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REDAKTIONEN

Stort engagemang
lyfter samfundet
att besöka juridiska biblioteket och bläddra i äldre årgångar av
Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, TSA, som Advoka
ten kallades då är en bildande, underhållande och ibland en
fascinerande upplevelse. Oräkneliga är de diskussioner, de
batter och artiklar om stort och smått som avhandlats sedan
starten 1935.
Spåren efter Advokatsamfundets ledamöter går att följa i
tidskriften genom åren. Fast än fler är de advokater som en
gagerat sig för Advokatsamfundet och sitt yrke på andra sätt
än genom tidskriften, även om många gjort både och.
De insatser som advokater gjort ideellt och som anställda
på samfundet har skapat och utvecklat Advokatsamfundet
till den organisation som är i dag. Jämfört med många län
der går det att konstatera att i Sverige har arbetet varit fram
gångsrikt. Kanske inte på alla områden, fast på många. Ad
vokatsamfundets ställning i dag är stark sett i internationellt
perspektiv. Man behöver inte blicka långt för att se hur ad
vokatsamfund i olika länder hotas och utmanas av politiska
krafter som ogillar advokaternas fria roll i samhällsbygget.
I denna utgåva berättar dagens engagerade ledamöter om
de stora frågorna i dag och i morgon. Hur är relationen mel
lan den enskilde advokaten och samfundets ledning? Hur
ser de på avdelningarnas, fullmäktiges och styrelsens roll?
Och hur står det till med demokratin i samfundet i dessa, de
snabba förändringarnas tidevarv?

förändras tillvaron. Advokatens
tidigare och mycket uppskattade redaktör Ulrika Öster er
sätter från och med denna utgåva och året ut Johan Persson
som är föräldraledig under samma period.
Trevlig läsning!
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Nästan inga frågor
fokuserar på Sveriges advokat
samfund och dess uppgifter och struktur. Advokatsam
fundet är likt Uppsala universitet och Svenska akade
mien en inte alldeles vanlig organisation. En entitet sui
generis. Samfundet är en privaträttslig sammanslutning
med offentligrättsliga uppgifter. Dessa är enligt stadgar
na att vidmakthålla en etisk och professionell hög kvali
tet inom kåren, följa rättsutvecklingen och verka för att
samfundets erfarenhet kommer denna till godo, tillvara
ta advokaternas allmänna yrkesintressen och verka för
sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.
Kraven för att bli medlem i Advokatsamfundet är höga
och framgår av lag. I rättegångsbalken föreskrivs att ad
vokater är skyldiga att följa god advokatsed.

detta nummer av advokaten

efter snart 20 år som generalsekreterare

ska jag i augusti nästa år gå i pen
sion från detta exceptionella och
engagerande uppdrag. Rekryte
ringen av min efterträdare har,
som framgår av annonsen införd
längre fram i denna tidning, in
letts. Uppdraget som generalse
kreterare i Advokatsamfundet är
viktigt och mycket inspirerande.
Generalsekreteraren har en unik
roll genom sin medverkan i så
väl styrelsens som disciplin
nämndens arbete och, inte
minst, genom sina kon
takter och uppdrag inom
rättsväsendet, samt i ett
flertal internationella or
ganisationer. En sak har
jag därvid kunnat konsta
tera. Nästan inga frågor är
nya eller unika för Sverige.
Det är med några undan
tag i det närmaste samma
rättssäkerhetsfrågor och
yrkesfrågor som diskute
ras idag som för trettio år
sedan. Frågorna är bara
klädda i en annan och inte
sällan internationell skrud.
Inom alla advokatsamfund
världen över diskuteras
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frågor om allt från bristande access to justice och in
skränkningar i rättssäkerheten till behovet av ökad jäm
ställdhet på advokatbyråerna. En av de roligaste uppgif
terna som generalsekreteraren har, är att vara ansvarig
utgivare för tidskriften Advokaten. I denna egenskap har
jag i varje nummer av tidskriften på denna plats skrivit
om rättspolitiskt aktuella frågor.
innan jag år 2000 blev generalsekreterare var jag verksam
som advokat under närmare 25 år. Som yrkesverksam
advokat hade jag ägnat mig åt alla typer av juridik – som
anställd och som delägare. Det lärde mig mycket om vad
det innebär att vara advokat. Jag lärde mig älska och res
pektera advokatrollen. Advokatyrket är som bekant ett
gammalt yrke. Advokatens ställning i rättssamhället har
vuxit fram under lång tid. Det finns i den västerländska
rättskulturen en bred enighet om de grundvalar som ad
vokatrollen vilar på. Redan i antikens Rom hade advo
katerna stor betydelse. Cicero fastslog att ”[a]dvokatens
uppgift måste vara att med obegränsad omsorg tjäna
den klient vars intressen han lovat att försvara”. Då, lik
som nu, är advokatens huvuduppgift att lojalt, redbart
och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts honom
och att iaktta god advokatsed. Detta följer också numera
av rättegångsbalken.
När Sveriges advokatsamfund bildades 1887, fanns ett
tydligt behov av att skapa en oberoende, välutbildad ad
vokatkår med uppgift att garantera hög etik och att stöd
ja rättsstaten. Dessa uppgifter är lika angelägna idag. I
en rättsstat ska det, i likhet med oberoende domstolar
och opartiska domare, finnas oberoende advokater. Det
förutsätter ett oavhängigt Advokatsamfund som kan föra
den enskilde advokatens talan och skydda dennes yrkes
intressen och integritet. Annars riskerar den enskilde
medborgaren att åter hamna i de brännvinsadvokaters
våld som nya lagberedningen så målande beskrev 1884.

och advokaternas oberoen
de, i likhet med journalisternas, allvarligt hotat på alltför
många håll runtom i världen. Detta leder ofta till kränk
ningar av mänskliga rättigheter, straffrihet och orättvi
sor. De advokater och journalister som i sådana miljöer
vågar stå upp för rättvisa och mänskliga rättigheter blir
inte sällan utsatta för hot och övergrepp. De behöver
stöd från starka röster. IBAHRI är en sådan viktig röst.
I Myanmar mördades förra året advokaten U Ko Ni. Vi
följde rättegången mot hans mördare. Vi har också till

dessvärre är advokatsamfundens
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är nya eller unika
kan aldrig vara majoritetens förtryck av minoriteten. För
sammans med FN bland annat inlett ett arbete med att
att citera Albert Camus: ”Democracy is not the law of
ta fram en verktygslåda för advokater som löper risk att
the minority but the protection of the minority.” Demo
trakasseras eller på annat sätt bli beskurna rätten att bi
kratin vilar på vissa grundläggande rättsstatliga princi
träda människor som är i behov av hjälp. IBAHRI har
per – universella sådana – som också landets folkvalda
under det gångna året aktivt stöttat advokater och för
är bundna av. Jag skulle därför inför stundande valrörel
svaret av rättsstaten jorden runt. Sjuttio år efter FN:s
se vilja utfärda ett upplivningsföreläggande enligt vilket
deklaration om mänskliga rättigheter har dess grundva
politiker skulle åläggas att uppliva sitt minne om demo
lar fått vidkännas allvarliga angrepp. Politiker världen
kratins grunder. Men inte bara det. Är det inte hög tid
runt har övergivit Eleanor Roosevelts gärning. På po
att, utöver riksdagens regelverk, överväga ett utvecklat
pulismens altare offras, även i vårt närområde, minori
etiskt normsystem för riksdagsmän och statsråd?
teter, rättsstatliga principer, oberoende domstolar och
advokater. Advokater och advokatorganisationer har
ett särskilt ansvar att stå upp för mänskliga rättigheter
jag har många gånger på denna plats, liksom på min blogg,
och se till att de ansvariga ställs till svars vid övergrepp.
förundrats över hur ett tidigare maktbärande parti i sin
Jag är därför stolt att också få medverka i
partistyrelse har en riksdagsledamot som
detta arbete internationellt som vice-chair
bedriver mobbning och hatpropaganda på
i IBAHRI. Det ger värdefull kunskap i det
sociala medier. Det bidrar till att normalise
ADVOKATER OCH ra ett språkbruk som tidigare var förbehållet
nationella arbetet.
rännstenen och ickedemokratiska organisa
JOURNALISTER
tioner. Överhuvudtaget har en förskjutning
sverige står inför en valrörelse som i hög grad
HAR MYCKET
av språket kommit att bidra till en brutali
fokuserar på rättsstatliga frågor. Dessvärre
GEMENSAMT.
sering av det offentliga samtalet. Och ännu
med en besvärande osaklig och repressiv
VI ÄR BÅDA
värre. Många väljer att inte delta i samhälls
tyngdpunkt. Jag är därför mycket glad att en
debatten. De är rädda. En självcensur har
av våra viktigaste rättspolitiska journalist
NÖDVÄNDIGA
utvecklats. Till detta har sociala medier en
röster Oisín Cantwell i detta nummer av tid
AKTÖRER I EN
ligt min mening starkt bidragit genom att
skriften skrivit en som alltid tänkvärd och
DEMOKRATISK
negativt påverka traditionella media på ett
”spot on” kolumn på temat den kriminal
inte godtagbart sätt. När drevet på oklara
politiska populismen inför valrörelsen. Läs
RÄTTSSTAT.
grunder går, är det få som orkar ta striden.
den! Advokater och journalister har mycket
Makt kan som bekant missbrukas, också av
gemensamt. Vi är båda nödvändiga aktö
journalister. Tragiska konsekvenser har det senaste året
rer i en demokratisk rättsstat. I denna roll är man sällan
utspelat sig i anledning av metoo-uppropet. Allvarliga
överdrivet populär i maktens korridorer. Vår gemen
övergrepp från medias sida har skett. Publiceringarna
samma uppgift, om än i olika roller, är ju att granska sta
om Kulturhusets chef och riksdagens talman var en
tens maktutövning. Och, det finns alldeles särskilda skäl
ligt min mening sådana exempel. Det krävs att fler för
till detta i tider av nationalism, populism och tilltagande
besinningens talan när alla springer åt ett håll. Där har
extremism. Det har nämligen skett en anmärkningsvärd
journalister och advokater en viktig roll att spela.
fokusförskjutning på förvånansvärt kort tid också bland
grupper som tidigare betraktades som företrädare för en
liberal och demokratisk samhällssyn som respekterade
våra institutioner. Vi närmar oss snart en punkt när in
förandet av en författningsdomstol ånyo aktualiseras.
som om de folkvalda inte har
förstått eller minns regeringsformens grundbestämmel
se. Den där om att den offentliga makten ska utövas un
der lagarna. Politiker förefaller egendomligt nog förstäl
la sig att just de är undantagna från lagarna. Demokrati

ibland verkar det nämligen
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NYHETER
Regeringen föreslår ny
kamerabevakningslag

Säpo kan stoppa
upphandlingar
Från och med den första
april är statliga myndigheter skyldiga att
samråda med Säkerhetspolisen
och Försvarsmakten inför upphandling av viss säkerhetskänslig
verksamhet. Dessa får också
förelägga den upphandlande
myndigheten att vidta åtgärder
för att säkerställa att uppgifterna
skyddas. Om myndigheten inte
följer föreläggandet, eller om
säkerhetsskyddslagens krav inte
kan tillgodoses trots ytterligare
åtgärder, får Säkerhetspolisen
eller Försvarsmakten stoppa
upphandlingen.

