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Ledare Generalsekreteraren

Om obekväma sanningar
i senaste numret av denna tidskrift skrev jag om vikten 
av att ta krafttag för att komma till rätta med det förtryck, 
maktmissbruk och andra oacceptabla beteenden som 
vittnesmålen från kvinnor i #metoouppropet redovisade. 
Men också om behovet av analys och besinning.

Det är därför självklart att i denna ledare beröra det 
på #metooinitiativet följande uppropet #medvilkenrätt. 
Detta gav oss exempel på allt ifrån brottsliga handlingar, 
vedervärdiga beteenden till allmän knölaktighet och dåligt 
omdöme inom juristvärlden. Det är allvarligt om det inom 
domstolarna, på universiteten eller på andra arbetsplatser 
inom rättsväsendet förekommer negativ särbehandling, 
diskriminering och trakasserier av kvinnor. Dessvärre 
synes så vara fallet, även om det i stor utsträckning saknas 
hårda fakta och trots att anklagelserna är anonyma. Det 
kan vara svårt att dra mer långtgående och konkreta 
slutsatser av upprop, som oavsett det stora antalet hu
vudsakligen ger uttryck för starkt positivt stöd till utsatta 
kvinnor. Likväl. Dessa upprop visar på ett antal obekväma 
sanningar.

när det gäller advokatkåren har vi emellertid fått tillgång 
till färskt statistiskt underlag.

Vi hade redan före #metookampanjen under septem
ber månad skickat ut en anonym Novusundersökning till 
samtliga advokater och biträdande jurister, något vi gör 
med viss regelbundenhet. Denna undersökning innehöll 
ett stort (för stort tyckte många) antal frågor rörande 
advokaters och biträdande juristers situation, alltifrån 
ekonomiska förhållanden till arbetsmiljön på advokatby
rån. Dessa kommer närmare att redovisas i januarinumret 
av denna tidskrift.

Undersökningen, som väsentligen var densamma som 

Novusundersökningen 2012, innefattade även frågor 
rörande förekomsten av sexuella trakasserier och negativ 
respektive positiv särbehandling. I årets undersökning 
uppgav totalt 4 procent av kvinnorna, mot 1 procent 2012, 
att de utsatts för sexuella trakasserier. Detta var en tydlig 
ökning, om än från en mycket låg nivå. Resultatet visade 
också att de som under senaste året i störst utsträckning 
uppfattat sig ha blivit utsatta för såväl sexuella trakas
serier som negativ särbehandling är kvinnliga biträdande 
jurister under 35 år, som arbetar på en byrå med mer än 
femtio anställda i Stockholm. Hela 11 procent av dessa 
angav att de blivit sexuellt trakasserade på sin arbetsplats 
det senaste året.

Så många som 15 procent av de kvinnliga biträdande 
juristerna uppgav också att de blivit negativt särbehand
lade på grund av sitt kön, mot 13 procent för fem år sedan. 
3 procent av såväl kvinnor som män ansåg sig samtidigt 
positivt särbehandlade på grund av sitt kön.

På frågan på vilket sätt kvinnorna har blivit negativt sär
behandlade framkom dåligt bemötande, en känsla att inte 
bli lyssnad på av manliga kolleger, kvinnofientlig jargong, 
olämpliga kommentarer, favorisering av män, negativa 
följder av föräldraledighet, utanförskap med mera. Män
nen som uppfattade sig som negativt särbehandlade upp
gav att den ensidiga debatten leder till att väldigt mycket 
fokus riktas på kvinnorna med åtföljande mindre belöning 
åt männen, avsaknad av rätt att delta i kvinnoföreningar, 
tvång att betala andras föräldraledighet, premiering av 
kvinnor och mer stöd till kvinnor än till män, lägre krav 
på kvinnorna och svårt att få jobb då kvinnor efterfrågas.

Motsvarande siffror för dem som anser sig vara negativt 
särbehandlade i sin yrkesroll var 10 procent mot 5 procent 
2012. Särbehandlingen handlar huvudsakligen om minskat 
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inflytande på arbetet, tilldelning av arbetsuppgifter, sämre 
löneutveckling, försämrade möjligheter till delägarskap, 
sämre möjligheter till vidareutbildning och dålig hante
ring av föräldraledighet. Av de 2 procent av männen som 
uppfattade sig negativt särbehandlade var orsakerna 
huvudsakligen andra.

i anledning av uppropet #medvilkenrätt, som presen
terades när Novusundersökningen precis var avslutad, 
uppdrogs åt Novus att göra en mer ingående, anonym 
kartläggning av förekomsten av sexuella trakasserier inom 
kåren. Vi valde i ljuset av resultaten från huvudunder
sökningen att endast tillskriva de kvinnliga biträdande 
juristerna och advokaterna. Svarsfrekvensen var mycket 
hög: 55 procent, att jämföra med huvudundersökningen 
som hade en svarsfrekvens på 37 procent. Resultaten 
från denna kompletterande undersökning skiljde sig från 
huvudundersökningens en månad tidigare.

Av de 1 621 kvinnliga advokater och biträdande jurister 
som svarade uppgav så många som 33 procent att de 
någon gång under sin tid på advokatbyrå blivit sexuellt 
trakasserade, och 13 procent uppgav, mot 4 procent  
i huvudundersökningen, att de under de senaste  
12 månaderna utsatts. Trakasserierna har huvudsakligen 
tagit sig uttryck i ord eller bild genom sexistiskt eller 
förminskande språkbruk. Över hälften uppger sig dock ha 
blivit utsatta genom handling. Vanligast är att chefen eller 
annan kollega trakasserar. Men, en så stor andel som  
36 procent av dem som utsatts anger att klient eller annan 
person kopplad till klient var skyldig till trakasserierna. 
Nästan hälften har agerat i anledning av trakasserierna. En 
fjärdedel av dem som uppgivit sig ha blivit utsatta bedö
mer att trakasserierna är att anse som lagbrott. Endast sex 
personer, motsvarande 1 procent av de som utsatts, har 
dock polisanmält händelsen.

vissa har hävdat att det var fel att göra en fördjupande 
enkät då något behov inte förelåg. Andra har gjort gäl
lande att genom att göra en enkät har kvinnor kommit att 
utvidga begreppet sexuella trakasserier till omständighe
ter som de i den tidigare undersökningen inte fann vara 
trakasserier. En tredje åsikt är att undersökningen under
minerar uppropets allvar. Min uppfattning är att genom 
den kompletterande undersökningen har ett stort mörker
tal kunnat påvisas beträffande den första undersökningen. 
Man kan vidare ha invändningar mot utformningen av 
själva undersökningen. Alltifrån de uppenbara definitions
problem som begreppet ”sexuella trakasserier” innefattar, 
till varför vi inte också frågade männen i den komplet
terande undersökningen. När det gäller definitionsfrågan 
är den inte okomplicerad. Men, enligt min mening är även 
den subjektiva upplevelsen högst relevant. Den är illa 
nog. Vi valde också att inte fråga männen eftersom dessa 
över huvudtaget inte uppgivit sig vara sexuellt trakasse
rade. Männen kan givetvis, som några påpekat, ändå ha 
viktiga erfarenheter att redovisa. Det har även hävdats att 
problemet är ett annat och mycket större. Nämligen, den 
negativa särbehandling av kvinnor som ursprungsenkäten 
redovisar. Man kan också hävda att resultaten är missvis
ande när det gäller de större byråerna med mer än 50 

anställda, vilka utpekas vara de arbetsplatser där kvinnor 
i högre grad utsätts för sexuella trakasserier. Dessa byråer 
sysselsätter den helt övervägande delen av antalet biträ
dande jurister, där kvinnorna också är i majoritet.

vad bör då göras framåtsyftande? Ytterst är det givet
vis advokatbyråerna i sin egenskap av arbetsgivare som 
har det grundläggande ansvaret för att man genom gott 
ledarskap verkar för jämställdhet och en god arbetsmiljö 
på arbetsplatsen. Men, Advokatsamfundet har också ett 
ansvar för att advokatyrket präglas av hög etik och profes
sionalism. Advokatyrket är och ska vara ett attraktivt yrke 
som ska locka duktiga och talangfulla personer, män som 
kvinnor, till advokatbyråerna. De ska inte bara komma 
på besök. De ska vilja stanna kvar i yrket. En tydlig trend 
– och en sannolik följd av den alltjämt pågående högkon
junkturen – är att det för närvarande anställs ett exceptio
nellt stort antal biträdande jurister, av vilka en majoritet 
är kvinnor. Samtidigt är tillväxten i advokatkåren mycket 
blygsam. Många unga kvinnor och män väljer att lämna 
advokatyrket. I den kontexten är det djupt illavarslande 
om kvinnor upplever sig sexuellt trakasserade och 
negativt särbehandlade. Och än värre om detta sker i en 
ökande utsträckning, vilket siffrorna antyder. Att vi 2017 
har ett växande problem av detta slag är förvånande och 
skakande.

många initiativ har redan tagits för att stärka unga kvin
nor i deras professionella yrkesutveckling. Inom ramen 
för Hilda har sedan 2006 årligen över tusen unga kvinnor 
träffats, genomgått mentorprogram och deltagit i konfe
renser. Vi har i varje nummer av denna tidskrift en artikel 
om Hilda och ledarskap. Advokatsamfundet genomför 
sedan flera år också ledarskapsutbildningar. Inom ramen 
för samfundets proaktiva tillsyn följer vi även upp byrå
ernas jämställdhetspolicies. Många goda insatser görs 
också på flertalet advokatbyråer för att motverka negativ 
särbehandling, diskriminering och trakasserier. Allt detta 
till trots finns uppenbarligen mycket kvar att uträtta. Låt 
oss göra detta tillsammans.

När denna tidning kommer ut har vi haft möte med de 
15 största advokatbyråernas managing partners, samman
träffat med ett trettiotal av advokatkårens och rättsväsen
dets kvinnliga chefer, samt inte minst haft möte i Advo
katsamfundets huvudstyrelse. Vid dessa tillfällen kommer 
frågan om vad vi konkret kan göra, för att komma till rätta 
med de missförhållanden som uppropet #medvilkenrätt 
och vår egen kartläggning avslöjar, att ingående ha disku
terats. 

Det finns skäl att återkomma i frågan.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Det är all-
varligt om 
det inom 
domsto-
larna, på 
universi-

teten eller 
på andra 

arbetsplat-
ser inom 

rättsväsen-
det före-
kommer 
negativ 

särbehand-
ling, diskri-
minering 

och trakas-
serier av 
kvinnor. 

Dessvärre 
synes 

så vara 
fallet.”
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Nyheter

Skärpta 
kompetenskrav 
för målsägande-
biträden
Regeringen föreslår i en lag-
rådsremiss skärpta kompe-
tenskrav för målsägandebiträ-
den avseende kunskaper och 
erfarenheter. 

Endast jurister föreslås kunna 
förordnas till målsägandebiträ
den, och advokater eller biträ
dande jurister på advokatbyrå 
föreslås som huvudregel förord
nas till målsägandebiträden.

De skärpta kompetenskraven 
motiveras med att personen 
måste ha goda kunskaper om 
de regler som gäller under 
förundersökning och rättegång i 
brottmål. Ickeadvokater måste 
ha avlagt de kunskapsprov 
som krävs för behörighet till 
domaranställning för att kunna 
förordnas.

I lagrådsremissen föreslås 
även rättens tillstånd för att ett 
målsägandebiträde ska få sätta 
någon annan i sitt ställe.

på grund av reformen En mo
dernare rättegång deltar måls
äganden i dag sällan personligen 
i huvudförhandlingen i hovrät
ten. Regeringen menar därför 
att behovet av målsägandebiträ
de i hovrätten har minskat och 
att den funktion som målsägan
debiträdet kan fylla i hovrätten 
är begränsad. Målsägandebiträ
dets förordnande föreslås därför 
endast gälla till dess att tiden för 
att överklaga tingsrättens dom 
har löpt ut.

Ett målsägandebiträde ska 
dock kunna förordnas i hovrät
ten om det finns behov av det.

lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2018.

Kritiserat förslag om
timkostnadsnormen fastställt
Det hårt kritiserade förslaget 
om beräkning av timkostnads-
normen blir verklighet. Advo-
katsamfundet är starkt kritiskt 
mot beslutet som leder till en 
sänkning av ersättningen till 
rättsliga biträden.

Regeringen har beslutat att 
fastställa en ny modell för be
räkning av timkostnadsnormen 
för rättsliga biträden. Beslutet 
innebär att underlaget för 
timkostnadsnormen ska knytas 
till ett tjänsteprisindex för 
tjänster inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik, som 
hämtas från SCB:s statistik med 
en tvåårig eftersläpning.

Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg är 
mycket kritisk till beslutet och 
till att regeringen inte har beak
tat den omfattande kritik som 
Advokatsamfundet riktade mot 
förslaget i sitt remissvar.

– Jag finner det anmärknings
värt att regeringen förefaller 
vara av uppfattningen att 
advokater inte ska få skäligt 
betalt för sitt arbete. Och inte 
bara det. Man anser tydligen 
att advokater i dagens system 
får för mycket betalt. Det inger 
stark olust, inte minst i ljuset 
av att advokater under lång tid 
agerat bank åt staten då de inte 
fått betalt för nedlagt arbete. 

Rättssäkerhet innebär att den 
rättssökande allmänheten ska 
ha tillgång till advokater som 
kan företräda dem, inte sällan 
mot staten. För att åstadkomma 
detta måste advokater vara till
försäkrade en skälig ersättning. 
Så är inte fallet. Redan i dag är 
advokaten den sämst betalade 
av rättens aktörer, säger Anne 
Ramberg.

i det förslag från Justitiedepar
tementet som föregick beslutet 
anfördes flera skäl till att införa 
en ny modell för beräkning av 
timkostnadsnormen. Ett skäl 
är att den nuvarande beräk
ningsmodellen är komplicerad 
och innebär att Domstolsverket 
måste göra en rad beräkningar, 
vilket är resurskrävande.

Advokatsamfundets menade i 
sitt remissvar till departements
promemorian att det aldrig 
tidigare har anförts att den nuva
rande beräkningsmodellen är så 
komplicerad och resurskrävande 
för Domstolsverket att model
len av den anledningen måste 
ändras. Enligt samfundet är det 
inte heller ett tillräckligt skäl för 
att ändra beräkningsmodellen.

Advokatsamfundet menade 
också att den beräkningsmodell 
som föreslås skulle leda till en 
sänkning av timkostnadsnor
men. Promemorian påtalade 
dock att den nuvarande model
len innebär att det är svårt att 
kontrollera att omräkningen 
över tid korrekt återspeglar 
kostnadsutvecklingen för rätts
liga biträden, och att det kan 
konstateras att timkostnadsnor
men över tid har haft en högre 
uppräkning än jämförbara 
omräkningsalternativ.

advokatsamfundet är kritiskt 
till att grunden till påståendet 
om att timkostnadsnormen över 
tid har haft en högre uppräk
ning än jämförbara omräk
ningsalternativ inte redovisas i 
beslutsunderlaget. Överlag var 
samfundet kritiskt till att prome
morian bestod av en rad sum
mariska påståenden som grund 
till den föreslagna förändringen 
samt bara var på drygt tre sidor 
i omfattning.

– Det är ytterst nonchalant att 
hantera frågan om införande 
av en ny beräkningsmodell för 
timkostnadsnormen på det här 
sättet, då den förändringen på
verkar många tusen personers 
möjlighet att ta betalt för sina 
tjänster, säger Anne Ramberg.  
 MA

Advokatsamfundet är kritiskt till beslutet att fastställa en ny modell för beräkning av timkostnadsnormen för rättsliga biträden.

LÄS MER

Läs mer om den nya modellen 
för timkostnadsnormen på 

Advokatsamfundets webbplats.

LÄS MER

Lagrådsremissen Mer 
 ändamålsenliga bestämmelser 
om rättsliga biträden finns på 

 Advokatsamfundets webbplats.
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Nyheter

Den ytterligare beviljade ersättningen 
rör en resa för ett personligt möte med 
klienten.

ICC tog emot Stockholm 
Human Rights Award
Internationella brottmåls-
domstolen mottog Stockholm 
Human Right Awards 2017 av 
H.M. Konung Carl XVI Gustaf 
för sitt arbete för att främja 
internationell rättvisa.

Årets Stockholm Human Rights 
Award, som delades ut för 
nionde gången, tilldelades 
Internationella brottmålsdomsto
len (ICC) för dess arbete för att 
främja internationell rättvisa och 
stärka respekten för de mänsk
liga rättigheterna. Utmärkelsen 
överlämnades av H.M. Konung 
Carl XVI Gustaf vid en ceremoni i 
Berwaldhallen den 20 november. 

icc:s främsta ämbetsmän, 
presidenten Silvia Fernández de 
Gurmendi, åklagaren dr Fatou 
Bensouda och registratorn 
Herman von Hebel tog emot 
utmärkelsen gemensamt.

Silvia Fernández de Gurmendi 
tackade för utmärkelsen å hela 
den internationella brottmåls

domstolens vägnar och framhöll 
särskilt Sveriges betydelse för 
tillkomsten av domstolen.

– Jag tackar ödmjukt för att 
få ta emot Stockholm Human 
Rights Award 2017. Utmärkelsen 
är ett viktigt erkännande för 
vårt arbete. Men vi får inte ta 
det för givet, vi behöver världs
samfundets stöd för att fortsätta 
domstolens arbete, sa Silvia 

Fernández de Gurmendi vid 
prisceremonin.

Under en frågestund med 
Mark Ellis, executive director 
för International Bar As
sociation, IBA, talade Silvia 
Fernández de Gurmendi, Fatou 
Bensouda och Herman von 
Hebel om ICC:s utmaningar, 
framgångar, kritik och framtid.

Chefsåklagare Fatou Ben
souda berättade bland annat 
att hon begärt att få öppna en 
formell utredning om påstådda 
krigsbrott i Afghanistan som 
begåtts av USAsoldater och 
medlemmar av underrättelse
tjänsten CIA.

Vid ceremonin i Berwaldhal
len hade omkring 1 000 
personer samlats, bland andra 
DD. MM. Konungen och Drott
ningen samt representanter för 
diplomatkåren, domstolarna, 
advokatkåren och universiteten.

läs mer i kommande nummer 
av Advokaten. 

Prisceremonin för Stockholm Human Rights Award samlade ett stort antal representanter från rättsväsendet. Omkring 1 000 
personer kom till prisceremonin i Berwaldhallen.

ICC är den enda permanenta in-
ternationella brottmålsdomstolen 
i sista instans, och har mandat att 
bekämpa straffrihet för de allvar-
ligaste brotten som angår världs-
samfundet. Domstolen inrättades 
när Romstadgan – den rättsliga 
grunden för ICC:s tillkomst – 
trädde i kraft den 1 juli 2002 efter 
att ha ratificerats av 60 länder. 
Därefter har antalet konventions-
länder mer än fördubblats och är 
för närvarande 123.

Sedan 2002 har åklagarens 
kansli inlett tio offentliga brotts-
utredningar och genomför för 
närvarande tio preliminära förun-
dersökningar om brott.

ICC

Kommun underlät 
att kommunicera
Justitieombudsmannen riktar 
kritik mot socialnämnden i Ör-
kelljunga kommun för att inte ha 
kommunicerat med den advokat 
som var ombud åt en anställd i 
kommunen. Advokaten var om-
bud för en anställd i Örkelljunga 
kommun med anledning av att 
kommunen hade stängt av den 
anställde från arbete och över-
vägde att ge denne en skriftlig 
varning. Socialnämnden menade 
dock att det inte fanns någon 
rätt för den anställde att anlita 
ett ombud i det aktuella sam-
manhanget. Myndigheten valde 
därför att endast kommunicera 
med den anställde personligen.

JO anser att den anställde visst 
hade rätt att anlita ett ombud 
i saken, och att om ett ombud 
finns är det i första hand om-
budet som myndigheten ska ha 
kontakt med.FO
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Advokat beviljas 
ytterligare ersättning
En advokat i Sundsvall, som tidi-
gare i år varit offentligt biträde 
åt en 17-åring i ett mål om bere-
dande av vård enligt LVU, har av 
Kammarrätten i Sundsvall bevil-
jats ytterligare ersättning med 
17 027 kronor för tidsspillan och 
utlägg. Den ytterligare beviljade 
ersättningen rör en resa för ett 
personligt möte på det ungdoms-
hem i Enköping där biträdets kli-
ent befann sig vid tidpunkten.

Förvaltningsrätten i Härnösand 
avslog i augusti ersättningsyr-
kandet med hänvisning till att 
kontakt mellan ombudet och 
17-åringen kunnat skötas via tele-
fon och videolänk varför det inte 
var visat att resan var nödvändig.

Kammarrättens i Sundsvalls 
mål nr 1960-17
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Advokatsamfundets uttalande om Metoo-uppropet för juristbranschen
Med anledning av Metoo-
uppropet för juristbranschen 
har Advokatsamfundet gjort 
följande uttalande.

I uppropet vittnar en stor mängd 
kvinnor om trakasserier de 
utsatts för på advokatbyråer och 
andra juristarbetsplatser.

Som vi sett hända i andra 
branscher kommer det säkerligen 
att leda till att ännu fler kvinnor 
vågar träda fram och ge sin bild. 
Det är viktigt att så sker.

Det är mycket angeläget att 
advokatbyråerna med full kraft 
verkar för att denna typ av oac-
ceptabla beteenden upphör.

Primärt är det advokatbyrå-
erna som arbetsgivare som måste 
vidta åtgärder. Men även för Advo-
katsamfundet finns det anledning 
att agera. Vi kommer initialt att 
genomföra en enkätundersökning 
och dessutom ta upp frågan inom 
ramen för den fortlöpande dialog 
som vi har med advokatbyråerna.

Tusentals kvinn-
liga jurister stödjer i 
uppropet #medvil-
kenrätt de kvinnor 
som vittnar om en 
tystnadskultur och 
sexuella trakasserier 
inom juristbran-
schen. 

Svenska Dagbladet 
publicerade den 
15 november ett 
upprop underteck
nat av 4 445 kvinn
liga jurister som 
stödjer de kvinnor 
som vittnar om en 
tystnadskultur och 
sexuella trakasserier 
i branschen. Flera 
av Sveriges största 
advokatbyråer har 
haft problem internt 
med sexuella trakas
serier och ofredanden, uppgav 
de för tidningen. 

advokatsamfundet har under 
hösten 2017 genomfört en 
enkätundersökning bland ad
vokater och biträdande jurister 
där 5 procent uppgav att de 
utsatts för sexuella trakasserier 
under året. Svarsfrekvensen 
var dock bara 37 procent. 2012 
svarade 3 procent att de utsatts 
för sexuella trakasserier.

– Det är bedrövligt att läsa 
redogörelserna för vad unga 
kvinnor inom olika branscher 

tvingas utstå. Det är givetvis 
inte acceptabelt. Men jag tror 
att uppropet kan leda till att 
tysthetskulturen både hos 
organisationer och företag och 
bland kvinnor upphör, att man 

vågar redovisa det 
man har utsatts för. 
Det är en förutsätt
ning för att kunna göra 
någonting åt det, säger 
Anne Ramberg.

advokatsamfundet har 
genomfört en komplet
terande enkätunder
sökning om sexuella 
trakasserier som enbart 
riktar sig till kvinnliga 
advokater och biträdan
de jurister, läs mer på  
s. 11. Samfundet kom
mer dessutom att ta 
upp frågan om sexuella 
trakasserier inom ramen 
för den fortlöpande 
dialog som de har med 
advokatbyråerna.

under den senaste tiden 
har en lång rad branscher 
haft liknande upprop mot 

sexuella trakasserier. metoo, 
eller #MeToo, är en så kallad 
hashtag som skapades i sociala 
medier för att uppmärksamma 
sexuella trakasserier mot kvin
nor. Det startade i oktober 2017 
när skådespelerskan Alyssa Mila 
no bad alla kvinnor som ofredats 
sexuellt att svara på hennes 
tweet med orden ”me too”. 
Uppmaningen spred sig sedan 
snabbt och hashtagen #metoo, 
skapades. I Sverige jämfört med 
andra länder har kampanjen 
blivit särskilt stor. JP, TK

Uppropet #medvilkenrätt 
vittnar om tystnadskultur

LÄS MER

Läs mer om uppropet i Anne 
Rambergs ledare på s. 6,  

Christer Danielssons krönika  
på s. 80 och om enkätunder-

sökningen på s. 11.

HD: Kan 
ombud ha egen 
partsställning?
Högsta domstolen har beslu-
tat att pröva om ombud kan ha 
rätt till ersättning för rätte-
gångskostnader för det arbete 
de lagt ner för att freda sig 
mot motpartens krav på dem.

Två ombud företrädde ett före
tag i en tvist. När huvudmannen 
gick i konkurs yrkade motparten 
på att ombuden skulle svara 
solidariskt med huvudmannen 
enligt 18:7 RB och därför stå för 
motpartens rättegångskostnader. 

Enligt tingsrätten fanns inga 
förutsättningar att ålägga ett 
företag som satts i konkurs be
talningsansvar för motpartens 
rättegångskostnader. Men innan 
tingsrätten avvisade kraven 
ålade den ombuden att yttra sig.

Enligt ombuden innebar 
motpartens krav, i kombination 
med tingsrättens begäran om 
yttrande, arbete för dem. Då 
kraven avvisades av tingsrätten 
menar de att motparten bör stå 
för deras rättegångskostnader.

Men ombudens yrkande om 
ersättning avvisades av både 
tingsrätten och hovrätten, som 
fann att rättegångsombud inte 
kan anses ha en självständig rätt 
till ersättning för rättegångs
kostnad enligt 18 kap. RB, och 
att ombuden inte hade ställning 
som part.

LÄS MER

HD, protokoll vid tillstånds-
prövning 23/10 2017, 

mål nr Ö 2583-17

HD ska pröva om ombud kan ha rätt till 
ersättning för rättegångskostnader för 
det arbete de lagt ner för att freda sig
mot motpartens krav.

Det var den 15 november som Svenska 
Dagbladet publicerade juristuppropet.
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En tredjedel av kvinnliga 
advokater och biträdande 
jurister har under sin tid på 
en advokatbyrå utsatts för 
sexuella trakasserier. Det 
visar den enkätundersökning 
som Advokatsamfundet gjort 
om sexuella trakasserier.

Advokatsamfundet har genom
fört en enkätundersökning rik
tad till kvinnliga advokater och 
biträdande jurister om deras ut
satthet för sexuella trakasserier 
med anledning av uppgifterna 
som framkom i Metoouppropet 
#medvilkenrätt.

I undersökningen, som 
genomförts av företaget Novus, 
svarar 33 procent av de 1 621 sva
rande kvinnorna att de utsatts 
för sexuella trakasserier under 
sin tid som advokat eller biträ

dande jurist på en advokatbyrå. 
Av de 540 kvinnliga advokater 
och biträdande jurister som ut
satts uppger 39 procent att det 
skett under de senaste tolv må
naderna och 51 procent uppger 
att de sexuella trakasserierna 
har skett vid 2–5 tillfällen.

Nästan hälften av de 1 621 sva
rande kvinnorna – 46 procent – 

svarar att de upplevt att en kol
lega eller annan medarbetare 
på byrån utsatts för sexuella 
trakasserier.

Totalt svarar 540 kvinnor att 
de utsatts för sexuella trakas
serier under sin tid som advokat 
eller biträdande 
jurist på en  
advokatbyrå. 
78 procent av de 
kvinnorna uppger 
att trakasserierna 
har skett i form av ord eller bild, 
och 57 procent i form av en 
fysisk handling.

Fler än hälften av kvinnorna – 
55 procent – uppger att det är en 
chef till dem som utsatt dem för 
sexuella trakasserier. 45 procent 
uppger att den som trakasserar 
dem är en kollega. 

Enligt undersökningen tycks 

utsattheten för sexuella trakas
serier vara vanligare ju större 
advokatbyrå kvinnorna arbetar 
på. 40 procent av de kvinnor 
som uppger sig blivit utsatta  
för sexuella trakasserier arbetar 
på en advokatbyrå med 50 eller 

fler anställda, 
och i 35 procent 
av fallen på en 
byrå med 10–49 
anställda.

nästan hälften av dem som 
blivit utsatta för sexuella trakas
serier har själva agerat med 
anledning av trakasserierna, 
bland annat genom att tala med 
en chef eller den som trakasse
rat dem. 56 procent av dem som 
utsatts för sexuella trakasserier 
uppger att det delvis upphört 
efter att de agerat. JP

Nyheter

11

1 av 3 kvinnor utsatta för sexuella trakasserier
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Advokatsamfundet har genomfört en kompletterande enkätundersökning om sexuella trakasserier som enbart riktas till kvinnliga advokater och biträdande jurister.

Enkätundersökningen om sexu-
ella trakasserier genomfördes av 
företaget Novus under perioden 
17–27 november 2017 och är en 
komplettering till den stora kart-
läggning av advokatkåren som 
genomfördes av Novus under 
oktober. Undersökningen riktade 
sig enbart till kvinnliga advokater 
och biträdande jurister. Svars-
frekvensen var 55 procent. Totalt 
1 621 kvinnor svarade på under-
sökningen.

UNDERSÖKNINGEN

LÄS MER

Läs mer om Novus-under-
sökningen i kommande 
nummer av Advokaten.
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Uppgifter vid förhör ska användas som bevis i rättegången

Advokatsamfundet startar 
Advokatakademien

Förslag om reform kring munt-
lig bevisning

Den 5 december 2017 presente
rade Utredningen om process
rätt och stora brottmål, som leds 
av hovrättspresidenten Fredrik 
Wersäll, ett delbetänkande med 
förslag om att det ska införas 
utökade möjligheter att använda 
dokumenterade förhör som 
bevisning i domstol.

Utredningen föreslår en 
reform av ordningen för muntlig 
bevisning med två delar.

l Det ska införas utökade 
möjligheter att ta upp berät
telser vid förhör i rätten under 

förundersökningen eller förbe
redelsen av brottmålet. Dessa 
berättelser ska sedan kunna an
vändas som bevis i rättegången. 
Det kan handla om förhör med 
målsägande, misstänkta och 
vittnen.

l Det ska 
införas utökade 
möjligheter att 
använda berättel
ser som lämnats 
under förun
dersökningen, till exempel i 
polisförhör, som bevisning vid 
rättegångar. Detta förutsätter att 
det finns en ljud och bildupp
tagning av berättelsen.

Nuvarande ordning för hur 
muntlig bevisning läggs fram vid 
rättegångar innebär att berättel
ser som ska användas som bevis 
i princip måste lämnas vid för
hör som hålls vid rättegången.

I utredningen 
skrivs att det 
kan komma att 
riktas principiella 
invändningar mot 
förslaget eftersom 
det kan hävdas att 

försvaret på grund av bristande 
insyn hamnar i ett kunskaps
underläge i förhållande till 
åklagaren.

Advokat Tomas Nilsson, ex

pert i utredningen, har lämnat 
ett särskilt yttrande där han 
 skriver: ”Det förslag som nu 
lämnas i denna del – och som 
inte är begränsat till större eller 
utdragna brottmålsrättegångar – 
är enligt min uppfattning behäf
tat med så betydande nackdelar 
ur rättssäkerhetssynpunkt att 
det inte bör bli föremål för 
lagstiftning. Om det genomför
des skulle förslaget innebära 
en påtaglig försvagning av den 
misstänktes/tilltalades posi
tion i brottmålsförfarandet 
och därmed en försvagning av 
tillförlitligheten i domstolarnas 
bedömningar.”

Advokatsamfundet lanserar 
webbplatsen Advokatakade-
mien där all advokatutbildning 
samlas på ett ställe. Som en 
del av Advokatakademien 
lanseras samtidigt så kallade 
meriterande kurser.

Advokatsamfundet 
arrangerar i år drygt 
140 kurser för blivande 
advokater och för att 
ledamöterna ska upp
rätthålla och vidareut
veckla sin yrkeskom
petens. Utbildningarna 
är uppskattade med 
höga betyg för kursledare, men 
samtidigt har konkurrensen på 
marknaden för juridisk fortbild
ning ökat markant.

– Vårt kursutbud växer inför 
2018 och vi vill därför göra det 
mer överskådligt och attraktivt, 
och berätta om det speciella 
med kurserna som vi tar fram 
specifikt för advokatkåren, säger 
Jonas Olbe, utbildningschef på 

Advokatsamfundet.
Advokatsamfundet 

samlar därför alla obli
gatoriska kurser och exa
men för den som ska bli 
advokat, fortbildnings
program för advokater, 
biträdande jurister och 
andra på advokatbyrå på 

den nya separata webb
platsen Advokatakademien. 
Syftet med webbplatsen är att 
det ska bli enklare att botanisera 
i Advokatsamfundets växande 

kursutbud och att göra det enk
lare att hitta rätt utbildning och 
kursnyheter.

Som en del av Advokataka
demien lanseras samtidigt så 
kallade meriterande kurser 
bland annat efter önskemål 
från domstolarna. Meriterande 
kurser som genomförts av Advo
katsamfundet från hösten 2012 
och senare visas vid sökning i 

uppdragslistorna för domstols
förordnanden på Advokatsam
fundet hemsida.

– Dessa kurser är sådana som 
förbereder för uppdrag till vilket 
domstolarna förordnar offent
ligt biträde och uppdrag som 
offentlig försvarare, och därmed 
säkerställer en kompetensnivå 
för uppdraget, säger Jonas Olbe.
 JP

Jonas Olbe.

LÄS MER

www.regeringen.se/
rattsdokument/statens-
offentliga-utredningar/ 
2017/12/sou-201798/

Som en del av Advokatakademien lanseras så kallade meriterande kurser. Me-
riterande kurser är för närvarande Asylrätt och migrationsprocessen 1–3, Brott-
målskurs 1–2, Målsägandebiträde och särskild företrädare samt LVU och särskild 
företrädare. Under 2018 lanseras också Uppdraget som bodelningsförrättare 
och Ekobrottsprocessen samt Medling och konflikthantering i familjemål.

MERITERANDE KURSER

Advokatakademien – www.advokatakademien.se – är en ny webbplats 
under Advokatsamfundet som samlar all advokatutbildning på ett 
ställe.  På webbplatsen finns obligatoriska kurser och examen för den 
som ska bli advokat och ett omfattande fortbildningsprogram för ad-
vokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrå.

ADVOKATAKADEMIEN
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Norge har en resningskommis-
sion utanför domstolsväsen-
det som beslutar om resning. 
Men åsikterna går isär om en 
liknande lösning skulle passa 
i Sverige.

I Norge finns sedan 2004 
det så kallade resnings
institutet Gjen opp tak
elses kommisjonen, ett 
ad ministrativt förvalt
ningsorgan utanför dom
stolsväsendet som hante
rar resningsutredningar. 
Om kommissionen beslu
tar om resning blir det 
ny domstolsbehandling. 
Under ett seminarium 
arrangerat av Stiftelsen 
Rättstatens Vänner 
berättade Ulf Stridbeck, 
professor i straffrätt vid 
Oslo universitet, om den 
utvärdering han gjort av 
kommissionen.

– Sedan inrättandet har kom
missionen fått in 2 023 ansök
ningar varav 15 procent har 
fått medhåll till resning, sa Ulf 
Stridbeck.

Av de 277 resningsmål vars 
nya domstolsbehandling är 

avslutade har 84 procent av de 
tilltalade frikänts. 

Alla seminariedeltagare tyck
tes vara ense om att en resnings
kommission av norsk modell 
skulle kräva grundlagsändring 

för att kunna införas 
i Sverige. Däribland 
advokat Anders Frigell 
som var kritisk till hur 
resningsansökningar i 
dag hanteras i Sverige 
med utgångspunkt i det 
så kallade da Costafallet 
där han engagerat sig de 
åtalade läkarnas sak.

– För att en person 
som anses felaktigt 
dömd ska ha en chans 
till resning i Sverige 
krävs en journalist som 
engagerar sig i fallet 
samt oftast en advokat 
som ställer upp pro 
bono. Så kan inte ett sys

tem byggas upp, sa Frigell.
Högsta domstolens ordfö

rande, justitierådet Stefan 
Lindskog, menade att den typen 
av resningar, som har att göra 
med utredningar, inte borde 
hanteras av Högsta domstolen, 
eftersom den är prejudikatdom

stol. Lindskog menade dock att 
uppgiften, av konstitutionella 
skäl, heller inte bör ligga hos en 
myndighet likt i Norge.

– Jag har inga problem med att 
Högsta domstolens beslut skulle 
kunna prövas i en annan dom
stol. Men jag skulle ha problem 
med om man överprövar det vi 
gör i Högsta domstolen i något 
som har myndighetsstatus, sa 
Stefan Lindskog.

Riksåklagaren Anders Perklev 
berättade att han ser flera 
nackdelar med att inrätta en så 
kallad resningskommission även 
i Sverige, bland annat en bety
dande sådan att man nästintill 
får en fjärde domstolsinstans dit 
man vänder sig så snart Högsta 
domstolen har sagt sitt.

– Man kan också tänka sig att 
en särskilt resningskommission 
skulle kunna sänka trovärdighe
ten för rättssystemet, sa Perklev 
som menade att en resnings
kommission indirekt ger bilden 
av att det inte går att lita på det 
ordinära rättssystemet. 

– I stället måste kvaliteten byg
gas in i det ordinära systemet 
– det måste bli rätt från början, 
ansåg Perklev. JP

 I somras friades Kaj Linna av Högsta domstolen efter 13 år i fängelse. Advokat Thomas Magnusson har engagerat sig pro bono 
och gjort en egen utredning i målet.

En resningskommission
av norsk modell i Sverige?

Ulf Stridbeck.

Anders Frigell.

Tobias Fälth 
lämnar 
styrelsen 
Advokat Tobias Fälth har läm-
nat samfundets styrelse med 
omedelbar verkan. I ett brev 
skriver han att han saknar det 
engagemang och förtroende 
som krävs.

Advokat Tobias Fälth meddelade 
i september i år Advokatsam
fundets styrelse att han lämnar 
styrelsen med omedelbar 
verkan.

Fälth är verksam vid Försvars
advokaterna i Stockholm och 
valdes in i Advokatsamfundets 
styrelse 2013. Han var valbered
ningens förslag till vice ordföran
de i samfundet då personer i det 
alternativa förslaget valdes till 
ordförande och vice ordförande 
vid fullmäktigemötet i juni i år.

”Den process som föregick 
det senaste ordförandevalet och 
resultat av valet har dock fått 
mig att noggrant fundera om jag 
har det engagemang och känner 
det förtroende som krävs för att 
aktivt kunna bidra i styrelsear
betet. Jag har kommit fram till 
att jag inte har engagemanget 
eller stimulansen som krävs och 
har därför bestämt mig för att 
med omedelbar verkan avgå ur 
styrelsen”, skriver Tobias Fälth i 
ett brev till styrelsen.

tobias fälth skriver i brevet att 
han har uppskattat att ha fått 
förtroendet att delta i styrelsear
betet för Advokatsamfundet.