200 miljoner mer till
rättsliga biträden
I vårändringsbudgeten
som presenterades den
16 april föreslår regeringen att anslaget rättsliga biträden ska ökas med 200 425 000
kronor utöver det ramanslag
på 2 354 657 000 kronor som
finns uppfört i gällande budget.
Utgifterna för rättsliga biträden
förväntas bli högre än beräknat
bland annat till följd av en ökad
måltillströmning till domstolarna,
som medför en ökning av antalet
förordnanden av rättsliga biträden.
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Efter flera möten med advokater och domare och en sammanvägning av de synpunkter som kommit in lanserar
Advokatsamfundet nu ett reviderat system för meritvärdering.

UPPDRAGSLISTORNA

Utbildning och erfarenhet
ska ge hattmarkörer
Efter ingående diskussioner är
nu det reviderade systemet för
meriterande erfarenhet färdigt.
Från och med vecka 20 ska
både utbildning och erfarenhet
ge meritmarkeringar i uppdragslistorna.
I slutet av förra året införde Ad
vokatsamfundet, efter önskemål
från domstolarna och advokater,
ett system med meritmarkering
ar i form av hattmarkörer som
gavs till advokater och biträdan
de jurister för deltagande i vissa
kurser, så kallade diplomkurser.
Hattmarkörerna syntes i upp
dragslistorna på Advokatsam
fundets webbplats över advo
kater beredda att ta vissa typer
av uppdrag.
var att kvali
tetssäkra uppdragslistorna, så
att de advokater som verkligen
har kunskaper i ett visst fält pri
oriteras före andra som saknar
motsvarande kunskaper.
Flera advokater framförde
synpunkter på det nya systemet.
De påpekade bland annat att en
dast Advokatsamfundets egna
kurser kunde ge hattar, medan
de som gått motsvarande kur

syftet med hattarna

För andra områden gäller an
dra minimikrav för att få en, två
eller tre hattar. Kraven har re
dovisats i ett cirkulär som gått
ut till alla ledamöter. De finns
också på Advokatsamfundets
webbplats.
Utbildning kan ge en hatt i
meritsystemet. För försvarare
krävs då minst 30 timmars ut
bildning, andra uppdrag kräver
12 timmars utbildning. Utbild
efter flera möten med advokater
ningen måste, för att få räknas,
och domare och en sammanväg
uppfylla de krav som framgår
ning av de synpunkter som kom
av 2.1 i riktlinjerna för pro
mit in lanserar Advokatsam
fessionell vidareutbildning,
fundet nu ett reviderat system
vara ägnad att medföra nyt
för meritvärdering. Hattmar
ta för den uppdragstyp som
körer kan numera erhållas för
respektive domstolslista
såväl kurser – i Advokat
Cirkulär
samfundets regi eller hos nr 11/2018 avser och dokumenteras
med intyg från arrangö
andra utbildningsarrang
ren.
örer – som för lång erfarenhet.
Utbildning inom Advokatsam
Som mest kan en advokat få
fundets kursverksamhet Advo
tre hattar för erfarenhet. För det
katakademien tillgodoräknas
ta krävs då, för uppdrag som of
automatiskt i systemet, medan
fentlig försvarare, att advokaten
andra utbildningar ska registre
har minst sex års erfarenhet som
ras av advokaten själv på person
försvarare och har genomfört
kortet i matrikeln. Även erfaren
minst 300 huvudförhandlingar,
het ska advokaten själv markera,
varav minst 50 med frihetsberö
genom att tända hattar på sitt
vad/häktad klient. Kortare erfa
personkort. Markeringen görs
renhet kan ge en eller två hattar.
på heder och samvete, och kon
Stora brottmål behandlas enligt
troller kan komma att göras. UÖ
särskilda regler.
ser hos andra utbildningsföretag
blev utan. De pekade också på
att systemet inte alls tog hänsyn
till erfarenhet. En erfaren advo
kat som inte gått Advokatsam
fundets diplomkurs riskerade
därmed att hamna efter sin egen
biträdande jurist på uppdragslis
tan, för att den biträdande juris
ten gått kursen.
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Det ska inte längre krävas tillstånd för kameraövervakning i exempelvis köpcentrum och religiösa
samfunds lokaler. Det föreslår
regeringen i en proposition. Enligt
regeringen innebär förslagen
samtidigt ett förstärkt skydd för
den personliga integriteten.
Advokatsamfundet ansåg i sitt
remissvar till utredningen En
ny kamerabevakningslag (SOU
2017:55) att vissa delar av förslaget borde utredas ytterligare.
Bland annat ansåg samfundet att
utredningsförslaget inte tillgodosåg kravet på effektiva rättsmedel, då de flesta människor kunde
antas ha svårt att driva skadeståndskrav i vanlig domstol.
Den nya lagen föreslås träda i
kraft den 1 augusti 2018.
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Sökandet efter ny
generalsekreterare igång
I augusti nästa år lämnar Anne
Ramberg generalsekreterarposten. Redan nu är Advokatsamfundets styrelse i full gång med
att hitta hennes efterträdare.

advokatsamfund år 2000. Hon
var dessförinnan verksam som
advokat på advokatbyrå i 24 år,
varav 14 år som delägare.
nationel
la och internationella uppdrag,
bland annat i Domarnämn
den,
Ekobrottsmyndighetens
insynsråd, Föreningen för lag
stiftningslära och ILAC (Inter
national Legal Assistance Con
sortium).
Hon är även ad hoc-domare i
Europadomstolen.
År 2006 belönades Anne
Ramberg med H.M. Konungens
medalj i 12:e storleken i högblått

anne ramberg har en rad

Efter närmare 19 år som Advo
katsamfundets generalsekretera
re och främsta talesperson är det
under 2019 dags för Anne Ram
berg att lämna uppdraget för att
gå i pension.
Ansvaret för att rekrytera en
ny generalsekreterare vilar nu
på Advokatsamfundets styrelse,
som redan inlett arbetet.
Advokat Anne Ramberg blev
generalsekreterare för Sveriges

band för ”framträdande insatser
för svenskt rättsväsende”.
anne ramberg är den nionde ge
neralsekreteraren i Advokat
samfundets historia. Hon efter
trädde Lars Bentelius, som hade
posten i 12 år. Längst av alla ge
neralsekreterare satt Holger
Wiklund, som hade posten mel
lan 1942 och 1968. Han var också
den förste att få titeln general
sekreterare, som infördes 1964.
Tidigare var benämningen helt
enkelt sekreterare.

Se även
annons
s. 13.

Förenkla beslut om
hemlig avlyssning?
Det ska bli lättare att
få tillstånd för hemlig
avlyssning när en misstänkt byter telefon eller sim-kort.
Det förslår Petra Lundh, lagman
vid Södertörns tingsrätt, som i
april överlämnade ett betänkande
om ett förenklat förfarande vid
vissa beslut om hemlig avlyssning.
I vissa kriminella sammanhang
är det vanligt att byta telefon eller
sim-kort för att inte bli avlyssnad.
I dag måste åklagare infinna sig
personligen vid ett sammanträde
i domstol för att få ett nytt tillstånd när det händer.
Utredningen föreslår nu att
domstolar får möjlighet att i varje
enskilt fall avgöra om det behövs
ett sammanträde, när begäran
om avlyssning gäller en person
där det sedan tidigare finns ett
beslut om avlyssning. Om det inte
behövs får domstolen pröva frågan om tillstånd till avlyssning på
handlingarna i ärendet.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har
medverkat i utredningen som expert. Lagändringen föreslås träda
i kraft den 1 april 2019. Förslaget
ska nu remissbehandlas.

Förenklat förfarande vid vissa
beslut om hemlig avlyssning
(SOU 2018:30)

JO granskar
uppmärksammad dom

Justitieminister Morgan Johansson talar på Advokatdagarna 2017.

FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Boka in Advokatdagarna 2018
De uppskattade Advokatdagarna hålls i år den 25–26 oktober.
Förra året lockade Advokatda
garna rekordmånga deltagare,
omkring 740 personer.
Nu är det dags att boka in
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årets advokatdagar, som hålls
den 25–26 oktober på Grand
Hôtel i Stockholm.
programmet är ännu inte riktigt
klart, men bland talarna finns
rikspolischefen Anders Thorn

berg, riksåklagaren och blivan
de hovrättspresidenten Anders
Perklev, justitierådet Mari Hei
denborg, Säpochefen Klas Fri
berg, samt justitierådet och ti
digare advokaten Helena Rosén
Andersson.

Justitieombudsmannen
Lars Lindström beslutade i april att inleda
ett initiativärende för att reda ut
om domen i ett uppmärksammat
mål vid Solna tingsrätt avviker
från vad de två nämndemän som
friade den tilltalade kom fram till.
Domen har väckt uppmärksamhet i medierna och den allmänna
debatten. Det har bland annat
hävdats att juristdomaren ska ha
skrivit en annan dom än den som
de två nämndemännen hade kommit fram till. JO har nu beslutat
att granska målet och undersöka
hur domen har formulerats.
En JO-anmälan har uppmärksammat frågan om möjligheten
för nämndemännen att gå igenom
domskälen innan domstolen expedierar domen.
9
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Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar
över slutbetänkandet
reboot – omstart för den digitala
förvaltningen (SOU 2017:114)
samtliga förslag för att tillgodose
enskildas behov av integritetsskydd vid användning av säker
digital post. Enligt Advokatsamfundet är det ytterst tveksamt om
detaljerade regler på ett område
statt i snabb utveckling verkligen
ska ges på lagnivå.

Advokat får söka tillstånd
för inkassoverksamhet
Kammarrätten i Stockholm ger en advokat
rätt att söka tillstånd
hos Datainspektionen för att bedriva inkassoverksamhet. Från
början avvisade Datainspektionen
advokatens ansökan med motiveringen att advokater enligt inkassolagen 2 § tredje stycket inte
behöver tillstånd för att bedriva
inkassoverksamhet.
Men advokaten överklagade,
och anförde att han behöver
tillståndet för att kunna bedriva
inkassoverksamheten på ett effektivt sätt. Ett sådant tillstånd är
nämligen ett krav för att man ska
få tillgång till Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas.
Datainspektionen ansåg att
det skulle få negativa effekter
på gäldenärsskyddet i inkassolagen, om advokater kunde få
tillstånd till inkassoverksamhet.
I och med att Datainspektionen
är förhindrad att inspektera en
advokats verksamhet och ta del
av handlingar hos en advokat, har
Datainspektionen ingen möjlighet
att utreda om advokaten åsidosätter inkassolagens bestämmelser. Förvaltningsrätten fann
att Datainspektionen inte hade
haft fog för att avvisa advokatens
ansökan och återförvisade målet
till Datainspektionen för prövning.
Datainspektionen överklagade
beslutet, till kammarrätten, som
dock instämmer i förvaltningsrättens bedömning och fastställer
domen.

Kammarrättens i Stockholm dom
den 3 april 2018 i mål nr 7539-17
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Västeråsadvokater i upprop för häkte
Det blir inget nytt häkte i Västerås, sedan det gamla stängdes för närmare tre år sedan.
Nu protesterar advokaterna
mot Kriminalvårdens planer på
att bygga ett restriktionshäkte
i Sala.
Häktet i Västerås stängdes i ok
tober 2015 efter en brand. Sedan
dess placeras häktade i stället i
närliggande städer, som Örebro
och Uppsala och i ett tillfälligt
häkte i Sala, med långa restider
för advokater och poliser som
följd.
I januari meddelade Krimi
nalvården att det inte blir något

nytt häkte i Västerås. I stället
permanentas den tillfälliga lös
ningen med ett häkte vid Salber
gaanstalten i Sala.
nu protesterar 64 advokater verk
samma i Västerås mot Krimi
nalvårdens planer. I ett upp
rop, ställt till Kriminalvården
och justitieministern, pekar ad
vokaterna på de stora problem
som bristen på häkte i Västerås
orsakar.
Häktets placering i Sala kom
mer, enligt de protesterande
advokaterna, att permanenta
situationen med långa restider.
Salberga är också olämpligt som

placering för häktet genom att
anstalten genom sina rutiner re
gelmässigt försvårar för intagna
att komma i kontakt med sina
advokater. I förlängningen, me
nar advokaterna, kan bristen på
häkte i Västerås innebära längre
häktningstider för misstänkta.
enligt advokat martin beskow, som
står bakom advokatuppropet,
planeras nu ett möte den 4 maj
med Kriminalvårdens general
direktör Nils Öberg, region
polischef Carin Götblad, före
trädare för Västerås stad och
Martin Beskow som represen
tant för advokaterna.

Enligt HD ska rättegångsbalkens regler tillämpas analogt, vilket ger en möjlighet för ombuden att få ersättning för
kostnaderna, så länge dessa är skäliga.

Ombud kan få ersättning för att bemöta motpartskrav
Tingsrätten borde ha prövat
ersättningsyrkandena från två
jurister som orsakats kostnader
när motparten krävde att de
båda skulle åläggas solidariskt
betalningsansvar med sin
huvudman. Det fastslog Högsta
domstolen i ett beslut den
6 april.
Med beslutet ändrar HD Hovrät
ten för nedre Norrlands beslut,
och undanröjer tingsrättens be
slut att avvisa ombudens krav.
Frågan gäller två ombud som
företrädde ett företag i en tvist.
När huvudmannen gick i kon
kurs yrkade motparten på att

ombuden skulle svara solida
riskt med huvudmannen enligt
18:7 RB och därför stå för mot
partens rättegångskostnader.

till ersättning för rättegångs
kostnad, och att ombuden inte
hade ställning som part.

högsta domstolen anser tvärt
emot underinstanserna att
då att mot
kravet på solidarisk betal
partens krav, i kombination
ningsskyldighet gett om
med att tingsrätten också
buden ett eget intresse
begärde in ett yttrande,
Högsta
innebar arbete för dem. domstolens i frågan. Enligt HD ska
beslut
därmed
rättegångsbal
Då kraven på solidariskt
Ö 2583-17
kens regler tillämpas ana
betalningsansvar avvisa
logt, vilket ger en möjlighet för
des av tingsrätten menar de att
ombuden att få ersättning för
motparten borde stå för deras
kostnaderna, så länge dessa är
rättegångskostnader.
skäliga. Högsta domstolen åter
Undersinstanserna
ansåg
förvisar därför frågan om ersätt
dock att rättegångsombud inte
ning till tingsrätten.
kan anses ha en självständig rätt

ombuden framförde
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Nej till lag om integritetsskydd i digital post
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Stockholmområdets
domstolar samlokaliserar
Lagmännen i Attunda,
Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns
tingsrätter har enats om att samlokalisera beredskapsjourerna
i Stockholmsområdet till Stockholms tingsrätt. Förändringen
innebär att från och med den 5
maj kommer häktningsförhandlingar under helgdagar att hållas
på Stockholms tingsrätt, i stället
för som i dag i Stockholms, Attunda och Södertörns tingsrätts
lokaler.
Även om Domstolsverket i dag inte visar några tendenser att försöka påverka domstolarnas dömande, bör man inte
blunda för risken, anser konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén (M).

Enig riksdag vill stärka
domstolarnas oberoende

FOTO: TOM KNUTSON

Regeringen bör utreda hur
domstolarnas och domarnas
oberoende kan stärkas. Det
anser konstitutionsutskottet,
som får stöd av hela riksdagen
för förslaget.

kan vi samla oss brett till värn
för rättsstaten och demokratin,
fastslår Andreas Norlén.

den oroande utvecklingen, som KU
också tar upp i sitt betänkan
de, är naturligtvis händelserna i
flera europeiska länder, där po
Frågan om domstolarnas obero
litiker försökt öka den politiska
ende väcktes genom flera mo
styrningen över rättskipningen.
tioner från den allmänna mo
Men också Donald Trumps hät
tionstiden 2016 och 2017. I april
ska retorik mot domstolar och
behandlades motionerna av kon
domare väcker farhågor, menar
stitutionsutskottet, som enhäl
Andreas Norlén. Och även om
ligt uppmanade regeringen att
han inte ser några konkreta hot
utreda frågan. Den 18 april sa se
mot domstolarnas obe
dan en enig riksdag ja till
roende i Sverige i dag så
betänkandet och skicka
är det viktigt att agera
de därmed uppmaning
förebyggande.
en vidare till regeringen.
– Svenska domstolar
– Min uppfattning är
agerar i dag med hög
att detta är ett av de all
integritet och det obe
ra viktigaste sakpolitiska
roende som rättsstaten
beslut som KU har fattat
förutsätter. Men vi ska
under den här mandat Andreas
inte vänta på att hoten
perioden, säger konsti Norlén.
uppkommer även i vårt
tutionsutskottets ordfö
land, säger han.
rande Andreas Norlén (M).
Konstitutionsutskottet listar
Han är mycket glad över den
i sitt betänkande flera punkter
breda enighet som skapats, och
som bör utredas: grundlagsreg
det bättre och snabbare än han
lering av antalet justitieråd och
räknat med.
deras pensionsålder; en möjlig
– Det tycker jag visar på en
het för de högsta domstolarna att
styrka i svensk demokrati. När
sammanträda i särskild samman
vi ser en oroande utveckling så
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sättning; Domstolsverkets orga
nisation, styrning och roll.
Andreas Norlén ser den sis
ta punkten som den allra vikti
gaste. Sveriges modell, med ett
domstolsverk under regering
en, skiljer sig från de flesta an
dra europeiska länder, påpekar
han. I 20 av 28 EU-länder styrs
den centrala domstolsadminis
trativa myndigheten av ett dom
stolsråd där en majoritet av le
damöterna är domare. Och även
om Domstolsverket i dag inte vi
sar några tendenser att försöka
påverka domstolarnas dömande,
bör man inte blunda för risken,
anser Andreas Norlén.
– I ett skymningsläge skulle
en auktoritär regering kunna
använda Domstolsverket som
ett verktyg för att på olika sätt
styra och påverka domstolarnas
dömande verksamhet. Det verk
tyget tycker jag inte att regering
en ska ha ens i teorin. Därför är
det viktigt att lägga styrningen
av Domstolsverket inklusive re
kryteringen av dess generaldi
rektör hos ett oberoende dom
stolsråd, säger han.
Uppgiften att tillsätta en ut
redning ligger nu hos regering
en.
UÖ

Författningar kungörs
elektroniskt
Från och med den första april
2018 meddelas lagar och förordningar genom att Svensk
författningssamling publiceras
elektroniskt på en ny webbplats,
svenskforfattningssamling.se.
Hittills har Svensk författningssamling (SFS) publicerats i tryckt
och fysisk form och har funnits
tillgänglig bland annat på bibliotek och på vissa myndigheter.
Digitaliseringen ger kostnadsfri
tillgång till de officiella versionerna av gällande lagar och
förordningar via webbplatsen
svenskforfattningssamling.se.
Kungöranden av nya författningar
kan nu ske alla dagar på året. SFS
kommer inte längre att ges ut i
tryckt form.