Tobias Fälth
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Advokatbyråer måste ta sitt 
ansvar för en bättre integra-
tion, menar advokatbyrån 
Synch. Praktik vid en advokat-
byrå kan vara en väg in på den 
svenska arbetsmarknaden för 
utländska jurister. 

Advokatbyrån Synch stod som 
värdar när projektet NU (se 
faktaruta) bjöd in till semina
rium i början av november. 
Temat för seminariet var ”Vad 
gör juristbranschen för att öka 
integrationen?”.

Synch hör till de byråer som 
har engagerat sig i integrations
frågorna. Byrån har hittills 
tagit emot sammanlagt fyra 
praktikanter med utländska 
juristexamina. Praktikanterna 
har kommit via Korta vägen, 
ett arbetsmarknadsprojekt vid 
Stockholms universitet.

Den första praktikanten 
anställdes efter praktiken som 
projektkoordinator. Just nu 
intervjuar byrån för att ta emot 
sin femte praktikant. 

– Vi är väldigt nöjda med 
satsningen. Mångfald bland de 
anställda leder till ökad trivsel 
och att vi blir en mer intressant 
arbetsplats. Det är också i linje 
med våra värderingar, att vi vill 
sträcka ut en hand när vi kan, 
säger Viveca Fallenius, biträ
dande jurist på Synch. 

Praktikanterna har fått lite 
olika arbetsuppgifter på byrån, 

från administration till enklare 
rättsutredningar och översätt
ning. 

för synchs ceo advokat Jim 
Runsten är det självklart att ad
vokater ska vara med och arbeta 
för en ökad integration. 

– Förutom att det känns bra i 
hjärtat och magen är praktikan
terna också ett bra tillskott i den 
dagliga verksamheten. Det tillför 
ytterligare en dimension i arbe
tet när vi får in personer med 
annan bakgrund och kanske 
även andra värderingar. I en så 

homogen bransch som vår gör 
det bara gott, säger Jim Runsten.

Även Advokatfirman Lindahl 
vill vara med och bidra till ökad 
integration. 

– Just nu utreder vi olika upp
lägg och alternativ som ska öka 
mångfalden. Det kan till exempel 
vara mentorskapsprogram eller 
möjlighet att rekrytera via olika 
kanaler som arbetar med integra
tion och kompletterande utbild
ning för utländska akademiker, 
berättar Natalie Tell, biträdande 
jurist på Lindahl och medlem i 
byråns mångfaldsgrupp. 

Natalie Tell ser två huvud
skäl att ta integrationsarbetet 
på allvar. Det handlar dels om 
att spegla samhället i stort och 
ta ansvar för samhällsutveck
lingen, dels om att hitta de bästa 
talangerna som kan bli värde
fulla rådgivare till klienterna, 
oavsett vad dessa talanger har 
för bakgrund. 

– Då måste vi kunna er 
bjuda en arbetsplats som tar 
ansvar för dessa frågor och  
som tar dem på allvar, säger 
Natalie Tell.

Ulrika Öster

Praktik kan öppna dörren
för utländska jurister

l Sanna Wolk, professor i imma-
terialrätt vid Uppsala universitet, 
är en av grundarna till NU – Nolla 
utanförskapet. NU planerar att 
starta så kallade NU-hus, som på 
en rad olika sätt ska stödja nyan-
lända i att komma ut i det svenska 
samhället. Advokatbyråerna Synch 
och Sandart & Partners är företags-

medlemmar i NU. Webbplats: www.
nollautanforskapet.nu
l Handelshögskolan i Stockholm 
ligger bakom programmet Ramp, 
där advokatbyråerna Delphi och 
Mannheimer Swartling har medver-
kat. Även Ramp erbjuder praktik för 
nyanlända akademiker. 
l Projekten Welcome Finance och 

Welcome Law, som Marja Carlsson 
och Viveca Fallenius startat, syftar 
till att ge nyanlända akademiker 
inom bank, finans och juridik ett 
professionellt nätverk genom bland 
annat regelbundna möten med re-
levanta föreläsare. Grupperna finns 
på Facebook.
l Welcome App har, förutom en 

app där man kan chatta med nyan-
lända, även ett specifikt erbjudande 
för företag som gör det lätt att in-
volvera sig i integration tillsammans 
med de anställda.
l Yrkesdörren underlättar för nya 
och etablerade svenskar att mötas 
på tu man hand för att prata jobb 
och bredda professionella nätverk.

NÅGRA INTEGRATIONSPROJEKT

Natalie Tell.

Viveca Fallenius.

Jim Runsten.
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Var inte rädd för att göra ett 
nytt val om du inte känner en-
gagemang på den arbetsplats 
där du är nu! Förändring ut-
vecklar! Det rådet gav advokat 
Fanny Gleiss Wilborg.

Fanny Gleiss Wilborg har växlat 
mellan yrkesroller ovanligt 
många gånger under sin jurist
karriär. Efter ett decennium 
som domare är hon nu åter i 
advokatyrket. 

Fanny berättade att vissa 
kärnvärderingar har varit myck
et viktiga för henne i yrkeslivet. 

– Det har handlat om att 
kunna hitta arbetsplatser och 
arbetsuppgifter som ger enga
gemang och motivation. Jag tror 
att många gör saker som är nyt
tiga på papperet för något som 
ska hända sedan. För mig har 
det varit viktigt att alla steg jag 
har tagit har varit meningsfulla, 
och jag har varit öppen för att 
välja olika vägar framåt. 

Som juridikstudent tyckte inte 
Fanny att tingstjänstgöring lät så 
intressant. Hon sökte ändå och 
fick notarietjänst– och trivdes 
från första dagen.

– Det var fantastiskt! Jag möt
tes av omdömesgilla personer, 
som bad mig ha en egen uppfatt
ning och åsikt. Det var otroligt 
utvecklande att på den första 
arbetsplatsen efter universitet få 
ta ställning i olika frågor.

Fanny gick vidare till hovrät
ten, men när fiskalstiden var 
slut gick hon inte tillbaka för att 
adjungera i hovrätten, trots att 
alla omkring henne tyckte att 
det var ett märkligt val att avstå 
från assessorstiteln.

I stället började hon i process
gruppen på Mannheimer Swart
ling Advokatbyrå och stannade 
där i över fem år.

– Det var väldigt roligt att få 
arbeta som ombud och med 
skickliga processadvokater.

Därefter var Fanny bolags
jurist på SJ AB. Efter en tid där 
såg hon en annons där flera 
rådmanstjänster utlystes. Hon 
hade börjat sakna domstolen, 
förstod att det kunde vara till
fälle att använda sina kontakter 
i domstolsvärlden och sökte.

– Domarnämnden värderade 
mina erfarenheter som advokat 
högt, trots att jag inte hade blivit 
assessor, och jag blev utnämnd 
rådman.  Och det blev jättebra!

Fanny stannade nästan 10 år, i 
Stockholms och Nacka tingsrät
ter och sedan som chefsrådman 
vid Södertörns tingsrätt.

– I domstolen fick jag ägna 

mig åt det som är viktigt för mig, 
att bidra till en process utifrån 
parternas perspektiv och sträva 
efter kvalitet och förtroende. 
Men jag fick inte helt utlopp för 
mina sidor som visionär och en
treprenör. Det fanns en lockelse 
att starta och bygga någonting 
eget. Och att ägna mig helt åt 
kommersiella tvister. 

Fanny sa upp sig från chefs
rådmanstjänsten. I september i 
år startade hon Advokatfirman 
Lundberg & Gleiss, inriktad på 
skiljedomaruppdrag och kurser, 
tillsammans med Emilia Lund
berg, som också blev advokat på 
nytt efter en rådmanstjänst.

– Vi bygger något helt eget 
från början. Vi kan själva 
definiera vilka vi är, vad vi vill 
göra och vad vi vill stå för, och 
det känns otroligt spännande! 
Det är också viktigt att känna att 
alla mina olika erfarenheter och 
steg har varit meningsfulla och 
att de nu gör att vi kan erbjuda 
tjänster som är efterfrågade. MA

Advokat Fanny Gleiss Wilborg berättade om sina drivkrafter och erfarenheter vid 
Hildarys och Advokat i framtidens lunchseminarium den 29 november.

Intagens telefonsamtal 
med advokat avlyssnat
Justitieombudsmannen, JO, kri-
tiserar Kriminalvården, anstalten 
Halmstad, för att ha avlyssnat 
ett telefonsamtal mellan en inta-
gen och hans försvarare.

Det var i den intagnes journal 
som det framgick att Kriminal-
vården kände till att advokaten 
på den intagnes uppdrag hade 
kontaktat dennes sambo, något 
advokaten inte hade yppat för 
någon att han hade gjort. Av 
JO:s utredning framgick att den 
intagne endast fick ringa med 
sin kontaktperson från anstalten 
närvarande, vilket inte advokaten 
kände till. JO konstaterar att det 
innebär att samtalen i praktiken 
blev avlyssnade.

JO:s beslut dnr 1490-2017

Av JO:s utredning framgick att den 
intagne endast fick ringa med sin kon-
taktperson från anstalten närvarande.

MiÖD: Utlägg för tolk är 
alltid minst en timme
Migrationsöverdomstolen be-
viljar en advokat i Östersund 
ersättning för en full tolktimme 
eftersom det var minimitid som 
tolken kunde bokas, trots att 
tidsbehovet bara var en halv-
timme. Advokaten begärde er-
sättning för avslutande åtgärder, 
som tog 30 minuter, motsvaran-
de en timmes arbete och utlägg 
för tolk motsvarande en timmes 
tolkning eftersom det endast 
gick att boka tolk för minst en 
timme.

Migrationsdomstolen ansåg 
dock att det inte behövdes mer 
än en halvtimme för avslutande 
åtgärder, varpå advokaten över-
klagade till Migrationsöver-
domstolen.

Kammarrätten i Stockholm 
mål nr UM 8836-17

LÄS MER

Läs mer om Lundberg & Gleiss 
i Advokaten nr 8 2017, där 

Fanny Gleiss Wilborgs byrå-
partner Emilia Lundberg 
var månadens advokat.

HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Fanny Gleiss Wilborg har
växlat mellan yrkesrollerna
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Så kan domarrekryteringen breddas
Domarrekryteringsutredning-
en lämnar förslag om hur fler 
yrkesgrupper kan rekryteras 
till domare. Anne Ramberg 
delar analysen, men ifrågasät-
ter flera av förslagen.

I Domarrekryteringsutredning
ens betänkande presenterar ut
redaren Gudrun Antemar förslag 
som syftar till att skapa ett stabilt 
och långsiktigt system för rekry
tering av ordinarie domare.

Ett av förslagen går ut på att 
fler jurister ska erbjudas möjlig
het att genomföra den särskilda 
domarutbildningen. Genom att 
införa en ny tillfällig domaran
ställning som adjungerat råd ska 
andra kvalificerade och erfarna 
jurister också kunna 
meritera sig för ordina
rie domartjänst.

Utredningen har även 
haft i uppdrag att under
söka om antalet sökande 
påverkas av öppenheten 
i ansökningsförfarandet 
och ta ställning till om 
sekretess bör införas. 
Här bedömer utred
ningen att allmänhetens 
intresse av insyn i rekry
teringen av domare är 
starkare än skälen för 
sekretess. Om sekretess 
ska införas, bör sekretes
sen gälla endast under 
det inledande skedet av 
rekryteringsförfarandet.

advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg 
har varit ledamot av Domar
nämnden och dess föregångare 
Tjänsteförslagsnämnden sedan 
år 2000. Hon diskuterade do
marrekryteringen med Gudrun 
Antemar vid en sammankomst 
med Advokatsamfundets Stock
holmsavdelning och Juristfören
ingen i Stockholm.

Anne Ramberg förklarade att 
hon delar utredningens utgångs
punkter och analyser. Men hon 
hävdade att vi inte har en öppen 
domarbana. 

– Alla kan söka, men alla kan 
inte få en domartjänst, alldeles 
oberoende av hur skicklig man 

är som advokat eller 
åklagare, sa hon.

Hon menade att det 
ställs annorlunda krav 
på den som inte har gått 
domarbanan. Referens
givarna känner inte till 
domarnas särskilda sätt 
att uttrycka sig om den 
sökande, och de sö
kande har inte de stora 
kontaktytorna som 
assessorerna får under 
domarutbildningen.

Ett problem är att det 
är behovet av duktiga 
assessorer i Regerings
kansliet och andra 
myndigheter som delvis 

styr frågan.
– Det innebär att domstolarna 

i hög utsträckning 
blir en utbild
ningsanstalt, sa 
Anne Ramberg.

Anne Ramberg 
var expert i Do
marutredningen 
2001, som föreslog 
att domarutbild
ningen skulle 
avvecklas.

– Det är fortfarande så att man 
cementerar en sluten domar
bana, sa hon.

Anne Ramberg underströk 
att det är viktigt att stärka 

domstolarnas oberoende och 
att betänka att domstolarna får 
större inflytande och makt i dag 
än tidigare. Hon ansåg att med 
alla de utmaningar domstolarna 
står inför, är kravet på mångfald 
i bakgrund större.

– Jag menar att alla domsto
lar måste få in folk med skilda 
bakgrunder, skilda erfarenheter. 
Det är en legitimitetsfråga, men 
också en kvalitetsfråga. Man får 
problem om alla bara har gått 
domarutbildningen, hur bra den 
än är.

anne ramberg trodde att frågan 
om sekretess i ansökningsför
farandet har betydelse. Hon 
menade att utredningens förslag 
om partsinsyn innebär att det 
inte blir någon verklig sekretess.

– Hade man haft riktig sekre
tess, är jag alldeles övertygad 

om att det hade 
blivit fler sökande, 
framför allt till de 
högre tjänsterna, 
sa hon.

Ett skäl till att 
advokater som 
är delägare på 
en stor advokat
byrå kommer att 
undvika att söka 

domartjänster är att de bedriver 
en konkurrensutsatt affärsverk
samhet och inte vill ha offentlig
het åt en ansökan, förklarade 
Anne Ramberg. JP, MA

Pelle Svensson 
– mannen på 
barrikaderna
Advokat Pelle Svensson går i 
pension vid årsskiftet. I sam-
band med det ger han ut sina 
memoarer där han berättar 
om sitt liv och sin karriär, både 
som brottare och advokat.

Varför ville du skriva en bok om 
ditt liv och karriär?

– Boken är mitt slutord på min 
karriär och de svårigheter jag 
haft. Jag har haft jätteframgång
ar men också djupa svackor. Det 
här är min syn på den orättvisa 
och hårda kritik jag ofta fått av 
mina kollegor. I boken lägger jag 
också fram full bevisning kring 
mordet på Olof Palme.

Boken heter ”Mannen på barri-
kaderna”. Är det så du ser på din 
advokatkarriär?

– Ja, jag har varit modig. Det 
har varit en rak kurs från min 
sida att ställa upp för och för
svara den lilla människan. Men 
jag har ständigt varit ifrågasatt, 
jag har inte tagits på allvar. Advo
katkollegorna har haft svårt att 
acceptera den bondpojk från inre 
delen av Ångermanland som jag 
är. Först långt senare har jag fått 
upprättelse kring att jag haft rätt 
kring exempelvis Thomas Quick, 
som jag var den förste att slå larm 
om var en falsk seriemördare. 

Du blev advokat 1980. Vad har 
varit roligast under alla dessa år?

– Den långa kampen att föra i 
bevis och nå ända fram i avslö
jandet av Quick var glädjande. 
Men nu känns det som att jag 
har gjort mitt. Så snart jag har 
avvecklat advokatverksamheten 
ska jag ägna mig åt barn och 
barnbarn. JP

LÄS MER

l Domarrekryteringsut-
redningens betänkande 

Rekrytering av framtidens 
domare (SOU 2017:85)

l Gudrun Antemars gäst-
krönika om rekrytering 
av framtidens domare i 

Advokaten nr 7 2017

Anne Ramberg och Gudrun Antemar diskuterade domarrekryteringen vid en sam-
mankomst i Svea hovrätt nyligen.

Anne Ramberg.

Gudrun Antemar.
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Tvistemål special 
– civilrättslig nyhetsdag
26 januari 

NYHET! AB-avtalens 
ansvarsregler – fel-
bedömning och påföljder
30 januari 

Tvistemålsprocessen I, 
Förberedelse
2 februari 2017, 
14  september 

Att bemöta 
rättshaveristiskt beteende
13 februari, 19 mars,  
30 maj 

Dataskyddslagstiftningen 
– en fördjupningskurs
14 februari, 29 maj 

IT-avtal
7 mars, 6 november 

Statsstöd
8 mars, 25 september 

NYHET! Avtalsfrågor 
i off entlig upphandling
9 mars 

NYHET! Hur beräknas 
ersättningen i entreprena-
der – ersättningsmodeller 
och skadeståndsregler
12 mars 

NYHET! Förhör med barn
13 mars 

Insolvensrättsliga 
praktikfall
14 mars 

Avancerad bolagsrätt: 
Förvärvsfi nansiering, 
lån och säkerheter
21 mars 

Molntjänster
22 mars, 15 oktober 

Tvistemålsprocessen II, 
Huvudförhandling
23 mars, 26 okt 

Företagsobligationer – om 
marknaden, kreditrisken 
och dokumentationen
27 mars 

Anti-korruption
9 april 

Licensavtalsrätt
10 april 

NYHET! Förmynderskaps-
rätt
12 april 

Arbetsrätt – Sociala 
medier, visselblåsare och 
integritet
13 april 

Brexit och dess inverkan på 
immaterial- och marknads-
föringsrätten
16 april 

NYHET! Musikjuridik
19 april 

Barnrätt: Vårdnad, boende 
och umgänge – fördjupning
20 april 

NYHET! Nationella 
upphandlingsstrategin
23 april 

ÄTA-arbeten
26 april

Tvistemålsprocessen III, 
Bevisning
27 april, 7 dec 

Upphovsrättslig fördjup-
ning
4 maj 

NYHET! 
Konkurrensskadelagen
8 maj 

Designrätt 
– de överlappande skydden
14 maj, 11 oktober 

Det indirekta besittnings-
skyddet – uppsägning, 
medlingsförfarande och 
tvist
15 maj, 11 oktober 

Att hantera och kontrollera 
risker vid avtalsskrivande
16 maj 

Miljöbalkens 
efterbehandlingsansvar
17 maj 

Betaltjänstlagen och 
elektroniska pengar
22 maj 

NYHET! Testamentsrätt
23 maj 

Målsägandebiträdets 
roll och uppdrag
24 maj 

Praktisk bodelning
31 maj 

Från anställd till 
konkurrent
1 juni 

Praxis i PMD och PMÖD 
– en uppdatering
4 juni 

Juridik för forskning, 
utveckling och 
innovation
11 juni 

NYHET! Det nya 
dataskyddet – GDPR
12 juni 

NYHET! Narkotikamål 
i praktiken
18 oktober 

Vattenrätt
10 december 

KOMPETENSLYFT MED RÄTT KURS
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20 turkiska advokater har 
dömts till mellan 2 och 
11 års fängelse för terror-
relaterade brott. CCBE har 
med anledning av domarna 
skrivit ett öppet brev till 
 Turkiets president. 

Den 25 oktober dömde en 
turkisk domstol 20 advokater 
verksamma i provinsen Konya 
till fängelse i mellan 2 och  
11 år för samröre med den  

terrorstämplade Gülenrörelsen 
som i juli 2016 genomförde ett 
statskuppförsök i Turkiet. Bland 
de dömda finns ordföranden 
för advokatsamfundet i Konya, 
Fevzi Kayacan.

i slutet av oktober i år hade 
totalt 1 415 advokater åtalats 
och 555 frihetsberövats sedan 
militärkuppförsöket 2016. 59 
turkiska advokater har i kölvatt
net av kuppförsöket dömts till 

fängelse för terrorrelaterade 
brott.

Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, CCBE, skrev 
med anledning av de 20 fäng
elsedömda advokaterna den 
16 november ett öppet brev till 
Turkiets president Recep Tayyip 
Erdoğan. I brevet uppmanar 
CCBE:s ordförande Ruthven 
Gemmell den turkiske presiden
ten att omedelbart släppa alla 
frihetsberövade advokater. JP

Georgisk advokat får The CCBE Human Rights Award
den georgiske advokaten Zaza 
Chatiasjvili är 2017 års mot
tagare av The CCBE Human 
Rights Award. Chatiasjvili får 
priset för sitt enastående arbete 
till stöd för förföljda advoka
ter i Georgien. Han har under 
lång tid varit involverad i flera 

år i kampen mot 
olaglig förföljelse av 
advokater, och har 
bland annat vunnit 
det första georgiska 
målet någonsin i 
Europadomstolen.

The CCBE Human Rights 

Award delas ut 
årligen sedan 2007 
till advokater eller 
advokatorganisatio
ner som har visat 
engagemang för 

att upprätthålla advokatyrkets 
grundläggande värderingar.

Åldrad och centraliserad 
finsk advokatkår

Den finska advokatkå-
ren har hög medelålder 
och är koncentrad till 

Helsingfors. Det konstaterar en 
undersökning som Finlands ad-
vokatförbund gjort.

En knapp fjärdedel av Finlands 
2 100 advokater är över 60 år, 
visar enkätundersökningen. 
Särskilt hög medelålder är det 
på den finska glesbygden. I 
områdena Kymmene, Päijänne-
Tavastland och S:t Michel är 
andelen advokater över 60 år 
så hög som 38–48 procent. I 
huvudstadstadsregionen är dock 
enbart 16 procent av advokatkå-
ren över 60 år.

Det är också i huvudstadsregi-
onen i Helsingfors de flesta och 
alltfler advokater är verksamma. 
Undersökningen visar att sex av 
tio advokater arbetar i området. 
Vid millennieskiftet var andelen 
lägre än 50 procent.

Antalet advokater i Finland är 
2 100 och antalet advokatbyråer 
cirka 800. Den genomsnittliga 
finska advokatbyrån, nästan 80 
procent av byråerna, består av 1–2 
advokater. Ett tjugotal byråer sys-
selsätter fler än tio advokater, och 
Finlands sex största byråer syssel-
sätter cirka 20 procent av kåren.

20 advokater dömda till fängelse

Zaza Chatiasjvil mottog The CCBE Human Rights Award av CCBE:s ordförande Ruthven Gemmell i Bryssel den 24 november.

Mer pengar till 
rättshjälpsåtgärder

När den norska reger-
ingen lade fram ett 
förslag till statsbudget 

under hösten 2017 föreslog de 15 
miljoner norska kronor mindre 
till rättshjälpsåtgärder såsom 
Juridisk rådgivning for kvinner, 
JURK, och Juss-Buss, ett rätts-
hjälpsprogram som drivs ideellt 
av jurister vid Universitetet i 
Oslo. Men nu stoppas budget-
minskningen och istället ökas 
bidraget med 5 miljoner i den 
norska statsbudgeten.

En knapp fjärdedel av Finlands 2 100 
advokater är över 60 år.
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Advokat utesluten efter 
klagomål om tortyr

Den azerbajdzjanske ad-
vokaten Yalçın I·manov 
har uteslutits ur landets 

advokatsamfund sedan han 
lämnat in klagomål till åklagar-
myndigheten om att hans klient 
torterats i fängelset, skriver 
Human Rights Watch. I augusti 
lämnade I·manov in klagomål till 
åklagarmyndigheten om att hans 
klient blev torterad av fängelse-
personal. Myndigheten avvisade 
påståendena som grundlösa och 
samma dag begärde justitiede-
partementet att Azerbajdzjans 
advokatsamfund skulle vidta 
disciplinära åtgärder mot I·manov 
för att ha spridit falsk informa-
tion. Den 20 november uteslöts 
Yalçın I·manov ur Azerbajdzjans 
advokatsamfund.

”Det har varit ett spännande år”
CCBE:s synpunkter väger 
tyngre hos EU:s institutioner 
än väntat. Det menar advokat 
Jan E. Frydman som sedan års-
skiftet är chef för den svenska 
delegationen i CCBE, Rådet för 
de europeiska advokatsam-
funden. 

Hur har första året varit?
– Det har varit ett spännande 

år, som gett mig en möjlighet 
att följa och fördjupa mig inom 
en mängd olika frågeställningar 
som berör advokater i hela Eu
ropa. Jag har också regelbundet 
kunnat träffa mina motsvarighe
ter och deras kollegor från mer 

än 40 länder, vilket varit särskilt 
stimulerande. 

Vad av det som gjorts har varit 
viktigast?

– Bland de frågor som be
handlats kan särskilt nämnas 
EUkommissionens arbete 
avseende tillhandahållande av 
juridiska tjänster, och ny lagstift
ning inom penningtvätt och 
terrorfinansiering, skatteflykt, 
och annan EUrättslig lagstift
ning på straffrättens område. 
Alla dessa nya initiativ påverkar 
advokaters kärnvärden. Slutli
gen har CCBE haft anledning att 
uppmärksamma utvecklingen i 

vissa av EU:s medlemsstater där 
rättsstaten utmanas.

Vad med uppdraget och CCBE har 
överraskat dig mest? 

– Positivt är utan tvekan att 
EU:s och Europarådets insti
tutioner inte bara konsulterar 
CCBE utan verkar ta rådets 
synpunkter på allvar. Det har 
också varit positivt att se hur 
mycket som faktiskt förenar 
advokatkårerna inom de olika 
medlemsstaterna. Sedan tar ju 
internationellt samarbete ofta 
tid, något som jag är van vid 
efter att själv ha verkat inom EU
kommissionen. JP

Jan E. Frydman är chef för den svenska delegationen i CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden. Bilden är tagen under 
rådets möte i Bryssel  i slutet av november i år.

Plan för konvention om 
skydd för advokatyrket
Rådet för de europeiska advokat-
samfunden, CCBE, för dialog med 
Europarådet om att inrätta en 
europeisk konvention om skydd 
för advokatyrket. Det är till följd 
av de senaste årens attacker mot 
advokatyrket och advokaters 
oberoende som skett på flera håll 
i Europa, skriver CCBE i sitt ny-
hetsbrev, CCBE-Info.
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On 24 November, the 128th Plenary Session was organised in Brussels. In the opening, AIJA immediate Past President, 
David Frølich addressed the CCBE Members, highlighting our organisations’ role in encouraging lawyers to connect with their 
communities, fostering dialogue and bridging cultural and professional gaps. He also called for our organisations to put pride 
back into the profession and remember our role in the safeguard of the Rule of Law, which we must ensure remains engrained 
in our work through a constant exchange with our colleagues in the international community.

Anuar Tugel, Chairman of the Republican Collegium of Advocates of Kazakhstan, also addressed the Plenary, presenting how 
the Kazakhstan Bar can collaborate with the CCBE as a bridge between Europe and Central Asia, in line with its geographical 
position. He thanked the CCBE for the work carried out in the PECO committee, highlighting how there are still concerns for 
the legal profession in Kazakhstan, and wishing for deeper cooperation with our organisations.

At its Plenary Session in Brussels on 24 November, the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) granted its 2017 
Human Rights Award to Georgian lawyer Zaza Khatiashvili. 

During the ceremony, the Chair of the CCBE Human Rights Committee, Patrick Henry presented Mr. Khatiashvili as living proof 
of the positive results in the fight for human rights and for the legal profession, and highlighted how – despite the difficult times 
we are finding ourselves in – this is still a fight worth continuing. 

Mr. Khatiashvili thanked the CCBE for its help and cooperation with the Georgian Bar, and spoke about its troubled experiences 
in fighting for the rights of lawyers. He further renewed his call for the defence of lawyers who have been illegally detained 
and for lawyers to be free to exercise their profession. 

128TH CCBE PLENARY SESSION IN BRUSSELS

CCBE HUMAN RIGHTS AWARD – 11TH EDITION

 | 128th CCBE Plenary Session in Brussels

 | CCBE Human Rights Award 
11th Edition

 | CCBE-UNBA Joint Conference in Kiev

 | Commission’s Evaluation on 2011 
European Judicial Training Strategy

 | European Lawyers Day 2017 
4th Edition

128th CCBE Plenary Session in Brussels

Knappt varannan asyl-
sökande afghan får stanna

Av alla asylsökande från 
Afghanistan får 47,4 
procent stanna i det 

EU-land de söker uppehållstill-
stånd i under första och andra 
kvartalet 2017, visar en rapport 
från EMN Sverige – Europeiska 
migrationsnätverket. Sverige 
ligger nära EU-snittet och ger 
48,2 procent uppehållstillstånd, 
vilket innebar 3 630 beviljade 
uppehållstillstånd. Bulgarien ger 
minst andel – 0,5 procent – av 
alla asylsökande från Afghanis-
tan uppehållstillstånd. I andra 
änden av skalan finns Italien där 
91,7 procent av alla afghaner be-
viljas uppehållstillstånd.
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Advokatdagarna 2017 lockade 
fler deltagare än någonsin ti
digare – det är åttonde året i 

följd som antalet deltagare ökar. Om
kring 740 deltagare från såväl stora 
som små advokatbyråer i hela Sverige 

samlades den 16 och 17 november i 
Stockholm.

Advokatsamfundets generalsekre
terare Anne Ramberg beklagade med 
anledning av uppropet #medvilken
rätt djupt vad unga kvinnor inom 
juristbranscher och andra branscher 
tvingas utstå på sina arbetsplatser 
(läs mer om #medvilkenrätt på s. 10). 
Ramberg konstaterade i sitt inled

Advokatdagarna 2017 på Grand Hôtel i Stockholm lockade 
– återigen – fler deltagare än någonsin tidigare. Uppropet 
#medvilkenrätt uppmärksammades av olika talare.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON, KAMILLA KVARNTORP OCH JOHAN PERSSON 

FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Advokatdagarna lockade       fler än någonsin
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ningstal även bland annat vikten av 
att advokaters oberoende och tyst
nadsplikt upprätthålls.

– I många advokatorganisationer 
jorden runt, såväl nationella som in
ternationella, ifrågasätts advokatsam
fundens rätt och skyldighet att tyd
ligt ta ställning i rättspolitiska frågor. 
Det finns flera förklaringar till detta. 
Jag tror till dels att det är en följd av 

den polarisering som har ägt rum i 
samhället, samtidigt som tilltron till 
institutioner som sådana har minskat. 
Detta gäller också vår egen organisa
tion. I vårt grannland Norge ligger för 
närvarande ett lagförslag, som inne
bär att det norska advokatsamfundet 
endast ska få uttala sig på ett balan
serat sätt i rättspolitiska frågor när de 
kommenterar lagförslag och annat. 

Något som tydligt påminner om ut
vecklingen i Polen och Ungern. Vi ska 
aldrig ta rättsstaten för given. Inte ens 
i vårt eget land, sa Anne Ramberg.

Generalsekreterare överlämnade 
därefter Advokatsamfundets pris 
2017 för framstående insatser inom 
advokatyrket till Peter Danowsky (läs 

» 

Advokatdagarna lockade       fler än någonsin

FORTS. PÅ NÄSTA UPPSLAG

En enkätundersökning som Advokatsamfundet skickat till alla deltagare 
och som drygt 400 har svarat på visar att deltagarna är nöjda med se-
minariedagarna. Helhetsintrycket av Advokatdagarna 2017 är 5,1 på en 
sexgradig betygskala, 4,7 av 6 för seminarierna, och på frågan i vilken 
utsträckning som Advokatdagarna 2017 gett värdefulla kunskaper och 
inspiration för advokatverksamheten är resultatet 4,3 av 6. Helhetsin-
trycket av Advokatdagarna 2016 var 5,3 av 6.

HÖGT BETYG FÖR ADVOKATDAGARNA
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Den organiserade kriminaliteten 
och sexualbrott. Dessa två teman 
dominerar den kriminalpolitiska 
debatten just nu, menade justi-
tie- och inrikesminister Morgan 
Johansson.

Den organiserade kriminaliteten har 
vuxit sig allt starkare och blivit allt 
mer etablerad i Sverige de senaste 20 
åren. Enligt polisen finns det i dag 61 
områden i Sverige som de klassar som 
utsatta, och i dessa omkring 5 000 kri
minella och 200 kriminella nätverk. 

– Det finns områden i Sverige där de 
kriminella tror att det är de som be
stämmer. Detta är jag förbaskat trött 
på. Svensk lag gäller överallt, och jag 
kommer aldrig att acceptera en situa
tion där det springer 
runt individer som tror 
att de äger de här kvar
teren.

Morgan Johansson 
menade att det som 
sker är en farlig ut
veckling som på sikt 
kan bli systemhotande 
om inte den organi
serade brottsligheten 
trycks tillbaka. För att 
bekämpa organiserad 
brottslighet presenterade regeringen 
2015 ett åtgärdsprogram som inne

håller flera åtgärder som sträcker sig 
över hela mandatperioden. Morgan 
Johansson pekade bland annat på att 
straffen skärpts för flera grova brott 
och det finns en statlig utredning som 
föreslår en ny lag om hemlig dataav
läsning i kampen mot den allra gröv
sta brottsligheten (läs mer 
i Fokus på s. 50–57).

Den 1 januari 2018 
kommer dessutom straff 
för grovt vapenbrott och 
grovt brott mot tillstånds
plikten för explosiva varor 
att skärpas. Minimistraffen 
fördubblas från fängelse i 
ett år till fängelse i två år. Straffskärp
ningarna gör att huvudregeln kommer 
att vara att den som påträffas med ett 

skarpladdat vapen ska 
häktas i avvaktan på 
rättegång.

Johansson framhöll 
även att det behövs fler 
poliser för att allt detta 
ska vara genomförbart 
så att man ska kunna 
stoppa den organise
rade kriminaliteten. 
Vidare har regeringen 
i sitt arbete med att få 
10 000 anställda inom 

Polismyndigheten till 2024 fördubblat 
antalet antagningar till Polishögsko

lan från 600–700 till 1 300. Dessutom 
kommer två nya polisutbildningar att 
startas i Malmö och Västsverige.

det andra dominerande temat i den 
kriminalpolitiska debatten just nu 
handlar om sexualbrott.  Enligt en 

ny undersökning från Brå, 
som Johansson refererade 
till, uppgav 14 procent av 
de unga kvinnorna att de 
hade utsatts för minst ett 
sådant brott under 2016. 
Det i kombination med 
att kvinnor i bransch efter 
bransch skrivit upprop 

mot sexuella trakasserier visar på ett 
stort samhällsproblem, menade Mor
gan Johansson.

– Det här är ett problem som finns 
i hela samhället, i alla sektorer och i 
alla samhällsklasser. Det finns både i 
förorten och på advokatbyrån på den 
fina gatan. Det som händer nu är att 
locket lyfts av och vi får se det som vi 
alla visste fanns, men som vi inte pra
tade om. Nu kan vi prata om det här 
problemet, tack vare alla dessa kvin
nor. Och när man måste tala om en 
sak kan man inte längre blunda, utan 
då måste man agera. 

Justitie och inrikesminister menade 
att den viktigaste reformen under den 
nuvarande mandatperioden handlar 

Kraftsamling mot    brott

”Min uppfattning 
är att en stark 

och oberoende 
advokatkår är en 
förutsättning för 

en stark rättsstat.”

intervju med Peter Danowsky 
på s. 44). Ramberg framhöll att 
Danowskys advokatgärning kän
netecknas av en i dag ovanlig 
bredd. 

– Peter är kanske framför allt 
känd som ett utomordentligt 
skickligt ombud i processer och 
som skiljeman. Som ombud är 
han uppskattad av klienter, kol
leger och domstolar. Klienterna 
– jag har talat med några av de 
mest namnkunniga – beundrar 

honom gränslöst. Han är obrotts
ligt lojal, sa Anne Ramberg.

Peter Danowsky var hedrad 
över att få ta emot Advokatsam
fundets pris 2017 och talade i sitt 
tacktal bland annat om sitt yr
kesliv och sina drivkrafter.

Den första seminariedagen 
inleddes sedan med att justitie 
och migrationsminister Morgan 
Johansson berättade om reger
ingens reformarbete på rättsvä
sendets område (se ovan).

Advokatdagarna lockade fler än någonsin – forts.

Anne 
Ramberg.
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om just sexualbrott: reformeringen av 
sexualbrottslagstiftning med en sam
tyckeslag och att sexuella övergrepp 
omfattas av ett oaktsamhetsrekvisit 
som införs under 2018. 

– En invändning mot det här är att 
en samtyckeslag inte kommer att leda 
till ökad lagföring. Det kanske är sant, 
men lagstiftningen har inte bara som 
syfte att fälla gärningsmän för ansvar. 
Lagstiftningen har också en norme
rande effekt och talar om för oss vad 
som är rätt och fel, och hur vi ska upp
träda mot varandra. Den nya lagen 
har ett väldigt tydligt budskap där: det 
som inte är frivilligt är övergrepp.

avslutningsvis berättade Morgan 
Johansson om att inte särskilt långt 
från Sveriges gränser finns länder där 
yttrandefriheten är hotad, advokatkå
rens oberoende är ifrågasatt och där 
domstolarnas oberoende är undermi
nerat.

– Sverige är en stark rättsstat. Den 
starka rättstaten är väl erkänd av om
världen, och det är i stor utsträckning 
advokatkårens förtjänst. Och en sak 
ska ni veta: min uppfattning är att en 
stark och oberoende advokatkår är en 
förutsättning för en stark rättsstat. Vi 
kommer aldrig rikta åtgärder som på 
något vis undergräver det oberoen
det. n

Kraftsamling mot    brott

advokatsamfundets ordförande 
Christer Danielsson avslutade 
den första seminariedagens för
middag med ett tal om uppropet 
#medvilkenrätt där han tackade 
dem som undertecknat uppro
pet för att de vågar berätta.

– Berättelserna är en bedrövlig 
läsning. Fortfarande 2017 finns 
det uppenbarligen gott om män 
som tycker sig kunna bete sig 
rent ut sagt svinaktigt på sina 
arbetsplatser. Detta måste få ett 

slut! sa Christer Danielsson och 
berättade att frågan om sexuella 
trakasserier kommer att vara 
första punkt på Advokatsamfun
dets nästa styrelsemöte (läs mer 
på s. 80).

seminariedag två inleddes med 
att Helena Jäderblom, domare i 
Europadomstolen, berättade om 
sitt arbete, och om domstolens 
balansläge och utmaningar (läs 
mer på s. 34). 

Under de två dagarna på 
Grand Hôtel i Stockholm hölls 
totalt 36 seminarier av 62 före
läsare inom process och skilje
rätt, affärsjuridik, humanjuridik, 
brottmål, offentlig rätt och advo
katverksamhet. Föreläsarna var 
förutom hela Sverige inresta från 
bland annat Tyskland, Storbri
tannien, USA och Frankrike. En 
enkätutvärdering visar att delta
garna är nöjda med Advokatda
garna 2017 (läs mer på s. 21). n

Advokatdagarna lockade fler än någonsin – forts.