Brottsanmälningarna
ligger på jämn nivå
Antalet anmälda brott
totalt 2017 ligger på
samma nivå som 2016.
De brottstyper där anmälningarna ökade mest var sexualbrott,
men för de flesta typer av brott
mot person minskade anmälningarna. De flesta typer av stöldbrott
minskade, med undantag för
anmälda bostadsinbrott. Det
visar Brottsförebyggande rådets
slutliga statistik över anmälda
brott och konstaterade fall av
dödligt våld för 2017. Antalet fall
av dödligt våld var det högsta
(113) sedan Brå började ta fram
statistiken 2002.

Anmälda brott 2017. Slutlig statistik
Konstaterade fall av dödligt våld.
En granskning av anmält
dödligt våld 2017
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Camilla Rundström (med Equalitytröja) och Christina Andersson deltog på Advokatsamfundets seminarium.

Jämställdhetsdiskussion väckte engagemang

Ett 30-tal unga advokater och
biträdande jurister, mestadels
kvinnor, samlades i Advokat
samfundets hörsal under efter
middagen den 25 april för att
diskutera hur arbetet med att
förvalta uppropet #medvilken
rätt ska gå vidare. Många hade
erfarenheter och synpunkter att
dela med sig av, och en rad för
slag skickades vidare till den ar
betsgrupp som styrelsen utsett
för att arbeta med jämställdhets
frågorna.
Seminariet leddes av Advo
katsamfundets vice ordförande,
advokat Eva-Maj Mühlenbock,
som också är sammankallande
i styrelsens arbetsgrupp.
Eva-Maj Mühlenbock förkla
12

rade i sin inledning att semi
nariet kan ses som startskottet
för det fortsatta arbetet med
att stoppa övergrepp och bris
tande jämställdhet på advokat
byråerna. Seminariedeltagarna
inbjöds att medverka i den re
ferensgrupp som arbetsgruppen
planerar.
enligt mühlenbock är manliga
strukturer vid advokatbyråer
na en del av förklaringen till
att kvinnor lämnar branschen i
större utsträckning än män. Nu
krävs ett gemensamt arbete för
att komma till rätta med dessa,
fastslog hon.
– Målet är att advokatkåren
ska vara fri från diskriminering
och trakasserier. Jag vill att ad
vokatyrket ska lysa som en stjär
na och vara ett självklart val för
våra unga jurister, sa Eva-Maj
Mühlenbock, innan hon läm
nade över till seminariets mo
derator Jana Söderberg, kom
munikationstränare, föreläsare,
författare och coach.

Innan deltagarna fick kasta sig
över arbetet med konkreta för
slag fick de lyssna till en presen
tation av psykologen Christina
Andersson och civilekonomen
Camilla Rundberg, båda forska
re och föreläsare inom ledarskap
och jämställdhetsfrågor.
Christina Andersson inledde
med att förklara hur vi männ
iskor fungerar rent psykologiskt,
och varför vi reagerar som vi gör
när vi utsätts för stress. Hon pre
senterade också hur vi kan trä
na oss i det som kallas själv
medkänsla för att må bättre och
bättre kunna hantera den press
som ett krävande och ojämställt
arbetsliv innebär.
störst engagemang väckte dock Ca
milla Rundberg, när hon redo
gjorde för forskningen kring hur
ojämställda strukturer påverkar
oss. Hon förklarade bland annat
att enbart det faktum att en per
son hör till en minoritetsgrupp
på en arbetsplats, påverkar per
sonens prestationsförmåga och

förväntningar negativt – och
därmed även karriärmöjlighe
terna.
till
föreläsarna, men fick sedan ock
så möjlighet att diskutera i min
dre grupper. Vid återsamlingen
presenterade sedan varje grupp
sina förslag och synpunkter, som
främst var riktade till Advokat
samfundet. Det kom bland annat
fram önskemål om en jämnare
könsfördelning vid samfundets
utbildningar, att genusfrågor
integreras i examenskurser och
ledarskapsutbildningar och att
samfundet ska ställa frågor till
byråerna om deras jämställd
hetsarbete.
Seminariet avslutades med ett
panelsamtal. I panelen satt ge
neralsekreterare Anne Ramberg,
Advokatsamfundets ordföran
de Christer Danielsson, förelä
saren Camilla Rundberg, advo
kat Hanna Larsson, advokat Åsa
Erlandsson och advokat Mikael
Engström.
UÖ

deltagarna ställde en rad frågor
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Tystnadskulturen må vara
bruten – men än finns mycket
kvar att göra för att främja jämställdhet och stoppa sexuella
övergrepp inom advokatkåren.
Hur det ska göras diskuterades
vid ett seminarium på Advokatsamfundet i april.
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Utredaren avråder från jourdomstolar
Dygnet-runt-öppna jourdomstolar skulle innebära stora
kostnader och stora praktiska
svårigheter, men begränsad
nytta. Det kommer regeringens
utredare, före detta lagmannen
Stefan Strömberg, fram till i sin
utredning Snabbare lagföring.
Strömberg har haft i uppdrag
att föreslå åtgärder som leder
till snabbare lagföring av brott
med bibehållen rättssäkerhet
och kvalitet, med särskilt fokus
på unga som begår brott och
personer som återkommande
begår nya brott. I uppdraget har
bland annat ingått att överväga
snabbförfaranden för brottsut
redning och domstolsprövning.
Utredaren kommer fram till
att dygnet-runt-öppna jour
domstolar visserligen skulle ska
pa praktiska förutsättningar för

Stefan
Strömberg.

syftet med jourdomstolarna, att
omedelbar lagföring, men att an
uppnå en snabbare lagföring,
talet mål som skulle kunna avgö
kan uppnås på effektivare sätt,
ras omedelbart är begränsat. Det
till exempel genom att infö
beror bland annat på att för
ra snabbförfaranden. I utred
hör behöver hållas och ana
ningen föreslår han att den
lyser utföras även vid enkla
försöksverksamhet med
brott, och det tar tid. Den
Snabbare
snabbförfarande i brott
som är misstänkt för brott
lagföring
har också grundläggande (Ds 2018:9) mål för vuxna lagöverträ
dare i vanliga mängdbrott
rättigheter till skäligt råd
som inleddes i januari i år ska
rum och att förbereda sitt för
utvidgas och förlängas till 2021.
svar.
Dessutom föreslår Strömberg
Stefan Strömberg menar att

att en ny häktningsbestämmel
se införs, som möjliggör häkt
ning oavsett brottets straffska
la. Bestämmelsen ska gälla om
det finns risk för att den miss
tänkte fortsätter sin brottsliga
verksamhet och påföljden inte
endast kan antas leda till böter.
Ytterligare ett förslag inne
bär att åtal i vissa fall ska få be
slutas utan att den misstänkte
och försvararen dessförinnan
har fått möjlighet att ta del av
förundersökningsmaterialet el
ler har fått möjlighet att begä
ra komplettering av förunder
sökningen (slutunderrättelse).
Utredaren konstaterar också
att det av rättssäkerhetsskäl är
angeläget att en misstänkt som
har rätt till offentlig försvarare
snabbt får tillgång till en försva
rare också under kvällar, nätter
och helger. 
MA

Advokatsamfundet
söker generalsekreterare
advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg går i pension sommaren 2019. Samfundet
söker nu hennes efterträdare. Sista ansökningsdag 24 augusti 2018.
Tillträde våren 2019.
Frågor besvaras av styrelsens ordförande Christer Danielsson.
Ansökan ställs till Christer Danielsson,
Box 3422, 103 68 Stockholm, christer.danielsson@danielssonnyberg.se, 0708-928648

FOTO: TOM KNUTSON

Alla Sveriges drygt 5 800 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt
2 000 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed.
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 35 anställda.
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Rådet för de europeiska
advokatsamfunden,
CCBE, riktar hård kritik
mot den turkiska regeringens
agerande mot landets advokatkår.
I ett pressmeddelande den 5 april
uppmanade CCBE Turkiet att
respektera advokatkårens oberoende och genast upphöra med
trakasserier och förföljelse.
Sedan den misslyckade statskuppen den 15 juli 2016 råder
undantagstillstånd i Turkiet, och
landets regering har genomdrivit en rad lagar som inskränkt
de mänskliga rättigheterna och
rättsstaten. Under denna period
har över 1 500 advokater åtalats
och närmare 600 advokater anhållits, enligt CCBE. 103 advokater har dessutom dömts till långa
fängelsestraff.
De fängslade och åtalade advokaterna anklagas för att stödja
terroristorganisationer. CCBE
anser dock att advokaterna angripits enbart för att de utfört sitt
arbete, och uppmanar Turkiet att
genast sätta stopp för förföljelsen
och att respektera rättsstatens
principer.

Globalt bakslag för
mänskliga rättigheter
Under 2018 fyller FN:s
allmänna deklaration om
de mänskliga rättigheterna 70 år. Trots detta är slaget
om de mänskliga rättigheterna
långt ifrån vunnet. Det konstaterar Amnesty International i sin
nyligen publicerade årsrapport
för 2017/18.
I rapporten pekar man bland
annat på flyktingkatastrofen
bland Rohingyabefolkningen i
Burma och kriget i Syrien. I de
rika länderna märks en restriktiv
flyktingpolitik, och frammarschen
av populistpartier.
För Sveriges del pekar Amnesty
bland annat på den tillfälliga lag
som antogs 2016 och som hindrar
familjeåterförening bland flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd.
Amnestys årsrapport The State
of the World’s Human Rights
2017/18 finns att läsa på Amnesty
Internationals webbplats.
14

ENGELSKA BARRISTERS PÅ SEMINARIUM:

Inte mycket att gilla med brexit
– Det finns en uppfattning om
att Storbritannien kan gå tillbaka till ett förflutet det aldrig
har haft. Så drastiskt uttryckte
sig engelske advokaten Richard
Gordon vid Vinges femte brexitseminarium.
Richard Gordon gav en ingå
ende beskrivning i ett juridiskt
perspektiv av de pågående för
handlingarna mellan EU och
Storbritannien om det brittis
ka utträdet. Han påminde om
att EU föddes som en reak
tion på den förödelse som an
dra världskriget och Förintelsen
hade medfört. Han menade att
folkomröstningen om EU-utträ
de var en rent politisk gest. To
ryledaren David Cameron trod
de aldrig att han skulle få egen
majoritet i parlamentsvalet och
behöva verkställa omröstningen.
– Folkomröstningskampanjen
var kanske den ohederligaste
kampanjen i modern historia,
sa Richard Gordon.
Han konstaterade att ingen
egentligen vet vad artikel 50 i
EU-fördraget, där en medlems
stats utträde regleras, innebär.
Advokaten Fergus Randolph
presenterade på ett systematiskt
sätt praktiska konsekvenser av
brexit för företag och individer.
Han kunde berätta att Storbri
tannien är Sveriges fjärde störs
ta exportmarknad, att omkring
1 000 svenska företag har filialer
i Storbritannien och att brittiska
företag står för omkring 13 pro
cent av de utländska investering
arna i Sverige. Det innebär att
brexit kommer att få en mycket
tydlig effekt på handelsrelatio
nerna mellan Sverige och Stor
britannien.
ett lagförslag om utträdet ur EU
behandlas nu i det brittiska par
lamentets överhus och kan antas
i slutet av juli. Målet för förhand
lingarna mellan EU och Storbri
tannien just nu är att en slutlig
överenskommelse om själva ut
trädet ska vara klar i oktober i

Advokaterna Richard Gordon och Fergus Randolph, båda engelska barristers, medverkade vid det femte seminariet i Vinges serie om Storbritannien
och Europa under ledning av adjungerade professorn Erik Lagerlöf, jurist på
Vinge.

år. Frågor som särskilt har foku
serats är rättigheter för länder
nas medborgare, räkningen till
EU och gränsen mellan Nordir
land och Irland.
allvarliga konse
kvenser för den brittiska finans
sektorn är att finansföretagen
inte längre kommer att få till
gång till EU:s finansmarknader
genom ”passporting”.
– Människor i finanssektorn
flyttar redan till Frankfurt och
Paris, om än inte i stor skala, sa
Fergus Randolph.
Klart är att Storbritannien
lämnar EU kl. 23 brittisk tid den
29 mars 2019.
De två engelska advokater
na presenterade ett omfattande
material med parlamentsutred
ningar om förhållandet mellan
EU och Storbritannien i framti
den, lagförslag, avtalsutkast och
arbetsdokument från förhand
lingarna mellan parterna.
Svenska medborgare som
utövar sin rätt att bo i Storbri
tannien före övergångsperio
dens slut får rätt att bo kvar och
något som kan få

har rätt att behandlas likvär
digt med brittiska medborgare.
Svenska anställda och egenfö
retagare fortsätter åtnjuta rät
tigheter enligt EU-rätten, och
svenskar med reglerade yrken
– till exempel advokater – som
har fått sina kvalifikationer er
kända i Storbritannien under
övergångsperioden behåller er
kännandena.
men sammanfattningsvis råder en
avsevärd grad osäkerhet för
svenska företag och personer
inför brexit. Det brittiska lag
förslaget om utträde ur EU kan
komma att ändras innan det går
igenom, och det är inte säkert att
det brittiska parlamentet god
känner det utträdesavtal som
EU och Storbritannien nu för
handlar om, vilket i sin tur kan
leda till en konstitutionell kris.
– What’s to like? sammanfat
tade Fergus Randolph läget som
han uppfattar det. Varken han
eller Richard Gordon kunde re
dovisa något positivt för endera
parten med Storbritanniens ut
träde ur EU.
MA
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CCBE fördömer turkiska
övergrepp mot advokater

Han uppfann
den moderna
världen – men
dog utblottad
Nikola Tesla är en av historiens viktigaste uppfinnare. Vid sidan om växelströmsmotorn låg han
bakom mängder av upptäckter som bland annat
lade grunden för både tv och radio.
Tesla dog utfattig och det var först långt efter
hans död som han fick erkännande för flera
centrala uppfinningar.
Historien hade sett annorlunda ut om hans
advokater gått kursen Juridik för forskning,
utveckling och innovation på Fakultetskurser.
Välkommen!
JURIDIK FÖR FORSKNING,
UTVECKLING OCH INNOVATION
Datum: 11 juni, 2018.
Plats: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm.
Boka: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se
www.fakultetskurser.se

Juridik för forskning, utveckling och innovation, föreläsare:

Ia Modin, advokat
IAM Advokatbyrå

Peter Sande, advokat
Sandart & Partners Advokatbyrå

Åsa Hellstadius, Jur. dr.
Stockholms universitet

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med universitetet.
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Rakelkonferensen
spred mod och
inspiration
Den 10 april, hölls årets Rakelkonferens, den tolfte i ordningen. Årets konferens samlade 222 deltagare. Liksom tidigare
år möttes en stor skara kvinnor, som under en eftermiddag
på Grand Hôtel i Stockholm fick utbyta erfarenheter och
inspireras av goda förebilder. Inledningstalare vid årets Rakelkonferens var Moderaternas första kvinnliga partiledare,
numera avgångna Anna Kinberg Batra.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER

H

efter att ha omprövat sin politik och hante
östen 2014 hade Moderaterna haft
rat flera kriser.
sina bästa år i partiets historia och
Då kom attacken. Hård och offentlig kri
hade regerat i åtta år. Men alliansen
tik riktades mot Anna Kinberg Batra inifrån,
förlorade valet, och Moderaternas tre främ
från partivänner som enligt henne ytterst var
sta företrädare, Reinfeldt, Borg och Bildt,
frustrerade över sina egna positioner, över
slutade samtidigt.
ett allmänt svårt klimat för partiet och över
Anna Kinberg Batra, som var Moderater
opinionsmätningar som de inte tyckte var
nas gruppledare i riksdagen och ekonomisk
bra ett år före valet. Anna Kin
politiska talesperson, behövde
berg Batra valde att avgå i au
ta ställning till en livsavgöran
gusti 2017.
de fråga:
DET ÄR KLART
–Det är klart att jag blev led
– Jag måste bestämma mig för
sen
och arg och tyckte att det
om jag ville bli partiledare un
ATT JAG BLEV
var djupt orättvist. Men jag ser
der pågående regeringskris, be
LEDSEN OCH ARG
mig inte som ett offer. Då tar
rättade hon.
OCH TYCKTE ATT man inte det ansvar man har
Anna Kinberg Batra valdes till
DET VAR DJUPT
och tar som ledare. Tar man en
partiledare i januari 2015, efter
ledarroll, tar man också ansvar
att alliansen i opposition hade
ORÄTTVIST
för att få den att fungera med de
fått igenom sitt budgetförslag.
MEN JAG SER
förutsättningar som gäller. An
– Jag har aldrig ångrat att jag
MIG INTE
svaret är ytterst mitt, och det
tackade ja. De 997 dagar det
blev var de roligaste, viktigaste,
SOM ETT OFFER. har jag aldrig smitit ifrån, för
klarade Anna Kinberg Batra.
tyngsta – och flera av dem ock
Tre faktorer gjorde att upp
så värsta – dagarna hittills i mitt
försbacken var brantare än Anna Kinberg
yrkesliv. Men det är en gåva att få jobba hel
Batra hade trott:
tid med det man tror på! sa hon.
1. Det fanns intern osäkerhet i partiet ef
Men det gick inte som Anna Kinberg Ba
ter valförlusten. Och i omgivningen fanns än
tra hade hoppats. I slutet av sommaren 2017
större osäkerheter, med flera terrorattentat
hade Moderaterna ett bättre läge än på länge
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Anna Kinberg Batra var inledningstalare vid årets

i Europa, med flyktingkrisen och med två
saker 2016 som inte skulle kunna hända –
Storbritannien röstade för att lämna EU och
Donald Trump vann presidentvalet i USA.
– Det gör det svårt att få plats med po
sitiva framtidsagendor. Det blir ett mörkt
moln över samhällsdebatten, sa Anna Kin
berg Batra.
2. I de snabba gillamarkeringarnas och
den omedelbara behovstillfredsställelsens
tid finns en otålighet, driven av sociala me
dier och av ett annat medieklimat än förr.
– Det är svårt att ha långsiktiga, seriösa
samtal i det medieklimatet, sa Anna Kin
berg Batra.
ADVOKATEN NR 4 • 2018
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Rakelkonferens. Hon talade om ledarskap när allt förändras – och varför hon valde att avgå ett år före riksdagsvalet.

3. Kön spelar roll. Kvinnor i politiken be
döms med andra måttstockar än män. En
kvinna förväntas i högre utsträckning än en
man vara snäll och mjukare.
– Jag har fortfarande aldrig hört en man
kallas besvärlig när han ställer krav – det
hör man bara om kvinnor. Men det får inte
vara ett skäl att tacka nej till tunga uppdrag
om man kan göra dem bäst! sa Anna Kin
berg Batra.
Anna Kinberg Batra uppmanade alla att
använda den makt de har i det demokratis
ka systemet.
– Tror man på att ens döttrar och söner
och deras barn ska få ett bättre samhälle, så
ADVOKATEN NR 4 • 2018

behöver man faktiskt engagera sig i det, för
klarade hon.
Anna Kinberg Batra konstaterade att det
är oerhört att vi, i en av världens tryggaste
demokratier med höga tillitsnivåer och ett
av världens jämställdaste samhällen, har en
debatt om att vår demokrati är hotad.
– Vi vet att det görs försök av främman
de makt att destabilisera oss, att vända oss
mot varandra och ytterst ta vår demokrati
ifrån oss om vi inte har makten över den
själva, sa hon.
Hon noterade att populism firar framgångar
i Europa och i USA. När människor är oroli
ga och inte får svar på frågan ”Vad ska hända

med mig när allt förändras?” är det lätt att
gå till dem som skriker högst, dem som er
bjuder snabba lösningar, fast de inte är san
na. Populister brukar inte respektera rättsstat
och rättssäkerhet, som jurister och medvetna
vårdare av demokratin gör. De kan hitta på
strängt taget vad som helst med enkel majo
ritet. Men då kommer systemet där var och
en har rätt att bli hörd i kläm och ytterst i fara.
– Det är upp till oss att försvara och upp
rätthålla demokratin, vare sig vi är politiskt
engagerade eller jurister. Demokratin kom
inte gratis, och den förblir inte gratis. Den
överlever inte för evigt om den inte vårdas,
sa Anna Kinberg Batra. ¶

»
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Säpo växer och möter
flera utmaningar
Säkerhetspolisen ska växa kraftigt som
svar på den ökade hotbilden mot Sverige.
Med det följer flera utmaningar.