Morgan Johansson 
menade att den viktigaste 
reformen under den nu-
varande mandatperioden 
handlar om sexualbrott.

Christer 
Danielsson.

Reportage Advokatdagarna 
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Så kallade egenanställningar 
ökar och begrepp som gigeko-
nomi tillkommer för de fasta 
anställningar som ersatts med 
tillfälliga gig. Men vem bär 
arbetsmiljöansvaret på denna 
nya arbetsmarknad? 

Arbetsmiljölagen antogs av 
riksdagen 1977. Sedan dess 
har arbetslivet förändrats och 

företeelser som inte fanns då 
har blivit allt vanligare, menade 
Åsa Erlandsson, advokat vid 
Setterwalls Advokatbyrå och 
specialiserad på arbetsrätt.

– Arbetsmiljölagstiftningen 
är satt under utmaning. Nya 
fenomen dyker upp och gör 
att gamla sanningar inte är lika 
självklara, sa hon.

En allt mer digitaliserad och 

globaliserad värld har skapat en 
delvis ny arbetsmarknad som 
har fått namnet gigekonomi 
där fasta anställningar ersätts 
av tillfälliga ”gig”. Arbetsmiljö
reglerna i dag är dock tydligt 
uppbyggda kring vissa givna 
begrepp såsom arbetsgivare, 
arbetstagare och arbetsställe.

– Alla arbetar inte längre på 
kontor eller fabrik. Fler och fler 

arbetar stadigvarande på tåget 
eller på kaféer där folk kan hyra 
en ”kontorsplats”. Vad är då 
arbetsstället? Vi kanske behöver 
fundera kring vem som då har 
arbetsmiljöansvaret, menade 
Åsa Erlandsson.

en ny och växande företeelse är 
företag som erbjuder så kallade 
egenanställning. I stället för 

Vem bär arbetsmiljöansvaret på den nya arbetsmarknaden?

Reportage Advokatdagarna 

Nancy Hollander berättade att flera av dem som släppts 
från Guantánamo inte tillåtits resa till sina hemländer, 

utan i stället till länder där de inte känner någon och inte 
heller kan språket. USA utövar även påtryckningar för att 

tidigare fångar inte ska få pass. Detsamma har gällt Slahi, 
som alldeles nyligen i vart fall fått ett identitetskort.

På seminariet berättade Mohamedou Ould Slahi hur själva bortförandet av 
honom gick till. Inledningen till olika länders säkerhetstjänsters intresse för 
Slahi började enligt honom själv med ett mobilsamtal till honom från hans ku-
sin. Det visade sig att mobilen tillhörde den ökände terrorristledaren Usama 

bin Laden, som kusinen hade en nära koppling till. I Tyskland, där Slahi då 
levde, visade landets underrättelsetjänst sitt intresse för honom, men utan att 
hitta något som visade på kopplingar till terrorism. Situationen blev pressande 
och Slahi flyttade till Kanada. Där besökte han regelbundet en moské, varifrån 

DEN EGNA FAMILJEN ÖVERTALADES ATT HJÄLPA UNDERRÄTTELSETJÄNSTERNA 

Efter 14 år på Guantánamo
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Advokat Nancy Hollander och 
hennes tidigare klient Mohamedou 
Ould Slahi berättade om hans 
erfarenheter före, under och efter 
hans fångenskap på den amerikan-
ska Guantánamo-basen. De båda 
efterlyser att omvärlden bör ställa 
hårdare krav på USA när det gäller 
mänskliga rättigheter.

Den amerikanska advoka
ten Nancy Hollander, som 
var en av huvudtalarna på 
Advokatdagarna 2015, var i 
år föredragshållare på Ad
vokatdagarna. Förra gången 
berättade hon om sin klient, 
den mauretanske medbor
garnen Mohamedou Ould 
Slahi, som då satt fängslad på den 
amerikanska basen Guantánamo på 
Kuba utan att anklagas för något brott. 

Den här gången var situationen en 
helt annan. Slahi frisläpptes överras
kande 2016 och medverkade på se
minariet i ett samtal med Nancy Hol
lander via Skype; Slahi har ännu inte 
tillgång till pass och kan därför inte 
lämna Mauretanien. 

På seminariet presenterade Slahi 
och Hollander den nya bok som 
släppts. Den förra, som innehöll hans 
dagboksanteckningar från tiden på 

Guantánamo, hade delvis censurerats 
och ett stort antal sidor hade över
strukna textrader. Den här gången 
visades den nya boken upp där Slahi 
försökt minnas vad som skulle stått 
vid överstrykningarna, som nu fortfa
rande fanns kvar men nu som trans
parenta markeringar. Eftersom man 
inte har haft tillgång till manusskriptet 
utan de censurerade markeringarna 

har Slahi försökt memorera 
vad som skulle ha stått un
der de överstrukna raderna.

Nancy Hollander berätta
de att frisläppandet av Slahi 
kom mycket överraskande. 
En dag i oktober 2016 fick 
hon ett högst oväntat samtal 
från en av president Obamas 

tjänstemän i Vita huset. Hon 
fick då veta att alldeles strax 
skulle president Obama till
kännage att han beslutat 
frisläppa Slahi. Glädjen blev 
lika stor som oväntad. Trots 
den fjorton år långa vistel
sen på Guantánamo, där 
han inledningsvis utsattes 
för tortyr, gav Slahi intryck av att vara 
pigg och humoristisk. 

– Det är fantastiskt att han klarat sig 
så bra med tanke på vad han har gått 
igenom, sa Nancy Hollander.

Slahi berättade att han under fång
enskapen bestämde sig medvetet för 
att vara optimistisk och glad. Hans 
inställning till amerikaner och USA vi
sade inte på bitterhet. Han berättade 
varmt om sin relation till vissa av sina 
vakter. De hjälpte varandra på olika 
sätt och Slahi tog gärna del av typisk 
amerikansk populärkultur när han 
fick möjlighet. 

Slahi hade en uppmaning till pu
bliken och Europa när det gällde 
USA. När de mänskliga rättigheterna 
kränks i Egypten, Saudiarabien, eller 
någon annanstans i Mellanöstern så 
är européer väldigt tydliga i sin kritik.

– Men när det handlar om USA:s 
kränkningar och stöd till regimer 
som kränker mänskliga rättigheter 

så tystnar plötsligt Europas 
intellektuella och andra 
europeiska röster, sa Slahi 
som efterlyste ett starkare 
stöd dels för mänskliga rät
tigheter i stort, dels för de 
individers fri och  rättighe
ter, som kränks med USA:s 
indirekta medverkan.

– Vi hoppas nu verkligen att Guan
tánamo stängs och att de fyrtiotvå per
soner som fortfarande hålls fångna där 
släpps, eller i vart fall får sin sak prö
vad i domstol, sa Nancy Hollander. n

att ha firma eller Fskattsedel 
visstidsanställs man av egenan
ställningsföretag. När man är 
klar med uppdraget så upphör 
anställningen hos egenanställ
ningsföretaget.

– Det blir svårare och svå
rare att direkt avgöra i vilken 
egenskap som en person utför 
arbeten. Vem har ansvar för 
dessa personer när de utför 

uppdraget? Kammarrätten har 
exempelvis i flera fall slagit fast 
att de inte är att betrakta som 
anställda och därmed inte har 
rätt till akassa.

åsa erlandsson säger att det är 
en svårlöst problematik efter
som utvecklingen går fort. Hon 
menar att samma sekund som 
frågan skulle kunna ha reglerats 

så har den antagligen redan 
förändrats.

– Det är en svårfångad fråga. 
Men arbetsmiljö är mycket 
viktigt och att alla har en god ar
betsmiljö är grundläggande. Det 
är det få som ifrågasätter. Frå
gan är vem som ska ta ansvar. 
Det går i alla fall inte att göra på 
samma sätt som på 1970talet, 
avslutade Åsa Erlandsson. n

Vem bär arbetsmiljöansvaret på den nya arbetsmarknaden?

”Det är fan
tastiskt att 

han klarat sig 
så bra med 

tanke på vad 
han har gått 

igenom”

» 

Åsa 
Erlandsson.

utan åtal är Slahi åter fri

en av medlemmarna sattes i samband med ett planerat terrordåd, som dock 
hindrades. Det skapade en koppling till Slahi, som gjorde att de kanadensiska 
och amerikanska underrättelsetjänsterna inledde ett samarbete. Slahis familj 
övertalades att hjälpa till med att få Slahi att lämna Kanada för att resa till 

Mauretanien. För att lyckas låtsades hans mamma vara sjuk. Slahi reste till 
Mauretanien och väl på plats tog allt en för honom helt oväntad utveckling. 
Han tillfångatogs och överlämnades till USA:s militär, som så småningom 
förde honom till Guantánamo-basen 2002.

l Advokaten nr 9 
2015, ”Guantána-
mo – en dagbok” 
och ”Guantána-
mo Diary: Resto-
red Edition”.

LÄS MER

Efter 14 år på Guantánamo

Retorik i domstol / 
Per Furumo.

Framtidsfullmakter 
/ Per Westman.
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De senaste åren har det kom-
mit ett stort antal prejudikat 
från Högsta domstolen på 
obligationsrättens område. 
Professor Jessika van der 
Sluijs presenterade några 
rättsfall där HD särskilt tydligt 
har antingen klargjort eller 
ändrat rättsläget.

Jessica van der Sluijs diskute
rade en serie avgöranden där 
HD diskuterar i vilken mån ett 
avtalat överlåtelseförbud är 
bindande för förvärvaren.

I NJA 2009 s. 570 överlät nytt
janderättshavarna till en grus
täkt hela rörelsen. Hade förvär
varen rätt till ersättning enligt 
väglagen när Vägverket byggde 

väg på fastigheten? HD fann att 
något samtyckeskrav inte fanns. 
Men HD skriver också, liksom 
Stefan Lindskog i sitt tillägg till 
domen, att det går att förbehålla 
sig en samtyckesrätt.

I NJA 2015 s. 1040, Enstegs
tätade fasader II, behandlades 
frågan om huruvida ett ut
tryckligt överlåtelseförbud i 
entreprenadavtal gällde mot 
andrahandsköpare av småhus. 
Enligt HD var överlåtelseförbu
det inte bindande för andra
handsköparna, med hänvisning 
till omsättningsintresset.

I NJA 2016 s. 288 kunde 
enligt HD en miljöskadegaranti 
åberopas efter en serie ombild
ningar av företag, eftersom ett 

överlåtelseförbud inte träffar 
överlåtelser eller ombildningar.

I NJA 2017 s. 289 och NJA 
2017 s. 550 om gåva av fastighet 
ställde givarna upp krav på att 
samäganderättslagen inte skulle 
tillämpas, så att delägarna inte 
fick påkalla försäljning. HD fann 
att man inte kan inskränka förfo
ganderätten vid fast egendom så 
mot den som köper en fastighet.

därefter tog jessika van der 
Sluijs upp några avgöranden 
kring frågan om huruvida 
ansvarsfriskrivningar står sig vid 
grov vårdslöshet.

I NJA 1998 s. 390, Diamantfal
let, hade postpersonal stulit 
diamanter ur ett paket, men 

Posten hade begränsat sitt 
ansvar. HD konstaterade att en 
ansvarsfriskrivning inte kan åbe
ropas av den som har orsakat 
skada uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet.

I NJA 2017 s. 113 hade säljaren 
av en fastighet köpt ett besikt
ningspaket, som köparen tog 
över. Men överlåtelsebesiktning
en var bristfällig. Besiktnings
avtalet innehöll en ansvarsfri
skrivning. HD konstaterade att 
köparen hade en självständig 
rätt mot besiktningsföretaget. 
HD ansåg också att metoden att 
bedöma ansvarsfriskrivningens 
giltighet bara utifrån graden av 
vållande är osäker, och slår fast 
att bedömningen numera bör 

Ett allvarligt problem med be-
greppet terrorbrott är att det ofta 
kopplas till etnicitet. Det i sin tur 
kan skapa en ökad polarisering 
mellan olika befolkningsgrupper. 
Det ansåg advokaterna Nancy Hol-
lander och Johan Eriksson. 

De två erfarna försvars
advokaterna Nancy Hol
lander och Johan Eriks
son diskuterade vad som 
skiljer och förenar försva
raruppdraget i USA och 
Sverige då en person är 
misstänkt för terrorbrott.

En hel del förenade 
uppdragen, konstaterade 
de. Vid misstanke om 
terrorbrott är mediernas 
intresse synnerligen in
tensivt och bevakningen 
saknar nästan gränser 
för hur långt medierna är 
beredda att gå. Även i rättsväsendet 
finns det likheter. Vid misstanke om 
terrorbrott blir restriktioner betyd
ligt mer långtgående. Den polisiära 
insatsen är även långt mer kraftfull 
än vid traditionella brott. Dessutom 

förutsätts den misstänkte vara skyldig 
redan från första stund. Som försva
rare av en misstänkt terrorist utsätts 
advokaten också för ett omfattande 
hat från allmänheten på ett sätt som 
inte inträffar annars. 

Men det förekommer också skill
nader. Nancy Hollander 
berättade om olika tor
tyrmetoder som förekom
mit vid misstanke om 
terrorbrott, till exempel 
skendränkningar och att 
de misstänkta förvägras 
sömn. I Sverige handlar 
det mer om häktningar 
med omfattande restrik
tioner under långa tider, 
enligt Johan Eriksson.

En annan skillnad rör 
bevisning. I dessa mål fö
rekommer det i USA hem
liga bevis som advokaten 
ibland inte ens får berätta 

om för sin klient. Dessutom kan det, 
enligt henne, förekomma att myndig
heterna i hemlighet försöker övervaka 
försvarets samtal. Vid misstanke om 
terrorbrott är det heller inte aktuellt 
med borgen i USA. En fara i detta 

sammanhang kan vara tolkarna, me
nade Johan Eriksson, särskilt när den 
misstänkte talar ett språk som få talar 
i Sverige. Då kan det finnas säkerhets
risker med läckor.

De två var eniga om att ofta har 
gärningspersonens etniska bakgrund 

HD-avgöranden har gjort obligationsrätten klarare

Ingenting är sig likt vid     misstanke om terrorbrott

”Ni som är för
svarsadvokater 

har en stor kraft 
att åstadkomma 
förändring, att 
förändra män
niskors liv, vad 
regeringar gör. 

Jag hoppas att vi 
alla använder den 
makten på ett sätt 

som är bra och 
ansvarsfullt.”

EU-bodelning och 
svenska anpassning-
ar / Ulf Bergquist.

Nancy Hollander har försvarat bland annat 
Chelsea Manning och den tidigare Guantá-
namofången Mohamedou Ould Slahi. Johan 
Eriksson är försvarare åt Rakhmat Akilov,  
som är misstänkt för terroristbrott på  
Drottninggatan i Stockholm.
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en stark koppling till vad som klas
sas som terrorbrott. Nancy Hollander 
konstaterade att det årligen i USA, 
med en befolkning på cirka 323 mil
joner invånare, dödas 12 000 män
niskor av handeldvapen. Den absolut 
största delen av dödandet utförs av 

vita amerikanska män, sa hon. I detta 
sammanhang framhöll hon särskilt 
problemet med automatvapen. Sedan 
terroristattackerna i USA den 11 sep
tember 2001 har 193 personer i USA 
dödats i attentat som i USA betecknas 
som muslimsk terrorism.

till bilden hör att medierna struktu
rellt undviker att kalla våldshandling
ar utförda av vita män för terrorism. 
Medan våldshandlingar utförda av 
muslimer kallas för terrorism. Johan 
Eriksson bekräftade delvis hennes 
uppfattning med exemplet då en ung
dom i Trollhättan dödade ett antal 
personer på sin skola. Eriksson be
skrev hur gärningspersonen systema
tiskt dödade dem med icke svenskt ut
seende och skonade dem med svenskt 
och hur polisen ändå inte ville betrak
ta det inträffade som ett terrorbrott. 

Ett allvarligt problem, som använd
ningen av begreppet terrorbrott kopp
lat till etnicitet leder till, är att det 
skapar en ökad polarisering mellan 
olika befolkningsgrupper i samhället. 
Därför har advokater en viktig roll, be
tonade Hollander. 

– Vi borde kalla brott för vad de är, 

där vi fokuserar på individen och inte 
på en grupp, sa Hollander som menade 
att fokuseringen på grupptillhörighet i 
sin tur skapar brott. Angreppen mot 
moskéer i USA har ökat märkbart se
dan Donald Trump blev president, och 
det har förekommit trakasserier och 
våld mot muslimer. Det skapar brott 
och en ökad fientlighet mot flyktingar 
och invandrare i samhället, betonade 
hon. Eriksson bekräftade att även i 
Sverige har en liknade utveckling skett.

nancy hollander sammanfattade ske  
endet med att stora delar av USA upp
fattar sig vara i krig mot terrorism och 
den uppfattningen har lett fram till 
dagens situation. I den situationen 
har advokater en viktig uppgift.

– Ni som är försvarsadvokater har 
en stor kraft att åstadkomma för
ändring, att förändra människors liv, 
vad regeringar gör. Jag hoppas att vi 
alla använder den makten på ett sätt 
som är bra och ansvarsfullt. Det är en 
stor gåva som vi har. Jag är tacksam 
för den gåvan och för de vänner som 
har den gåvan. Vi kan göra den här 
 världen bättre. Det krävs bara att vi 
alla gör det. n

göras utifrån 36 § avtalslagen. 
Men HD fann att ansvarsbe
gränsningen inte var oskälig, 
eftersom det var säljaren – inte 
köparen – som hade beställt den.

slutligen redovisade Jessika 
van der Sluijs tre rättsfall om 
alternativa ansvarsvägar vid en 
kontraktskedja mellan A, B och 
C: C orsakar skada på A, som 
direkt vill kräva C, som han inte 
har avtal med, på utomobligato
risk ersättning.

I NJA 2007 s. 758, Ballofixen, 
var frågan om beställaren kunde 
vända sig direkt mot huvuden
treprenörens underentrepre
nör med anspråk på grund av 
vattenskada. HD konstaterade 

att avtalet var utformat så att 
eventuella ansvarsbegränsning
ar skulle gälla oavsett vem man 
riktade anspråk mot, och sade 
nej till utomobligatoriskt ansvar.

I NJA 2009 s. 16, Dubbelbo
endet, beställde en bostads
rättsförening entreprenad där 
en vattenläcka orsakade dels 
sakskador för föreningen, dels 
kostnader för dubbelt boende 
för en bostadsrättshavare. HD 
tillät att bostadsrättshavaren rik
tade utomobligatoriskt ansvar 
direkt mot entreprenören.

I NJA 2014 s. 760, Cargo Cen
ter, uppdrog ett läkemedelsföre
tag transporter åt en speditions
firma, som anlitade ett annat 
företag för att hantera godset. 

Godshanterarens anställda stal 
läkemedlet. HD konstaterade 
att skadeståndsansvar vid avtal 
främst syftar till att säkra fullgö
relse, medan utomobligatoriska 
skadestånd främst syftar till att 
kompensera. Därför har skade
ståndslagen generell giltighet 
– även mot kontraktspart. Men 
i avtalet mellan speditionsföre
taget och godshanteraren fanns 
en ettårig preskriptionstid. HD 
tillämpade den kommissions
rättsliga principen att kommit
tenten kan ha rättigheter mot 
tredje man, men aldrig kan få 
bättre rätt än kommissionären 
skulle ha haft. Därmed ansåg HD 
läkemedelsföretagets fordran 
preskriberad. n

Ingenting är sig likt vid     misstanke om terrorbrott

Processfrågor i 
och i närheten av 
insolvens och kon-
kurs / Anne-Marie 
Pouteaux.

Jessica van der Sluijs diskuterade en 
serie avgöranden där HD diskuterar i 
vilken mån ett avtalat överlåtelseför-
bud är bindande för förvärvaren.



28 Advokaten Nr 9 • 2017

Reportage Advokatdagarna 

» 

Artificiell intelligens och 
automatiseringen av advokat-
tjänster gör att branschen 
just nu genomgår en kraftig 
förändring. Utvecklingen 
innebär både möjligheter och 
utmaningar för advokater.

Artificiell intelligens (AI) och 
automatiseringen har gått från 
att vara en framtidsfråga till att 
vara en nutidsfråga. 

– Det handlar om att använda 
digital teknik för att skapa 
mervärde. AI är bättre än den 

mänskliga intelligensen på att 
ta till sig stora mängder infor 
mation och att analysera infor
mation så att den kan fungera 
som ett beslutsstöd. Advokat
branschen borde låta AI hjälpa 
till att fungera som ett stöd 
för att hitta fram till de bästa 
lösningarna, så att advokaterna 
kan fokusera på att göra det 
som de är bäst på, det som AI 
inte klara av, sade Charlotta 
Kronblad, jurist och doktorand 
vid Chalmers tekniska högskola, 
som studerar hur juristbran

Brottmålen i svenska domstolar blir 
allt större och mer komplexa. En ut-
redning ser nu över hur handlägg-
ningen av målen kan moderniseras 
och effektiviseras.

I april 2016 tillsatte regering
en en utredning om process
rätt och stora brottmål med 
Svea hovrätts president Fred
rik Wersäll som ordförande. 
En del av uppdraget är att 
analysera hur handläggning
en av stora brottmål med om
fattande bevisning ska kunna 
moderniseras och effektiviseras. I feb
ruari 2017 presenterade utredningen 
ett delbetänkande som innehåller idé
er om att, inför åtal, hitta en formel för 
att träffa överenskommelser mellan 
åklagare och en misstänkt om vad som 
är stridigt och ostridigt och hur proces
sens omfång ska kunna begränsas.

– Grundtanken är att försöka be
gränsa processmaterialet i stora kom
plexa brottmål genom att ge parterna 
ett ökat inflytande över processmate
rialet och processförutsättningarna. 
Inspirationen är hämtad från tviste
målsprocessen, där parterna tydligt 
anger ramen för processen, sade 
Fredrik Wersäll.

Han tillade att en nyckelfråga för att 
en överenskommelse ska vara intres
sant för en misstänkt är att åklagaren 
genom gärningsbeskrivningen exakt 
anger vad som läggs den misstänkte 

till last när det gäller rekvi
siten.

– Åklagaren bör vara skyl
dig att tala om vilket straff
värde åklagaren gör gällande 
att brottet har och domsto
len ska inte ha möjlighet att 
gå utöver detta.  Med den 
utgångspunkten i de större 
målen finns det något att 

förhandla om och processen skulle 
kunna komma till huvudförhandling 
mycket tidigare, sade Fredrik Wersäll.

en annan förutsättning för att en 
överenskommelse ska kunna träffas 
mellan åklagaren och den misstänkte 
är att polis och åklagare blir bättre på 
att ge den misstänkte och den miss
tänktes försvarare insyn i förunder
sökningsmaterialet.

– Vi tror att det är helt avgörande att 
den misstänkte och försvaret vet vad 
åklagaren har på fötterna, sade Fred
rik Wersäll.

Betänkandet har varit ute på remiss 
och blivit i allt väsentligt positivt mot

taget. Ett färdigt lagförslag är planerat 
till sommaren 2019.

Uppdragets andra del är att ana
lysera om det är lämpligt att införa 
utökade möjligheter att använda do
kumenterade förhör som bevisning i 
domstol. 

Utredningen ser över om det i ökad 
utsträckning ska hållas förhör i dom
stol under förundersökningsstadiet 
på ett sådant sätt att förhöret kan an
vändas som bevisning vid den kom
mande huvudförhandlingen. 

– Vi tittar på i vilken utsträckning 
man kan åberopa tidiga förhör i den 
kommande rättegången. När direkti
ven skrevs hade man för ögonen att 
förundersökningens omfattning skul
le kunna minskas och processen ef
fektiviseras om olika personer hördes 
successivt och det gick att använda sig 
av förhören vid en kommande huvud
förhandling. 

Utredningen ska även se över 
möjligheterna att använda sig av be
rättelser som lämnas vid förunder
sökningen som bevisning under hu
vudförhandlingen.

– Inom några år kommer i princip 
alla polisförhör att spelas in med ljud 
och bild. Vi lägger nu ett förslag som i 
princip tillåter användning av förhör 

Artificiell intelligens – en            nutidsfråga

Tidiga förhör kan effektivisera        
handläggningen av stora brottmål

”Inom några 
år kommer 

i princip alla 
polisförhör 
att spelas in 

med ljud 
och bild.”

Digitaliseringen medför 
ökad processeffektivitet, 
kortare tidsåtgång, lägre 
pris och högre kvalitet på 

juridiska tjänster samt 
bättre säkerhet, berät-

tade Charlotta Kronblad, 
doktorand och jurist.

Upphandlings-
processen – en intro-
duktion till området 
och en redogörelse 
för praxis / Anna 
Ulfsdotter Forssell.
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under förundersökningen och förhör 
i domstol under förundersökningen 
som bevisning, sade Fredrik Wersäll. 

utredningen ser flera fördelar med 
förslagen. 

– Inte minst i de stora målen, där för
undersökningen pågår under lång tid, 
skulle det vara bra att säkra bevis så ti
digt som möjligt i processen. Även om 
ett förhör hålls under ordnade former 
under huvudförhandlingen i en rätte
gång ska man vara medveten om att 
tillförlitligheten av en utsaga försäm
ras med tiden. Och forskning visar att 

ett videoupptaget förhör ger väl så bra 
förutsättningar för att göra en riktig 
bevisvärdering som att titta på perso
nen live, sade Fredrik Wersäll. 

Utredningens uppfattning är att be
stämmelserna om omedelbarhet och 
koncentration ska finnas kvar – allt 
som är relevant ska läggas fram vid 
huvudförhandlingen och värderas av 
domstolen. 

– Men formerna för att lägga fram 
bevisning kommer att förändras till 
följd av teknikutvecklingen. I allt stör
re utsträckning kommer förhör hållna 
under förundersökning, med ljud och 

bild, att spelas upp under huvudför
handlingen.

fredrik wersäll betonade samtidigt 
att utredningen inte har för avsikt att 
lägga en mall för hur förundersök
ningen ska bedrivas eller hur bevis 
ska säkras.

– Vi kompletterar verktygslådan och 
öppnar för nya förutsättningar att 
säkra bevisning, nya förutsättningar 
att åberopa bevisning, sade han.

Betänkandet presenteras för jus
titieministern den 5 december och 
skickas därefter ut på remiss. n

schen transformeras av digitali
seringen.

Hon tillade att den artificiella 
intelligensen inte kan skapa till
lit, förstå det sociala samspelet 
och vara omvårdande. 

– Vi kan inte lära den artifi
ciella intelligensen den större 
kontexten, som hur vi ska ta oss 
ur oväntade problem. 

i usa och storbritannien har au
tomatiseringen av advokattjäns
ter kommit längre än i Sverige.

– Rättsprocesserna i anglo

saxiska länder är mycket mer 
dokumenttyngda. Efterfrågan 
på digitalt stöd har därför 
varit större där, sade Charlotta 
Kronblad.

Teknikutvecklingen gör att 
nya komplexa juridiska frågor 
uppkommer.

– När det finns självkörande 
bilar måste advokaterna kunna 
hantera frågor om vem som tar 
ansvar för det som den självkö
rande bilen gör, sade Charlotta 
Kronblad.

Samtidigt gör utvecklingen att 

tillgången på enk
lare, billigare juridik 
ökar. På sikt minskar 
därmed förmodligen 
advokatbyråernas 
efterfrågan på juniora jurister, 
bedömer Pierre Dickson, jurist 
och partner på konsultbolaget 
SKYE Contracts.

– Det är ett dilemma. Hur 
ska vi då få kvalificerade och 
seniora jurister som kan tackla 
klienter på basis av sin erfaren
het, sade han.

Han tillade att advokat

verksamhet hittills 
inte kommit så nära 
företagskundernas 
verksamhet i realiteten 
utan i stället främst 

agerat reaktivt. 
– Automatiseringen innebär 

stora möjligheter för företags
kunderna att få en proaktiv, ana
lyserande och en mer heltäck
ande support. Det mervärde 
som går att skapa för kunderna 
är enormt och det borde vara 
högintressant för branschen, 
sade Pierre Dickson. n

Artificiell intelligens – en            nutidsfråga
Läs mer om 
hur advokater 
påverkas av 
digitaliseringen 
i Advokaten nr 1 
och nr 8 2017.

LÄS MER

l Brottslighetens utveckling.
l  Omorganiseringen av polis och åklagare. Genom inrättandet av 

de internationella åklagarkamrarna fick åklagarkåren ett annat 
uppdrag. Det internationella samarbetet gör att målen automa-
tiskt blir större.

l  Nya strafförutsättningar med komplexa bevisförutsättningar. 
Brott som till exempel människosmuggling har sammansatta 
rekvisit.

l  Polisen vill fånga in hela nätverk med brottslingar.
l  Krigsförbrytelser är en ny måltyp där huvudförhandlingarna ofta 

varar i upp till ett år.

FÖRKLARINGAR TILL ATT BROTTMÅLEN HAR BLIVIT STÖRRE

Fredrik Wersäll gav 
under seminariet 
sin syn på hur stora 
komplicerade brott-
mål bör handläggas 
i framtiden och det 
utredningsarbete 
som pågår.

Reportage Advokatdagarna 
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PMÖD:s första år har varit 
framgångsrikt, enligt Christine 
Lager, hovrättslagman.

När den nya processordningen 
för immaterialrättsliga och 
marknadsrättsliga mål infördes 
den 1 september 2016 skapades 
två nya särskilda domstolar: 
Patent och marknadsdomstolen 
(PMD) i Stockholms tingsrätt 
och Patent och marknadsö
verdomstolen (PMÖD) i Svea 
hovrätt.

Immaterialrättsliga tvistemål, 
ärenden och brottmål fördes till 
de två nya domstolarna, liksom 
målen från Marknadsdomstolen 
och Patentbesvärsrätten som 
lades ned.

Hovrättslagmannen Christine 

Lager, chef för PMÖD, berättade 
om domstolens arbete under 
det första året och diskute
rade om det hade fungerat som 
tänkt.

Hon tycker att domstolen har 
fungerat väl under det första 
året.

– Jag är väldigt nöjd så här 
långt – särskilt med att verk
samheten har fungerat från 
start trots den stora organisa
tionsförändringen och med den 
domarkompetens domstolarna 
har fått in, sa hon.

Christine Lager påminde om 
bakgrunden till domstolsrefor
men: Domstolsordningen på 
immaterial och marknadsrätts
områdena var splittrad, trots att 
måltyperna har tydliga sam

band. Ordningen ledde också till 
parallella processer i frågor som 
hade samband, och ibland olika 
utgångar i målen. Målen tillhör 
de mest komplicerade och 
omfattande i svenska domstolar 
och är förhållandevis få – det 
kunde dröja lång tid mellan 
tillfällena då en allmän domstol 
ute i landet fick ett sådant mål. 

En viktig grund för den nya 

ordningen var behovet av speci
alistkompetens bland domarna. 
Christine Lager berättade att 
både PMD och PMÖD är mycket 
nöjda med utvecklingen:

– För det första hade vi redan 
mycket bra kompetens. Vidare 
kom mycket kompetent och er
faren personal över från de två 
domstolarna som avvecklades. 
Dessutom gick vi ut med riktade 
annonser och fick mycket bra 
gensvar. Vi har fått in domare, 
advokater, akademiker, och 
domare som har arbetat i EU:s 
institutioner.

Christine Lager kunde be
kräfta att målen i domstolarna 
är så svåra, komplexa och om
fattande som hade förutskickats.

– Vi har räknat med att på sikt 

Följderna av Brexit för affärslivet 
och advokatbranschen är osäkra. 
Om det var tre annars oeniga euro-
peiska debattörer överens.

Moderatorn, advokat André 
Andersson, hade samlat en 
panel med representanter 
från tre europeiska länder 
för att diskutera följderna 
av Storbritanniens utträde 
ur EU – Brexit: James Vaux, 
tidigare engelsk solicitor 
och chef för investmentban
ken Rotschilds Nordenkontor, Didier 
Martin, senior partner på den franska 
advokatfirman Bredin Prat, och 
Georg Ringe, professor i finansjuridik 
vid Hamburgs universitet.

De talade bland annat om Europas 
finanssektor efter Brexit, Storbritan
niens förhållande till de återstående 
EUländerna, framtiden för engelsk 
rätt som tillämplig lag och hur euro

peiska advokatbyråer kan förbereda 
sig för Brexit.

Didier Martin och Georg Ringe 
förklarade att Brexit från fransk och 

tysk synpunkt ses som 
något mycket skadligt, 
medan James Vaux oroade 
sig mer för brittisk inrikes
politik. Men James Vaux 
trodde att det är stor risk 
att inget avtal med EU blir 
färdigt före Brexit. Ingen 
av panelisterna trodde att 
Storbritannien drar tillbaka 

sin utträdesansökan.

osäkerheten i storbritannien är stor 
om vad Brexit innebär för advokat
branschen. Ett ökat antal engelska 
solicitors – hittills över 1 000 – har 
registrerat sig hos irländska Law 
Society. De hoppas kunna fortsätta 
företräda sina klienter inför EU 
domstolen – och få behålla klient

sekretessen i exempelvis konkurrens
ärenden.

André Andersson inledde diskus
sionen om Brexits betydelse för 
advokaterna med att konstatera att 
engelsk rätt alltid har varit en stor ex
portprodukt för Storbritannien, och 
att engelska domstolar dominerar 
som det forum som väljs i internatio
nella tvister.

– Hur kan de kontinentala advoka
terna ta tillbaka initiativet? frågade 
han.

Didier Martin ansåg att Brexit kan 
innebära vissa nackdelar för de brit
tiska advokatbyråerna, men inga som 
är betydande för deras fortsatta fram
gång. Han såg inte några skäl till var
för tvister skulle tas över av advokat
byråerna på kontinenten, eftersom de 
brittiska advokatbyråerna redan har 
partners på kontinenten, av många 
nationaliteter. När Brexit genomförs, 
kan de advokaterna uppträda inför 

Patent- och marknadsöverdomstolen har uppfyllt            förväntningarna

Vilka följder får Brexit
för affärer och advokater?

”Alla som 
arbetar med 
Brexit kom

mer att tjäna 
en förmögen

het på det”
Datalagring och 
EU-rätten / Sigurd 
Heuman, Caroline 
Sundberg.

Christine Lager.
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kontinentala domstolar, inför kom
missionen och inför EUdomstolen.

– Jag förstår inte varför brittiska 
advokater registrerar sig i Dublin, sa 
Didier Martin.

Georg Ringe ansåg att Brexit sna
rast blir en guldgruva för advokater. 

– Alla som arbetar med Brexit 
kommer att tjäna en förmögenhet på 
det, sa Georg Ringe, som noterade att 
advokatbyråerna ordnar seminarium 
efter seminarium om vad som kan 
göras för att undvika negativa konse
kvenser av utträdet.

– Det finns mängder av affärsmöjlig
heter för advokater! sa han.

På längre sikt såg Georg Ringe inget 
skäl till att oroa sig för den engelska 
rätten. 

– Val av engelsk rätt kan skrivas in 
i vilket kontrakt som helst även efter 
Brexit, påminde han.

Den enda nackdelen är att Stor
britannien kommer att stå utanför 

många EUregler som underlättar 
gränsöverskridande verkställighet – 
en mängd processrättsliga regler som 
bildar ryggraden för civilprocessen i 
Europa och har visat sig vara mycket 
användbara i advokaternas vardag.

– Att vara utan dem kan göra livet 
mer komplicerat, sa Georg Ringe.

james vaux var också positiv till fram
tiden för den engelska rätten:

– Ingenting stoppar flexibiliteten 
hos engelsk common law! Jag tror att 
den kommer att fortsätta användas, 
sa han.

Han menade att det vore fullt 
möjligt att ha engelska advokatbyråer 

och till och med engelska domstolar 
verksamma på kontintenten.

– Problemet är att de bästa advo
katerna alltid finns där alla andra 
advokater är. Om du sitter ensam, 
tappar du kollen på vad som händer. 
En engelsk domstol i Bryssel skulle 
inte vara i händelsernas centrum 
och skulle aldrig vara uppdaterad på 
rättsutvecklingen, sa James Vaux.

James Vaux uppmanade alla 
advokater som ger klienterna råd om 
utvecklingen att vara redo för allt.

– Det finns en stor sannolikhet att vi 
får en hård Brexit, utan något färdigt 
avtal med EU. Det bör klienterna 
bereda sig på, sa han. n

få in 150 mål per år till PMÖD. 
Domstolen har redan fått in 
över 140 mål under det första 
året, trots övergångsbestäm
melser om att redan inledda mål 
ligger kvar i allmän domstol. 
Allt tyder på att vi kommer att 
få in minst det antal mål som vi 
trodde, i båda instanserna, sa 
Christine Lager.

hittills har pmöd beviljat pröv
ningstillstånd i 85 procent av 
tvistemålen. Det handlar fram
för allt om granskningsdispen
ser. I ärenden och övriga mål är 
frekvensen prövningstillstånd 
cirka 60 procent.

– Det är ganska enkelt att få 
prövningstillstånd – som det ska 
vara, sa Christine Lager.

Ändringsfrekvensen hittills 
är omkring 35–40 procent. 
Men i den siffran ingår även 
mål som ändras bara i en liten 
del, till exempel i fråga om 
rättegångskostnader. 
Handläggningstiden är 
för de flesta tvistemål i 
överinstansen mindre 
än ett år och för de 
flesta ärenden och öv
riga mål omkring sex månader. 
Samtidigt behövs det längre tid 
och en lite djupare analys innan 
det går att dra några ordentliga 
slutsatser om handläggningsti
derna.

Som huvudregel är PMÖD sista 
instans i tvistemål och ärenden. 
Men PMÖD får tillåta överklagan
de till Högsta domstolen – ventil – 

om det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen. Hittills har 
PMÖD beviljat ventil i 13 av 80 
fall. Av dem är 8 sambandsären
den, det vill säga det är samma 

prejudikatfråga i alla 
målen.

– Domstolen är alltså 
restriktiv med ventil, 
vilket följer av hur 
systemet är utformat, 

sa Christine Lager.
När det gäller ombuden i må

len menade Christine Lager att 
de tydligare kan ange grunderna 
för talan, vilket bevistema de 
åberopar för varje bevis samt 
vad från första instans som 
godtas och vad som ska prövas 
i andra instans, så att ramen för 
prövningen blir tydlig.

– Då slipper vi kompletterings
förelägganden, sa hon.

Advokat Karin Cederlund 
illustrerade några av de nya 
regler som infördes genom 
domstolsreformen med egna 
erfarenheter och några avgöran
den ur domstolens praxis.

– Det är viktigt att hålla i 
minnet när man väcker talan 
att domstolarna har exklusiv 
behörighet inom sina områden, 
och att det finns betydligt större 
möjligheter till kumulation inom 
den exklusiva behörigheten än i 
allmän domstol, betonade hon.

karin cederlund visade också att 
PMÖD har ändrat praxis i vissa 
frågor, till exempel om vitesbe
lopp i marknadsrättsliga mål. n

Patent- och marknadsöverdomstolen har uppfyllt            förväntningarna

Stresshantering – 
Varför och hur? / 
Giorgio Grossi.

Läs mer i Advo-
katen 1/2016.
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Äktenskapsförord har sina be-
gränsningar! Detta var det övergri-
pande budskap, som advokat Örjan 
Teleman gav sina många åhörare. 

Teleman drog, som så många gånger 
tidigare, en lans för den ekonomiska 
familjerätten som genomgått en om
fattande utveckling under de senaste 
decennierna. Nya lagregler med förar
beten, ny praxis och doktrin har gett 
praktiker värdefullt material att arbeta 
med. Vad gäller äktenskapsförord har 
visserligen inte mycket ändrats i lagen 
men desto större anledning för oss 
att tillgodogöra oss innehållet i de an
dra rättskällorna. Reglerna för äkten
skapsförord i våra nordiska grannlän
der är i flera avseenden desamma som 
de svenska. Det finns därför anledning 
att även granska rättsläget där.

Örjan Telemans framställning hade 
rubriken ”Äktenskapsförord – be

gränsningar av avtalsfriheten”. Han 
konstaterade inledningsvis, att de 
relevanta reglerna inte endast finns 
inom familjerätten utan även – såsom 
analogt tillämpliga – inom den all
männa förmögenhetsrätten. Detta är 
inte ägnat att förvånas över då förord 
trots sin familjerättsliga karaktär har 
en stark förmögenhetsrättslig prägel.

Vid prövning av äktenskapsförord 
ska inte bara beaktas att de tillkom
mit i en familjerättslig miljö med dess 
starka lojalitetskrav utan även att de 
är långtidsverkande och normalt om
fattar egendom med högt värde. Äk
tenskapsbalken föreskriver en långt 
gående uppgiftsskyldighet parterna 
emellan.

Tvister om äktenskapsförord löses 
vanligen av en bodelningsförrättare 
eller av domstol men kan också prö
vas enligt lagen om skiljeförfarande. 
Lagen innehåller även regler, som ger 

möjlighet till medling såväl inom som 
utom ramen för ett tvistemål. I ären
den vid Skatteverket om registrering 
prövar verket endast översiktligt för
ordets innehåll. Detta innebär, att ett 

Äktenskapsförord har 
sina begränsningar

Det flesta som pratar om di-
gitalisering pratar egentligen 
om digitisering, men de tror 
att de pratar om digitalisering, 
berättade Ashkan Fardost. 

Digitisering är den tekniska 
process som förvandlar något 
analogt, till exempel ett brev, 
till ettor och nollor. Digitiseras 
konceptet brev får vi epost, 
sade Ashkan Fardost, doktor i 
kemi och nominerad till årets 
talare 2017.

Digitalisering handlar, enligt 
honom, däremot om hur tekno
login och framför allt internet 
radikalt förändrar mänskligt 
beteende och skapar helt nya 
förväntningar.

– Internet har gjort det möjligt 
för människan att uppfylla 
det allra mest grundläggande 

behovet – att uppnå symbolisk 
odödlighet och bli ihågkommen, 
sade Ashkan Fardost.

Som ett resultat av internet 
har den värld vi lever 
i blivit ett digitalt 
globalt stamsamhälle, 
enligt Fardost.

– I den digitala 
globala stamvärl
den finns miljontals 
nischer där passio
nerade människor 
samlas och skapar 
mervärde med och 
för varandra.

Som exempel 
nämnde han hur en 
anonym programmerare 2008 
lade ut ett dokument på internet 
som beskrev konceptet bitcoin, 
en digital helt decentraliserad 
kryptovaluta.

– Ett år efter att dokumentet 
publicerades hade programme
rare runt om i världen byggt och 
lanserat valutan, sade Ashkan 

Fardost.
Typiskt för bitcoin 

är att det varken be
hövs någon national
stat, bank eller central 
maktstruktur för att 
valutan ska fungera. 
Vem som helst med 
en smartphone och 
internet kan börja 
köpa och sälja saker 
med valutan.

– Hela bankvärlden 
skakar nu av rädsla 

för att bitcoin har potential att 
ersätta dagens finansiella sys
tem. Det enda sättet att stoppa 
valutan är att släcka ner hela 
nätet, sade Ashkan Fardost. n

”Digitaliseringen är missförstådd”

Ashkan Fardost.

Skadestånd rätt eller fel väg? 
Två olika synsätt på skade-
stånd möttes när justitie-
kansler Anna Skarhed mötte 
Gunnar Strömmer, grundare 
av Centrum för rättvisa.

Det allmännas skadeståndsan
svar har under senare år haft en 
dynamisk utveckling. Inte minst 
som en följd av Sveriges inträde 
i EU och ett allt större genom
slag för Europakonventionen, 
som numera är en central del 
i utformningen av den svenska 
skadeståndsrätten. Anna Skar
hed, justitiekansler, inledde 
seminariet med en historisk 
tillbakablick och tecknade de 
viktigare utvecklingslinjerna 
inom området.

Gunnar Strömmer, partisekre
terare för Moderaterna, tidigare 

Olika synsätt             på det allmännas skadestånd 
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registrerat förord kan vara formellt 
giltigt men materiellt ogiltigt. Skatte
verkets registrering är alltså inte en 
giltighetsförklaring!

Sedan Teleman därefter gått igen

om olika problem, som kan uppstå 
vid tolkning av ett oklart förord, uppe
höll han sig vid huvudpunkten för sitt 
anförande rörande vad som kan avta
las genom äktenskapsförord och vad 

som icke ryms i ett förord. De svenska 
reglerna härom motiveras främst av 
behovet av en enkel och förutsägbar 
tillämpning. I vissa fall har dock dessa 
motiv kanske fått väga alltför tungt. 
Ett exempel på detta är att man inte 
genom ett förord kan avtala att det 
bara ska gälla vid skilsmässa men inte 
om äktenskapet upplöses genom ma
kes död. I sammanhanget kan också 
nämnas att det likaså inte är tillåtet 
att enas om att en viss andel av ma
kes samlade förmögenhet ska utgöra 
enskild egendom. Som några exem
pel på andra begränsningar på ma
kars möjlighet att i förord avtala om 
enskild egendom ska observeras, att 
förord inte kan tidsbegränsas och inte 
heller att dess giltighet villkoras av en 
framtida händelse. Det är dessutom 
inte tillåtet att genom förord överens
komma att surrogat för giftorättsgods 
ska vara enskild egendom. n

Olika synsätt             på det allmännas skadestånd 
advokat vid Gernandt & Da
nielsson och initiativtagare till 
Centrum för rättvisa, som han 
grundade 2002, konstaterade 
hur viktigt ”timing” är. I början 
var han inställd på att organisa
tionen skulle förlora mål men 
att man skulle visa på uppenba
ra missförhållanden. Dessutom 
trodde de att man skulle agera 
inom förvaltningsrätten. 

Så blev det inte. I stället har 
civilrätten, skadeståndsrätten 
och Europakonventionen visat 
sig vara en högst framgångsrik 
väg. Strömmer citerade profes
sor Mårten Schultz och sa: 
”Skadeståndsrätten är anabola 
steroider för fri och rättighets
skyddet”.

de två föreläsarna diskuterade 
flera rättsfall på området där de 

två möttes med olika perspektiv. 
Strömmer betonade hur viktig 
praxisutvecklingen varit på om
rådet. Skarhed tyckte att visserli
gen handlar det om  dynamiska, 
spännande och intressanta 
processer, men att man ibland 
kliver ett steg för långt. 

– Om något inte är bra, då till
sätter man en utredning, sedan 
ändrar man lagen, då får man 
ordning och reda. Utan att gå 
in på detaljer i utvecklingen, så 
finns det exempel på frågor där 
domstolar skapat istället för att 
tillämpa rätt, och då blir det inte 
någon ordning. Det leder till 
rättsosäkerhet och att lika fall 
inte alltid behandlas lika. Lite 
mer ordning och reda hade jag 
önskat mig, sa Skarhed.

Strömmer underströk att om 
lagstiftaren skulle inväntas då 

hade utvecklingen inte rört sig 
framåt alls.

en ytterligare vattendelare 
i diskussionen handlade om 
skadeståndsbeloppets storlek. 
Strömmer framhöll dels den 
för individen kompensatoriska 
delen, dels för den felande 
myndigheten den korrigerande 
effekten.

– Skadestånd är handlings
dirigerande pekuniärt och 
stigmatiserande. Det visar på 
graden av allvar och skapar ett 
samhälleligt tryck, sa Strömmer 
som tillade:

– För att skadeståndet ska vara 
effektivt måste det nå en viss 
höjd.

anna skarhed menade att en 
 ekonomisk kompensation ska 

komma i sista hand. En upp
fattning som delas av Europa
domstolen. Hon framhöll att  
det viktigaste för den klagande 
ofta är att bli sedd och få en 
bekräftelse av den som begått 
felet. 

– Ett högre belopp höjer inte 
rättssäkerheten, sa hon och 
tillade att det är väldigt svårt 
eller till och med omöjligt att 
jämföra och mäta kränkningar i 
pengar. n

Anna Skarhed.

Advokat Örjan Teleman 
drog en lans för den 
ekonomiska familjerätten 
som genomgått en om-
fattande utveckling under 
de senaste decennierna.
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De medicinska åldersbedöm-
ningarna har ifrågasatts. Bi-
träden är bland annat kritiska 
till att de inte får yttra sig 
innan bedömningarna görs.

I maj 2016 fick Rättsmedicinal
verket i uppdrag av regeringen 
att skyndsamt börja genomföra 
medicinska åldersbedömningar 
i asylärenden för att kunna skilja 
barn från vuxna och vuxna 
från barn. Verksamheten kom 
i gång i liten skala i mars 2017. 
De metoder som används för 
att göra åldersbedömningen är 
en magnetkameraundersökning 
av knäleden och röntgen av 
visdomstand.

– Ett viktigt ingångsvärde är 

att det inte finns någon metod 
som exakt kan fastställa en 
persons ålder, sade Ann Lemne, 
utvecklingschef och projektleda
re för medicinska åldersbedöm
ningar vid Rättsmedicinalverket.

Om två tandläkare, obero
ende av varandra, bedömer 
att en visdomstand är mogen 
anses tanden vara mogen och 
tala för att den asylsökande är 
över 18 år. Detsamma gäller 
för knäleden – kommer två 
röntgenläkare fram till att leden 
är mogen anses det tala för att 
den asylsökande har fyllt 18 år. 
Både tandläkare och röntgenlä
kare har genomgått utbildning 
i stadieindelning och samstäm
migheten är över 90 procent, 

berättade Elias Palm, rättsläkare 
och avdelningschef för rättsme
dicin vid Rättsmedicinalverket.

Det är tillräckligt att antingen 
knäleden eller tanden bedöms 
vara mogen för att den asylsö
kande ska bedömas ha fyllt 18 
år, vilket har ifrågasatts av flera 
biträden.

– Det är en vanlig missuppfatt

ning att den ena bedömningen i 
sådana fall visar att den sökande 
är vuxen och den andra visar 
att den sökande är ett barn. Det 
omogna tillståndet är dock inte 
alls lika specifikt för underårig
het som det mogna är för att 
man är vuxen, sade Elias Palm.

Anna Lindblad, rättslig expert 
på Migrationsverket, berättade 

Tillströmningen av klagomål till 
Europadomstolen har accelererat 
de senaste 20 åren.

Samtidigt har flera länder kritise-
rat domstolen för att inte respek-
tera subsidiaritetsprincipen.

Mellan år 2000 och 2013 
steg antalet klagomål till Eu
ropadomstolen från drygt 
10 000 till cirka 65 000 per 
år. Efter det har kurvan pla
nat ut något och 2016 kom 
det in 53 000 klagomål till 
domstolen. 

En viktig förklaring till den ökande 
måltillströmningen är att fler stora 
stater med omfattande problem har 
anslutit sig till konventionssystemet, 
länder som Turkiet, Ryssland och Ru
mänien. 

– Yttre händelser i medlemsstaterna 
avspeglar sig i måltillströmningen. 
Statskuppen i Turkiet för ett par år 
sedan har till exempel lett till enormt 
mycket klagomål från journalister, po
litiker och jurister som har fängslats. 
De klagar till oss att de är fängslade 

på olaglig grund och anser 
att artikel 10 i konventio
nen om yttrandefrihet har 
kränkts, sade Helena Jäder
blom, Sveriges domare i Eu
ropadomstolen sedan 2012, 
och tillade att medvetenhe
ten om att det går att klaga 

till Europadomstolen också har spritt 
sig, inte minst bland advokater.

Domstolen har inte lyckats hålla 
undan för måltillströmningen. 2011 
beskriver Helena Jäderblom som ett 
krisår med balanser på över 150 000 
mål. För närvarande har domstolen 
65 000 mål i balans. 

Ryssland, Ukraina, Turkiet, Rumä
nien och Ungern står för hela 67 pro
cent av målen. 

Sverige hade i slutet på 2017 39 mål 
som skulle avgöras i domstolen, de 
flesta gällde asylärenden.

För att få ner balanserna har dom

stolen och konventionsstaterna arbe
tat med att effektivisera den interna 
handläggningen av målen. Genom pro
tokoll 14 till konventionen, som trädde 
i kraft 2010, infördes möjligheter att 
minska domarsammansättningen. De 
enklaste målen kan nu avvisas av en 
domare i stället för av en sjudomar
sits, till exempel om det står klart att 
klaganden inte har uttömt nationella 
rättsmedel eller missat tidsfristen för 
att komma in med klagomål. I mål där 
det finns en väletablerad praxis finns 
också en möjlighet att döma i tredo
marsits, då domarna ofta enbart har 
skriftlig kommunikation sinsemellan.

Europakonventionen, dess tilläggs
protokoll och förarbeten är en ganska 
kort läsning, berättade Helena Jäder
blom.

– Det finns inte särskilt mycket lag
text. Det är genom praxis som kon
ventionen har fått kött på benen, sade 
hon.

Verkställighetsfrågorna hanteras av 
Europarådets ministerkommitté.

– Vi har ingen polis eller kronofogde 
som kan tvinga staterna till verkstäl
lighet. Ministerkommittén kontrolle
rar att domar har verkställts på rätt 

”Det finns ingen exakt medicinsk metod för att fastställa             ålder”

”Vi har ingen 
polis eller 

kronofogde 
som kan tvinga 

staterna till 
verkställighet”

”Grundtanken är 
att de medicinska 

åldersbedömning-
arna är ett bevis-

medel som ska tas 
in i bedömningen 
för att öka rätts-

säkerheten”, sade 
Anna Lindblad, 

rättslig expert på 
Migrationsverket.

Europadomstolen kan pröva om Europarådets 47 medlemmar 
lever upp till sina åtaganden enligt Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna, som tillkom 1950. En 
privatperson som inte anser att en stat har respekterat hans 
eller hennes mänskliga rättigheter kan vända sig till domstolen. 
Men den som vill klaga till domstolen måste först ha försökt att 
få rättelse i landet där kränkningen har skett genom att föra sin 
sak till högsta instans.

EUROPADOMSTOLEN

Europadomstolen står     inför många utmaningar
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sätt. Vanligtvis betalar de stater som 
fälls ut det skadestånd som de har bli
vit ålagda.

Under 2010talet har konventions
systemets framtid tagits upp på flera 
högnivåkonferenser. Samtidigt som 
regeringsrepresentanter från med
lemsländerna har uttryckt sitt stöd för 
konventionssystemet har de betonat 
hur viktig subsidiaritetsprincipen är. 
Principen finns nu i protokoll 15 till 
konventionen. Den har dock inte trätt 
i kraft ännu. Flera länder har kritise
rat domstolen för brister i respekten 
för subsidiaritetsprincipen. Storbri
tannien har varit särskilt kritiskt.

– Vi känner att Europaskepticismen 
har vuxit sig starkare det senaste 
decenniet och kulminerat i Brexit i 
Storbritannien. Det har kommit krav 
från flera håll på att landet ska lämna 
konventionssystemet och enbart till
lämpa nationell rätt. Men det går inte 
att lämna konventionen utan att också 
lämna Europarådet. Just för ögon
blicket verkar Storbritannien mest 
koncentrera sig på Brexit och någon 
omedelbar risk för att man lämnar Eu
roparådssamarbetet ser jag inte, sade 
Helena Jäderblom. n

om åldersbedömningarna från 
Migrationsverkets perspektiv.

– Grundtanken är att de medi
cinska åldersbedömningarna är 
ett bevismedel som ska tas in i 
bedömningen för att öka rätts
säkerheten, sade hon.

när det gäller asylärenden 
som kom in före den 1 februari 
kan Migrationsverket, enligt 
asylprocedurdirektivet, erbjuda 
medicinsk åldersbedömning om 
det efter sökandes egna uppgif
ter finns tvivel om åldern.

– Om det sedan den medicin
ska åldersbedömningen kommit 
in fortfarande finns tvivel ska 
vi tillämpa tvivelsmålets fördel. 
Tvivelsmålets fördel kopplat till 

åldersbedömningar är kom
plicerat och det finns en viss 
osäkerhet i denna fråga i vår 
prövning och i domstolarna, 
sade Anna Lindblad.

 Hon gick också igenom hur 
Migrationsverket dömer.

– I normalfallet görs en 
sammantagen bedömning av 
åldern när varje bevismedel 
har värderats var för sig, det 
vill säga sådant som en muntlig 
utredning av åldern, den medi
cinska åldersbedömningen och 
intyg från till exempel skolan 
och socialtjänsten. De som har 

träffat barnen bidrar med viktig 
bevisning, sade Anna Lindblad.

Viktoria Nyström, advokat 
med särskild inriktning på 
migrationsrätt och barnfrågor, 
vänder sig också mot att advo
katerna inte får yttra sig innan 
åldersbedömningarna görs.

– När Migrationsverket efter 
asylutredningen säger att en kli
ent inte har gjort sin ålder san
nolik och erbjuder en medicinsk 
åldersutredning borde biträdet 
få möjlighet att peka på sådant 
som talar för barnets underårig
het. Det är en stor brist att den 

möjligheten saknas. Det kan 
till exempel finnas fotografier, 
handlingar och ibland kommen
tarer i sociala medier som ger 
en tydlig signal om åldern, sade 
Viktoria Nyström.

Hon anser också att Migra
tionsverket fäster för stor vikt vid 
resultatet av åldersutredningarna 
och är kritisk till att handläg
garna sällan väger in andra 
omständigheter än den medi
cinska åldersutredningen för att 
bedöma en asylsökandes ålder.

Om Rättsmedicinalverkets 
bedömning visar att den asylsö
kande är över 18 år kan biträdet 
göra en egen utredning av den 
sökandes ålder med hjälp av 
andra läkare och tandläkare. n

”Det finns ingen exakt medicinsk metod för att fastställa             ålder”

Sveriges domare i 
Europadomstolen 
sedan 2012, Helena 
Jäderblom, berät-
tade om domstolens 
arbete och utma-
ningar.

I maj 2017 kom en ny lag som innebär att åldersbedömning ska göras tidigt 
i asylprocessen, samtidigt som en ny metod för medicinska åldersbedöm-
ningar infördes. De nya bestämmelserna gäller när asylansökan kom in 
efter den 1 februari 2017. I de här ärendena ska Migrationsverket erbjuda 
medicinsk åldersutredning om det finns skäl att ifrågasätta om den asylsö-
kande är under 18 år.

NYA REGLER

Europadomstolen står     inför många utmaningar

Framtiden inom 
entreprenadrätten 
– från rättspraxis till 
nya standardavtal 
/ Viktoria Edelman, 
Jaana Nilsson.
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EU:s nya förordning om 
kvarstad på bankmedel ger 
fordringsägare möjligheter 
att komma åt en gäldenärs 
tillgångar vid gränsöverskri-
dande tvister. Advokat Emilia 
Lundberg och lagmannen 
Magnus Widebeck visade hur 
det nya verktyget kan använ-
das för maximal effekt.

EU:s kvarstadsförordning trädde 
i kraft den 18 januari 2017. Den 
gäller kvarstad på bankmedel 
för fordringsanspråk i privat
rättsliga tvister som är gräns
överskridande och innehåller 
regler om verkställigheten. 
Dessutom ger den borgenären 

möjligheter att få information 
om konton i banker i andra EU
länder.

Emilia Lundberg menade att 
kvarstad är underutnyttjat.

– Med instrumentet kan 
man åstadkomma en maktför
skjutning. Den som sitter på 
pengarna har ofta övertaget i 
en förlikningsdiskussion. Om 
du kan ändra de förutsätt
ningarna, kan du också ändra 
förutsättningarna för att komma 
överens, sa hon.

de nya reglerna kräver att ford
ringsägaren har hemvist i EU, 
med undantag för Danmark och 
Storbritannien, som står utanför 

förordningen. Ansökan om 
kvarstad kan avse bankmedel 
hos en bank eller filial inom de 
anslutna EUländerna. Beslutet 
gäller i samtliga stater som är 
bundna av förordningen.

Fallet måste vara gräns
överskridande, det vill säga 
bankkontot måste finnas i en 
annan medlemsstat än den där 
ansökningsdomstolen finns 
eller där fordringsägaren har 
hemvist.

Prövningen sker alltid utan att 
gäldenären underrättas om an
sökan innan beslutet meddelas. 
Domstolen kan kräva säkerhet 
från fordringsägaren för skada 
till följd av ett felaktigt beslut.

– Huvudregeln är att säkerhet 
krävs, sa Magnus Widebeck.

Ansökan görs på ett stan
dardiserat formulär där man 
lämnar ett stort antal uppgifter. 

domstolen ska fatta beslut 
inom fem dagar, eller inom tio 
dagar om dom inte finns.

– Allting ska ske blixtsnabbt 
när väl beslutet är fattat. Gälde
nären ska inte hinna reagera, sa 
Magnus Widebeck.

Om det finns ett avgörande, är 
domstolen som meddelade av
görandet behörig domstol. An
nars är domstolarna i medlems
staten som är behörig att pröva 
fordringsanspråket behöriga. 

Det är metoderna bakom ett hand-
lande som ska värderas i frågor om 
ansvar och oaktsamhet, inte resul-
tatet, enligt några nya HD-fall.

När domstolar ska bedö
ma frågor om exempel
vis skadeståndsansvar 
på grund av oaktsamhet, 
kan de behöva avgöra 
vad som var rätt hand
lande i en viss situation. 
Men sådana bedömning
ar är svåra att göra i efterhand.

Högsta domstolens ordförande Ste
fan Lindskog menar att HD i några fall 
de senaste åren har närmat sig den 
princip som i amerikansk rättslitte
ratur kallas business judgement rule. 
Den innebär att en bolagsstyrelse inte 
anses skadeståndsansvarig för affärs
beslut som visar sig ogynnsamma, om 
den har handlat i god tro, med den 
omsorg en förnuftig person visar och 
utifrån bolagets bästa intresse.

Utgångspunkten i HDfallen har 
varit att det som ska bedömas är inte 
handlandet som sådant, utan de över
väganden som ligger bakom.

– Business judgement rule på svens
ka handlar ytterst om ett metodan
svar, som kommer tillbaka så fort vi 

ska värdera om ett handlande var akt
samt eller inte. Det gäller att fokusera 
på handlandet och handlingssituatio
nen – inte händelseförloppet efteråt. 
Domare ska inte dra baklängesslutsat

ser, sa Lindskog.
Stefan Lindskog presen

terade några av de rättsfall 
där HD har tillämpat prin
cipen.

 I fallet Trollhotellen, NJA 
2012 s. 858, hade en styrel
seledamot i strid med ak

tiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna 
inte upprättat kontrollbalansräkning. 
Var han vårdslös? Enligt HD bör för
sumlighetsprövningen inriktas på om 
styrelseledamoten har agerat försvar
ligt i bolagets situation. Så länge sty
relseledamoten har uppfyllt rimliga 
krav på att hålla sig informerad och 
göra en seriös utvärdering av situa
tionen, finns det sällan anledning att 
ifrågasätta ställningstagandena.

när kommunen i landskronafallet, 
NJA 2013 s. 145, tillfälligt placerade en 
LVUomhändertagen 13årig pyroman 
hos hennes mamma brände hon ned 
ett köpcentrum.

HD skriver i domen att det kan vara 
motiverat att ta fasta mer på hur ett 

beslut har kommit till än på dess inne
håll. Om det har fattats efter en god 
metodologisk ordning, bör innehållet 
i regel anses godtagbart.

Socialnämnden borde ha gjort en 
adekvat, kontrollerbar skriftlig utvär
dering av faresituationen. Eftersom 
den inte gjorde det, ansåg HD att 
kommunen hade varit vårdslös, och 
den blev skadeståndsskyldig mot för
säkringsbolaget.

I Kezbanfallet, NJA 2013 s. 842, 
hade miljödomstolen felaktigt påfört 
ett bolag miljösanktionsavgift. HD slog 

EU:s kvarstadsförordning – kraftfullt vapen för borgenärer

Business judgement rule och principen         om efterkontrollbarhet

”Det gäller att 
fokusera på hand
landet och hand
lingssituationen 
– inte händelse

förloppet efteråt”
En ny dataskyddslag 
/ Caroline Olstedt 
Carlström, Karl- 
Fredrik Björklund.

Stefan 
Lindskog.
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fast att en domstol ska redovisa sina 
överväganden på ett öppet och för
klarande sätt i domskälen. Om dom
stolen redovisar en rimligt adekvat 
analys av rättsläget, så rör det sig inte 
om en felaktig rättstillämpning fastän 
analysen har lett fram till en slutsats 
som avviker från gällande rätt. Men 
om domstolen inte redovisar en mo
tiverad analys, kan det vara tillräckligt 
för att utlösa ett skadeståndsansvar. 
HD fann att staten var skadestånds
skyldig för miljödomstolens felaktiga 
rättstillämpning.

Fallet RMW Transport AB, NJA 2014 
s. 798, gällde prövning av konkursför
valtararvode. Förvaltaren hade väntat 
i fem år med att avyttra aktier och en 
fordran i hopp om högre köpeskilling, 
vilket inte infriades.

HD kom fram till att om en förvalta
re har gjort noggranna överväganden 
på grundval av ett adekvat beslutsun
derlag som kan granskas i efterhand, 
bör förvaltningsåtgärden i regel god
tas. Även om det senare visar sig att 
åtgärden var ofördelaktig får förval
taren anses ha handlat med tillräcklig 
omsorg. Men om förvaltaren inte kan 
presentera ett sådant underlag, så kan 
det i allmänhet inte anses att förvalt
ningsåtgärden har vidtagits med er
forderlig omsorg.

Fallet Enstegstätade fasader II, 
NJA 2015 s. 1040, rörde väsentligt 
fel i bygg entreprenad genom en viss 
väggkonstruktion. Entreprenören 
förlitade sig på att konstruktionen 
användes av många och var förenlig 
med branschpraxis.

HD konstaterade att det inte är till
räckligt att förlita sig på vad andra gör. 
Därför saknade det betydelse i vårds
löshetsfrågan att konstruktionen var 
allmänt förekommande i branschen. 
Entreprenören borde själv ha förvis

sat sig om konstruktionens hållbarhet 
innan metoden användes. Eftersom 
entreprenören inte visade att bolaget 
hade genomfört någon egentlig utred
ningsåtgärd, fann HD att bolaget hade 
handlat vårdslöst.

Stefan Lindskog menade att den 
som fattar ett beslut ska göra detta 
skriftligt om det finns tid, av två skäl:

– Dels är det en kvalitetssäkring för 
ens egen del, dels handlar det om ef
terkontroll, sa han.

hd har några gånger låtit utevaron 
av en skriftlig redogörelse få presum
tionsverkan. När den saknas, har HD 
utgått från att det är oaktsamhet.

– När en domstol inte redovisar hur 
den har kommit fram till ett felaktigt 
slut – då är det fel och försummelse. 
Hade man redovisat hur man kom 
fram till det felaktiga slutet, hade man 
klarat sig, sa Lindskog.

Stefan Lindskog noterade att detta 
har betydelse också för processande 
advokater, när de lägger upp talan, 
och i den konkreta rådgivningssitua
tionen.

– När man lämnar råd i svåra situa
tioner som kan gå fel, ska man göra 
det systematiskt, åstadkomma en PM 
och lägga i akten, sa han. n

Fordringsägaren behöver inte 
ange exakta uppgifter om de 
bankkonton som ska beläggas 
med kvarstad. Det är tillräck
ligt att ange banken där kontot 
finns.

en fordringsägare som inte 
känner till hos vilken bank som 
gäldenären har ett konto i en 
medlemsstat kan framställa en 
begäran om att de uppgifterna 
ska hämtas in. Det förutsät
ter att fordringsägaren har ett 
verkställbart avgörande. Men 
om fordringsägaren har ett 
avgörande som ännu inte är 
verkställbart kan begäran ändå 
göras, om beloppet är betydan

de och fordringsägaren kan visa 
fara i dröjsmål. 

– Det krävs att borgenären 
anger varför det finns anled
ning att anta att gäldenären har 

bankkonto i medlemsstaten. 
Det måste finnas en indikation 
på att den staten är berörd – till 
exempel att gäldenären arbetar 
där, har verksamhet eller äger 

egendom där, sa Magnus Wide
beck.

När bankmedlen har skyd
dats, ska gäldenären delges 
beslutet. Har gäldenären 
invändningar, kan han eller hon 
angripa åtgärderna. Gäldenä
ren kan också ställa säkerhet i 
utbyte mot att kvarstaden hävs.

– Man tänker sig att det ska 
bli normallösningen – man kan 
tvista vidare om huvudford
ringen när säkerhet väl är ställd, 
sa Magnus Widebeck.

emilia lundberg visade med ett 
antal exempelsituationer hur 
kvarstadsreglerna kan använ
das. n

EU:s kvarstadsförordning – kraftfullt vapen för borgenärer

Business judgement rule och principen         om efterkontrollbarhet

En ny penning-
tvättslag / Karin 
Faxén Ågrup, Johan 
Sangborn.

Emilia Lundberg 
och Magnus Widebeck.
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Prejudikatens betydelse i  
förmögenhetsrätten kommer 
att växa i framtiden. Orsaken 
är att lagstiftaren abdikerat.  
I stället tar Högsta domstolen 
ansvar för utvecklingen. Advo-
katerna har en nyckelroll.

Man kan tänka sig rätten som ett 
brett istäcke av lagar med små 
hål här och var där prejudikat 
bubblar upp, inledde professor 
Christina Ramberg elegant med 
en metafor. Men strax tillade 
hon att bilden är felvisande. En 
annan bild beskriver verklighe

ten bättre: En ocean med glest 
utspridda oljeriggar, där havet 
är prejudikaten och riggarna är 
lagstiftningen på området. För 
att klara sig måste man ha en 
båt, lära sig segla och navigera 
på den stora oceanen.

Christina Ramberg konstate
rade frankt att prejudikat blivit 
den dominerande rättskällan på 
förmögenhetsrättens område. 
Förklaringen är att lagstifta
ren varit passiv, vilket i sin tur 
medfört att Högsta domstolen, 
HD, fått axla ansvaret för att 
utveckla rätten på området. Det 

leder i sin tur till att advokater 
får en viktig och växande roll. 
Problemet är att de till skillnad 
från sina angloamerikanska kol
legor är ovana att använda sig av 
prejudikat som rättskälla. Samti
digt är prejudikat, rätt använda, 
ett kraftfullt verktyg. 

Ramberg, som utgick från sin 
senaste bok ”Prejudikat som 

Flera uppmärksammade mutskan-
daler de senaste åren har lett till 
ett ökat intresse för att undvika 
korruption med hjälp av preventiva 
åtgärder.

Det finns ingen enhetlig 
definition av korruption 
och det är inte något juri
diskt begrepp. Men ibland 
används organisationen 
Transparency Internatio
nals definition – missbruk 
av makt för egen eller per
sonlig vinning, berättade 
Natali Phalén, generalse
kreterare för Institutet mot 
mutor (IMM) sedan i april 
2017 och dessförinnan ad
vokat som utrett misstänkta mutbrott.

Den största negativa effekten av 
korruption är, enligt henne, förtroen
deskada på olika nivåer.

– Upplever man att tjänster inte till
sätts korrekt och att det förekommer 
mutor försvinner lojaliteten och förtro
ende för företaget internt. Misstankar 
om mutskandaler leder också till me
dial uppmärksamhet som skadar för
troende för företaget och varumärket.  

Företag som döms för mutbrott ris
kerar också att inte få delta i offentliga 
upphandlingar – det gäller både i Sve
rige och USA.

Korruption är dessutom riktigt 
dyrt. Årligen beräknas mutor utbeta
las för en triljon dollar i världen. Den 
svenska korruptionen kostar, enligt 
Statskontoret, ungefär 9 miljarder 

kronor per år.
I USA kan företagsled

ningen göras ansvarig för 
korruption grundat på 
domstolspraxis. 

Den amerikanska mut
lagstiftningen, FCPA, är 
formellt riktad mot perso
ner i offentlig ställning men 
definitionen är mycket vid. 
Företagsledningens ökande 
ansvar uttrycks i begreppet 
”failure to prevent”, vilket 
sprids snabbt även till an

dra områden.
– Även svenska företag som mutar 

någon i Sverige kan falla under FCPA, 
sade Peter Utterström, advokat spe
cialiserad på internationell företags
beskattning och amerikansk korrup
tionslagstiftning.

i samband med uppdateringen av den 
svenska mutbrottslagstiftningen 2012 
infördes brottet ”vårdslös finansie
ring av mutbrott” i brottsbalken – en 
variant av ”failure to prevent”. För 
att brott ska föreligga krävs att en 
näringsidkare tillhandahåller pengar 

eller något annat av värde till någon 
som företräder näringsidkaren, till 
exempel en agent, utan att företags
ledningen har genomfört nödvändiga 
kontroller av agenten och medlens 
användning. 

– En uttalad ambition var att ställa 
högre krav på hur företag arbetar pre
ventivt med korruptionsfrågor. Det 
var en direkt följd av att Sverige har 
kritiserats hårt av OECD för att inte i 
tillräcklig utsträckning beivra brott 
som begås av svenska företag utom
lands, sade Natali Phalén.

Institutet mot mutor motverkar 
korruption bland annat genom själv
reglering och en näringslivskod som 
är strängare skriven än brottsbalken 
och dessutom innehåller riktlinjer 
för hur det går att tänka i olika situa
tioner. Företag kan också vända sig 
till institutets etiknämnd för att få en 
konkret bedömning av om ett ageran
de är förenligt med koden, berättade 
Natali Phalén. 

Företagsbot kan i Sverige dömas ut 
om näringsidkaren inte har gjort vad 
som skäligen kunnat krävas för att 
förebygga brottet, eller om det är ett 
brott som begås av en person i ledan
de ställning. Ungefär 20 företagsböter 
har dömts ut, den högsta på 3 miljo
ner kronor. Maxtaket för företagsbot 
är 10 miljoner kronor, men en utred

Advokater har en nyckelroll i rättsutvecklingen

”Fokus måste ligga på det      förebyggande arbetet”

”Upplever man 
att tjänster inte 

tillsätts kor
rekt och att det 

förekommer 
mutor försvin
ner lojaliteten 

och förtroende 
för företaget 

internt”

Skadestånd och 
upprättelse: Om 
ersättningarnas 
upprättande och 
kompenserande 
funktion / Mårten 
Schultz.

Professor Christina Ramberg 
berättade pedagogiskt 
och underhållande om 

prejudikatens betydelse 
idag och i morgon.
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ning föreslår att beloppet höjs till 100 
miljoner kronor.

– Om förslaget går igenom är bötes
beloppen i Sverige fortfarande, vid 
en internationell jämförelse, extremt 
låga, sade Natali Phalén.

Det händer att korruptionsmålen 
i USA går till domstol. Men det vanli
gaste är att det blir en förlikning, en
ligt Peter Utterström.

– Företagen inser att det kommer 

att ta många år att driva frågan och 
vill hellre fokusera på verksamheten. 
Dessutom kommer företagsnamnet 
tas upp i medierna och det är inte bra 
för varumärket. 

i arbetet med att förebygga korrup
tion är företagsledningens uppgift att 
se till att alla åtgärdsprogram som har 
utvecklats implementeras i företaget.

– Ledningen måste tydligt leva efter 

de villkor och regler som ska imple
menteras. Den nya kulturen sätter sig 
genom att alla i företaget regelbundet 
utbildas, sade Peter Utterström.

Han lyfte även fram betydelsen av 
att följa upp om anställda och ledning 
agerar som företaget vill.

– I en tillräckligt stor organisation 
kan man utgå ifrån att fel kommer att 
göras. Då måste det finnas en process 
för att internt hantera ärenden som 
rör korruption, sade Peter Utterström.

Han betonade också vikten av due 
diligence och nämnde att det finns ett 
flertal företag som medverkar i under
sökningar av framtida samarbetspart
ner.

– I dag håller inte argumentet att det 
inte gick att få fram information. Det 
handlar bara om hur mycket man är 
beredd att betala.

I riskanalysen är det, enligt Na
tali Phalén, viktigt att identifiera var i 
verksamheten riskerna för korruption 
är störst och hur de ska hanteras.

Hon underströk även att det måste 
finns tydliga vägar för att larma om 
någon upptäcker eller misstänker 
mutbrott i en organisation.

– Det är svårt att upptäcka korrup
tion i efterhand. Fokus måste ligga 
på det förebyggande arbetet. Det är 
därför viktigt att skydda visselblåsare, 
sade Natali Phalén. n

rättskälla i förmögenhetsrät
ten”, visade med hjälp av prak
tiska exempel, HDavgöranden 
och olika modeller. Ramberg 
gav en introduktionsmanual i 
hur advokater kan argumentera 
med stöd av prejudikat.

christina ramberg, som under
stundom riktade vissa pikar 
mot HD, prisade dagens HD och 
ansåg att HD skriver så att man 
förstår hur de tänker och ändå 
skriver kort. 

– HD tar upp fall som verk
ligen behöver klargöras och 

tar upp väldigt bra rättsfall för 
att förklara vad som gäller på 
det vida förmögenhetsrättsliga 
området där lagstiftaren har ab
dikerat, sa Ramberg som tillade 
att lagstiftaren uppenbarligen 
inte prioriterar områden som 
inte ger direkta väljarröster. 