Sedan ganska många år är terrorhotet mot
Sverige förhöjt. von Essen kommenterade
Rakhmat Akilovs terrorattentat förra året
och sa att det fanns en beredskap för att nå
got sådant skulle kunna inträffa även i Sveri
Charlotte von Essen, biträdande säkerhets
ge med tanke på vad som hänt i andra länder.
polischef vid Säkerhetspolisen, Säpo, berät
– Det största hotet kommer från ensam
tade att Säpos uppdrag är att förebygga och
agerande personer som med enkla medel av
avslöja brott mot rikets säkerhet. Man ska
ser att utföra ett attentat. Det är
även bekämpa terrorism, skyd
just det som har skett i Europa.
da den centrala statsledning
DET STÖRSTA
Den här typen av individer
en och hindra spridningen av
är
mycket svåra att identifiera.
massförstörelsevapen.
HOTET KOMMER
Ofta är det lättare att upptäcka
Till skillnad mot den öppna
FRÅN ENSAM
nätverk där personer har kon
polisens fokus på att utreda be
AGERANDE
takt med varandra.
gångna brott fokuserar Säpo ti
digare i processen, där uppdra
PERSONER SOM
PERSONSKYDD
get är att förebygga, förhindra
MED ENKLA
Säpo ansvarar för personskyd
och avvärja att brott begås. Man
MEDEL AVSER
det för den centrala statsled
gör det genom att samla in, be
ATT UTFÖRA ETT ningen (regering, riksdag,
arbeta och analysera underrät
statschefen och tronföljaren).
telser och information.
ATTENTAT.
Dessutom har man ansvaret för
– Informationshantering är
utländska sändebud, inkom
verkligen vår affärsidé, sa von
mande statsbesök och vissa skyddspersoner.
Essen.
Totalt handlar det om fyrahundrafemtio per
Säpos verksamhetsgrenar är kontraspio
soner vars personskydd Säpo ansvarar för.
nage, säkerhetsskydd, personskydd, författ
De allra flesta behöver inte livvaktsskydd.
ningsskydd samt kontraterrorism.
Säpo gör bedömningar för hur hotbilden ser
Kontraterrorism är numer en stor del, cir
ut för de enskilda personerna. Och utifrån
ka en tredjedel, av Säpos verksamhet. För
det utformas skyddet på olika sätt.
utom att Säpo arbetar för att förhindra ter
Personskyddet, som är mycket personal
rorattentat arbetar man med att förhindra
krävande, är den största delen av Säpos verk
att Sverige ska bli en bas för planering och
samhet. Hela 50 procent av Säpos budget går
finansiering eller annan typ av stödverksam
åt till personskyddet.
het till terrorattentat utomlands.

Charlotte von Essen,
biträdande säkerhets
polischef vid Säkerhetspolisen talade under rubriken Jämställdhet som
möjlighet i en växande
organisation. von Essen
berättade om Säpos
uppdrag och verksamhet
och hur det är att arbeta i
en växande organisation
samt hur man arbetar
med jämställdhet för att
attrahera, rekrytera och
behålla de mest kompetenta medarbetarna.

VÄXANDE ORGANISATION
Enligt von Essen är underrättelsehotet mot
Sverige högt och även terrorhotet förhöjt.
Dessutom finns ett stort tryck på säkerhets
skyddet; behovet av livvakter kommer inte
att minska framöver. Det har gjort att Säpo
fått ökade resurser för att kunna möta om
världens utveckling. Från dagens tolvhundra
ska Säpo växa till femtonhundra anställda. I
stort sett alla verksamhetsområden ska växa.
Det kräver eftertanke så att det blir rätt kom
petens, i rätt ordning.
– Vi behöver alltid förhålla oss till säker

Vägen till Sveriges bästa arbetsgivare
Revisions- och konsultföretaget Grant
Thornton utsågs till Sveriges bästa arbetsgivare 2017. Anna Johnson, som är vd för
företaget i Sverige med 1 200 medarbetare,
berättade om vägen dit.

Grant Thorntons vd Anna Johnson talade om hur
hennes företag blivit Sveriges bästa arbetsgivare.
18

Anna Johnson berättade att hon tillbringar
mycket tid med att åka ut och lyssna på med
arbetarna.
– Jag säger: Våga släpp styret! Det kommer
att gå bra, jag lovar! Vad är det värsta som
kan hända – att vi ramlar och får lite skrubb

sår. Då ställer vi oss upp igen och kör på!
Anna Johnson ställde själv frågan:
– Vad gjorde vi på Grant Thornton för att
bli utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare?
Det började när företaget antog en ny af
färsplan 2015.
– Vi bestämde oss för att vi måste sätta
upp vad som är syftet med att vi arbetar på
Grant Thornton och vad vi bidrar med, sa
Anna Johnson.
Det syfte som formulerades var ”Verka
för ett välmående näringsliv”. Att skapa fler
ADVOKATEN NR 4 • 2018
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SÄPO
Säpo har cirka tolvhundra medarbetare. Hälften
av de anställda har polisiär bakgrund, övriga
har civil bakgrund. Här finns en stor blandning
kompetenser: jurister, analytiker, ekonomer,
psykologer, tekniker och administratörer.
– Det skapar en dynamik i organisationen
med den här blandningen av kompetenser, sa
Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef vid Säkerhetspolisen.

JÄMSTÄLLDHET
von Essen sa att inom Säpo tror man att en
jämställd organisation med en jämställd per
sonalorganisation förutom att vara en rättvi
sefråga också är en framgångsfaktor.

– Det ökar vår attraktionskraft. Det är ock
så bra för att vi ska kunna behålla vår arbets
kraft, sa von Essen och tillade:
– Vi ser även erfarenhetsmässigt att vi får
en ökad operativ effekt om vi är mer jämnt
fördelade. Vi får bättre beslutsunderlag och
en bättre kvalitet i vår verksamhet. Vi bedri
ver även verksamhet ute i fält, både dold och
öppen. Ibland ska vi smälta in och ibland sy
nas. Vi möter människor av olika bakgrund
som vi ska ha samtal med och möta. Där
finns det behov av både män och kvinnor.
Vi tror att det blir bättre effekt.

växande bolag i Sverige är företagets vikti
gaste uppgift.
Syftet integrerades därefter i varumär
keslöftet: ”Frigöra potentialen att växa.” Hur
kan vi förverkliga det tillsammans med våra
medarbetare?
– Vi involverade alla 1 200 medarbetarna
i vår affärsplan! Alla måste veta varför man
går hit, vad vi bidrar med, sa Anna Johnson.
Hon framhöll att det är kulturen i företaget
som är avgörande. Företaget ville engagera
fler så att alla kände sig delaktiga.

– Grant Thornton har ett talangprogram
varje år med 20–25 deltagare. Det bästa vore
om vi kunde involvera dem, berättade Anna
Johnson.
Talangprogramdeltagarna tog fram förslag
till framgångsfaktorer. Sedan var alla med
arbetare med i workshops över hela landet
och tog tillsammans fram de fyra, fem vikti
gaste faktorerna.
De fyra faktorerna i Grant Thorntons kul
tur fastställdes till:
l Skapa goda relationer

FOTO: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON

hetsaspekten. Vi har krav på att alla anställ
da är svenska medborgare. Det är en om
fattande rekryteringsprocess för att hitta
personer som vi bedömer är pålitliga ur ett
säkerhetsperspektiv. Det får man inte göra
avkall på trots att vi ska växa och rekrytera
under kort tid.
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När Säpo växer måste man tänka till just
kring jämställdhet. Traditionellt sett är Sä
pos verksamhet manlig. Man måste därför
vara medveten för att lyckas. Därför följer
Säpo kontinuerligt upp med bland annat lö
nekartläggning, medarbetarundersökningar
med mera. Även cheferna är viktiga i jäm
ställdhetsarbetet och att de inser att jäm
ställdhet handlar om mer än att vara poli
tiskt korrekt utan att det är bra för den egna
verksamheten.
2017 var andelen kvinnor på Säpo 38 pro
cent och andelen män 62. En ganska bra siff
ra, enligt von Essen. Av cheferna var 33 pro
cent kvinnor och 67 procent män.
– Där finns det mer att göra, för vi tror att
det är bra om det är jämnt fördelat även på
chefsnivå.
Det går dock att se en förbättring jämfört
med 2008, då andelen kvinnliga chefer var
25 procent.
– Det går framåt om än inte i den takt vi
alltid skulle vilja.
ARBETAR AKTIVT
Säpo arbetar aktivt för att öka andelen kvin
nor. Bland annat har man arbetat för att få
kvinnor att söka sig till livvaktsyrket. I dag
finns det 130 livvakter. Av dem är endast ett
fåtal kvinnor. Numer är många skyddsperso
ner kvinnor. Och livvakter följer skyddsper
sonerna väldigt nära i tid och otid.
– Därför är det bra med både män och
kvinnor som är livvakter. ¶

Förnyelse och förbättring
Ansvarstagande
l Glädje i vardagen
– Att skapa goda relationer hör till det vik
tigaste, för vi arbetar i förtroendebranschen.
Affärer görs aldrig upp mellan två bolag,
utan mellan människor, sa Anna Johnson.
Anna Johnson betonade också ledarska
pets betydelse för hur organisationen fung
erar, och vikten av att utbilda alla partners i
ledarskap och få dem att förstå vilken bety
delse de har som ledare. ¶
l
l
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Mat till svältande
gav mening
i svårt uppdrag
Hur motiverar man sig själv och sina
medarbetare till ett till synes omöjligt
uppdrag, där livet dessutom står på spel?
Överstelöjtnant Robert Karjel hade svar,
och väckte starka känslor hos publiken med
sin berättelse om arbetet som chef för en
svensk helikopterstyrka i Adenviken.