I framtiden när Sverige allt 
mer tydligt uppfattar sig som 
ett ”common law country, 
based on case law” så kommer 
advokater att argumentera, 
bidra och utveckla hur vi ska se 
på prejudikat, menade Ramberg 
och tillade: 

– Där fyller advokater en 
viktig funktion i utvecklingen 
av svensk rätt. Advokater har 
ett ansvar för att utveckla pre 
judikatläran. Ett tips är att gå  
på kurser som ges av engelska 
och amerikanska advokater i 
hur man ska argumentera  

kraftfullt med stöd av prejudi
kat.

– Jag tror bestämt att prejudi
kat kommer att växa i betydelse 
i Sverige eftersom jag alldeles 
bestämt tror att lagstiftaren inte 
kommer att ge oss någon Code 
Civil i förmögenhetsrätt, inte 
någon Handelsgesetzbuch eller 
motsvarande. I stället kommer 
HD att fortsätta utveckla vad 
som gäller på förmögenhetsrät
tens område. HD är tvungen att 
göra det och HD gör det med 
glädje och HD gör det bra, sum
merade Christina Ramberg. n

Advokater har en nyckelroll i rättsutvecklingen

”Fokus måste ligga på det      förebyggande arbetet”

”Det är en ledningsfråga hur etiken och moralen i ett företag byggs”, sade IMM:s generalsekre-
terare Natali Phalén. Advokat Peter Utterströms inställning är att internationella företag måste 
anpassa sig till lagstiftningen i det land som ser allvarligast på korruption, i hans ögon den 
amerikanska lagstiftningen.

En ny domar-
roll – framtidens 
domarrekryteringar 
/ Gudrun Antemar, 
Fanny Gleiss Wil-
borg.

Prejudikat 
som rätts-
källa i 
förmögen-
hetsrätten
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Utländska spioner är allt mer 
aktiva i Sverige. Advokater 
är en av deras potentiella 
målgrupper. Det framkom när 
en expert från Säkerhetspoli-
sens kontraspionage besökte 
Advokatdagarna 2017. 

Ryssland och Kina är de två 
länder som bedriver det mest 
omfattande spionaget i Sverige 
i dag. De arbetar på en rad olika 
nivåer med olika typer av aktö
rer, allt från klassiska underrät
telseofficerare och diplomater 
till affärsmän och journalister. 

Dessutom förekommer i dag 
att andra länder bedriver en 
omfattande kartläggning av 
medborgare och flyktingar från 
deras ursprungliga länder. Det 
förklarade Säkerhetspolisens 
expert under föreläsningen som 
Advokatsamfundet hade bjudit 
in till. 

ryssland har under de senaste 
åren blivit mer offensivt och 
arbetar i dag betydligt mer 
aktivt i Sverige. Förutom att 
inhämta information om försvar 
och affärshemligheter vill landet 

Lagstiftningen är otydlig när det 
gäller vilka rättigheter personer 
med psykisk ohälsa och intellek-
tuell funktionsnedsättning har i 
rättsliga processer. Inom rätts-
väsendet finns dessutom en stor 
okunskap om hur sårbara personer 
ska bemötas.

– Den svenska lagstiftningen är gene
rellt skriven. Det är inte klart vilka 
rättigheter en individ har, sade John 
Stauffer, chefsjurist på Civil Rights De
fenders. 

Nationell svensk lag ska dock tolkas 
i ljuset av internationella konventio
ner. I konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
finns bland annat krav på effektiv till
gång till rättssystemet för personer 
med funktionsnedsättning.

Europakonventionens artikel 6, 
rätten till en rättvis rättegång, och ar
tikel 14, förbud mot diskriminering, är 
särskilt relevanta när det gäller att till
varata sårbara personers processuella 
rättigheter.

annika jyrwall åkerberg, människo
rättsjurist på Civil Rights Defenders, 

berättade att en några år gammal rap
port från Polisförbundet visar att tre 
av fyra poliser upplevde att de inte 
hade adekvata förutsättningar för att 
möta personer med psykisk ohälsa 
inom ramen för sitt jobb.

– Det gör att risken är stor att lämp
lig kunskap om hur man förhör den 
här målgruppen saknas. De som har 
intellektuella och neuro
psykiatriska funktions
nedsättningar har till ex
empel särskilt svårt att få 
ihop sammanhang, tids
uppfattning och konse
kvenser. Och det blir svå
rare ju längre tiden går.

Annika Jyrwall Åker
berg berättade också att 
studier visar att åtals
frekvensen är avsevärt 
lägre vid misshandel och 
sexuella övergrepp mot 
kvinnor och barn som har 
en neuropsykiatrisk funk
tionsnedsättning än i andra fall.

– Barnen med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar hördes i 
mycket lägre utsträckning än andra 
barn. Och kvinnor med neuropsy

kiatriska funktionsnedsättningar fick 
målsägandebiträde i lägre utsträck
ning än andra målsägande. Det här är 
tecken på systematiska brister, sade 
hon.

advokat anna hellron berättade om 
de etiska överväganden som blir aktu
ella när klienterna är sårbara. I brott

mål är till exempel den 
psykiska ohälsan eller in
tellektuella funktionsned
sättningen hos klienten 
inte alltid identifierad.

– Det är inte ovanligt 
att man som advokat 
känner att något är an
norlunda, men det är 
svårt att sätta fingret på 
vad det är. Det är också 
vanligt att  klienten inte 
vill tillstå att det finns en 
problematik. Som ad
vokat skulle man i vissa 
fall behöva lyfta frågan 

för att situationen ska kunna anpassas 
till  klientens behov, sade Anna Hell
ron.

Klientens instruktion ska i huvud
sak styra hur advokaten agerar. Men 

Advokater riskerar att           utsättas för spioner

Oklart vilka rättigheter sårbara 
personer har i rättsprocessen 

”Det kan uppstå 
motsättningar 

mellan de etiska 
förhållningsregler 

som vi styrs av 
och vad klienten 

säger att han eller 
hon vill. Det blir 

väldigt tydligt om 
man har en klient 
som har psykisk 
ohälsa eller en 

diagnos.”

Advokatens roll i 
vårdnadsmål och 
mål om barns bo-
ende och umgänge 
/ Mia Edwall 
Insulander.
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advokaten ska också tillvarata klien
tens bästa.

– Det kan uppstå motsättningar 
 mellan de etiska förhållningsreg
ler som vi styrs av och vad klienten 
säger att han eller hon vill. Det blir 
väldigt tydligt om man har en klient 
som har psykisk ohälsa eller en dia
gnos. Det är inte ovanligt att klien
tens instruktioner då är oklara, att de 
ändras över tid eller att klienten vill 
att man ska föra fram något som inte 
är fördelaktigt för klienten. Det kan 
hända att advokaten måste begära sitt 
entledigande om de etiska reglerna 
och klientens instruktioner krockar, 
sade Anna Hellron.

Det förekommer även att klienten 
erkänner ett brott och försvararen 
misstänker att erkännandet är orik
tigt. 

– Det finns en möjlighet att – givetvis 
med beaktande av lojalitetsplikten – 
göra rätten uppmärksam på omstän
digheter som talar för att det är ett 
oriktigt erkännande. Det utrymmet 
ska, enligt Advokatsamfundets rikt
linjer, vara lite större när vi företrä
der en psykiskt sjuk klient, sade Anna 
Hellron.

Men det finns en begränsad accep
tans hos domstolarna när det gäller att 
ge extra tid eller på annat sätt anpassa 
förhandlingen till en målsägande med 

särskilda behov, upplever Anna Hell
ron. Hon är därför inte främmande 
för att det införs ett grundläggande 
utbildningskrav om psykisk ohälsa 
och intellektuella funktionshinder för 
samtliga yrkesgrupper inom rättsvä
sendet.

annika jyrwall åkerberg gav avslut
ningsvis några konkreta råd till advo
kater som har sårbara klienter. Bland 
tipsen fanns att begära pauser i dom
stolen för att kunna sammanfatta det 
som sagts för klienten och att infor
mera rätten om att klienten har dålig 
tidsuppfattning, så att fokus hamnar 
på annan bevisning än tiden. n

Advokater riskerar att           utsättas för spioner

Det svenska regel-
verket när det gäller 
processuella rät-
tigheter är objektivt. 
”Det innebär att 
regelverket inte tar 
någon hänsyn till att 
människor är olika”, 
sade Annika Jyrwall 
Åkerberg, männis-
korättsjurist på Civil 
Rights Defenders.

Reportage Advokatdagarna 

Boilerplate-klau-
suler i praktiken 
– om meningsfulla 
och meningslösa 
standardklausuler i 
kommersiella avtal 
/ Erik Sjöman.

även påverka skeenden på 
olika områden. Ryssland gör 
det genom så kallad icke linjär 
krigföring där man använder sig 
av tekniker som signalspaning, 
kartläggning av personer via 
öppna källor, politiska utspel, 
sociala medier samt trollfabri
ker. Syftet är att påverka väst, 
skapa intern splittring mellan 
västländerna samt att påverka 
länders handlingsfrihet. 

Advokater kan i detta sam
manhang bli en målgrupp för 
det ryska spionaget. Säkerhets
polisens expert uppmanade 

därför advokatbyråerna att vara 
vaksamma i sina relationer med 
klienter från främmande länder, 
inte minst Ryssland. Vet advo
katen vem den verkliga klienten 
och motparten är?

på seminariet diskuterades 
även det faktum att många 
svenska advokater på olika sätt 
inom skiljeförfaranden har och 
möter representanter för ryskt 
näringsliv. Säkerhetspolisen 
ställde även frågan om en advo
katbyrå i rikets intresse kunde 
upplysa svenska myndigheter  

om en misstänkt utländsk klient 
hade för avsikt att göra något 
som kan hota landets säkerhet. 
Anne Ramberg upplyste om 
att den svenska advokaten är 
bunden av sin klientlojalitet och 
därför inte kan röja vad som 
sker mellan klienten och advo
katen, med undantag för vad 
som gäller för penningtvättsom

rådet. Däremot har advokaten 
en möjlighet att frånträda upp
draget. Ramberg tillade att alla 
dessutom har rätt till ”access to 
justice”.

Säkerhetspolisen underströk 
vikten av att advokatbyråer ser 
över sitt skydd och gav även 
rekommendationer för hur en 
advokatbyrå kan skydda sig. n

l Följ säkerhetsföreskrifter l Släpp aldrig teknisk utrustning ur sikte l 
Betrakta all tele- och datatrafik som avlyssnad l Använd ej digital media 
som du har fått i officiella sammanhang l Exponering på Facebook, Linked 
in etc. – din möjlighet att nå ut – men också hjälp för underrättelsetjänsten 
vid kartläggning l Reflektera kring fritidsaktiviteter och nya bekantskaper 
l Var säkerhetsmedveten och förbered dig mentalt l Hur kan ditt age-
rande uppfattas? l Anmäl incidenter

REKOMMENDATIONER:
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Frågor om intressekonflikter 
allt vanligare i disciplin-
nämnden. Det förekommer 
att anmälningar lämnas in av 
processtaktiska skäl.

Börje Samuelsson, disciplin
nämndens relativt nytillträdde 
ordförande, och advokat Anna 
Steén berättade om disciplin
nämndens verksamhet. De 
konstaterade att 2016 var ett 
rekordår då sex advokater 
uteslöts. De var eniga om att det 
inte fanns någon enskild förkla

ring till det. Snarare tvärtom så 
hade uteslutningarna vitt skilda 
orsaker.

Börje Samuelsson konstate
rade att antalet anmälningar 
som rör intressekonflikter 
ökar, både inom affärs och 
humanjuridiken. Ärendena 
inom affärsjuridik kännetecknas 
av att de rör stora värden och 
arvoden, och att de är kompli
cerade. Dessutom förekommer 
det att anmälningar lämnas in 
av processtaktiska skäl, vilket i 
sin tur kan leda till att anmäla

ren drabbas av en påföljd från 
nämnden.

även frågor rörande intresse
konflikter vid övergång mellan 

byråer berördes. Föreläsarna 
upplyste om att samfundet 
lämnat ett vägledande uttalande 
i frågan och att det tillsatts en 
arbetsgrupp som ska lämna sin 

Förenklade skiljeförfaranden kan 
innebära stora risker framför allt 
för svaranden, varnade den erfarne 
skiljemannen Christer Danielsson.

Stockholms Handelskam
mares Skiljedomsinstituts, 
SCC:s, nya regler för för
enklade skiljeförfaranden 
trädde i kraft den 1 januari 
2017. De innehåller stora 
förändringar på några 
punkter. Advokat Christer 
Danielsson, ordförande 
i Advokatsamfundet, var 
tills nyligen ordförande i 
skiljedomsföreningen Swe
dish Arbitration Association och in
gick i kommittén som utarbetade de 
nya reglerna. Han diskuterade möjlig
heter och risker med att använda för
enklade förfaranden.

– Det är populärt att skriva in i av
talet att förenklat skiljeförfarande ska 
användas, konstaterade Christer Da
nielsson.

Och populariteten ökar. Av de mål 
som har kommit in till SCC i år är 40 
procent förenklade förfaranden. För
ra året var andelen 28 procent.

Ett skäl är kostnaden för förfaran
det. Det förenklade förfarandet är 
avsevärt billigare än de vanliga med 
en eller tre skiljemän – kostnaden blir 

mindre än hälften av vad vanligt skil
jeförfarande med tre skiljemän kostar.

Ett annat viktigt skäl till att parter 
väljer förenklat skiljeförfarande är 

tidsaspekten. Enligt 43 § i 
SCC:s regler för förenklat 
förfarande ska skiljeman
nen meddela dom senast 
tre månader efter dagen 
då målet hänsköts. Tiden 
innan målet hänskjuts är 
i regel 8–10 veckor. Det 
innebär att avgörandet är 
klart inom ett halvår eller 
tidigare.

– Vanliga skiljeförfaran
den tar nog i genomsnitt 

runt 12 månader. De förenklade går 
alltså dubbelt så snabbt, sa Christer 
Danielsson.

de förenklade förfarandena har allt
så fördelar, men också risker.

– Den stora risken är att man ham
nar i ett förfarande som är illa avpas
sat för målet. Om man har valt för
enklat förfarande utan att veta vad 
det innebär i form av begränsningar, 
sitter man kanske sedan där – särskilt 
som svarande – och inser att saken 
inte är lämplig att hantera väldigt 
snabbt och med bara några få korta 
skrifter, sa Christer Danielsson.

Det kan leda till att parten väljer 

att förlikas trots att den normalt sett 
skulle ha mycket goda möjligheter till 
framgång.

en stor förändring i de nya reglerna 
är att påkallelseskriften numera är kä
romålet (6 § i reglerna) och att svars
skriften är svaromålet (9 §).

– Tvisten utvecklas nu i sak redan på 
institutsstadiet. Påkallelsen ska vara 
en fullödig skrift.

Det får till konsekvens att käranden 
kan förbereda målet under lång tid, 
till exempel med expertrapporter, 
och ge in en stor påkallelseskrift.

– Men svaranden får bara fyra veck
or på sig att svara, sa Christer Daniels
son.

Han påpekade dock att SCC bero
ende på omständigheterna kan ge an
stånd. Därefter – när målet överläm
nats till skiljemannen – får parterna ge 
in bara en skriftlig inlaga vardera, och 
de ska ges in inom femton arbetsda
gar (30 §).

– En skiljeman som agerar i regler
nas anda ska nog vara ganska försik
tig med att utsträcka tidsfristerna, sa 
Christer Danielsson.

Förhandling ska hållas endast om 
en part begär det och skiljemannen 
anser att det finns särskilda skäl (33 §). 
Christer Danielsson menade att re
geln inte speglar verkligheten. I verk

Intressekonflikter allt vanligare

”Min egen syn 
på saken är att 

så snart muntlig 
bevisning åbero

pas har man 
som skiljeman 

ingen möjlighet 
att säga nej till 
förhandling. ”

3:12 och dess kon-
sekvenser / Mattias 
Schömer, Magnus 
Larsson.

Förenklade skiljeförfaranden       är riskabla för svaranden

Föreläsarna presenterade några punkter om vad den som anmäls till dis-
ciplinnämnden bör tänka på:
l  Läs noga igenom vad anmälaren påstår, och vilka etiska regler som ska 

ha brutits. Bemöt påståendena. (Annars är risken betydande att disci-
plinnämnden återkommer med ett stort antal delfrågor.)

l Svara i tid eller begär anstånd och motivera då varför anståndet behövs.
l  Efter att skrivit ihop bemötandet är det bra att låta det vila någon dag och 

sedan läsa det på nytt. Slutligen kan det vara bra att låta en kollega läsa 
igenom bemötandet innan det skickas till disciplinnämnden.

PRAKTISKA TIPS TILL DEN SOM ANMÄLS
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ligheten vill oftast båda parter att det 
ska vara en förhandling. Men presum
tionen i de förenklade reglerna är att 
ingen förhandling ska hållas. 

– Min egen syn på saken är att så 
snart muntlig bevisning åberopas har 
man som skiljeman ingen möjlighet 
att säga nej till förhandling. Och även 
om ingen muntlig bevisning åbero
pas, men parterna vill ha förhandling, 

skulle jag för egen del vara ganska be
nägen att bevilja det, sa Christer Da
nielsson.

Enligt Christer Danielsson innebär 
den korta tidsutdräkten i allmänhet i 
det förenklade förfarandet en ganska 
stor risk för svaranden:

– Det går för fort. Mål växer normalt 
sett fram och utvecklas efter hand un
der skriftväxlingen. Här hinner ombu

den inte alltid tänka igenom målet – 
den normala tiden för eftertanke och 
analys finns inte, sa han.

Christer Danielsson sammanfattade 
sin allmänna inställning till de förenk
lade skiljeförfarandena:

– Jag är relativt skeptisk till de för
enklade reglerna så fort målet rör nå
got annat än små belopp och relativt 
okomplicerade förhållanden, sa han. n

rapport i december i år. En cen
tral fråga är från vilken tidpunkt 
en intressekonflikt kan uppstå, 
anställnings eller avtalstillfället? 
Hittills har disciplinnämndens 
praxis varit avtalstidpunkten.

Även frågan om att läka en 
intressekonflikt med hjälp av 
klientens samtycke diskutera
des. Samuelsson konstaterade 
att utrymmet för samtycke inom 
humanjuridiken i det närmaste 
är obefintligt. Före 2009, då 
uppdaterade etiska regler inför
des, saknades helt möjlighet till 
samtycke. Han beskrev denna 
fråga som ”advokatpolitisk” och 
vilken inställning man har beror 
på om man är en traditionalist 
eller om man tillhör dem som 
vill se lättnader. n

På en föreläsning om hemlig dataavläsning (läs mer i Fokus på s. 50) förklarade 
advokat Henrik Olsson Lilja att han oroas för att gränserna för integritetskränkande 
ingrepp kan komma att flyttas fram om hemlig dataavläsning tillåts. ”Vi öppnar upp 
dörren till ett otroligt övervakningssamhälle”, sa Henrik Olsson Lilja. 

Förenklade skiljeförfaranden       är riskabla för svaranden

Reportage Advokatdagarna 

Börje Samuelsson.

Advokat Christer 
 Danielsson, ord-
förande i Advokat-
samfundet, var tills 
nyligen ordförande i 
skiljedomsföreningen 
Swedish Arbitration 
Association och ingick 
i kommittén som 
utarbetade de nya 
reglerna.
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Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom juridiken tilldelades 
i år advokat Peter Danowsky. Trots att han egentligen läste juridik för att bli 
politiker eller möjligen journalist har Danowsky aldrig ångrat sitt yrkesval. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Jag har ju varit på advokatbyrå 
sedan 1976, så det är det enda 
riktiga yrke jag har haft. Att Advo 

   katsamfundet tycker att jag har 
varit framstående, det känns stort, 
konstaterar advokat Peter Danowsky.

Han tillägger att Advokatsamfundet 
alltid har varit viktigt för honom, vil
ket gör stoltheten ännu större. 

Tidskriften Advokaten möter Pe
ter Danowsky i ett konferensrum på 
sjunde våningen, med utsikt över 
takåsarna i City och Jakobs kyrka.  By
rån, Danowsky & Partners, grundade 
Peter Danowsky år 1993. Flera av de 
första biträdande juristerna som an
ställdes då har förblivit byrån trogna 
och är i dag delägare, en av dem också 
managing partner. 

Från början valde Peter Danowsky 
att läsa juridik mycket för att han såg 
det som en bra grund för politiskt 
arbete. Advokatyrket lockade inte. 
Peter Danowskys pappa var advokat, 
arbetade ensam på byrån och verkade 
egentligen aldrig trivas med sitt arbe
te. Det avskräckte.

Men tillfälligheter gjorde att Peter 
Danowsky ändå kom att följa i faderns 
fotspår. Nu, 45 år efter juristexamen, 
verkar han fullständigt nöjd med sitt 
yrkesval. Trots uppnådd pensionsål
der har han ännu inga planer på att 
trappa ner eller sluta. Det är helt en

kelt för stimulerande att arbeta som 
advokat.  

– Den roligaste arbetsuppgiften har 
nog varit, och är, processer: att vara 
i rätten, ha koll på fakta, hålla ett bra 
förhör, få till det i en plädering, hitta 
det som man känner att ”nu sa jag nå
got som var precis på pricken”. 

peter danowsky får Advokatsamfun
dets pris bland annat för sitt engage
mang för klienterna och för sin stora 
bredd som advokat. Och just bredden 
är något han själv uppskattar i sitt 
långa yrkesliv. 

– Jag hade förmånen att få börja hos 
en advokat, Göran Luterkort, som 
hade ett väldigt intensivt och person
ligt förhållande till sina uppdrag. Han 
tog stort och smått, och han gjorde 
det alltid med engagemang. Så jag 
kom igång hos Göran med att få in
blick i väldigt många olika rättsområ
den, berättar Peter Danowsky. 

Göran Luterkort var vid den tiden 
Sveriges ledande medierättsadvokat, 
vilket också var anledningen till att 
 Peter Danowsky sökte sig till honom. 
På köpet fick Peter Danowsky ett för
hållningssätt till advokatyrket som 
han i dag värdesätter.  

– Göran Luterkort var ju då – och 
är fortfarande – snabbtänkt, beläst, 
kulturintresserad och väldigt road av 
advokatyrket.  Allt det som var vär
defullt för honom var något som jag i 
början anade skulle vara värdefullt för 
mig, förklarar han.

Under hela sin karriär har Peter 
Danowsky haft medierättsliga frågor 
som ett stort intresse. Många av hans 
ärenden inom tryck och yttrandefri
hetsområdet och upphovsrätten har 
fått stora rubriker i tidningarna, som 
processen mot Pirate Bay, där Peter 
Danowsky företrädde skivbolagen. 
Genom åren har han varit ombud i 
processer av mycket blandat slag – just 
nu till exempel Girjasmålet och HQ
målet – och det har också blivit allt fler 
skiljemannauppdrag, en uppgift som 
Peter Danowsky trivs mycket bra med. 

peter danowsky är en advokat som 
ofta syns och hörs i debatten, så också 
när Advokatsamfundets roll och ar
betssätt diskuterats. Synpunkterna 
är, menar Danowsky, ett uttryck för 
hans engagemang och känsla för sam
fundet. Även här har tiden hos Göran 
Luterkort präglat Peter Danowsky. 
Luterkort var ordförande i samfun
det när Peter Danowsky började hos 
honom, och det blev helt naturligt för 
den då biträdande juristen att också 

Yrket kommer först
för prisad advokat

PETER DANOWSKY

”Den roligaste 
arbetsuppgif

ten har nog 
varit, och är, 

processer: att 
vara i rätten, 

ha koll på 
fakta, hålla 

ett bra förhör, 
få till det i en 

plädering, 
hitta det som 
man känner 
att ’nu sa jag 

något som 
var precis på 

pricken’.”

» 

Familj: Gift med Lotti, läkare. 
Två vuxna barn, två vuxna 
bonusbarn och sammanlagt 
sex barnbarn från barn och 
bonusbarn. 
Läser just nu: Läste igår ut 
John Williams bok Butcher’s 
crossing. ”Fullständigt ly-
sande bok!”

Favoritapp: Bank-ID.
Favoritplats: Stockholm, sär-
skilt Södermalm. “Här bor jag 
och jag trivs väldigt bra.” 
Kör: Har just köpt en ny bil, en 
Mercedes. ”Den förra hade 
jag i 14 år. På den tiden hade 
den gått drygt 6 000 mil. Så 
jag kör inte så mycket.”

PERSONLIGT

–
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intressera sig för Advokatsamfundets 
göranden. 

1985, då han bodde och arbetade i 
Uppsala, valdes Peter Danowsky in i 
Advokatsamfundets huvudstyrelse. 
Första styrelsemötet blev minnesvärt 
– Danowsky missbedömde trafiken 
mellan Uppsala och Stockholm, kom 
för sent och fick smyga in till sin plats 
längst ned i styrelserummet.  

under åren 1999–2002 var Peter Da
nowsky ordförande i Stockholmsav
delningen och 1999–2004 ordförande 
i redaktionskommittén för tidskriften 
Advokaten. Han arbetade också med 
att ta fram frågorna till den första ad
vokatexamen och han har varit både 
censor och examinator vid advokat
examen. 

Arbetet inom Advokatsamfundet 
har bidragit starkt till att forma Peter 
Danowskys identitet som advokat, 
menar han själv. 

– Om jag får frågan ”Vad är du?” så 
är det naturliga svaret för mig och sä
kert för många andra advokater ”ad
vokat”. Det finns många andra svar: 
jag är man, jag är pappa, jag är vit, jag 
är jude … Men det svar som kommer 
först är yrket. Och samfundet bidrar 
till känslan av att ingå i en samhälls
funktion som är viktig. Advokater 
har sin plats i rättsordningen, och 
rättsordningen är fundamentet för ett 
välfungerande samhälle, summerar 
Peter Danowsky. 

Advokatsamfundets pris instifta
des i samband Advokatsamfundets 
125årsjubileum 2012 och utdelades i 
år för sjätte gången. n

Yrket kommer först
för prisad advokat

PETER DANOWSKY

Reportage Advokatdagarna 

» 

Peter Danowsky får 
Advokatsamfundets pris 

bland annat för sitt engage-
mang för klienterna och för 

sin stora bredd som advokat.
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» 

Lena Frånstedt Lofalk och Biörn Riese.

Anna Sundblad, Joanna Afzelius och Mia Eriksson.

Morgan Johansson 
och Anne Ramberg.

Advokatdagarna fick fina omdömen 
av deltagarna i utvärderingen. Den 

första dagen avslutades med en ban-
kett och uppträdande av popgrup-

pen Alcazar. På Advokatsamfundets 
hemsida under Advokatdagarna, 

inloggning krävs, går det att ta del av 
ett antal seminariepresentationer.

Gudrun Antemar och Christina Ramberg.

Stefan Strömberg, Bengt Ivarsson och Petra Lundh.
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Georg Ringe och Jan Frydman.Henrik Snellman och Henrik Olofsson.

Per Magnusson och Eva-Maj Mühlenbock.

Sandra Danowsky, Peter Danowsky, Christer Danielsson samt Eva-Maj Mühlenbock.

Morgan Johansson 
och Anne Ramberg.

Gudrun Antemar och Christina Ramberg.
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Så kan enskildas tillgång     till rättvisa förbättras
varför ligger vi i sverige, vid en jämförelse med euro
peiska länder, i framkant när det gäller möjligheterna 
för enskilda att få skadestånd och annan gottgörelse på 
nationell nivå vid kränkningar av rättigheterna i Europa
konventionen? 

Hur kan det komma sig att människor som drabbas av 
konventionskränkningar i Sverige, till skillnad från många 
andra runt om i Europa, normalt sett inte behöver söka 
sig till Europadomstolen i Strasbourg för att få gottgörelse 
när staten kränkt deras grundläggande fri och rättigheter 
enligt Europakonventionen? 

I vårt land kan sådana prövningar tas om hand i närmas
te tingsrätt eller i ett förhållandevis effektivt förfarande 
hos Justitiekanslern, som inte innebär några ekonomiska 
risker för den enskilde.

många skulle säkert svara att det följer av ett antal domar 
från Högsta domstolen som meddelades för tio till femton 
år sedan. Mest känt är Högsta domstolens avgörande NJA 
2005 s. 462, Lundgrendomen, där en person som drab
bats av långsam handläggning i domstol på ett sätt som 
stod i strid med artikel 6 i Europakonventionen tillerkän
des 100 000 kronor i ideellt skadestånd. 

Högsta domstolen har genom denna dom och flera 
därpå följande domar klargjort att det finns en generell 
möjlighet för den som drabbats av en konventionskränk
ning att kunna få gottgörelse, genom skadestånd – eller för 
den delen på andra sätt, exempelvis genom strafflindring 
inom ramen för en brottmålsrättegång. Högsta förvalt
ningsdomstolen har också konstaterat att det är möjligt 
att exempelvis sänka sanktionsavgifter för att på så sätt 
gottgöra en konventionskränkning (HFD 2014 ref. 12).

Och visst – utan dessa domar hade vi inte haft det rätts
läge vi har. 

Men en viktig faktor som bidrog till denna rättsutveck
ling var att den föregicks av en dynamisk diskussion, 

jurister emellan, i juridiska tidskrifter, vid seminarier och i 
bredare samhällsfora. Här deltog jurister från många olika 
delar av rättssystemet: akademiker, praktiker, domare och 
andra myndighetsföreträdare, experter i skadeståndsrätt 
och processrätt och många fler. 

När frågorna sedan hamnade på Högsta domstolens och 
Högsta förvaltningsdomstolens bord fanns redan diskus
sioner och argument att utgå från och bygga vidare på. 

Hade den här juridiska debatten inte ägt rum så är det 
inte säkert att vi hade sett en dom från Högsta domstolen 
som fastslog en rätt till skadestånd på nationell nivå vid 
konventionskränkningar så tidigt som 2005. 

den juridiska debatten bidrog med andra ord till att 
bereda vägen för en viktig förstärkning av den svenska 
rättsstaten genom en rättsutveckling i praxis. 

Men fortfarande utgör det faktum att de allra flesta i vårt 
land saknar praktiska möjligheter att försvara sina fri och 
rättigheter mot övertramp av stat och kommun en allvarlig 
brist i den svenska rättsstaten. 

Genom att belysa dessa problem och diskutera och de
battera dem ännu mer än som redan sker kan jurister från 
olika discipliner bidra till förutsättningar för en fortsatt 
gynnsam rättsutveckling som kan stärka tillgången till 
rättvisa. Inte minst gäller detta advokatkåren. 

det går att förbättra enskildas tillgång till rättvisa utan 
att vända upp och ned på den svenska rättsordningen. Här 
är sex förslag – men det finns förstås många fler.

1. Inför en generell möjlighet för enskilda, som får rätt 
mot en myndighet i förvaltningsdomstol, att få ersättning 
av staten för befogade rättegångskostnader. Det är orimligt 
att enskilda, som tvingas anlita jurist för att försvara sina 
rättigheter mot felaktiga myndighetsbeslut, inte kan få 
ersättning för detta. 

2. Inför en möjlighet för Justitiekanslern eller motsva

GÄSTKRÖNIKÖR
FREDRIK BERGMAN
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rande myndighet att, utan kostnad för den enskilde, pröva 
skadeståndskrav för fri och rättighetskränkningar som 
begås av kommuner och landsting. Att begränsa denna 
ordning till kränkningar som begås av staten, men inte 
av kommuner och landsting, är inte motiverat. Dessutom 
skulle domstolarna på detta sätt kunna avlastas.

3. Sänk de ekonomiska trösklarna för befogade rätte
gångar om fri och rättigheter. I dag vågar många enskilda 
inte ta angelägna fall till domstol på grund av risken att 
behöva betala både egna och motpartens kostnader vid 
förlust. I arbetstvister och i mål om diskriminering finns 
möjlighet för domstolen att bestämma att vardera parten 
ska betala sina egna rättegångskostnader, om den part 
som förlorade målet hade skälig anledning att få tvisten 
prövad. En sådan kvittningsregel bör gälla generellt i mål 
om fri och rättigheter.

4. Inför flexiblare talemöjligheter vid rättighetskränk
ningar. I dag måste enskilda som behöver vända sig till 
allmän domstol för att få en rättighetskränkning fastställd 
göra det inom ramen för en skadeståndstalan. Här kan 
vi hämta inspiration från vårt grannland Norge, där det i 
praxis har ansetts möjligt att föra en fastställelsetalan om 
att staten har kränkt en rättighet i Europakonventionen, 
utan koppling till ett skadeståndsyrkande (se t.ex. rättsfal
let Rt20111666 p. 33). 

5. För att säkerställa en effektiv prejudikatbildning bör 
det bli huvudregel att staten står för parternas kostnader i 
prejudikatmål i de högsta instanserna, i vart fall i mål mel
lan enskilda och det allmänna ( jfr t.ex. Stefan Lindskog, 
Dag och jag och Högsta domstolen, SvJT 2015 s. 415).

6. Rättshjälpen måste ses över. Den statliga rättshjälpen 
är tänkt att utgöra ett yttersta skyddsnät för dem som 
inte har råd att tillvarata sin rätt. När den nuvarande 
rättshjälpslagen kom 1997 sattes inkomstgränsen så att 
cirka 80 procent av Sveriges befolkning skulle kunna få 
rättshjälp. Tanken var sedan att inkomstgränsen skulle ses 

över vart tredje år. Men så har inte skett – inkomstgränsen 
har inte ändrats sedan 1999. Andelen människor som kan 
få rättshjälp har därför fallit till cirka 40 procent. Under 
samma period har antalet personer som beviljas rättshjälp 
också halverats.

möjligheten för enskilda att försvara sina grundläggande 
fri och rättigheter är alldeles för ofta en fråga om tjock
leken på plånboken. Att åstadkomma en förändring är en 
tuff uppgift. Men det finns goda möjligheter att påverka. 
När det gäller skadestånd vid kränkningar av rättigheterna 
i Europakonventionen började det som en juridisk diskus
sion, sedan kom avgöranden i rättspraxis, och den 1 april 
2018 träder sannolikt en lagändring i kraft för att tydlig
göra rättsläget och stärka rättighetsskyddet i Sverige (se 
prop. 2017/18:7, Skadestånd och Europakonventionen). 

Vad som kan uppnås i fråga om den bredare frågan om 
enskildas tillgång till rättvisa får framtiden utvisa. Men 
en sak är säker: ju fler som engagerar sig i debatten desto 
större är chansen till en positiv förändring.

Fredrik Bergman
Chefsjurist, Centrum för rättvisa

Så kan enskildas tillgång     till rättvisa förbättras
”Fortfarande utgör det faktum att de allra flesta i vårt 
land saknar praktiska möjligheter att försvara 
sina fri och rättigheter mot övertramp av stat och 
kommun en allvarlig brist i den svenska rättsstaten.”

49
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» 

    få spionera    i misstänktas datorer
Polisen föreslås    

Den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån de brotts-
utredande myndigheterna. I kampen mot den allra 

allvarligaste brottsligheten föreslås därför att polisen ska 
få tillåtelse att göra intrång i misstänktas datorer 

och telefoner. Förslaget väcker ris och ros.

TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: ISTOCK, CARL JOHAN ERIKSON, TT NYHETSBYRÅN M.FL.
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ycket talar för att det finns ett 
högre säkerhetsmedvetande 
hos kriminella personer i dag än 
tidigare, enligt Nationella ope
rativa avdelningens (NOA). Och 

de senaste årens teknikut
veckling har underlättat 
deras vilja att undkomma 

rättsliga åtgärder. Flera nya 
och populära chattappar gör det 
enkelt att undvika avlyssning. 
Appar som exempelvis Skype, 
Twitter, Instagram, Viber, Face
time, Whatsapp, Signal och iMes
sage krypterar nämligen vanligen 
samtalen och konversationerna, 
vilket innebär att bara använda
ren och mottagaren som kan ta 
del av det som sägs eller skrivs.

Samma sak konstaterade Åkla
garmyndigheten i våras i en rap
port om användningen av hem
liga tvångsmedel för 2016. Enligt 
rapporten har traditionella tele
fonsamtal och sms i stor utsträck
ning ersatts av kommunikation 
via chattappar där kommuni
kationen sker via internet med 
inbyggd kryptering. Inom såväl 
organiserad brottslighet som 
terroristnätverk används kryp
terade nätverk och chattappar, 
och personer som är medvetna om att de kan komma att 
avlyssnas tenderar att övergå från telefonsamtal till dessa 
chattappar, vilket innebär att vanliga avlyssningsmetoder 
i många fall blivit verkningslösa.

Under 2016 gavs 3 456 tillstånd till hemlig telefonav
lyssning. Framför allt – 58 procent – har avlyssningen 
beviljats i förundersökningar om narkotikabrott och nar
kotikasmuggling. Antalet beviljade tillstånd till hemlig 
telefonavlyssning är något färre än både 2015 och 2014. 
Men även om minskningen inte är särskilt stor ser åkla
garmyndigheten en tydlig minskning av själva nyttan 
med att avlyssna brottslingar i syfte att hitta bevis som 
kan hålla i domstol. 

– Det beror främst på att det blivit allt vanligare att kom
municera via krypterade appar som inte går att avlyssna 
med dagens metoder. Men även användande av andra 
nätverk än det som hör till abonnemanget, till exempel 
ett lokalt wifinätverk, gör att vi tappar kontakten med 
telefonen eller datorn vid avlyssningen, säger kammar
åklagare Hans Harding vid Åklagarmyndighetens utveck
lingscentrum Malmö.

Två av de nyttor som har minskat mest mellan 2015 och 
2016 är att uppgifterna från tvångsmedlet som åberopats 
som bevisning i stämningsansökan har minskat från 41 till 
32 procent, och de fall där misstankarna har stärkts ge
nom avlyssning har minskat från 56 till 46 procent.

– I den redovisning som åklagare gör av nyttan med 
avlyssningen har på senaste tiden rapporterats en mins
kad användning av avlyssningsmaterial som bevisning i 
stämningsansökan och i färre fall har avlyssningen lett 

till att misstanken stärkts. Men 
det finns flera fall där man redan 
på förhand eller annars ganska 
snart har kunnat konstatera att 
avlyssning är lönlöst på grund av 
kryptering eller anonymisering, 
och då har avlyssning inte varit 
en gångbar spaningsmetod. Det 
har förekommit att utredningar 
fått läggas ner på grund av att 
denna möjlighet varit utesluten 
av dessa skäl, säger Hans Har
ding.

Den tekniska utvecklingen me
nas alltså ha lett till att de brotts
bekämpande myndigheterna 
ibland inte längre kan ta del av 
många av de uppgifter som man 
tidigare fick del av genom an
vändande av straffprocessuella 
tvångsmedel som hemlig avlyss
ning eller hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation. För 

att lösa problemet med krypterad information efterlyser 
Harding därför att de brottsbekämpande myndigheterna 
på ett lagligt sätt ska kunna avlyssna även dessa krypte
rade samtal.

– Att be apptillverkarna om hjälp förefaller lönlöst. Den 
lösning på problemet som står närmast till hands är att 
lagstiftaren skulle tillåta de brottsutredande myndighe
terna att på teknisk väg forcera krypteringar och liknan
de, säger Hans Harding.

NY LAG FÖRESLÅS

Regeringens särskilda utredare Petra Lundh, lagman vid 
Södertörns tingsrätt, föreslår i den statliga utredningen 
– Utredningen om hemlig dataavläsning ( Ju 2016:12) – att 
tillåta de brottsutredande myndigheterna att på teknisk 
väg forcera krypteringar. Utredningen föreslår att en 
tidsbegränsad ny lag införs som tillåter ett nytt hemligt 
tvångsmedel, hemlig dataavläsning.

– Det är en metod för de brottsbekämpande myndighe
terna att i hemlighet, med ett tekniskt hjälpmedel, läsa av 
eller ta upp uppgifter i exempelvis datorer, mobiltelefo

”Den mesta information 
som polisen får är rappa-
kalja. Vi har mot denna 
bakgrund gjort bedöm-
ningen att det finns ett 

starkt behov av nya och 
bättre metoder för att 
de brottsbekämpande 

myndigheterna i hemlig-
het ska kunna komma 
åt uppgifter som redan 
i dag får hämtas in samt 
vissa andra uppgifter.”

Petra Lundh

Hans Harding.
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ner och läsplattor. Man kan likna det vid ett slags lagligt 
dataintrång. Vi bedömer att det skulle vara en effektiv 
metod för att bekämpa terroristbrottslighet och andra 
allvarliga brott, säger Petra Lundh.

Framför allt är det den kraftigt ökade användningen 
av kryptering som ligger bakom förslaget. Petra Lundh 
menar att den tekniska utvecklingen liksom samhällsut
vecklingen under de senaste åren har sprungit ifrån de 
brottsbekämpande myndigheterna, vilket lett till att de 
inte längre kan ta del av många av de uppgifter som man 
tidigare fick del av genom användande av straffprocessu
ella tvångsmedel. 2014 var omkring 30 procent av den 
avlyssnade internettrafiken krypterad. I dag är mer än 90 
procent av den krypterad. 

– Det innebär alltså att de brottsbekämpande myndig
heterna i dag bara kan ta del av mindre än 10 procent 
av den datakommunikation som får avlyssnas eller över
vakas. Den mesta information som polisen får är rappa
kalja. Vi har mot denna bakgrund gjort bedömningen att 
det finns ett starkt behov av nya och bättre metoder för 
att de brottsbekämpande myndigheterna i hemlighet ska 
kunna komma åt uppgifter som redan i dag får hämtas in 
samt vissa andra uppgifter, säger Petra Lundh.

Det föreslagna så kallade hemliga tvångsmedlet inne
bär i praktiken att polis och säkerhetspolis i hemlighet får 
installera mjukvara eller hårdvara i form något tekniskt 
hjälpmedel för att samla på sig information i brottsmiss
tänktas datorer, surfplattor och telefoner. » 

Till hemliga tvångs-
medel räknas bland 
annat telefonav-
lyssning, kamera-
övervakning, rums-
avlyssning samt 
hemlig övervakning 
av elektronisk kom-
munikation.  Det 
sistnämnda innebär 
att man hämtar in 
uppgifter om med-
delanden som över-
förs eller överförts 
mellan till exempel 
två telefoner samt 
tidpunkt och loka-
lisering av dessa 
telefoner men inte 
innehållet i medde-
landena.

Polismyndigheten 
uppger att det på 
internet och på 
krypterade nätverk 
i dag finns en stor 
marknad för kri-
minella varor och 
tjänster. Och bland 
annat terroristerna 
som utförde at-
tentaten i Paris i 
november 2015 ska 
ha använt både ap-
parna Telegram och 
Whatsapp, och den 
man som utförde 
terrorattacken vid 
Westminster i Lon-
don den 22 mars i år 
kommunicerade via 
Whatsapp.

HEMLIGA 
TVÅNGSMEDEL

Mellan 2015 och 
2016 har uppgifter 
från hemliga tvångs-
medel som åbero-
pats som bevisning 
i stämningsansökan 
minskat från 41 till 
32 procent, och de 
fall där misstan-
karna har stärkts 
genom avlyssning 
har minskat från 56 
till 46 procent.

MINSKAD NYTTA 
MED HEMLIGA 
TVÅNGSMEDEL

Fokus Hemlig dataavläsning 

Regeringens särskilda 
utredare Petra Lundh 
föreslår att en tidsbe-
gränsad ny lag införs 
som tillåter ett nytt 
hemligt tvångsmedel.
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Petra Lundh menar dock att hemlig dataavläsning är 
resurskrävande och skulle medföra kostnadsökningar på 
omkring 100 miljoner kronor per år. Utredningen före
slår därför att det i första hand bör användas i kampen 
mot den allra allvarligaste brottsligheten.

– Det är en väldigt resurskrävande metod som ofta mås
te föregås av omfattande spaning för att man ska få reda 
på vad för slags utrustning och appar en misstänkt per
son använder. Metoden kommer därför inte att kunna an
vändas i alla de fall där det finns 
ett behov av den. Initialt kommer 
det att vara ett begränsat antal 
fall som kan verkställas, för det 
finns inte resurser till mer. Det 
kommer att handla om 50–100 
fall om året till att börja med. Så 
för att det här ska vara effektivt 
måste polisen prioritera och me
toden bör endast användas mot 
den allra allvarligaste brottslighe
ten, säger Petra Lundh.

RISKER FÖR INTEGRITETEN

2005 presenterades ett liknande 
förslag om att hemlig dataavläsning skulle införas som ett 
nytt tvångsmedel i svensk rätt (SOU 2005:38), men försla
get kritiserades av många remissinstanser och ledde inte 
till lagstiftning. Den huvudsakliga kritiken gällde bland 
annat att det föreslagna tvångsmedlets integritetseffekter 
inte ansågs tillräckligt klarlagda.

Den nya utredningen menar också att hemlig dataavläs
ning i flera avseenden innebär att riskerna för kränkning 
av enskildas personliga integritet ökar eftersom metoden 
är ett väldigt kraftfullt verktyg som skulle kunna medföra 
en närmast fullständig kartläggning av den person som 
utsätts för åtgärden. 

– Det finns en ökad risk för kränkning av den personliga 
integriteten med den här metoden jämfört med dagens 
ordning. Men vi anser att den risken kan balanseras mot 
att tydliga begränsningar görs och särskilda krav ställs upp. 
Och om man väger dem mot varandra bedömer vi att det är 
en proportionerlig metod, säger Petra Lundh och tillägger:

– Det här handlar om uppgifter som kan vara helt av
görande för de brottsbekämpande myndigheterna för att 
lösa exempelvis ett terroristbrott, och som inte går att få 
på något annat sätt.

RAMBERG ÄR KRITISK

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, 
som har varit expert som biträtt utredaren, delar inte 
utredningens analys och slutsatser när det gäller propor
tionalitetsavvägningen mellan ett införa regler om hemlig 
dataavläsning och de ökade integritetsriskerna.

Anne Ramberg har därför skrivit ett särskilt yttrande 
där hon höjer ett varningens finger för bland annat ris
kerna för kränkning av den personliga integriteten som 
åtgärden kan tänkas medföra. Ramberg delar utredning
ens uppfattning om att det föreligger ett behov som inte 
kan tillgodoses på annat sätt än genom hemlig dataav
läsning, men hänvisar till den så kallade Tele2domen, 
där EUdomstolen slog fast att Sverige inte kan tvinga 
tele och internetleverantörer att generellt lagra uppgif

ter om vad kunder gör på nätet 
och vilka de ringer (Läs mer om 
Tele2domen på sidan 56).

– Min slutsats är att utred
ningens förslag om införande 
av hemlig dataavläsning inte är 
proportionerligt med hänsyn till 
riskerna för intrång i den per
sonliga integriteten. Samman
fattningsvis finner jag utifrån 
principiella utgångspunkter inte 
utredningens förslag vara god
tagbart, menar Anne Ramberg.

I sitt särskilda yttrande är 
Ramberg också kritisk till att lag

stiftaren inte har velat göra åtskillnad mellan Säkerhets
polisen och den öppna polisen, när det gäller möjlighe
terna till tvångsmedelsanvändning. 

– Det tycker jag är olyckligt. Om hemlig dataavläsning 
överhuvudtaget ska kunna uppfylla kraven på proportio
nalitet måste, enligt min mening, tvångsmedlet exklusivt 
förbehållas Säkerhetspolisen vid misstanke om mycket 
allvarlig brottslighet som utgör hot mot rikets säkerhet 
och som har ett straffminimum eller förväntat straffvärde 
på fängelse fyra år eller mer.

Frågor om tillstånd till hemlig dataavläsning ska alltid 
prövas av allmän domstol. Men åklagare föreslås få fatta 
interimistiska beslut om hemlig dataavläsning om det 
skulle medföra en fördröjning av väsentlig betydelse att 
inhämta rättens tillstånd. Ramberg är kritisk till att ett 
så pass långtgående beslut som att besluta om hemlig 
dataavläsning i brådskande fall ska ligga på åklagare, vil
ken senare kan komma att utgöra part i ett efterföljande 
brottmål.

– Det kan alltså ifrågasättas om ett så integritetskrän
kande tvångsmedel som hemlig dataavläsning innebär, 
ska kunna beslutas av en brottsbekämpande myndighet. 
Att stadga att uppgifter som inhämtats på felaktig grund 
inte får användas i en efterföljande brottsutredning utgör 
inte ett tillräckligt skydd för den enskilde. Sammantaget 
anser jag att domstol alltid ska ansvara för prövning av 
hemlig dataavläsning, säger Anne Ramberg och tillägger:

– Överlag anser jag att förslagen i betänkandet i flera 
avseenden innebär att alltför mycket inflytande över den 

”Min slutsats är att 
utredningens förslag 

om införande av hemlig 
dataavläsning inte är 
proportionerligt med 

hänsyn till riskerna för 
intrång i den per sonliga 

integriteten.”
Anne Ramberg

Den statliga utred-
ningen, Utredningen 
om hemlig dataav-
läsning (Ju 2016:12), 
föreslår att en ny lag 
införs med bestäm-
melser om hemlig 
dataavläsning. La-
gen tidsbegränsas 
till att gälla i fem år 
efter införandet för 
att en utvärdering 
av tvångsmedlet 
ska kunna göras när 
lagen har tillämpats 
en tid. 

Metoden får ald-
rig användas mot 
verksamheter som 
tystnadsplikt gäller 
för, till exempel ad-
vokatbyråer.

LAGFÖRSLAG OM 
HEMLIG DATA-
AVLÄSNING

Anne Ramberg.
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hemliga dataavläsningen, såväl i fråga som form som 
innehåll, överlämnas till de brottsbekämpande myndig
heterna.

Kammaråklagare Hans Harding vid Åklagarmyndighe
tens utvecklingscentrum Malmö, som också varit expert 
i utredningen, är positiv till utredningens förslag och är 
inte orolig för att de brottsbekämpande myndigheterna 
ska flytta fram positionerna och gränserna för integritets
kränkande ingrepp. 

– Självklart kan hemlig dataavläsning kränka integrite
ten hos dem som utsätts för den. Det är ett pris som följer 
med varje typ av tvångsmedel. Om man å andra sidan 
beaktar att den kränkte i regel är misstänkt för allvarlig 
brottslighet som terrorbrott och mord och att åtgärden 
är nödvändig för att förebygga eller klara upp ett sådant 
brott tror jag att de flesta kan acceptera den kränkningen. 
I stort sett kommer det nya förslaget inte att påverka inte
griteten i större omfattning än redan befintliga tvångsme
del gör, säger Hans Harding.

GRANNLÄNDERNA TILLÅTER

I flera andra länder finns lagstiftning som möjliggör hem
lig dataavläsning eller en motsvarighet till den metod 
som utredningen nu föreslår. Finland har lagstiftning, 
bland annat i tvångsmedelslagen och polislagen, som i 
praktiken motsvarar hemlig dataavläsning.  Sedan sep
tember 2016 används metoden också i Norge, där regler 
om dataavlesing införts i straffeprosessloven, och har 

som utgångspunkt att kunna tillämpas vid utredning av 
brott som enligt lagen ska kunna medföra fängelse i tio 
år eller mer.

Danmark var det första av de nordiska länderna att 
införa tvångsmedlet när landet år 2002 införde en regel 
om dataaflæsning i retsplejeloven, som en reaktion på 
11 septemberattackerna i USA 2001.

Dansk polis och säkerhetstjänsten, PET, får med andra 
ord hacka sig in i informationssystem och det finns inga 
begränsningar kring vilken information de får hämta ut – 
om en domstol ger dem tillstånd. De misstänkta brotten 
måste dock ha minst sex års fängelse i straffskalan, eller 
gälla brott mot rikets säkerhet såsom terrorbrott.

Om metoden har varit effektiv är, menar utredningen, 
svårt att avgöra eftersom det finns tämligen begränsat 
officiellt publicerat material på området. Men enligt tid
ningen Ny teknik har den danska säkerhetspolisen i en 
årsrapport uppgett att den används i stor skala. Och Dan
marks justitieminister Morten Bødskov har i en utfråg
ning i folketinget sagt att hemlig dataavläsning används 
i många fall, och att den visat sig ha ”särskild nytta” som 
verktyg för underrättelseinhämtning.

– Våra grannländer har varit väldigt försiktiga med att 
lämna ut uppgifter kring hur effektiviteten med deras res
pektive metoder ser ut eftersom de inte vill att detta ska 
komma till de kriminellas kännedom. Men alla har på ett 
generellt plan meddelat att det är effektivt, säger Petra 
Lundh. n

Skyldigheten 
att lagra data
ska begränsas 
– vänd!

Den statliga utred-
ningens definition 
är en metod för de 
brottsbekämpande 
myndigheterna att 
med någon form av 
tekniskt hjälpmedel 
i hemlighet bereda 
sig tillgång till en 
dator eller annan 
teknisk utrustning 
som kan användas 
för kommunikation 
och därigenom få 
besked om hur ut-
rustningen används 
eller har använts 
och vilken informa-
tion som finns i den.

VAD ÄR 
HEMLIG DATA-
AVLÄSNING?

Fokus Hemlig dataavläsning

Appar som exempelvis 
Viber, Facetime,
Whatsapp och 
iMessage krypterar 
vanligen samtal och 
konversationer.
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Uppgifterna från mobil- och internettrafik 
är viktiga för polisen för att kunna lösa brott. 
Men en utredning föreslår, efter en dom i 
EU-domstolen, att skyldigheten att lagra data 
ska begränsas. Flera experter inom utred-
ningen har haft synpunkter på förslaget. 

 I december förra året konstaterade EUdomstolen 
med anledning av den så kallade Tele2domen att 
den svenska datalagringen inte är förenlig med EU

rätten. Enligt domen är det inte okej att tvinga telefon 
och internetoperatörer att lagra kundernas telefonsam
tal, sms och mejl.

Regeringen särskilda utredare Sigurd Heuman, före 
detta lagman, presenterade i oktober i år ett betänkande 
om datalagring och förslag på hur det svenska regelverket 
ska anpassas till EUrätten.

– Utredningen visar att tillgången på mobil och inter
nettrafik har stor betydelse för brottsbekämpningen. Vi 
föreslår därför en lagringsmodell av i princip samma slag 
som i dag. Men lagringen ska i fortsättningen vara be
gränsad och inte lika omfattande som den är i dag, säger 
Sigurd Heuman.

Datalagringsutredningen föreslår att i huvudsak följan
de uppgifter ska fortsätta lagras:

l  nummer och tid för alla mobilsamtal och meddelan
den från mobiltelefoner (till exempel mejl och sms)

l  vilken mobilmast som används vid ett samtals början 
och slut

l  tidpunkt när man kopplar upp sig mot internet och 
vilken ipadress som används

l  abonnent.
För att polisen ska få tillgång till lagrade uppgifter finns 

det vissa krav, till exempel ska brottet vara av visst allvar 
och domstol ska ge sitt godkännande. Utredningen före
slår även att uppgifter, till skillnad från i dag, ska lagras 
olika länge. 

– Det ska vara en differentierad lagringstid. I dag lagras 
alla uppgifter i sex månader. Vi föreslår att lagringstiderna 
differentieras till två, sex respektive tio månader. Lokali
seringsuppgifter ska lagras i två månader, och vem som 
har en viss ipadress i tio månader, säger Sigurd Heuman.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg 
var expert i utredningen och är i huvudsak positiv till 

Datalagringsutredningens förslag. Flera andra experter 
inom utredningen har dock haft synpunkter på delar av 
förslaget, och skrivit särskilda yttranden.

Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen, ställer sig 
inte bakom förslaget om lagringsskyldighet som han me
nar går utöver vad som är strängt nödvändigt och kan 
anses motiverat i ett demokratiskt samhälle.

– Lagringen berör fortfarande på ett allomfattande sätt 
personer som använder elektroniska kommunikations
tjänster utan att dessa personer ens indirekt befinner sig 
i en situation som kan föranleda lagföring, skriver Jonas 
Agnvall i yttrandet.

Sigurd Heuman säger att de brottsbekämpande myn
digheterna inte har något intresse av riktad lagring.

– Riktad lagring kan också ur integritetssynpunkt vara 
känsligt eftersom man då pekar ut människor som kan 
ha någon koppling till brott. Det är också känsligt ur in
tegritetssynpunkt att rikta lagringen mot exempelvis ett 
visst bostadsområde. Det finns över 500 mobiloperatö
rer i Sverige som den känsliga informationen i sådana fall 
skulle kunna behöva spridas till, säger Sigurd Heuman.

FÖRSLAGET FÖRSVÅRAR POLISARBETET

Säkerhetspolisen anser att förslagen allvarligt skulle för
svåra arbetet för rikets säkerhet, skriver de i sitt särskilda 
yttrande till utredningen. Säpo lyfter bland annat fram 
utredningens förslag att uppgifter om vem som kommu
nicerat, när, var och hur inte ska få lagras när det gäller 
fast telefoni, inklusive fast iptelefoni.

– Vi har förståelse för att utredaren har haft ett svårt 
uppdrag. Men om utredningens förslag att operatörerna 
inte längre behöver spara vissa uppgifter går igenom 
kommer det att få allvarliga konsekvenser för Säkerhets
polisens arbete. Trafik och lokaliseringsuppgifter är ofta 
den första och enda ingången i de ärenden som vi arbetar 
med. Utan dessa uppgifter står vi i ett läge där vi inte kan 
upprätthålla vår operativa förmåga. Det får konsekvenser 
för den nationella säkerheten, säger Johan Olsson, opera
tiv chef på Säpo.

Sigurd Heuman menar också att förslaget om att fast te
lefoni inte ska omfattas av lagringskraven kan komma att få 
viss försvårande effekt för brottsbekämpningen i Sverige.

– Men vi befinner oss i den situationen att vi måste göra 
någonting, det har EUdomstolen bestämt. Vi har då lan
dat i att fast telefoni inte har fullt så stor betydelse för 
brottsbekämpningen som de andra berörda uppgifterna 
har, säger han. n

Ny lag för datalagring

Sigurd Heuman.

Johan Olsson.
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Den statliga utred-
ningen föreslog i ok-
tober 2017 att skyl-
digheten att lagra 
data ska begränsas. 
Fast telefoni, inklu-
sive fast ip-telefoni, 
ska inte sparas. 
Utredningen föreslår 
även att uppgifter, 
till skillnad från i 
dag, ska lagras olika 
länge.

Förändringarna 
föreslås träda i kraft 
den 1 december 
2018 förutom när 
det gäller den änd-
ring som kräver att 
operatörerna alltid 
ska kunna identifiera 
abonnenten vid in-
ternetåtkomst. Det 
förslaget föreslås i 
stället träda i kraft 
den 1 april 2019.

BROTTS- 
BEKÄMPNING 
OCH INTEGRITET
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1 INLEDNING

Den här artikeln är uppdelad i två 
delar, varav den här andra delen 
fokuserar på de enligt min mening 
för diskussionen om affärsutveckling 
mest intressanta delarna av advo
katverksamheten. Den första delen 
publicerades i föregående nummer 
av Advokaten och handlade om vad 
som varit när det gäller strategi och 
affärsutveckling i framför allt den 
affärsjuridiska advokatbranschen och 
hur advokatbranschen ser ut i dag.

Som framgår av den första delen av 
artikeln är det min uppfattning att nå
got egentligt arbete med att utveckla 
affärsverksamheten inte kan sägas 
pågå på riktigt utanför kretsen av de 
30 största byråerna, möjligen med 
tillägg av några få byråer i storleksord
ningen 31–50. Min redogörelse i den 
här artikeln tar därför i stor utsträck
ning sikte på den delen av advokat
branschen, vilket naturligtvis inte 
hindrar att mina tankar kan vara av 
intresse även för andra än dem som 
är verksamma i dessa byråer. Med bi
behållen ödmjukhet kan man kanske 
föreställa sig, om man sträcker sig 
en bit, att resonemangen nedan kan 
vara av allmänt intresse för alla som 
är intresserade av hur det i största 
allmänhet fungerar i vår bransch.

Då utrymmet är begränsat har jag 
valt att fokusera på några få aspek
ter av strategi och affärsutveckling i 
branschen i syfte att kunna fördjupa 
resonemangen något. Av det skälet 
har jag avstått från att här utveckla 
mina tankar om ledarskap, profes
sionell support, intern konkurrens, 
arbetsmetoder, homogenitet och 
kvalitet, jämställdhet och mångfald, 
intern kultur och en hel del andra 
frågor som är viktiga i det strategiska 
arbetet. Men först några ord om 
strategi i allmänhet.

2 STRATEGI

Många av de stora advokatbyråerna 
talar gärna om sin strategi eller 
strategiska inriktning. Bortsett från 
att det naturligtvis är en strategisk 
fråga om en advokatbyrå ska syssla 
med affärsjuridik och/eller annan 
juridisk rådgivning, ligger det ofta 
inte särskilt mycket substans i talet 
om strategi hos byråerna. 

Advokater, särskilt seniora sådana, 
är typiskt sett intellektuellt välrus
tade och retoriskt drivna. Delägar
möten med strategiska frågor på 
agendan kännetecknas av vältaliga 
resonemang och kloka (och andra) 
beslut, men när mötet är slut och 
besluten ska omsättas i praktisk 
handling kommer byråerna till korta. 
Många stora byråer är fortfarande 
kraftigt individfokuserade och 
lämnar stort utrymme åt individuella 
initiativ och invändningar. ”Jag tycker 
att det låter jättebra det ni säger och 
jag tycker absolut att vi ska gå den 
vägen, men mina klienter är lite spe
ciella så jag kommer att fortsätta som 
tidigare.” Det motverkar naturligtvis 

ambitionen och möjligheten att skapa 
en för byrån gemensam strategisk 
inriktning.

Den strategi byrån väljer har konse
kvenser i form av prioriteringar till 
exempel när det gäller verksamhe
tens inriktning. Att prioritera innebär 
i sin tur inte bara, och kanske inte 
ens i första hand, att välja vad som 
ska göras. Att prioritera innebär även 
att välja bort det som inte ska göras. 
”Mot bakgrund av vår strategiska 
inriktning ska vi prioritera börsbo
lag som klienter” betyder också, 
och kanske särskilt, att ”vi ska i stor 
utsträckning avstå från att ha andra 
bolag än börsbolag som klienter”. 
Men det är svårt att som konsult av
böja uppdrag som andra än börsbo
lag erbjuder.

En annan sak är att den strategiska 
inriktningen har eller kan ha ekono
miska och finansiella konsekvenser. 
Den byrå som var starkt fokuserad på 
kapitalmarknadsrätt kände i betydligt 
större utsträckning än en fullservice
byrå av den nedgång i aktiviteterna 
på börsen, särskilt när det gällde 
introduktioner, som vi upplevde vid 
millennieskiftet och under de sista 
åren på 00talet. Och om man som 
jag var koncentrerad på kommersi
ella fastighetstransaktioner märkte 
man i större utsträckning än andra av 
att transaktionsmarknaden i fastig
hetsbranschen fullständigt stendog 
på hösten 2008 efter det att Lehman 
Brothers gått i konkurs. Förändringen 
var särskilt tydlig som kontrast till 
att Vasakronanaffären (en vid tiden 
gigantisk transaktionscirkus som så 
gott som alla affärsjuridiska byråer i 
Stockholm på något sätt var involve
rade i och som slutade med ett väst
götaklimax i det att den tog formen 
av en ”koncernintern” transaktion då 
svenska folket i form av staten sålde 
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bolaget till svenska folket i form av de 
allmänna pensionsfondernas fastig
hetsbolag AP Fastigheter) genomförts 
under våren/sommaren 2008.

Det är tufft att hålla fast vid en vald 
strategi när omvärlden förändras. En 
mer allmänt inriktad verksamhet är 
klart mindre konjunkturkänslig än en 
mera snävt inriktad verksamhet.

För att en beslutad strategi ska kun
na implementeras och genomföras 
framgångsrikt måste den dokumente
ras och omsättas i konkreta aktivi
teter och mätbara mål. Dessutom 
måste de flesta (om än inte alla – det 
är nog i många fall en ouppnåelig 
målsättning) delägarna på byrån och i 
vart fall de tongivande medarbetarna 
inte bara lojt och passivt acceptera 
strategin utan hängivet arbeta för 
den. I alla organisationer finns det 
informella strukturer som inte är 
identiska med de formella struktu
rerna. Utöver det inflytande som en 
managing partner, styrelsen och del
ägare i andra ledande positioner har 
över organisationen finns det på (näs
tan) alla byråer delägare som i stor 
utsträckning påverkar verksamheten 
och medarbetarna på olika sätt utan 
att de tillhör den formellt utsedda 
ledningen. De flesta medarbetare 
vet vilka dessa informella ”hjältar” 
i organisationen är. Ofta är det 
högpresterande individer som saknar 
intresse för det formella ledarskapet. 
Om inte hjältarna är med på noterna 
kommer disharmoni att uppstå och 
den strategiska planen blir svår eller 
omöjlig att genomföra. Även om 
inte alla delägare behöver frälsas för 
strategin är det synnerligen viktigt 
att de tongivande del ägarna är med 
på tåget. Många byråer upprättar 
genomtänkta affärsplaner men inte 
alla får delägargruppen med på 
genomförandet.

Harvardprofessorn Jay Lorsch är 
en av två författare till boken ”Alig
ning the Stars”, en bok där redan 
titeln lägger fokus på de två enligt 
min mening viktigaste faktorerna 
när det gäller att utveckla (i me
ningen förändra) verksamheten. ”Låt 
stjärnorna lysa” och ”Rätta in dem 
i ledet”. (I dagsläget är det kanske 
på sin plats att poängtera att det är i 
den professionella delen av verksam
heten som stjärnorna ska tillåtas att 
lysa.) En utgångspunkt i utvecklingen 
av verksamheten måste vara att ta 
tillvara stjärnornas lyskraft och att 
vidmakthålla eller öka den samtidigt 
som den riktas åt rätt håll. Att rätta 
in sig i ledet, om man talar om den 
individuella nivån, eller att se till så 
att delägarkollektivet har en någor
lunda ensartad uppfattning om vart 
verksamheten ska vara på väg, om 
man ska beskriva saken på organi
sationsnivå, är en grundläggande 
förutsättning för att arbetet med 
affärsutveckling ska bli framgångs
rikt. Kanske är det inte ens möjligt 
att åstadkomma en perfekt enslinje 
i meningen att alla delägare drar i 
exakt samma riktning, och för att 
en rörelse i någorlunda rätt riktning 
ska komma till stånd räcker det med 
att alla delägare (eller i vart fall alla 
tongivande medarbetare) bidrar till 
den kollektiva rörelsekraften genom 
att rikta in sin kraft i rätt kvadrant.

Hur åstadkommer man då detta? 
”It’s like herding cats” är ett allmänt 
känt uttryck som avses beskriva 
dilemmat med att managera intel
lektuellt begåvade och självständiga 
medarbetare i en organisation. Det 
är klart att det finns tricks som kan 
fungera. Själv brukade jag i MProllen 
i situationer där jag ville övertyga en 
delägarkollega om förträffligheten i 
att ansluta sig till den gemensamma 

strategin och förändra verksamheten 
försöka leda samtalet så att nya in
tressanta tankegångar först poppade 
upp hos den jag samtalade med. Den 
egna idén har ofta väsentligt större 
tyngd hos individen än en idé som 
någon försöker påtvinga en. Men vä
gen till framgång ligger inte i en MP:s 
tricksande utan i ledningens förmåga 
att på rationella grunder övertyga 
delägarna om att den valda strategin 
är en förutsättning för organisatio
nens positiva utveckling. Det gäller 
att lägga fokus på att frälsa de tvek
samma som kan övertygas. Det finns 
nästan alltid en svans av patologiskt 
skeptiska eller motsträviga delägare 
som likt åsnan Ior sitter längst bak 
och bara surar och som inte låter sig 
övertygas om förträffligheten i någon 
som helst förändrings eller utveck
lingsplan. Dem ska man inte öda 
energi på. 

Ett tydligt och väl genomtänkt 
strategidokument som blickar ut över 
den närmaste tre, fem eller sjuårs
perioden är en grundläggande, men 
inte en tillräcklig, förutsättning för 
framgång. Därutöver krävs att verk
samhetens inriktning och utveckling 
görs tydlig med hjälp av en affärsplan 
som innehåller konkreta aktiviteter, 
en tydlig ansvarsfördelning (varmed 
förstås att ansvaret ska allokeras 
till en person – delat ansvar är inget 
ansvar) och mätbara mål för den när
maste tiden samt att delägarna i allt 
väsentligt står bakom och är beredda 
att arbeta för att uppfylla de mål som 
strategidokumentet och affärsplanen 
beskriver. Jag är beredd att dra det 
så långt som att säga att det inte går 
att ha delägare eller medarbetare i 
organisationen som inte står bakom 
verksamhetens inriktning och mål. 
Konsekvensen av det är att frågan om 
förmågan och beredvilligheten att 
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omfatta byråns strategi och inriktning 
måste vara en viktig del i prövningen 
i samband med att byrån antar nya 
delägare, men också i den kontinu
erliga prövningen av om delägaren 
uppfyller de krav som delägarna 
ställer på varandra. Den yttersta 
konsekvensen av att en delägare inte 
gillar läget är att han eller hon inte 
kan vara kvar på byrån.

Jag menar att de flesta av de stora 
byråerna fortfarande i huvudsak är 
opportunistiska och i det stora hela 
saknar en väl genomarbetad strategi 
som de också verkligen lever efter 
(om man nu inte menar att opportu
nismen är en strategi i sig).

3 SPECIALISERING

De första ansatserna till specialisering 
i den svenska advokatvärlden skym
tade redan för 30 år sedan. Den som 
gav råd i skattefrågor var tvungen att 
ha specialistkunskaper, och få som 
inte hade djuplodande kunskaper 
i arbetsrätt vågade ge råd inom det 
området. Specialiseringen handlade 
initialt om risk och ansvar. Efterhand 
har utvecklingen mer kommit att 
drivas framåt av marknadens krav, 
inte minst efterhand som näringslivet 
internationaliserats, lika mycket som 
av den ökade graden av komplexi
tet inom juridiken. Bland de större 
byråerna i New York och London har 
graden av specialisering, driven av 
marknadens krav och lönsamhetskra
vet, nått så långt att juristerna inte 
längre är specialiserade på (för att ta 
ett exempel) kapitalmarknadsrätt, 
inte heller på börsjuridik och inte 
heller på finansiella instrument utan 
endera på ”debt capital markets” 
eller på ”equity capital markets”. 
Man undrar stilla vem som hanterar 
konvertibla skuldebrev.

Även om specialiseringen således 
drivits fram från andra håll har den 
kommit att bli ett av de viktigare 
verktygen för ökad lönsamhet på 
advokatbyråerna. Det framstår 
som ganska självklart att en konsult 
som ger råd inom ett relativt snävt 
område som han eller hon behärs

kar till fulländning tar kortare tid på 
sig för att genomföra en utredning 
och kanske också på den kortare 
tiden kommer till en bättre eller 
säkrare slutsats än en advokat som 
är mångsysslare. Om de båda kan ta 
lika bra betalt för sitt råd, vilket är 
rimligt att anta, kommer specialisten 
att ha högre intäkter per tidsenhet än 
generalisten.

Effekten av specialisering är såle
des både högre kvalitet i rådgivning
en och högre intäkt per tidsenhet.

Det här är de nischade byråer
nas affärsmodell. Man kan anta att 
specialiseringen drivits längre på en 
nischad byrå än vad som generellt 
är fallet på en byrå med bredare 
verksamhet, men man kan förvånas 
över att nischbyråerna inte i större 
utsträckning än som sker tar vara på 
de fördelar av ekonomiskt slag som 
borde följa av specialiseringen. Man 
kan se en endast begränsat högre än 
genomsnittlig omsättning per jurist 
hos de nischade byråerna jämfört 
med de generellt inriktade affärsjuri
diska byråerna. Det borde inte vara 
så. Men specialiseringen har vunnit 
insteg också bland de större fullser
vicebyråerna. Den fungerar väl även 
där, under förutsättning att specia
liseringen är ”på riktigt” (det finns 
många exempel på motsatsen) och 
under förutsättning att specialisterna 
får hantera alla frågor som har med 
specialområdet att göra (vilket nog 
inte alltid händer på byråerna med 
bredare inriktning).

Specialiseringen är nödvändig och 
i grunden av godo. Men den är inte 
problemfri. Vi som var verksamma 
advokater redan på 1990talet (och 
dessförinnan) utbildades och utveck
lades till generalister inom (affärs)
juridiken och har, även om vi på 
senare tid anpassat vår verksamhet 
till dagens krav genom att fokusera 
våra insatser på relativt begränsade 
rättsområden, i huvudsak kvar gene
ralistens vidare perspektiv och har 
därmed, som jag ser det, en över
lägsen (i jämförelse med den rena 
specialisten) förmåga att leda även de 

mest komplicerade transaktionerna 
och projekten och samordna de insat
ser inom olika sak och rättsområden 
som behövs för att transaktionen ska 
gå i mål. 

De unga juristerna på framför allt 
de stora byråerna utbildas och fostras 
numera redan från början i speciali
seringens tecken och riskerar därmed 
i stor utsträckning att gå miste om 
det bredare perspektivet. Det är 
nog inte något avgörande problem 
tidigt i karriären. Tvärtom kommer 
ungdomarna därmed att utvecklas 
snabbare inom sitt specialområde 
än vad vi gjorde när vi var unga och 
får tidigare möjlighet att bidra med 
värdefulla insatser i väsentligt intres
santare ärenden, vilket naturligtvis 
leder till en brantare inlärningskurva 
och större och intressantare utma
ningar. Det tilltalar dagens otåliga 
ungdomar. Problemen uppkommer 
senare i karriären, när de nu unga 
juristerna ska ta över de mera över
gripande rollerna i uppdragen från 
oss äldre. De kommer då att sakna 
det bredare perspektivet på advo
katverksamheten och rådgivarrollen 
och den bredare kompetensen. Och 
med ”sakna” menar jag inte bara att 
de inte kommer att ha den bredare 
kompetensen, utan även att de på 
sikt kommer att vara besvikna över 
att inte ha den.

Arbetsgivaren, det vill säga advo
katbyrån, har ett ansvar för, och det 
ligger i byråns, i vart fall långsiktiga, 
intresse, att de anställda unga biträ
dande juristerna får en utbildning 
och professionell utveckling som 
kan utgöra plattform för en lång och 
framgångsrik karriär i branschen. 
Många av de affärsjuridiska advokat
byråerna tar inte sitt fulla ansvar för 
detta i dag. Det är, kortsiktigt, mer 
lönsamt för byrån att låta de unga 
biträdande juristerna arbeta och 
utvecklas uteslutande inom sitt spe
cialområde. Men på sikt är det för
ödande, både för den då inte längre 
så unga juristen och för byrån, om 
specialistkompetensen inte komplet
teras med en bredd inom gebitet.
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Here’s the good news: Det går att 
komma till rätta med detta, i vart fall 
på byråerna med lite bredare inrikt
ning. Men det förutsätter att byråerna 
ser lite mer långsiktigt på sin verk
samhet. En lösning är naturligtvis att 
de unga biträdande juristerna under 
de första (tre–fem) åren får (eller 
tvingas!) arbeta inom olika arbets
grupper respektive med olika typer 
av uppgifter och uppdrag. Det sker 
nog i viss utsträckning i dag, men 
knappast på allvar och i vart fall inte i 
tillräcklig utsträckning på alla byråer. 
Skälet är väl främst att det strider 
mot lönsamhetsintresset på byråerna 
(ett intresse som i och för sig är fullt 
legitimt), men jag tror att det även i 
den här delen finns en konflikt mel
lan det kortsiktiga lönsamhetsintres
set och det långsiktiga. Och det är 
det senare som är legitimt. Man ska, 
om man vill driva en rationell och 
lönsam verksamhet, absolut se till så 
att de unga juristerna specialiserar 
sig och utvecklar sitt kunnande inom 
”sitt” område, men byråerna måste 
också, trots att det kanske svider 
lite i den kortsiktiga lönsamhetsner
ven, sörja för att den professionella 
utvecklingen och utbildningen för de 
unga juristerna även innehåller kraf
tiga inslag av bredd och överblick. 
De kloka ungdomarna kräver detta 
och de kloka byråerna lever upp till 
de kloka unga juristernas krav. Det 
handlar om överlevnad på sikt. För 
båda.

4 ORGANISATIONEN OCH RATIO

De tio största advokatbyråerna i 
Sverige hade vid det senaste årsskiftet 
totalt cirka 550 delägare1. På dessa 
byråer var knappt 1 300 biträdande 
jurister verksamma. I genomsnitt gick 
det således knappt 2,5 icke delägare 
på varje delägare på dessa byråer. Vi 
brukar säga att ”ratio”2 var knappt 
2,5. Men den genomsnittliga siffran 

är tämligen ointressant. Bland de tio 
största byråerna i Sverige varierar 
ratio mellan 1,2 och 5,2. Bland de 30 
största låg spridningen mellan 0,7 
och 6,6. Som kommer att framgå 
senare är ratio ett viktigt nyckeltal för 
frågan om byråns lönsamhet.