mal verksamhet till nytt liv: sjöröveri. Pi
raterna kapade allt fler skepp i Adenviken.
Samtidigt befann sig miljontals människor
på gränsen mellan liv och död i Somalia, som
drabbats hårt av missväxt, svält och konflik
ter. FN:s världslivsmedelsprogram stod be
rett med mat, men piraterna och terrorgrup
pen Al-Shabab satte effektivt
stopp för transporterna.
Överstelöjtnant Robert Karjel
EU:s reaktion Operation Ata
har deltagit i en rad svåra och
OM MAN SKA
lanta inriktades på båda proble
ytterst pressade insatser, bland
men. Med militära medel ville
annat vid Estoniaolyckan och
LYCKAS I DET
man stoppa och avskräcka pi
i Afghanistan. Vid Rakelkon
LÄGET MÅSTE
rater och eskortera livsmedels
ferensen berättade han om ti
MAN FÖRST
fartygen till Somalias hamnar.
den som ansvarig för Sveriges
Sverige erbjöd sig snabbt att ta
helikopterenhet i Adenviken år
VÄNDA PÅ SITT
ledningen för insatsen.
2010, då han och hans under
EGET OCH SIN
Problemet var, förklarade
ordnade ingick i EU:s antipirat
ORGANISATIONS Robert Karjel, att det svenska
insats.
FÖRHÅLLNINGS försvaret vid denna tid hade
Bakgrunden till Operation
nedrustats kraftigt. En rad
Atalanta, som insatsen kom att
SÄTT.
olyckor på kort tid hade dess
heta, var Adenvikens och Suez
utom drabbat just helikopter
kanalens enorma betydelse för
flottiljen, där Karjel var verksam. Självför
världsekonomin. Här passerar nämligen en
troendet var kort sagt dåligt. Just då kom
mycket stor del av världens handel och ol
ordern att göra sig klara för insatsen i Aden
jetransporter.
viken.
– Adenviken är världsekonomins aorta.
Robert Karjel berättade hur han fick pre
Hela ekonomin är beroende av att flödet
sentera detta inför sina medarbetare en fre
fortsätter, förklarade Robert Karjel.
dagseftermiddag. På måndagen efter möttes
Med den somaliska statens sammanbrott
han av mängder av frågor och invändningar,
under början av 2000-talet väcktes en gam

alla högst relevanta. Men att ta fasta på pro
blemen och invändningarna är ingen håll
bar väg framåt.
– Om man ska lyckas i det läget måste man
först vända på sitt eget och sin organisations
förhållningssätt, sa Robert Karjel.
Det första steget blir då att fråga sig vad
som är absolut nödvändigt för att nå det
förväntade resultatet, framhöll Robert Kar
jel. När dessa har identifierats är frågan vad
som är möjligt med den tid och de resurser
som står till buds. Först därefter blir det in
tressant att titta på listorna av omöjligheter,
menade Robert Karjel, som ansåg att denna
strategi kan tillämpas också i andra organisa

Metoo: Alla har ett ansvar för att sätta stopp
Alla måste ta ansvar för att stoppa sexuella
trakasserier och diskriminering – men det
är inte lätt. Det blev slutsatsen vid Rakels
seminarium om hur vi kan förvalta metoouppropet.
En stor grupp kvinnor i olika åldrar och posi
tioner hade samlats för att lyssna på professor
Maarit Jänterä-Jareborg och advokat Annika
Elmér och sedan diskutera ett antal avidenti
fierade fall där kvinnor på olika sätt missgyn
20

nas eller trakasseras. Maarit Jänterä-Jareborg
inledde med att lyfta fram FN:s kvinnokon
vention, antagen redan 1979 och ratificerad av
fler länder än någon annan konvention, med
undantag för barnkonventionen.
– Kvinnokonventionens budskap är så ak
tuellt. Men varför används den inte i debat
ten, frågade Maarit Jänterä-Jareborg, som allt
mer kommit att inrikta sin forskning i inter
nationell privat- och processrätt på just kvin
nors mänskliga rättigheter.

Advokat Annika Elmér arbetar med ar
betsrätt, och har under tiden sedan metoouppropet genomfört en rad utredningar om
misstänkta sexuella trakasserier på uppdrag
av olika arbetsgivare. Elmér redogjorde för
rättsläget och berättade om sina erfarenhe
ter från dessa utredningar.
Rena sexuella trakasserier förekom
mer, enligt Annika Elmérs erfarenhet, ofta
i samband med alkoholintag, på personal
fester och liknande. Elmér underströk här
ADVOKATEN NR 4 • 2018
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ROBERT KARJEL
Robert Karjel är stridspilot, överstelöjtnant
i försvaret och utsågs 2016 till årets talare.
Karjel har lett räddningsinsatser vid Estoniakatastrofen, bekämpat pirater i Adenviken och
på uppdrag av FN och EU byggt upp en division
räddningshelikoptrar i Afghanistan. Han debuterade 1997 som författare med thrillern Gå
över gränsen, och har sedan dess publicerat
ytterligare fyra romaner.

FOTO: TOM KNUTSON, ULRIKA ÖSTER

Avslutningstalare vid Rakel
var överstelöjtnant Robert Karjel.

tioner när omständigheterna vänds upp och
ner och allt förändras.
För helikopterenheten visade sig det nöd
vändiga vara tre saker: att behärska start och
landning på fartyg, att överleva om man ham
nar i vattnet eller i Somalia samt väl under
byggda väderrapporter, enligt Robert Karjel.
Trots det nästan hopplösa läget blev det
alltså en svensk helikopterenhet i Operation
Atalanta. Robert Karjels berättelse om sitt
och sina medarbetares arbete under uppdra
get berörde publiken starkt. Karjel berättade
om svåra omständigheter, hetta och skräck.
Bland det svåraste var, berättade han, mö
tena med uttorkade flyktingar i överfulla bå

tar. I uppdraget ingick nämligen inte att hjäl
pa dem. Med varje flyktingbåt aktualiserades
de svåra frågorna om vad det är att vara män
niska och om man alltid måste följa regler.
– Här mäts jag som människa. En enhällig
svensk riksdag har sagt att vi ska vända dem
ryggen. Det jag gör nu kommer att vara av
görande för hur jag ser på mig själv resten
av mitt liv, sa Robert Karjel.
Lösningen blev att under några timmar
ge flyktingarna sjukvård och vätska ute på
flyktingbåten. Därefter tvingades svenskar
na lämna flyktingarna. Men senare samma
dag, eller under nästa dag, sökte helikop
tern upp båten igen för att få en ny posi

tion. De båda positionerna gjorde det möj
ligt att ungefärligt förutsäga var båten skulle
landa, och meddela detta till FN:s flykting
organ UNHCR, som kunde hjälpa.
Bakgrunden till att svenskarna inte fick
hjälpa flyktingarna var naturligtvis politis
ka hänsyn, nödvändiga för att det över hu
vud taget skulle bli en insats.
– Jag har full förståelse för reglerna. Men när
reglerna möter verkligheten, och den männis
ka som ska genomföra det inte kan leva med
sig själv måste man ha en plan för vad man
gör. Annars är det stor risk för att stora sprick
or uppstår, sa Karjel, som också befarade att
vi allt oftare kommer att ställas inför sådana
dilemman i det svenska samhället.
För att det ska vara möjligt att motivera
sina medarbetare och sig själv till svåra och
farliga uppdrag som vid Operation Atalanta,
krävs det ett sammanhang och en mening,
hävdade Robert Karjel. För hans och hans
underlydandes del skapades den meningen
av insatserna för att skydda livsmedelsleve
ranser till de svältande i Somalia.
– Där vände allting. Fyrtio svenska män
och kvinnor fick en historia, fick ett sam
manhang. Det blev tydligt varför vi var där.
Här fick vi en möjlighet att hindra att fyra
miljoner människor svalt ihjäl, fastslog Kar
jel, som fick långa applåder och många frågor
efter sitt föredrag. ¶

att arbetsgivaren har ett stort ansvar för
vilken alkoholkultur som tillåts på arbets
platsen. Men hon pekade också på att,
förutom förövaren, så har såväl den som ut
sätts som arbetsgivaren ett ansvar för att få
stopp på diskriminering och sexuella trakas
serier.
– Om vi ska prata om skuld så bär vi alla
den, hävdade Annika Elmér, som ville slå ett
slag för att säga ifrån och stå upp för både
sig själv och sina kollegor. Elmér uttryckte

även en förhoppning om att metoo-uppro
pet skulle ingjuta mod i alla att våga se och
våga förändra.
Publiken fick sedan säga sitt i en diskus
sion om några olika autentiska, men aviden
tifierade fall av trakasserier och diskrimine
ring. Diskussionen tydliggjorde att det, trots
en stor enighet om att vissa beteenden inte
är acceptabla, också finns en rad problem
och strukturer som gör det svårt att säga
ifrån när någon går över gränsen. ¶

Advokat Annika Elmér och professor Maarit
Jänterä-Jareborg ledde en diskussion i kölvattnet
av metoo-rörelsen och uppropet #medvilkenrätt.
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Ulrika Herbst och Gudrun Antemar.

Lena Frylemo och Kerstin Skarp.