Organisationens struktur är (eller 
borde vara) en konsekvens av den 
valda strategin. En byrå som ägnar 
stor del av sin verksamhet åt stora 
transaktioner har skäl att ha flera 
yngre jurister anställda per delägare 
än en byrå som är mera inriktad på 
att leverera all juridik som klienterna 
efterfrågar, helt enkelt därför att 
det i stora transaktioner finns stora 
volymer av relativt enkla juridiska 
handgrepp att utföra. Arbetet med 
”due diligence” är ett sådant exem
pel. De skillnader vi ser i ratio mellan 
de stora svenska byråerna är i stor 
utsträckning en indikation på olika 
inriktningar i verksamheten. Men 
många byråer kan öka sitt ratio. En 
del till och med väsentligt. Jag tror att 
många äldre jurister gör en hel del 
arbete som de kan delegera till yngre.

En konsekvens av högre ratio, fler 
biträdande jurister per delägare, är 
att organisationen med nödvändighet 
blir karriäristisk. Efterhand som de 
yngre juristerna växer upp och blir 
mer erfarna och skickligare behöver 
de utföra mer kvalificerade uppgifter. 
Bara om (och så länge) byrån kan 
expandera finns det utrymme för de 
uppväxande unga juristerna att efter
hand befordras till högre positioner 
och till delägare, eftersom de seniora 
biträdande juristerna och delägarna 
måste kunna försörja flera biträdande 
jurister med arbete. Organisationens 
pyramidform måste bibehållas. Det 
finns på en byrå som är fokuserad 
på transaktioner inget (eller bara 
ett mycket begränsat) utrymme för 
advokater som inte försörjer unga 
notarier med arbete. Det innebär att 

bara ett fåtal notarier, de dugligaste, 
kan avancera inom organisationen. 
Om man inte befordras får man sluta. 

Vi brukar säga att det är ”up or 
out” som gäller. Det är naturligen 
inte ett särskilt populärt budskap att 
framföra till de biträdande juristerna, 
vare sig i samband med rekrytering 
eller som besked till de anställda. 
Men jag är övertygad om att det är 
bättre att vara tydlig med budskapet 
och att skapa andra attraktionsmo
ment för de biträdande juristerna än 
att hymla med förhållandet, vilket 
har varit vanligt i branschen.

Av detta följer att det för de byråer 
som har ett högt ratio gäller att skapa 
andra attraktiva värden för de biträ
dande juristerna än karriärmöjlig
heten inom byrån. Ett viktigt sådant 
inslag är karriärmöjligheten utanför 
byrån. Den möjligheten skapar man 
bäst genom att erbjuda de biträdande 
juristerna ett gediget utbildnings och 
utvecklingsprogram under tiden 
de är anställda på byrån. Om de 
biträdande jurister som lämnar byrån 
efter tre till fem år känner sig tillfreds 
med den tid som varit och inser att 
deras position på arbetsmarknaden 
är stark beroende på den utbild
ning och utveckling de gått igenom 
på byrån de lämnar, kommer de att 
skicka positiva signaler om sin tid 
på byrån och byråns varumärke på 
arbetsmarknaden stärks. I annat fall 
sker motsatsen. En gedigen och ge
nomtänkt utbildningsplan som också 
genomförs, en för individen anpas
sad utvecklingsplan som innebär att 
juristen under åren på byrån arbetar 
med olika typer av uppdrag och med 
olika delägare och seniora biträ
dande jurister och en uppföljning 
värd namnet i samband med (minst) 
årliga utvecklingssamtal är en bra 
utgångspunkt för byrån för att bygga 
ett starkt varumärke på arbetsmark
naden. Till det kommer, som sagt, att 
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1  En stor del av den information jag använder i artikeln är hämtad från Advokatsamfundets egen statistik och från Affärsvärldens årliga presentation (rankning) 
av de svenska advokatbyråerna i Konsultguiden. Den senare bygger i stor utsträckning på information som byråerna själva tillhandahåller.

2 Det förekommer olika definitioner av begreppet ”ratio”. Jag väljer att definiera det som antal biträdande jurister (icke delägare) per delägare.
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det är klokt att vara tydlig (och ärlig) 
med vad som gäller i fråga om möjlig
heten att bli delägare på byrån.

5 EKONOMISK STRUKTUR  

(RESULTATFÖRDELNING)

Med en advokatbyrås ekonomiska 
struktur menar jag det sätt på vilket 
eller den norm efter vilken delägarna 
sig emellan fördelar resultatet i verk
samheten. Det förekommer minst 
lika många sådana strukturer som det 
finns advokatbyråer. Ingen är den an
dra lik, eller i vart fall inte många är 
varandra lika, och inom vissa byråer 
finns det flera olika modeller. Man 
brukar tala om två ytterligheter, den 
ena ofta målande benämnd ”eat what 
you kill”, jag brukar tala om ”indi
vidfokuserat” system, och den andra 
någon form av ”likadelning”. De allra 
flesta system ligger någonstans på 
linjen mellan dessa två ytterligheter. 
Endast mycket få av de större advo
katbyråerna i Sverige tillämpar någon 
av de renodlade ytterligheterna. 

Ett individfokuserat system kän
netecknas av att de individuella del
ägarnas respektive resultat i verksam
heten är starkt kopplat till den egna 
intjäningen eller intjäningsförmågan 
och de egna kostnaderna. I de enk
lare systemen utgör delägarens egna 
arvoden för den egna arbetade och 
debiterade tiden dennes intäkter och 
ett visst belopp eller en viss andel 

av intäkterna allokeras till att täcka 
gemensamma kostnader (i den mån 
dessa inte täcks av andra intäkter, 
exempelvis från biträdande juris
ters debiterbara arbete). I de något 
mer sofistikerade systemen tar man 
hänsyn till andras debiterade arbete 
för delägarens ”egna” klienter. I vissa 
fall ingår något element av fördel
ning mellan delägarna av ”gemen
samma” intäkter. Grundläggande och 
särskiljande från andra system är att 
varje delägare i byrån utgör en egen 
resultatenhet. 

Ett resultatfördelningssystem ba
serat på någon form av ”likadelning” 
(ibland föraktfullt kallat ”Konsum
modellen”) kännetecknas av att 
delägarnas resultat i verksamheten 
är starkt kopplat till advokatbyråns 
gemensamma intäkter och kostnader. 
Grundläggande och särskiljande från 
andra system är att byrån (eller den 
del av byrån inom vilken systemet 
tillämpas) utgör en enda resultaten
het. I dess mest renodlade form delar 
delägarna lika på det resultat som 
genereras i verksamheten.

Ett system som kan sägas utgöra en 
variant av ”likadelning” och som för
modligen är det vanligaste systemet i 
den här kategorin är det som brukar 
betecknas som ”lockstep”. Begrep
pet syftar på det förhållandet att man 
som nybliven delägare står inför en 
trappa som under några år ska ta 

vederbörande från mindre tilldelning 
till större. Ibland avslutas karriären 
på byrån med en nedåtgående trappa 
för de mest seniora. Även här är den 
viktigaste ingrediensen det förhållan
det att byrån (eller den del av byrån 
inom vilken systemet tillämpas) utgör 
en enda resultatenhet. Skälet till att 
den ingrediensen är särskilt viktig är, 
som ska behandlas närmare nedan, 
att det utgör grunden för att det finns 
en gemensam affärsverksamhet att 
utveckla.

Någonstans mitt emellan dessa 
resultatfördelningssystem finns en 
grupp system som inom ramen för 
en gemensam resultatenhet fördelar 
resultatet, i vart fall till en inte ovä
sentlig del, baserat företrädesvis på 
delägarnas prestation eller bidrag till 
verksamhetens resultat eller utveck
ling. Man brukar säga att ett sådant 
system är ”performance based”. 
Inom byrån mäter man på något sätt 
varje delägares bidrag till rörelsen. 
Vissa system är mer eller mindre ma
tematiskt orienterade och resultatet 
fördelas med tillämpning av en mer 
eller mindre sofistikerad formel där 
olika kvantifierade parametrar vägs 
in. Andra är mera subjektivt orien
terade och baseras på överväganden 
och beslut som fattas av en särskilt 
utsedd grupp av ofta tongivande 
delägare (eller byråns styrelse), 
ibland utifrån mer eller mindre ge
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nomarbetade och konkreta riktlinjer 
fastställda av delägarna gemensamt.

Skiljelinjen mellan olika resultat
fördelningssystem går inte mellan 
mindre och större byråer utan den 
kan snarare hänföras till tradition 
eller någon form av genomtänkt 
strategiskt övervägande. Det finns 
relativt små byråer med lockstep 
eller liknande system och några av 
de riktigt stora byråerna har relativt 
renodlade system baserade på indivi
duella resultatenheter.

Man kan utan vidare konstatera att 
valet av resultatfördelningssystem 
har konsekvenser för verksamheten. 
De incitament för delägarna som 
de olika systemen medför har stor 
betydelse för delägarnas beteende. 
Det fungerar på samma sätt som eko
nomiska bonussystem i vilka företag 
som helst. Det som mäts och premie
ras kommer att ha hög prioritet för 
delägarnas beteende. Och beteendet 
hos i vart fall de tongivande del
ägarna på byrån präglar också övriga 
medarbetare. Valet av resultatfördel
ningssystem påverkar kulturen på 
advokatbyrån.

De incitament som separata 
resultatenheter eller en gemensam 
resultatenhet skapar har stor, om än 
kanske inte ensamt avgörande, bety
delse exempelvis för hur delägarna 
på byrån betraktar klienterna. Är 
det delägarens klienter eller byråns 

klienter? Om det spelar roll för den 
egna plånboken om jag ser saken på 
det ena eller andra sättet så påverkar 
det mitt beteende. Låt oss återvända 
till frågan om Specialisering (avsnitt 
3 ovan). Om jag som delägare tjänar 
mer pengar på att lösa den konkur
rensrättsliga frågan själv (eller låta 
en ung biträdande jurist i min närhet 
klura på den) jämfört med att lämna 
över den till min kompanjon som är 
expert på området så står jag inför 
ett incitament att välja det först
nämnda även om det sistnämnda är 
lönsammare för byrån. Om både jag 
som delägare och byrån tjänar mer 
pengar på att jag överlämnar frågan 
till experten så krockar inte lönsam
hetsfrågorna med varandra. 

Man vill kanske avfärda det här 
resonemanget med att hävda att 
delägare på stora advokatbyråer 
är mer sofistikerade än att de låter 
sig styras av snöd egen vinning och 
att klientens bästa och kvaliteten i 
rådgivningen spelar större roll än 
den egna plånboken. Men då tror jag 
att man underskattar styrkan i de 
ekonomiska incitamenten. Jag har 
sett förvånansvärt tydliga exempel på 
vilken betydelse de har i praktiken.

Mot ovanstående bakgrund står 
det i vart fall för mig klart att valet 
av resultatfördelningssystem också 
påverkar möjligheten att utveckla 
affärsverksamheten på advokatby

rån. Jag menar att en grundläggande 
förutsättning för att man ska kunna 
åstadkomma någon form av utveck
ling av affärsverksamheten är att det 
finns någon gemensam affärsverk
samhet att utveckla. Och en grund
läggande förutsättning för att det ska 
finnas något gemensamt är att hela 
byrån utgör en enda och gemensam 
resultatenhet. Hur man inom den för
delar resultatet mellan delägarna har 
också viss betydelse, men en avgjort 
mindre sådan.

Att detta innebär ökade krav på an
passning för delägarna är tydligt. Att 
en konsekvens av det är att man som 
delägare i vissa hänseenden kom
mer att känna sig mer som anställd 
än som ägare är inte nödvändigtvis 
negativt, men det bör föranleda indi
viden att ta ställning till om en sådan 
anpassning är acceptabel, vilket är en 
förutsättning för att man ska tillhöra 
en sådan organisation.

För fullständighetens skull är det 
värt att nämna att även lockstep
liknande resultatfördelningssystem 
har en del mindre attraktiva kon
sekvenser. Det är lätt att inse att 
ett sådant system fungerar väl bara 
om delägarna bidrar någorlunda 
lika mycket till verksamheten. En 
konsekvens av det är att den delägare 
som inte bidrar tillräckligt knappast 
på sikt kan vara kvar som delägare i 
byrån. Det här kan naturligtvis skapa 
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spänning och konkurrens mellan 
delägarna. En liknande konsekvens 
är att det blir avgjort viktigare att de 
advokater som utses till delägare i 
byrån passar in i den kultur som är 
byråns och kan bidra någorlunda 
likvärdigt till verksamheten, en fråga 
som måste hanteras i processen inför 
beslut om att anta nya delägare. Ett 
individfokuserat resultatfördelnings
system hanterar den här typen av 
frågor automatiskt.

6 LÖNSAMHET

Lönsamhet är en viktig faktor, kanske 
den viktigaste, för frågan om hur 
affärsverksamheten mår och, minst 
lika viktigt, hur dess framtid ser ut. 
Det är inte främst (eller, om man är 
delägare, i vart fall inte bara) en fråga 
om hur delägarnas privatekonomi ge
staltar sig. Än viktigare för verksam
heten, för de biträdande juristerna, 
för de övriga anställda och för klien
terna, är det att lönsamhet handlar 
om att skapa resurser i verksamhe
ten. God lönsamhet skapar utrymme 
för investeringar, skapar stabilitet åt 
de anställda, skapar attraktionskraft i 
rekryteringsarbetet och i arbetet med 
att rekrytera nya delägare och att 
behålla de viktigaste delägarna i verk
samheten och borgar för en positiv 
framtid med mera. Men lönsamhet 
måste tillåtas vara en konsekvens av 
de strategiska överväganden som styr 
utvecklingen av verksamheten, inte 
en egen drivkraft.

Om det är lätt att få tag på informa
tion om omsättning och organisato
risk struktur på de svenska affärs
juridiska advokatbyråerna är det 
näst intill omöjligt att komma över 
tillförlitlig information om byråernas 
lönsamhet. Visserligen är de flesta 
advokatverksamheters årsredovis
ningar offentliga handlingar, men 
inte mycket mer än omsättning (om 
ens det) går att utläsa från dem.

Med en advokatbyrås vinst (el

ler resultat) menar jag alla byråns 
intäkter minus alla kostnader som 
inte utgör ersättning i någon form till 
delägare. Eftersom delägare tar ut er
sättning från advokatbyrån på många 
olika sätt och i många olika former 
är det mest relevant att betrakta alla 
former av ersättning till delägare, 
vare sig de utgör lön, utdelning, för
måner i form av fri bil, pensionsför
säkring, kurser på Maldiverna eller 
annat, som en del av resultatet. Med 
den definitionen av resultat, som 
också enligt min mening är den mest 
relevanta och intressanta, blir det 
mindre problematiskt att uppskatta 
lönsamheten och blir det möjligt att 
någorlunda rättvist jämföra resultat 
och lönsamhet mellan i vart fall de 
stora advokatbyråerna. 

En välskött affärsjuridisk advokat
verksamhet har (eller borde ha) en 
vinstmarginal mellan i runda tal 45 
och 55 procent (av omsättningen). 
Jag utgår i resonemanget nedan från 
att alla byråer bland de 50 största i 
Sverige har en vinstmarginal om cirka 
50 procent. Så är det inte, men man 
kommer sanningen ganska nära med 
den approximationen.

Eftersom byråerna varierar kraftigt 
i storlek och eftersom lönsamheten 
på byrån handlar om ersättningen till 
delägarna är det intressanta jämför
bara nyckeltalet resultat per del
ägare. Med min approximation ovan 
är det lätt att ta fram någorlunda 
korrekta och relevanta uppgifter 
baserat på byråernas omsättning och 
antal delägare.3 

Jag vill vara tydlig med att det 
här resonemanget handlar om 
advokatbyråns lönsamhet, inte om 
den enskilda delägarens ersättning. 
Eftersom resultatfördelningssyste
men varierar kraftigt mellan byrå
erna och resultatet inom byråerna 
kan vara kraftigt ojämnt fördelat 
mellan delägarna är det inte möjligt 
att dra några slutsatser om enskilda 

delägares ersättning. Det vore inte 
heller särskilt intressant ur affärsut
vecklingsperspektivet.

Bland de tio största advokatbyrå
erna i Sverige varierar årsresultatet 
per delägare, definierat enligt ovan, 
mellan 2,7 Mkr och 9,7 Mkr. Om vi 
vidgar perspektivet till de 20 största 
byråerna spänner årsresultatet per 
delägare mellan 2,7 Mkr och 16,6 
Mkr. Den minsta byrån som återfinns 
bland de 20 mest lönsamma är num
mer 35 i storleksordning. Den tredje, 
den femte och den sjunde största 
byrån återfinns inte bland de 20 mest 
lönsamma verksamheterna.

Det är således inte storleken som 
avgör lönsamheten. Däremot finns 
det en mycket tydlig, om än inte 
helt linjär, korrelation mellan ratio 
och lönsamhet. Ratio är den enskilt 
viktigaste parametern i lönsamhets
kalkylen. Det är kanske inte förvå
nande att en delägare, som förser 
flera biträdande jurister med arbete 
vilket i sin tur genererar ett bidrag 
till byråns resultat, bidrar till byråns 
resultat i större utsträckning än en 
delägare, som näst intill uteslutande 
bidrar med resultatet av det egna 
klientarbetet. Sambandet mellan 
lönsamhet och ratio är också mycket 
tydligare än det mellan lönsamhet 
och intäkt per jurist, som är den näst 
viktigaste parametern i systemet. 
Även om korrelationen mellan ratio 
och intäkt per jurist är negativ (efter
som flera unga jurister typiskt sett 
drar ner den genomsnittliga intäkten 
per jurist) är det tydligt att de här 
båda parametrarna har långt mycket 
större betydelse för lönsamheten 
än till exempel det antal timmar en 
delägare debiterar per år. Utifrån den 
insikten kan man dra slutsatser om 
hur klokt det är att man som delägare 
försöker öka lönsamheten genom att 
själv arbeta fler debiterade timmar 
per år.

Min uppfattning är att det är viktigt 
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3  Det finns naturligtvis i detta en del felkällor som är svåra att komma förbi. Som exempel kan nämnas ett en del byråer har ”delägare” av olika kategorier där alla 
inte tar del av byråns resultat – ”salaried partners”, ”specialist partners” etc. – men min uppfattning är att detta inte stör bilden i någon större omfattning.
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att sträva efter god lönsamhet, men 
lönsamheten måste vara en konse
kvens av de strategiska val som görs 
för verksamheten. Det är inte viktigt, 
eller på lång sikt ens önskvärt, att 
sträva efter att maximera lönsamhe
ten, i vart fall inte i det korta perspek
tivet. Vad är då en god lönsamhet? 
Det är svårt att svara på, men en 
nivå, som en rimligt välorganiserad 
affärsjuridisk byrå bland de 50 störs
ta byråerna i landet utan vidare kan 
uppnå om den ägnar någon energi åt 
och omtanke om strategiska frågor 
och affärsutveckling, borde ligga en 
hygglig bit norr om medianbyråns re
sultat (cirka 3,5 Mkr) och till och med 
något över det genomsnittliga resul
tatet bland dessa byråer (cirka 4,3 
Mkr). Det är fullt möjligt, enligt min 
mening, även för en diversifierad, 
huvudsakligen affärsjuridiskt inriktad 
verksamhet utanför Stockholmsom
rådet, att nå dessa nivåer. Att det inte 
handlar om storlek är tydligt då 12 av 
de 30 största byråerna inte når den 
nämnda genomsnittliga lönsamheten.

En god lönsamhet är en fråga om 
utveckling och hållbarhet över tiden. 
Och det finns beaktansvärda risker 
med ett kraftigt fokus på lönsamhet i 
det korta perspektivet.

En risk är att frågan om lönsamhet 
tar över ambitionerna att utveckla 
verksamheten och att det leder till ett 
ensidigt fokus på resultatet. Det leder 
ofta till kortsiktiga lösningar på be
kostnad av den sunda långsiktiga ut
vecklingen. Ett sådant exempel vore 
att driva utvecklingen av ratio längre 
än som motiveras av den strategiska 
inriktningen på verksamheten. Ratio 
kan påverkas i positiv riktning av 
ökad rekrytering av unga jurister 
(bredda basen) och av att stänga 
dörren till delägarskap för seniora 
biträdande jurister och/eller göra sig 
av med delägare (smala av toppen). 
Det finns nog en balanspunkt där 
verksamheten och ratio samverkar 
positivt. Att gå förbi den punkten 
leder ofta till någon form av rovdrift 
på de biträdande juristerna, vilket 
rimligen inte är hållbart långsiktigt.

En annan risk är att ett ensidigt fo
kus på hög lönsamhet ger fel signaler 
till marknaden och attraherar män
niskor med fel värderingar till verk
samheten. För att advokatverksam
heten ska utvecklas väl krävs att de 
flesta medarbetarna har en grundläg
gande inställning till verksamheten 
som ligger i linje med verksamhetens 
värdegrund (kärnvärdena). Om an
delen medarbetare som har ett annat 
fokus (kortsiktigt ekonomiskt utfall) 
ökar finns det en påtaglig risk för att 
kulturen i verksamheten tippar över 
och utvecklingen går åt fel håll.

7 AVSLUTNING

Advokatverksamhet har en särställ
ning i samhället baserat på dess 
viktiga uppgift inom ramen för 
rättsordningen, rättsstaten och vårt 
demokratiska system. Advokatens 
ställning är i olika hänseenden privi
legierad. Mot detta svarar advokatens 
plikt att arbeta inom ramen för de 
kärnvärden som är gemensamma för 
all advokatverksamhet, nämligen (så 
som jag uppfattar dem) integritet, 
oberoende och rättrådighet. Går det 
att med bibehållen anknytning till 
dessa kärnvärden utveckla advokat
verksamheten i kommersiell riktning? 
Det är, som jag ser det, en kärnfråga i 
den här diskussionen.

Min uppfattning är att det går och 
att det är nödvändigt för att advo
katverksamheten ska kunna spela 
sin viktiga roll i rättssamhället. Det 
handlar om långsiktig överlevnad. I 
all affärsverksamhet och yrkesutöv
ning måste det ingå element av både 
grundläggande värderingar (etik) och 
kommersiellt tänkande. Därvidlag 
har advokatyrket ingen särställning. 
Därmed inte sagt att alla utövare av 
advokatyrket kommer att lyckas att 
förena dessa båda faktorer. Men det 
är i och för sig inget nytt. 

Sammanfattningsvis menar jag att 
advokatyrket är och bör vara föremål 
för utveckling även i affärsmässiga 
frågor. Det pågår ett visst mått av 
medveten affärsutveckling bland 
några av de större affärsjuridiska 

advokatbyråerna. Det är en önskad 
och positiv utveckling även om den 
är förenad med en del risker.

I själva verket pågår det enligt 
min mening alltför lite av medveten 
affärsutveckling i branschen. En 
fiende i sammanhanget är nog det 
förhållandet att det är ganska lätt att 
driva en affärsjuridisk advokatbyrå 
med rimlig lönsamhet. Man behöver 
inte anstränga sig särskilt mycket för 
att resultatet av verksamheten ska 
förse delägarna med en ersättning för 
sina insatser som ger en god levnads
standard. Ett resultat per delägare 
(enligt min definition ovan) om cirka 
2 Mkr kan ge en lön åt delägarna 
som motsvarar ett justitieråds lön. 
Å andra sidan kan man med relativt 
begränsade åtgärder åstadkomma 
ganska omfattande positiva effekter 
därutöver utan alltför stora ansträng
ningar under förutsättning att del
ägarna är överens om tagen. Och det 
kommer byråerna att behöva göra för 
att överleva i en allt mer konkurrens
utsatt miljö.

En förutsättning för att man ska 
lyckas är dock att det finns en gemen
sam verksamhet att utveckla.

Jag förutser att agnarna kom
mer att skiljas från vetet under de 
närmaste åren. Utvecklingen i den 
affärsjuridiska branschen har kom
mit så långt att man redan nu kan se 
en ganska tydlig skillnad mellan de 
byråer som baserar sin utveckling 
på genomtänkta strategiska övervä
ganden och andra byråer. De större 
affärsjuridiska advokatbyråer som 
driver sin verksamhet integrerat och 
baserat på en genomtänkt och välfor
mulerad plan för utveckling av affärs
verksamheten kommer att bli avgjort 
mer framgångsrika än de opportunis
tiska och individfokuserade byrå
erna. Kanske inte i det allra kortaste 
perspektivet, men på lite längre sikt. 
Det gäller särskilt som informationen 
om byråernas kommersiella hälsa blir 
mer och mer publikt tillgänglig.

Rolf Johansson  
Advokat
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kan vi  erbjuda dig som medlem tjänstebils-
finansiering till förmånliga villkor. Vi  förstår 
just ditt  specifika behov och  hjälper dig med 
rätt  finansieringslösning.
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och en  personlig kontakt. Ring  eller mejla oss för 
fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
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Snart kan advokat Tuomas Leh-
tinen, delägare i den finländska 
advokatbyrån Castrén & Snellman, 
titulera sig professor i advokaträtt. 
Den första januari tillträder Lehti-
nen en av tre nyinrättade arbets-
livsprofessurer. 

Vad innebär professuren rent prak-
tiskt? 

– Jag har redan under flera år före
läst i Helsingfors, Åbo och Rovaniemi 
sådär 50–100 timmar per år. Nu har 
jag möjlighet att forska och jag har ett 
rum på universitetet, men det ändrar 
inte mitt liv så mycket. Men om man 
ska titta på vad det betyder för advo
kater i Finland och Norden så tycker 
jag att det visar respekt för oss alla. 
Det har inte funnits så mycket forsk
ning om advokater och vad vi gör. Bil
den av advokater är att vi är gubbar 

Nybliven professor vill öppna 
dörrarna till advokatvärlden

MÅNADENS ADVOKAT Tuomas Lehtinen   

och tjejer med näsan i vädret som tar 
dina pengar. Professuren visar att ad
vokater är något mer och annat än så.

Du är sedan tidigare jur. dr och docent. 
Vad är det som lockar inom den akade-
miska världen?

– På advokatbyrån har vi i princip 
ganska bråttom varje dag och varje 
timme. Det finska ordet för advokat, 
asianajaja, blir direkt översatt till 
svenska sakförare. Det beskriver vad 
vi gör dagligen. I den akademiska värl
den har man tid och får själv finna frå
gorna att gå in i. De kommer inte uti
från. Värderingarna i den akademiska 
världen lockar också. I advokatyrket 
är allt hemligt. I den akademiska värl
den är det tvärt om. Om man ska visa 
där att man kan något eller förstår 
något så måste man göra det offentligt 
och öppet. 

Kan du bidra till att göra advokatvärl-
den lite mindre hemlig med din forsk-
ning?

– Det kan vara på det viset. Om man 
så öppnar dörren till advokatbyrån 
och visar vad vi håller på med kan
ske människor bättre förstår varför vi 
advokater har hemligheter. Det skulle 
också vara intressant att forska om 
vilken information som verkligen be
höver vara hemlig. 

Det är relativt ovanligt att verksamma 
advokater också forskar. Vad kan din 
advokaterfarenhet tillföra till akade-
min?

– Om man tittar på advokatbyrå
världen och den akademiska världen 
så finns det inte så mycket samarbete 
mellan dem. Jag vill inte ta business 
till den akademiska världen, men jag 
tycker att det är bra om akademin 
känner till den problematik som vi 
advokater håller på med varje dag. 
På samma sätt behöver advokatbyrån 
den akademiska världens hjälp då och 
då. Där kan man titta på olika samar
betsformer.

Du ska kombinera professuren med 
fortsatt advokatverksamhet. Kan 
kopplingen till forskarvärlden tillföra 
något till din advokatpraktik tror du?

– Det kan hjälpa till på många sätt, 
eftersom advokatvärlden på ett sätt 
är fångad i den här businessvärlden. 
På universitetet kan man titta på  
frågor utan att man direkt tjänar 
pengar på det. Nu stämmer det ju inte 
riktigt att det bara är pengar som av
gör för advokater. Men advokater har, 
precis som de flesta branscher, svårt 
att titta på sig själva utifrån. Den aka
demiska världen ger instrument och 
tid för det. 

Har du redan nu några spännande frå-
geställningar som du vill gräva ner dig 
i som forskare?

– Jag tycker att lojaliteten är intres
sant. I advokatvärlden måste vi vara 
lojala med klienten, oavsett allt an
nat. Men om det finns många klienter 
som samarbetar, till exempel vid joint 
ventures, vad innebär då advokatens 
lojalitetsplikt? Lojaliteten blir min
dre tydlig i sådana här förhandlingar. 
Gränserna för advokatens lojalitet 
tycker jag är en intressant fråga. 

 Ulrika Öster

Aktuellt

”Bilden av 
 advokater 
är att vi är 
gubbar och 
tjejer med 
näsan i vädret 
som tar dina 
pengar. Pro
fessuren visar 
att advokater 
är något mer 
och annat 
än så.”
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Aktuellt

Nya uppdrag och priser
l Caroline Hindmarsh, lag-
man för Östersunds tingsrätt, 
är ny ordförande för Statens 
inspektion för försvarsunder-
rättelseverksamhet.

l Lena Ag, för närvarande 
generalsekreterare för orga-
nisationen Kvinna till Kvinna, 
har av regeringen utsetts till 
generaldirektör för den nya 
Jämställdhetsmyndigheten.

l Pontus Gun-
narsson, del ägare 
i MAQS Advokat-
byrå i Malmö, har 
tilldelats Karnovpriset 2017. 
Priset delas ut årligen till en 
person som har gjort en fram-
stående insats när det gäller 
författande på det juridiska 
området.

l Katrin Westling Palm är ny 
generaldirektör för Skatte-
verket. Hon har tidigare varit 
generaldirektör för Pensions-
myndigheten.

l Inga Thoresson-Hallgren 
är ny överdirektör på Mig-
rationsverket. Thoresson-
Hallgren kommer närmast 
från Regeringskansliet som 
avdelningschef vid Närings-
departementet.

l Erik Sundström, 
lagman vid Lyck-
sele tingsrätt, 
föreslås av Domar-
nämnden till ny hovrättspre-
sident i Hovrätten för Övre 
Norrland.

l Azadeh Razani, 
Joel Mårtensson 
och Niklas Hag-
bard har valts till 
nya partners på Mannheimer 
Swartling med verkan från 
och med den 1 januari 2018.

l Ekonomen Klas Eklund 
lämnar SEB för att bli senior 
economist på Mannheimer 
Swartling.

l Anna Alehem 
(bilden), Anna-
Maria Heidmark, 
Catrin Karlsson 
Westergren och Frida Tres-
chow är nya delägare i Advo-
katfirman Wåhlin.

MSA högst rankade 
av bolagsjurister
Mannheimer Swartling har 
blivit högst rankad i TNS Sifos 
årliga undersökning Prospera’s 
Tier 1 Law Firm Review, där 
bolagsjurister och chefer får 
utvärdera sitt samarbete med 
affärsjuridiska advokatbyråer.

Löpartävling 
för rättsväsendet
Våren 2018 kommer en ny 
löpartävling, Juristloppet, 
att äga rum i Stockholm. 
Tävlingen är ett lopp för 
alla som jobbar med lagen, 
på advokatbyrå, företag 
eller inom det offentliga. 
Det går att tävla både indi-
viduellt och i lag om tre till 
tio personer.

Cederquist vann 
innebandyturnering
Cederquist vann guldme-
daljen i årets upplaga av 
Stockholms större advo-
katbyråers Innebandytur-
nering. För finalmotstån-
det stod AG. 27 byråer var 
anmälda och turneringen 
spelades i mixade lag med 
tre spelare på plan. Årets 
turnering var den tjugo-
andra i ordningen.

Goldstein får Stockholms-
priset i kriminologi 2018
Professor Herman Goldstein vid 
University of Wisconsin Law 
School tilldelas utmärkelsen 
Stockholmspriset i kriminologi 
för sin forskning inom området 
modernt polisarbete. Hans 
forskning har lett till att polisen i 
dag fokuserar mer på att uppnå 
konkreta resultat av vidtagna 
åtgärder och mindre på traditio-
nella rutinuppgifter. I sin omfat-
tande rapport om polisforskning 
från 2004, kallade den ameri-
kanska vetenskapsakademin 
Goldsteins strategi ”Problem-
orienterat polisarbete” (POP) för 
ett ”paradigmskifte”.

Stockholmspriset i kriminologi 
är ett internationellt pris som 
instiftats av Justitiedeparte-
mentet och Torsten Söderbergs 
Stiftelse. Stockholmspriset i 
kriminologi har delats ut sedan 
år 2006. Prissumman är på en 
miljon kronor.

Advokaterna Wigert och Kjellson ur tiden
Två advokater som engagerat sig flitigt i Advokatsamfundet har gått 
ut tiden. Sundsvallsadvokaten Arne Kjellson har avlidit i en ålder av 
89 år. Arne Kjellson hade under sin yrkeskarriär flera förtroende-
uppdrag inom Advokatsamfundet och var bland annat ordförande 
inom Norra avdelningen. 

Advokat Per Wigert, Enköping, avled den 19 september i år i en 
ålder av 76 år. Per Wigert blev advokat 1976 och var under flera år 
aktiv som ordförande i Mellersta avdelningen samt ledamot i Advo-
katsamfundets huvudstyrelse i början av 2000-talet.

Årets advokatbyråer utsedda
Advokatbyrån Delphi erhöll priset 
Årets advokatbyrå i kategorin 
stora advokatbyråer i Regis 
årliga branschstudie där kund-
nöjdheten mäts bland Sveriges 
advokatbyråer specialiserade inom 
affärsjuridik. 

I mellankategorin vann Fylgia och i 
den minsta kategorin vann advokat-
byrån MarLaw Årets advokatbyrå.

Den 4 december hölls ett extra Hildamöte med ett trettiotal av landets kvinnliga chefer inom rättsväsendet, förvaltningen och 
advokatkåren. På mötet diskuterades vad som kan göras inom ramen för den verksamhet som Hilda sedan tolv år bedriver i det 
uttalade syftet att stärka kvinnor i sin yrkesroll.
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2017 om inte annat anges.
Affärsjuridiska uppsatser  2017  

(Iustus. 338 s.)
Aldmo, Fredrik: Fel i bostadsrätt 

: ansvar och kontraktsbrott 
vid överlåtelse av bostadsrätt  
(Wolters Kluwer. 96 s.)

Bergman, Linn: A casebook on 
choice of law in arbitration : a 
comprehensive collection of 101 
previously unpublished SCC de-
cisions (Landa. 299 s.)

Björkdahl, Erika P.: Hyra, arrende, 
bostadsrätt (Iustus. 348 s.)

Brunes, Fredrik: Fastighetsvärdering 
och marknadsanalys (Student-
litteratur. 184 s.) 

Duras, Pierre: Tullrätt / Pierre Du-
ras, Christina Moëll (Wolters 
Kluwer. 268 s. Skattebiblioteket) 

Ehrnrooth, Ylva: Statlig tjänsteman : 
vilka regler gäller för dig?  
(Wolters Kluwer. 210 s.)

EU civil justice : current issues and 
future outlook / edited by  
Burkhard Hess, Maria Berg-
ström and Eva Storskrubb 
(Oxford : Hart, 2016. 344 s. 
Swedish studies in European 
law ; 7)

Festskrift till Christina Moëll / utgi-
vare: Mats Tjernberg, Pernilla 
Rendahl, Henrik Wenander (Ju-
ristförl.  564 s.)

Geijer, Ulrika: Sekretess m.m. hos 
allmän förvaltningsdomstol : en 
handbok / Ulrika Geijer, Peder 
Liljeqvist, Göran Lundahl (3. 
uppl. Lunds domarakademi. 
136 s.)

Heuman, Lars: Civilprocessuella 
uppsatser (Jure. 808 s.)

Ingelström, Jessica: Förundersök-
ningskungörelsen : en kommen-
tar / Jessica Ingelström, Monica 
Nebelius Lüning, Hans-Olof 
Sandén (Wolters Kluwer. 147 s. 
Gula biblioteket)

Kihlman, Jon: Köplagen : en kom-
mentar / Jon Kihlman, Jori 
Munukka och Ola Svensson 
(Karnov Group. 706 s.)

Lilleholt, Kåre: Kontraktsrett og 
obligasjonsrett (Oslo : Cappelen 
Damm akademisk. 706 s.)

Lødrup, Peter: Familieretten /  
Peter Lødrup, Tone Sverdrup (8. 
utg. Oslo : P. Lødrup og T. Sver-
drup, 2016. 457 s.)

Sjöman, Erik: Hembud, förköp och 
samtycke : en kommentar till 4 
kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen  
(4. uppl. Wolters Kluwer. 283 s. 
Gula biblioteket)

Sunnqvist, Martin: Praktiskt konsti-
tutionellt dömande : en handbok 
(Lunds domarakademi. 156 s.) 

Svensk juridik / Mats Persson, 
Magdalena Giertz, Åsa Hell-
stadius, Mattias Nilsson, Jane 
Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, 
Karin Åhman (Wolters Kluwer. 
710 s.)

Den svenska ungdomsbrottsligheten 
/ Felipe Estrada, Janne Flyghed, 
red. (4. uppl. Studentlitteratur. 
377 s.)

Valentin Rehncrona, Pia: Imma-
terialrättens grunder (4. uppl. 
Studentlitteratur. 160 s.) 

LÄSTIPS

Titel: Internationell äkten-
skapsrätt : en kommentar
Författare: Ulf Bergquist, 
Anna Fayad
Förlag: Wolters Kluwer
Internationell äktenskapsrätt 
har blivit allt mer aktuellt 

under senare år när det blivit vanligare med 
giftermål över gränserna. Detta leder till att 
det svenska rättssystemet får ta ställning till 
äktenskapsrätt, som i flera avseenden skiljer 
sig från den svenska. Boken belyser särskilt 
sådana frågor som kan uppstå när det rör 
sig om makar från muslimska länder, som 
exempelvis barnäktenskap och månggifte. 
Boken är den första lagkommentaren till den 
svenska internationella äktenskapsrätten och 
behandlar de paragrafer som reglerar detta 
rättsområde i IÄL, NÄF, Bryssel II bis-förord-
ningen och Rom III-förordningen. 

Titel: Utlänningslagen med 
kommentarer
Författare: Gerhard Wikrén, 
Håkan Sandesjö
Förlag: Wolters Kluwer
Ny elfte upplaga av stan-
dardkommentaren till utlän-
ningslagen. Lagen behandlar 

rätten för utlänningar att resa in, vistas och 
arbeta i Sverige men innehåller också regler 
kring avvisning och utvisning och övriga 
bestämmelser som är grundläggande för ut-
länningars rättsliga ställning. Denna upplaga 

innehåller ett mycket stort antal viktiga änd-
ringar i utlänningslagen. Bland annat beaktas 
genomförandet i utlänningslagen av  EU:s 
gränskodex, det omarbetade skyddsgrunds-
direktivet och det omarbetade asylprocedur-
direktivet. 

KARNOV GROUP KÖPER DELAR  
AV WOLTERS KLUWERS  
SVENSKA VERKSAMHET

I och med överlåtelsen återkommer före-
tagsnamnet Norstedts Juridik.   
Informationsleverantörerna Karnov Group 
och Wolters Kluwer har ingått ett avtal som 
innebär att Wolters Kluwer säljer delar av 
den svenska verksamheten. De produkter 
som omfattas av försäljningen är Zeteo, Crito 
och förlagets svenska bokutgivning inklu-
sive utgivningen under varumärket Fritzes. I 
samband med ägarbytet som är planerat till 
årsskiftet återtar det juridiska affärsområdet 
företagsnamnet Norstedts juridik.
 

OM FÖRSKJUTNINGEN AV MAKT  
FRÅN POLITIK TILL JURIDIK

Rapport från tankesmedjan Arena Idé. 
De senaste decennierna har det i Sverige 
skett en förskjutning av makt från politik till 
juridik. Beslut som tidigare fattades av folk-
valda har flyttats över på myndigheter och 
domstolar. Vad beror denna juridifiering på 
och vad händer med människors förtroende 
för politiker när beslut som berör dem allt 
oftare fattas i en domstol? Detta är frågor 

som Oskar Taxén, jurist på fackförbundet 
Kommunal, analyserar i rapporten ”Juridifie-
ring : om förskjutningen av makt från politik 
till juridik”. Rapporten går att ladda ned på 
www.arenaide.se.
 

INTERNATIONELL PRIVATRÄTT  
UTMANAR DEN SVENSKA  
ARBETSMARKNADSMODELLEN

Avhandling från Stockholms universitet. 
Avhandlingen handlar om hur den interna-
tionella privaträtten påverkar den svenska 
modellen för kollektiv reglering av anställ-
ningsvillkor. I studien analyseras hur inter-
nationella privaträttsliga frågor om svensk 
domstols behörighet, lagval, tillämpning av 
materiell rätt och behandling av utländska 
domar påverkar den svenska modellen. En 
övergripande slutsats är att den internatio-
nella privaträtten, som huvudsakligen finns i 
EU-förordningar är baserad på individualism 
medan den svenska modellen bygger på 
kollektivism. Denna motsättning skapar juri-
diska problem som behandlas i avhandlingen. 
Internationell kollektivavtalsreglering: En studie 
i internationell privaträtt av den svenska model-
len för reglering av anställningsvillkor av Erik 
Sinander, Stockholms universitet, 2017.

LÄS MER

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

BAKGRUND

X har varit förordnad som god 
man enligt 2 § lagen om god 
man för ensamkommande 
barn för Y. Advokat A har varit 
utsedd av Migrationsverket som 
offentligt biträde för Y. I april 
2016 meddelade Migrations
verket att Y:s ansökan om asyl i 
Sverige avslagits och att han ska 
utvisas ur landet. 

ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in 
till Advokatsamfundet den 7 juli 
2016, riktat anmärkningar mot 
A rörande bristande samarbete 
och anfört i huvudsak följande.  

Migrationsverkets beslut är 
enligt hans mening välskrivet 
och välmotiverat. Samma dag 
som beslutet meddelades ringde 
A till honom och meddelade 
honom beslutet. Hon berättade 
också att hon samtalat med Y 
och att denne ville överklaga 
beslutet. Hon begärde att han 
skulle skriva på en fullmakt 
för att hon skulle kunna skicka 
in en överklagan ställd till Migra
tionsdomstolen.

Han förklarade för A att han 
ville ta del av Migrationsverkets 
skriftliga beslut och att han, för 
att skriva under en fullmakt, vil
le ha Y:s löfte att han i fortsätt
ningen skulle sköta sin skolgång 
och i övrigt göra rätt för sig. 
Han föreslog ett möte för vidare 
diskussioner. Han förklarade för 
A att han bedömde Y:s möjlighe
ter att få ändring i högre instans 
som liten och att det inte kunde 
vara bäst för honom att stanna 
i Sverige om han inte vill lära 
sig svenska, sköta skolan och i 
övrigt göra rätt för sig.

A förklarade för honom att 

hon inte godtog hans ställnings
tagande utan avsåg att begära 
hans entledigande. Kort efter 
fick han ett SMS från A med 
uppgift om att hon inte avsåg att 
vidare samarbeta med honom.

A:s agerande som advokat är 
anmärkningsvärt och felaktigt. 
När Migrationsverkets avslags
beslut delgavs henne skulle hon 
rätteligen kallat både honom 
och Y till sig för att tillsam
mans gå igenom skälen till 
Migrationsverkets beslut och 
gemensamt bestämma vad som 
i det uppkomna läget vore bäst 
för hennes klient. (Av Sveriges 
Kommuners och Landstings 
webbkurs för gode män framgår 
under avsnittet ”asylprocessen” 
att det offentliga biträdet, om 
barnet fått avslag på sin ansökan 
om asyl, ska kontakta gode 
mannen och barnet och avtala 
ett möte med dem och diskutera 
vad som är bäst för barnet.)

Givetvis har det ålegat A att, 
istället för att ta direktkontakt 
med Y, kalla Y och honom till 
ett möte och där gemensamt 
diskutera vad som var den bästa 
lösningen i ärendet. Så länge 
som han var god man för Y har 
han juridiskt sett varit både 
vårdnadshavare och förmyndare 
och därmed haft att företräda Y 
i alla hans angelägenheter, per
sonliga såväl som ekonomiska 
och rättsliga. Hennes beslut att 
inte fortsätta sitt samarbete med 
honom – så länge som han var 
god man för Y – torde inte vara i 
överensstämmelse med gällande 
lag. Han ifrågasätter om hennes 
agerande står i överensstäm
melse med god advokatsed.

X har även lämnat redogö
relse för Y:s livssituation, skötsel 

av skolgång och konflikter kring 
honom. Vidare har X anfört 
att han flera gånger förklarat 
allvaret för Y i hans livssituation 
vilket inte hörsammats samt att 
han tvingats till bedömningen 
att Y, om han inte helt ändrar 
sin inställning och sköter sin 
skolgång, inte kommer att 
kunna integreras i det svenska 
samhället och bli en fungerande 
medborgare i Sverige. Mycket 
har talat för att det bästa för Y 
är att återvända till sin familj 
i landet Z där han har sina 
anhöriga.

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in till 
Advokatsamfundet den 12 au
gusti 2016, tillbakavisat anmärk
ningarna och anfört i huvudsak 
följande. 

Hon träffade X och sin klient 
Y med tolk för första gången 
den 7 april 2015. Vi detta sam
manträde framkom att X och Y 
var av olika uppfattning om vad 
som hänt vid ett möte på HVB
hemmet och vad som vid mötet 
hände med vissa av Y:s hand
lingar. Det uppkom en relativt 
hätsk diskussion mellan X och 
Y om detta vid mötet. Därefter 
nämnde antingen X eller Y att 
man hade haft en kontakt med 
Överförmyndarnämnden om ett 
eventuellt byte av god man. 

Den 7 oktober 2015 var hon, 
Y och X på muntlig komplet
terande asylutredning vid 
Migrationsverket. Under ut
redningen reagerade både hon 
och handläggare på de frågor X 
ställde till klienten och hur han 
valde att formulera sina frågor. 
Direkt efter asylutredningen 
hade hon, X och Y en diskussion 
om detta. Det stod klart att hon 
och X hade olika uppfattning 
om vad som är en god mans roll 
vid asylutredningen. Hennes 
klient var mycket upprörd över 
de frågor han fått av X under 

asylutredningen och kände sig 
ifrågasatt av denne. Personal 
som var med från Y:s boende 
meddelade henne att de skulle 
hjälpa Y att kontakta Överför
myndarnämnden och ansöka 
om byte av god man. 

Under ärendets gång har Y 
löpande hört av sig på egen 
hand för att höra vad som hän
der i ärendet. Då Y varit mycket 
angelägen att få reda på Migra
tionsverkets beslut så snart som 
möjligt, då den långa väntan 
varit påfrestande för honom, 
valde hon att ringa honom så 
snart hon erhållit beslutet och 
meddela detta. Vid telefonsam
talet uppgav Y omedelbart att 
han ville överklaga. Hon med
delade honom att hon skulle 
kontakta X för att boka in en tid 
för sammanträde med tolk så de 
skulle gå igenom beslutet och 
utformande av överklagandet. 
Då Y är född 1998 och således 
blir myndig i slutet av inneva
rande år och då han talar god 
engelska var hennes bedömning 
att hon kunde kontakta honom 
direkt via telefon. 

Hon ringde därefter, samma 
dag, upp X och meddelade att 
hon erhållit Migrationsverkets 
beslut och att Y redan meddelat 
att han önskade överklaga. Hon 
lämnade vidare förslag på tid för 
sammanträde för genomgång av 
beslutet och utformning av över
klagandet. Tiden för sammanträ
det sändes även efter önskemål 
från X till honom per mejl.  

Den 13 april 2016 fick hon ett 
mejl från X där han uppgav att 
han gått igenom Migrations
verkets beslut och tyckte att 
beslutet var välskrivet och väl
motiverat och att han bedömde 
möjligheten till ändring i högre 
instans som mycket liten. Han 
skrev vidare att Y:s möjlighet att 
anpassa sig till svenska förhål
landen synes som små och att 
han misskötte skolgången. X av

8Advokat som har kontaktat Överförmyndarnämnden har age-
rat i syfte att tillvarata sin klients intresse. Ingen åtgärd. 
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slutade med att hans bestämda 
åsikt var att det är bäst för Y att 
återvända till landet Z.

Vid telefonsamtal samma dag 
meddelade X henne att hans 
uppfattning var att Y inte ver
kade anpassa sig till det svenska 
samhället och han istället skulle 
kunna ge någon annan sin plats 
i skolan och på boendet. X upp
gav vidare att hans bedömning 
var att klienten troligtvis får 
avslag även i migrationsdomsto
len och att ett överklagande 
bara innebär en förlängning av 
tiden. Han uppgav vidare att 
hans uppdrag var att ta tillvara 
klientens intressen på lång sikt 
och att hans bedömning var att 
det på lång sikt är bättre för Y 

att återvända till landet Z och att 
han därför inte såg någon anled
ning till att stödja Y:s önskan att 
överklaga Migrationsverkets be
slut. X uppgav därefter att han 
eventuellt skulle kunna tänka 
sig att underteckna fullmakten 
för överklagandet om Y lovar 
att sköta skolan m.m. framöver. 
Hon meddelade att hennes upp
fattning var att han inte tillvara
tar barnets intressen genom att 
villkora ett undertecknande av 
fullmakten och att hon hade för 
avsikt att kontakta Överförmyn
darnämnden angående detta. 
X uppgav att hon gärna fick be 
Överförmyndarnämnden att 
kontakta honom efter hennes 
samtal med nämnden. 

Hon talade därefter med B vid 
Överförmyndarnämnden om 
den uppkomna situationen. Han 
lovade att tala med sina kollegor 
och därefter återkomma till 
henne. 

Den 14 april 2016 ringde C 
från Överförmyndarnämnden 
upp henne och meddelade att 
hon talat med X och att hon fått 
samma information av honom 
som han lämnat henne. C upp
gav att Överförmyndarnämnden 
hade för avsikt att utse en ny 
god man. Samma dag talade hon 
med Y och meddelade vad Över
förmyndarnämnden uppgett. 
Y ville då att de skulle skjuta på 
deras inbokade sammanträde 
till dess att han fått en ny god 

man då han var tydlig med att 
han inte ville träffa X igen.

C ringde återigen upp henne 
samma dag och meddelade 
namn och kontaktuppgifter 
till den nye gode mannen och 
meddelade att X inte längre 
skulle företräda Y i frågan 
om uppehållstillståndet. Hon 
underrättade därefter Y om kon
taktuppgifter och namn på en 
ny god man. Hon förutsatte att 
Överförmyndarnämnden även 
informerade X om att de utsett 
en ny god man för Y. 

Den 19 april 2016 fick hon ett 
mejl från X där han uppgav att 
han haft ett långt och ingående 
samtal med Y och att denne 
lovat honom att i fortsättningen 

» 

Tolk- och översättningstjänster
över hela landet

Språkjour för advokater och jurister
dygnet runt på alla språk

Akuta beställningar och kostnadsberäkningar 
omgående efter utfört uppdrag

Alltid personlig service

KONTOR KONTAKTA OSS!

Stockholm Tel. 010-550 97 15
Uppsala info@herotolk.se
Södertälje www.herotolk.se



Advokaten Nr 9 • 20177676

Samfundet

BAKGRUND 

Advokatsamfundet mottog den 
6 mars 2017 en skrivelse från en 
icke saklegitimerad anmälare. I 
skrivelsen påstods bl.a. att advo
kat A upprättat ett testamente 
som bevittnats dels av henne 
själv, dels av testators far. I 
skrivelsen anfördes att testators 
far inte kunnat vara testaments
vittne på grund av jäv, och att A 
hade varit medveten om det.

Till skrivelsen var en kopia av 
det aktuella testamentet bilagd. 
Det avsåg X, var daterat den 5 
december 2014 och bevittnat av 
A och Y.

ADVOKATENS YTTRANDE

Med anledning av inkomna 
handlingar tillskrevs A om ett 
yttrande.

I yttrande, som kom in den 
11 maj 2017, anförde A bl.a. 
följande. 

Det föreligger ingen grund för 
disciplinåtgärd. Hon har bara 
tagit vara sin klients intresse, 
dvs. att upprätta ett testamente i 
den situation som förelåg.

Om ett testamente innehål
ler formfel är det de legala 
arvingarna som ska klandra 
testamentet. Om anmälaren 
anser att så bör eller borde ha 

skett bör frågan hanteras av 
de legala arvingarna eller dess 
förmyndare.

Vid upprättande av testamen
te är brukligt att testamentsvitt
nen anges med namn, person
nummer och även adresser. Av 
upprättat dokument framgår att 
detta inte antecknats. Att inte 
anteckna denna information i 
en testamentshandling strider 
inte mot de etiska reglerna.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING 

Advokatsamfundet har den 11 
maj 2017 bett A komma in med 
ett kompletterande yttrande 
med svar på vem, utöver henne 
själv, som har bevittnat det i 
ärendet aktuella testamentet, 
och vilken relation denne har i 
förhållande till testator.

I svar daterat den 12 maj 2017 

har A anfört att hon har bevitt
nat testamentet tillsammans 
med Y, och att Y är testators far. 
Hon vidhåller att det inte före
ligger grund för disciplinpåföljd. 

Advokatsamfundets styrelse 
beslutade den 15 juni 2017 att ta 
upp ett disciplinärende mot A. I 
samband med underrättelsen av 
beslutet bereddes A tillfälle att 
slutföra talan. 

YTTERLIGARE YTTRANDE 

FRÅN ADVOKATEN  

I yttrande, som kom in den 
26 juni 2017, har A anfört bl.a. 
följande. 

Hon vidhåller att hon inte har 
brutit mot de etiska reglerna. 
Hon har i en högst pressad 
situation på uppdrag av sin 
klient upprättat och sedan i 
dennes bostad bevittnat dennes 

sköta skolan. X uppgav att han 
därför nu var beredd att skriva 
under en fullmakt för henne att 
föra Y:s talan vid migrations
domstolen. 

Hon svarade X samma dag, 
via mejl, att en ny god man 
utsetts för Y och att hon hade 
för avsikt att i fortsättningen ha 
kontakt med denne. Hon fick 
då, samma dag, svar från X att 
han inte hade fått besked från 
Överförmyndarnämnden om 
detta. Hon svarade då omedel
bart att hon hade förutsatt att 
Överförmyndarnämnden hade 
meddelat även honom beslutet 
samt bifogade kopia av Överför
myndarnämndens beslut. 

Hennes uppgift som advo
kat är att tillvarata sin klients 
intressen. Hennes uppfattning 
är att då Y meddelade henne att 
han önskade överklaga Migra
tionsverkets avslagsbeslut har 
det varit hennes skyldighet att 
överklaga beslutet. Detta oavsett 

vilken bedömning god man 
gjort om möjligheterna till änd
ring av Migrationsverkets beslut 
i högre instans. Det handlar här 
om ett avslagsbeslut i ett ärende 
om uppehållstillstånd, ett beslut 
som således får långtgående 
konsekvenser för klienten och 
denne har rätt att få det prövat 
i högre instans. Då klienten 
var minderårig har hon behövt 
fullmakt från god man för att 
kunna fullgöra Y:s önskan att 
överklaga. För att kunna ta till
vara sin klients intresse har hon 
sett sig tvungen att kontakta 
Överförmyndarnämnden för att 
få hjälp att lösa den uppkomna 
situationen. 

Då hon fått besked om att en 
ny god man utsetts för klienten 
för att bistå honom i ärendet 
om uppehållstillstånd har hon i 
fortsättningen haft kontakt med 
denne. När hon erhöll namn 
och kontaktuppgifter till en ny 
god man kontaktade hon denne 

omedelbart och bokade in ett 
sammanträde med honom och 
klienten med tolk. De gick vid 
sammanträdet igenom Migra
tionsverkets beslut och utform
ningen av överklagandet och 
hon överklagade till migrations
domstolen. 

Hon kan inte se att hon hand
lagt ärendet på ett felaktigt sätt 
utan hon har agerat i överen
stämmelse med god advokatsed. 

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING

X har i yttrande, som kom in 
till Advokatsamfundet den 22 
augusti 2016, anfört i huvudsak 
följande.  

Han blev introducerad som 
god man för Y vid ett möte 
på HVBhemmet. Närvarande 
var Y, föreståndaren för boen
det, handläggande socialsekre
terare och en tolk. Under 
mötet överlämnade förestån
daren ett till Y ankommet 
brev. Y har efter mötet, sedan 

handläggare på Migrations
verket efterfrågat handlingar 
styrkande hans identitet, hävdat 
att brevet skulle ha innehållit 
ett identitetskort från landet Z 
för honom och att han under 
mötet stulit det från Y. (Han har 
senare ändrat sig och påstått att 
kortet måste ha stulits från hans 
rum av någon av de anställda på 
boendet.)

Händelsen har vid möte hos 
A och vid Migrationsverkets 
utredning blivit föremål för 
diskussion varvid det förefaller 
naturligt att också han haft skäl 
ställa frågor. Han har varit åkla
gare sedan 1973 och sedan 1986 
chefsåklagare fram till sin pen
sionering 2005. Det är givetvis 
helt främmande för honom att 
stjäla något. Varför någon under 
mötet – vilket också Migrations
verket framhåller i sitt avslags
beslut i asylfrågan – skulle haft 
skäl att ta något från Y är svårt 
att förstå och kan lämnas utan 

9Advokat har inte försökt få uppgift om och i så fall vilken rela-
tion ett testamentsvittne haft till testatorn. Testamentet har 
blivit behäftat med formfel. Erinran.
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testamente. Vid upprättandet 
visste alla att det var högst san
nolikt att klienten inom en snar 
tid tyvärr skulle avlida. Klienten 
var helt klar med vad dennes 
önskan var och hur allt skulle 
ordna sig efter bortgången. Hon 
hade träffat klienten en gång 
innan själva undertecknandet 
och dessutom haft telefonkon
takt med denne. 

Legala arvingar var fyra min
deråriga barn. Testamentstagare 
var dessa barn och en moster 
som skulle ta hand om barnen 
efter klientens bortgång då bar
nens far ett år tidigare även han 
gått bort i sjukdom.

Hon har inte vid underteck
nande varit medveten om att 
testmanetsvittnet var fadern 
till testatorn. Brukligt är att 
de  testamenten hon upprättar 

skrivs under på kontoret och då 
anges att vittnet är anställd på 
byrån. I denna situation hade 
hon fått information om att Y 
skulle närvara vid bevittning 
och därför hade hon i hand
lingen skrivit in hans namn
förtydligande. Det är olyckligt 
att hon inte skrev in även hans 
personnummer och adress men 
orsaken till det var att det blev 
bråttom med att underteckna 
testamentet. 

Även om ett testamente inte 
är formenligt upprättat är det 
gällande såvida inte de legala 
arvingarna gör gällande att det 
inte är giltigt. Huruvida tvist om 
det förelegat känner hon inte 
till.

Testamentet är undertecknat 
den 5 december. Någon ante
datering har inte skett. Någon 

medveten vaghet i testamentet 
föreligger inte. Skrivningen att 
testamentstagarna ska erhålla 
lika delar medför att de ska 
erhålla en femtedel var. När 
anmälaren ringt till henne och 
skrivit brev hem till henne 
privat har hon haft svårt att tala 
med honom på grund av advo
katsekretessen.

Till yttrandet har A bilagt 
utdrag ur tidrapporteringssys
temet. 

NÄMNDENS BEDÖMNING 

OCH BESLUT

När en advokat biträder en 
klient med upprättande av ett 
testamente och medverkar till 
undertecknande och bevittning 
av testamentet är det ett starkt 
klientintresse att advokaten så 
långt det är möjligt försäkrar 

sig om i vart fall att testamentet 
inte blir behäftat med formfel 
som efter klander av testamen
tet kan leda till att det förklaras 
ogiltigt. 

Det i ärendet aktuella tes
tamentet har kommit att vara 
behäftat med ett ogiltighets
grundande formfel till följd av 
att vittnet Y varit testators far. 
Av utredningen och A:s egna 
uppgifter framgår att A inte ens 
försökt få uppgift om och i så 
fall vilken relation Y hade till 
testatorn. Genom att inte göra 
det har A åsidosatt sina plikter 
som advokat. 

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. 

Utredningen visar inte att A 
i övrigt har åsidosatt god advo
katsed. n

avseende. Det borde även A ha 
insett.

A har nu påstått att hon läm
nat förslag på tid för ett möte 
med honom och Y för diskus
sion om överklagande. Det är 
inte sant. A ringde honom och 
ville att han skulle komma till 
henne och skriva på en fullmakt 
för överklagande. A uppgav 
att hon per telefon pratat med 
Y som för övrigt, till skillnad 
från vad A anger, inte talar god 
engelska.

Det var han, inte A, som ville 
ha ett möte – med närvaro av 
honom som god man, Y, det of
fentliga biträdet samt på grund 
av Y:s bristande skötsamhet 
också hans socialsekreterare – 
för diskussion och med krav att 
Y skulle sköta sin skolgång och 
i övrigt göra rätt för sig. Y var 
nästan inte alls i skolan. Hans 
bedömning var att Y inte skulle 
klara sig på egen hand i Sverige 
om han inte var beredd att lära 

sig svenska språket och fullfölja 
sin skolgång. Annars var det 
bättre att Y återvände till sin 
familj i landet Z, vilket enligt 
Migrationsverkets bedömning 
kunde ske utan risk. Det var en 
diskussion som A inte ville delta 
i. Hon ville bara ha hans namn 
på en fullmakt. Då hon inte fick 
igenom sin vilja ringde hon istäl
let till Överförmyndarnämnden 
och krävde att han skulle entle
digas som god man för Y.

Han fick någon dag senare ett 
telefonsamtal från C, Överför
myndarnämnden, som uppgav 
att hon blivit uppringd av A som 
krävde att han skulle avsättas 
som god man för Y. Ungefär 
samtidigt fick han ett SMS från 
A i vilket hon skrev att hon 
framledes inte tänkte samarbeta 
med honom.

En god man ska alltid tillva
rata barnets bästa. Det innebär 
också, vilket de flesta föräldrar 
förstår, att ställa krav på barnet. 

För att klara sig som vuxen 
måste man skaffa sig en fullgod 
utbildning och i Sverige givetvis 
lära sig det svenska språket. Det 
borde även A begripa. Det har 
givetvis ålegat henne att efter 
Migrationsverkets avslagsbeslut 
delta i ett möte där ärendet för
utsättningslöst blivit föremål för 
diskussion om vad som var bäst 
för klienten. Han var av åsikten 
att de alla närvarande vuxna 
skulle ha framhållit vikten för Y 
att återuppta skolan och betala 
sina straffavgifter. Det ville inte 
A gå med på. Istället har hon 
krävt att han ”skulle avsättas” 
och vägrade samarbeta med 
honom i ärendet trots att han 
var god man för Y.

A har i yttrande daterat den 6 
september 2016 anfört i huvud
sak följande. 

Mot bakgrund av X:s påstå
ende att hon inte lämnat något 
förslag på tid för möte med 
honom och Y inför överklagan

de vill hon hänvisa till det mejl 
som hon sände till X den 12 april 
2016 angående detta. Mejlet 
sändes på begäran av X då han 
önskade få bekräftelse via mejl 
av den tid som de kommit över
ens om per telefon. 

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

Nämnden konstaterar att A i 
egenskap av offentligt biträde 
för Y har haft en skyldighet att 
i enlighet med Y:s instruktion 
överklaga Migrationsverkets av
slagsbeslut. Eftersom Y varit un
derårig har fullmakt krävts från 
X i egenskap av god man för Y. I 
den uppkomna situationen, när 
X uppställt vissa villkor för full
maktens undertecknande, kan 
A:s agerande att ta kontakt med 
Överförmyndarnämnden inte 
ses på annat sätt än att hon age
rat i syfte att tillvarata sin klients 
intresse. X:s anmälan föranleder 
därför inte någon åtgärd. n
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Inger Lindblom, Malmö, 16 okto-
ber 2017 

Jan-Erik Lund, Horred, 1 novem-
ber 2017 

Pekka Lähdekorpi, Helsingborg, 
27 oktober 2017 

Carl G Nisser, London, 31 oktober 
2017 

Sofia Törnroth Nyberg, Stock-
holm, 31 augusti 2017 

Azra Osmancevic, Stockholm,  
4 oktober 2017 

Natalie Pedersen, Stockholm,  
2 oktober 2017

Richard Ploman, Katthammarsvik, 
30 september 2017

Helena Rosén-Andersson, Göte-
borg, 1 oktober 2017

Jenny Rudvall, Stockholm, 18 sep-
tember 2017 

Adam Sandberg, Stockholm,  
6 november 2017 

Gunnar Strömmer, Stockholm,  
11 oktober 2017 

Madeleine Sundin, Stockholm,  
1 november 2017 

Erik Åkerlund, Stockholm, 1 okto-
ber 2017

AVLIDNA LEDAMÖTER

Dagmar Behm, Stockholm, 30 juli 
2017 

Thomas Carlén-Wendels, Stock-
holm, 4 augusti 2017 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/1129 Energimarknadsin-

spektionens rapport 2017:05, 
Ny modell för elmarknaden 

R-2017/1175 Delbetänkandet De-
taljplanekravet (SOU 2017:64) 

R-2017/1225 Betänkandet Vill-
korlig frigivning – förstärkta åt-
gärder mot återfall i brott (SOU 
2017:61) 

R-2017/1449 Promemorian 
Regelförenkling för sjöfarten 
– ändringar i fartygsregisterför-
ordningen 

Representationskontor i prestigefulla WTC i centrala Stockholm
TESTA OSS I 30 DAGAR - UTAN KOSTNAD

►  Sekreterare som svarar i ert företagsnamn och bokar in förhandlingar
►  Sammanträdesrum med möjlighet till servering
►  Lång erfarenhet av att arbeta med jurister och advokater

►  Professionell adress med receptionsservice

08 - 506 362 68
Ring oss för mer information!

reception@cityoffice.se

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Syd
TOLK.SE

Utbildade tolkar
Alla språk

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

info@sydtolk.se 
www.sydtolk.se
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LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

R-2017/1513 Promemorian  
En omarbetad domstols- 
datalag – Anpassning till 
EU:s dataskyddsförordning 
(Ds 2017:41) 

R-2017/1514 Promemorian Frek-
venta och omfattande ärenden 
om utlämnande av allmän hand-
ling (Ds 2017:37) 

R-2017/1534 Betänkandet Data-
skydd inom Socialdepartemen-
tets verksamhetsområde – en 
anpassning till EU:s dataskydds-
förordning (SOU 2017:66) 

R-2017/1652  Promemorian 
Författningsändringar på fi-
nansmarknadsområdet med 
anledning av EU:s dataskydds-
förordning 

R-2017/1709 Promemorian med 
utkast till lagrådsremiss För-
stärkt följerätt 

R-2017/1757 Promemorian Livs-
tidsstraff för mord (Ds 2017:38) 

R-2017/1762 Promemorian För-
slag om ändring av arvodesnivå-

er i Domstolsverkets föreskrifter 
(DVFS 2016:15) om tolktaxa 

R-2017/1875 Förslag till Euro-
paparlamentets och rådets 
förordning om en ram för det 
fria flödet av icke-personupp-
gifter i Europeiska unionen 
KOM(2017)495 

R-2017/1882 Promemorian För-
slag till tydligare krav på clea-
ringorganisationers hantering av 
operativa risker

R-2017/1883 Betänkandet Brotts-
datalag – kompletterande lag-
stiftning (SOU 2017:74)

R-2017/1890 Kommissionsförslag 
om slutgiltiga mervärdesskat-
tesystemet och meddelande om 
det framtida arbetet på mervär-
desskatteområdet

Samfundet

Sveriges bästa tolkar och översättare, är specialiserade  
på tolk- och översättningstjänster för advokat- och juristbyråer. 

Vill Du ha de bästa auktoriserade tolkarna? Vill Du ha marknadens  
snabbaste leveranser av auktoriserade/stämplade översättningar?

Kontakta då Linguacom, vi har alla världens språk under ett tak!
För akuta ärenden och snabb handläggning ring 08-410 963 01 mellan  
kl 8–17. Möjlighet till kostnadsberäkning direkt efter avslutad tolkning.

Boka dygnet runt på 08-410 96 300
kundservice@linguacom.se 
www.linguacom.se

Linguacom
Din tolk- och översättningsbyrå!

TESTA IDAG!
FÖRSTA TOLK-
UPPDRAGET 

GRATIS* 
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bokningstillfälle:
Advokaten

*Gäller max 60 min telefontolkning

NVR
Nordiska Värdepappersregistret
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www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   10:40
medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

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

#medvilkenrätt
texten nedan är det tal jag höll på Advokatdagarna den  
16 november, med ett tillägg på slutet.

I tisdags publicerades i Svenska Dagbladet uppropet 
Med vilken rätt, undertecknat av nästan 4 500 kvinnor. 
Nu, några dagar senare, är de ännu många fler.

Berättelserna är en bedrövlig läsning. Fortfarande 
2017 finns det uppenbarligen gott om män som tycker sig 
kunna bete sig rent ut sagt svinaktigt på sina arbetsplatser. 
Detta måste få ett slut!

Det sägs mycket klokt i uppropet men det är särskilt en 
mening jag fastnade för:

”Vi vill förändra juristbranschen och skapa en arbets
miljö där kvinnor inte behöver vara rädda och slipper 
freda sig.”

Inte behöva vara rädd, slippa freda sig.
Det är illa, väldigt illa, att detta ska behöva sägas 2017. 

Men det behöver sägas, det är alldeles uppenbart.
Till alla er som undertecknat uppropet och till alla er 

som berättat om era upplevelser vill jag som ordförande 
i Advokatsamfundet säga: Tack för att ni säger ifrån, tack 
för att ni vågar berätta! Jag tror att det ni gjort redan på 
kort sikt kommer att få stor betydelse.

Berättelserna kommer från alla delar av rättsväsendet 
men många rör vår egen bransch, advokatbyråerna.

Ledningarna på de stora byråerna har varit väldigt tyd
liga när de uttalat sig i media i kölvattnet av uppropet. För 
dem är det nolltolerans som gäller. Jag är helt övertygad 
om att de menar vad de säger. Jag vill tro att den inställ
ningen – att det är nolltolerans som gäller – också gäller för 
det stora flertalet byråer.

Men om nolltoleransen ska kunna ska kunna gå från ord 
till handling krävs flera saker.

en grundläggande förutsättning är att de kvinnor som 
utsätts för de här svinerierna berättar för byråns ledning 
vad de har utsatts för. 

Jag har stor förståelse för att många tvekar inför att göra 
det – vad får det för konsekvenser för mig om jag går till 
ledningen med detta?! Men likväl – de som utsätts måste 
våga – måste våga om vi ska komma tillrätta med detta. 

Jag hoppas och jag tror att uppropet leder till att fler 

kvinnor vågar. Det är ju inte minst därför som uppropet är 
så viktigt.

Och när kvinnorna vågar, då måste byrån som arbetsgi
vare ta i med hårdhandskarna mot dem som beter sig som 
om det vore 1917 och inte 2017. Beteenden av det slag som 
vi nu läser om måste få allvarliga konsekvenser för föröva
ren – jag tycker vi kan kalla honom så. 

Bara så, med kraftfull handling, inget som helst överslä
tande, inget som helst ursäktande, kan vi komma till rätta 
med dessa för ett modernt samhälle ovärdiga förhållan
den.

Avslutningsvis: När det gäller vad Advokatsamfundet 
kan och bör göra kommer vi att ta upp frågan som första 
punkt på nästa styrelsemöte. Vår tanke är att vi där och då 
ska föra en förutsättningslös diskussion – förutsättningslös 
i meningen att också tänka nytt – för att se vad vi kan göra 
för att medverka att detta otyg en gång för alla försvinner 
från våra arbetsplatser. 

Försvinner – så att kvinnorna, som det står i uppropet, 
”inte behöver vara rädda och slipper freda sig”.

* * *

en klok ledamot påpekade för mig efter talet att det var en 
viktig aspekt som fattades, nämligen följande. 

Förvisso måste kvinnor som utsätts för trakasserier våga 
berätta om det för byråns ledning. Men detsamma gäller 
alla andra på arbetsplatsen – män och kvinnor – som ser 
vad som försiggår. De får inte tiga. 

Sammanfattningsvis kan man väl säga att tysthetskultu
ren måste brytas – både av de utsatta och omgivningen. Då 
men först då kan vi få stopp på trakasserier – sexuella och 
andra – och svinaktiga beteenden.

ORDFÖRANDE
CHRISTER DANIELSSON

Christer Danielsson
Advokatsamfundets ordförande
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 BIDRAG TILL STUDIER
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

har som ett ändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran 
av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Bidrag kan medges till postgymnasiala studier, företrädesvis till vissa kostnader för utbytesterminer 
vid utländskt universitet inom ramen för en högskoleutbildning men även andra postgymnasiala studier 
kan ge rätt till bidrag. Bidrag kan också medges till fleråriga utbildningar som endast tillhandahålls mot 
ersättning. I sådana fall kan dock bidragsbeloppet per termin begränsas. Vidare skall sökanden upp-
visa godtagbara studieresultat för den föregående terminen innan bidrag för en ny termin kan medges.

Sökanden måste vara barn till advokat eller tidigare advokat. Sökanden måste dessutom ha uttömt alla 
andra möjligheter till finansiering på egen hand, typiskt sett maximala studiebidrag och studielån samt 
större egna tillgångar. Föräldrarnas ekonomi har således ingen betydelse. 

Till ansökningshandlingarna skall bifogas komplett ekonomisk redogörelse för sökt studieperiod.

Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se senast 12 januari 2018.

Stiftelsens sekreterare Jonas Hultgren kan nås på tel. 08-459 03 00.

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/ 
Sveriges-advokatsamfunds-Understodsfond/ 

EKONOMISKT UNDERSTÖD
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

har som ändamål att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor 
efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av behövande barn 

till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater.
Understöd kan medges till sökanden som tillfälligt har kommit i ekonomiskt trångmål pga större och/
eller oförutsedda utgifter för till exempel tandvård, särskild läkarvård eller liknande.

Periodiskt understöd kan medges till sökanden vars ekonomiska situation är utsatt och som kan  
förväntas vara så för överskådlig tid. Periodiska understöd är skattepliktiga för mottagaren.

Till ansökan skall bifogas ekonomisk redogörelse för sökandens ekonomi, inklusive samtliga inkomster, 
utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information 
som sökanden bedömer ha betydelse. 

Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se senast 12 januari 2018.

Stiftelsens sekreterare Jonas Hultgren kan nås på tel. 08-459 03 00.

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/ 
Stiftelsen-Emil-Heijnes-Fond/
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Ett livligt 
växelspel
denna utgåva av Advokaten är 
den sista med sin nuvarande 
form. Från och med nr 1, 2018 
får Advokaten nytt utseende. 
Innehållet kommer att kännas 
igen till stora delar, fast det är 
nu tid att ta ett steg vidare för att 
utveckla Advokaten. 

att skapa varje utgåva av Advo
katen är en sällsam blandning 
av hantverk, industriproduktion 
och intellektuell verksamhet; 
där just du som läsare är en 
viktig och avgörande del. Advo
katens utveckling rymmer ett 
spännande och livligt växelspel 
med sina läsare.

Vi på redaktionen gläds åt 
den rikliga ström av epost 
meddelanden, telefonsamtal, 
inlägg i sociala medier, samt inte 
minst de artiklar i både praktisk 
juridik och debatt som vi får till 
oss från alla er läsare. Samtidigt 
är ni läsare avgörande med alla 
de tips om små som stora nyhe
ter. Uppslagen kommer inte 
bara från advokater och biträ
dande jurister, utan även från 
andra delar av rättsväsendet. 
Det stora engagemanget spor
rar och inspirerar oss att göra 
Advokaten än mer aktuell och 
angelägen. 

så stort tack från oss på redak
tionen för det gångna året, och 
god jul!

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

Anne Ramberg debatterade namnpublicering och ansvar med Expressens ställföre-
trädande ansvariga utgivare Karin Olsson i SVT:s Aktuellt den 25 oktober. Sexuella 
ofredanden och övergrepp mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, men 
motiverar inte att medier hänger ut enskilda personer som sägs ha begått allvarliga 
brott, i synnerhet inte när preskriptionstiden har gått ut, menade Ramberg.

Europa firade Euro-
pean Lawyers Day
Den 25 oktober firades 
 Europeiska advokatdagen 
för fjärde gången. Anne 
Ramberg skrev på samfun-
dets webbplats om advo-
katens roll med anledning 
av firandet: ”Advokaten 
har därför till uppgift att 
såväl inom ramen för det 
enskilda advokatuppdra-
get, som utanför detta, 
medverka till att rätts-
säkerhet och rättsstatliga 
principer alltid upprätthålls. 
Advokaten ska värna den 
demokratiska rättsstaten 
med de fri- och rättigheter 
den ska skydda. Men detta 
räcker inte. I advokatrollen 
ingår även ett vidgat socialt 
ansvar som sträcker sig 
längre än att värna rätts-
staten. Det handlar om ett 
samhällsansvar också för 
nuvarande och kommande 
generationer.”

83

P.S.

TWITTRAT 2

Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Johan Persson (JP), 
journalist 
08-459 03 07
johan.persson@ 
advokatsamfundet.se

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

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB

TRYCK
Lenanders grafiska

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande 

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt 
prenumeration@advokatsamfundet.se.
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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 förbehål-
ler sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej 
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget 
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 
Delar av tidskriften publiceras även på internet. 

Den som sänder material till tidskriften anses 
medge elektronisk publicering/lagring.
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