Lena Egelin och Kathrin Flossing.
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Rakel innebär förutom föreläsningar en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Maarit Jänterä-Jareborg och Anne Ramberg.
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Hemlig
avlyssning
Nyhet
Lättare för brottsbekämpande myndigheter

att få tillstånd till hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation när kriminella
för att undvika avlyssning byter sin telefon
eller sitt sim-kort.
FÖRENKLAT FÖRFARANDE VID VISSA BESLUT
OM HEMLIG AVLYSSNING
SOU 2018:30
Utgivare: Justitiedepartementet

Aktuell
GRUNDLAG I GUNGNING?
Granskar hur den svenska offentlighetsprincipen påverkats sedan Sverige blev
medlem i EU och hur öppenheten i EU
utvecklats under samma tid.
ESO-rapport 2018:1
Utgivare: ESO/Finansdepartementet

Beställ på
nj.se/offentligapublikationer

Aktuell
EKONOMISKA SANKTIONER
MOT TERRORISM
SOU 2018:27
Utgivare: Utrikesdepartementet

Ny utgåva
ADRESSFÖRTECKNING 2018
Uppdaterad förteckning med adressuppgifter till samtliga domstolar och
andra myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde m.fl.
organisationer i Sverige och EU m.m.
Utgivare: Domstolsverket

REPORTAGE
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Många frågor
kvar med reformen
Snart träder dataskyddsförordningen i kraft. På advokatbyråerna
arbetas det febrilt för att anpassa personuppgiftshanteringen
till de nya reglerna. Fortfarande återstår dock en hel del
frågetecken kring hur förordningen ska tillämpas.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

D

en 25 maj träder EU:s nya dataskydds
förordning, GDPR, i kraft. Förord
ningen innebär en rad nya krav på
alla företag och organisa
tioner som hanterar person
uppgifter, och dessutom hot
om höga sanktionsavgifter.
Många advokatbyråer ar
betar förmodligen hårt in i
det sista för att kunna föl
ja reglerna, och undgå ho
tet om höga böter. Och även Karin Faxén
lagstiftaren har fått spurta Ågrup.
för att hinna med. Först den
18 april antogs förslaget till ny dataskydds
lag som kompletterar förordningen av riks
dagen. En månad tidigare, i mars, presente
rade Advokatsamfundet sin vägledning för
tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning
i advokatverksamhet.
Advokatbyrån Mannheimer Swartling in
ledde arbetet med dataskyddsförordningen
för omkring ett år sedan. Allt sedan dess har
en kärntrupp bestående av advokaten och
chefsjuristen Karin Faxén Ågrup, it-chefen

ihop det stora, stora spindelnätet med sys
Eva Palm och ytterligare två jurister arbetat
temförteckningar och register och alla olika
intensivt med att implementera det nya re
informationstexter som ska ut till klienter,
gelverket. En större grupp, med partners och
leverantörer, anställda och andra parter, sä
advokater specialiserade på
ger Karin Faxén Ågrup, som räknar med att
dataskydd och representan
detta arbete blir färdigt ungefär vid månads
ter för de olika supportav
skiftet april–maj.
delningarna, finns dessutom
Advokatsamfundets vägledning är till god
knuten till arbetet, liksom
hjälp i detta, enligt Karin Faxén Ågrup.
samtliga verksamhetsgrup
Eva Palm, it-chef, spelar naturligtvis en
per vid byrån.
nyckelroll när hundratals sys
– Vi börja
Eva Palm.
tem ska gås igenom och vid be
de med att in
hov kopplas ihop. För henne är
ventera vår an
VI BEHÖVER
det just behovet av samordning
vändning
av
VÄLDIGT MYCKET av informationen i många och
personuppgifter, både i olika
komplexa system som är den
supportfunktioner och i själva
RESURSER
största utmaningen i arbetet
verksamheten, berättar Karin
OCH VÄLDIGT
med dataskyddsförordningen.
Faxén Ågrup.
MÅNGA OLIKA
– Vi behöver väldigt myck
Tidigt i höstas fanns ett regis
et resurser och väldigt många
ter över personuppgiftsanvänd
KOMPETENSER.
olika kompetenser. Samtidigt

ningen klart.
som vi måste ha förståelse för
– Utifrån detta betar vi nu av
verksamheten måste vi också kunna
alla gallringsfrågor och juridiska frågeställ
djupdyka i behovet av information, se de
ningar i samband med det. Det har vi hållit
systemtekniska utmaningarna, och vad som
på med sedan hösten. Nu försöker vi knyta

GDPR
Dataskyddsförordningen, eller
GDPR som den ofta kallas (General
Data Protection Regulation), börjar
tillämpas den 25 maj i år. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU,
men kan kompletteras av nationella
regler. I Sverige sker detta i en ny

24

dataskyddslag, som antogs av riksdagen den 18 april.
Dataskyddsförordningen stärker
enskildas rättigheter gentemot företag, föreningar och myndigheter
som registrerar personuppgifter.
Många rättigheter och skyddsme-

kanismer återkommer från personuppgiftslagen, men GDPR innebär
också en rad nyheter.
Bland nyheterna finns hårda regler kring så kallad profilering, rätten
att få sina uppgifter raderade, ökad
informationsskyldighet för den

som registrerar personuppgifter
och rätten till dataportabilitet, det
vill säga den registrerades rätt att
överföra sina personuppgifter mellan olika nätverk och register.
Andra förändringar är att det
undantag som hittills gällt i Sverige
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för ostrukturerade personuppgifter,
den så kallade missbruksregeln,
försvinner. Det införs också en rad
nya regler för dem som hanterar
personuppgifter på uppdrag av någon annan, så kallade personuppgiftsbiträden.

ADVOKATEN NR 4 • 2018

En annan nyhet är att företag och
organisationer blir skyldiga att anmäla incidenter, då personuppgifter
kan ha spridits på ett otillbörligt
sätt, till den nationella dataskyddsmyndigheten.
Den nyhet som fått störst upp-

märksamhet är införandet av nya
höga, administrativa sanktionsavgifter för personuppgiftsansvariga
som behandlar personuppgifter.
Avgifterna, som beslutas av respektive lands dataskyddsmyndighet,
kan bli upp till 20 miljoner euro,

e ller 4 procent av ett företags globala omsättning.
Källa: Wendleby, Monika,
Wetterberg, Dag: Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa
i praktiken, Sanoma utbildning,
2018; Datainspektionens webbplats
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myndigheten. Här har Advokatsamfundets
händer om vi gallrar viss information, för
vägledning varit till god hjälp.
klarar hon.
– I övrigt är det väldigt generella väg
När de nya reglerna börjar gälla ska allt
ledningar, vilket gör det svårt. Praxis kom
vara klart, från informationstexter till gall
mer att hjälpa till i det fortsatta arbetet med
ringsrutiner, påpekar Eva Palm.
GDPR. Vi får följa den utvecklingen väldigt
Karin Faxén Ågrup tillägger att det just
väl för att få tydligare riktlinjer
därför är mycket viktigt att by
på hur vi ska göra, säger Eleo
råns ledning och de olika verk
nore Häger.
samhetsgrupperna är med i pro
VÄGLEDNINGEN
cessen.
– Alla måste förstå att det här
ÄR ETT LEVANDE INNEBÄR BYRÅKRATI
inte bara är gruppens ansvar
DOKUMENT SOM Advokat Henrik Bengtsson in
går i den arbetsgrupp som ta
utan hela byråns, säger hon.
KOMMER ATT
git fram samfundets vägledning.
Även om det stora arbetet
BEHÖVA UPPDA Han konstaterar att det har varit
görs på central- och system
nivå kommer GDPR också att
TERAS UTIFRÅN ett svårt och omfattande arbete
att få fram vägledningen, med få
innebära vissa förändringar för
PRAXIS OCH
riktlinjer att följa. I brist på an
de enskilda advokaterna och ju
REKOMMENDA
tagen lag har arbetsgruppen ut
risterna i vardagen, enligt Karin
gått från betänkandet med för
Faxén Ågrup.
TIONER.
slag till dataskyddslag, samt de
– Alla måste troligen bli mer
riktlinjer som den så kallade Ar
noggranna med att arkivera till
tikel 29-gruppen inom EU lämnat.
exempel e-post i de elektroniska akterna, i
Henrik Bengtsson anser att förordningen,
stället för att låta dem ligga i sina egna in
om man skulle tolka den bokstavligt, ställer
korgar. Det ger bättre struktur och gör det
upp regler som i delar kan göra det svårt att
därmed lättare att rensa om tio eller tjugo
arbeta som advokat. Det blir därför viktigt
år, säger hon.
att följa utvecklingen också framöver för att
se hur de olika reglerna kommer att tilläm
FRÅGETECKEN ÅTERSTÅR
pas, när förordningen möter verkligheten.
Eleonore Häger, HR manager på internatio
– Vägledningen är ett levande dokument
nella advokatbyrån Linklaters Stockholms
som kommer att behöva uppdateras utifrån
kontor, bedömer, när intervjun genomförs
praxis och rekommendationer, säger Hen
i april, att hennes byrå är på god väg att få
denter. Dessa ska enligt GDPR anmälas till
rik Bengtsson.
allt på plats för att uppfylla dataskyddsför
den nationella dataskyddsmyndigheten, i
Vilka blir då de största
ordningens krav.
Sverige Datainspektionen, inom 72 timmar.
förändringarna för advo
− Vi har ett riskteam i
– 72 timmar är en kort tid, när någon ex
katerna när GDPR träder
London som har arbetat
empelvis tappar bort en mobil, eller öppnar
i kraft? Henrik Bengtsson
med den globala implemen
ett phishingmejl, påpekar Henrik Bengtsson,
trycker särskilt på två nyhe
teringen av GDPR under en
som tror att regeln kan komma att innebära
ter jämfört med personupp
lång period. Nu fokuserar vi
att större verksamheter måste lämna sådana
giftslagen, PUL. Den första
på de lokala delarna, säger
rapporter minst en gång i månaden.
är vad som kallas princi
hon.
Henrik
Datainspektionen, å sin sida, kan förmod
pen om ansvarsskyldighet.
Bortsett från att det är en Eleonore
Bengtsson.
ligen räkna med att bli överöst med rappor
Principen innebär att före
mycket omfattande regle Häger.
ter innan det blivit ordentligt klargjort vad
tag och organisationer inte
ring återstår också en hel
som egentligen behöver rapporteras. Myn
bara måste följa förordningen, utan också ska
del frågetecken i hur förordningen ska tol
digheten har själv räknat med att ta emot
kunna visa att och hur det görs.
kas, påpekar Eleonore Häger. Det är också
omkring 50 rapporter om dagen. Henrik
– Det innebär en hel del byråkrati, med
här de stora svårigheterna i att få reglering
Bengtsson tror att det blir ännu fler.
förteckningar över register, policies och mer
en på plats finns.
– Ett problem i sammanhanget är att det
omfattande informationstexter om de regist
– Förordningen begränsar hanteringen av
inte gäller absolut sekretess för incidentrap
rerades rättigheter, säger Bengtsson.
personuppgifter, samtidigt som vi måste få
porterna, säger Henrik Bengtsson.
En annan stor skillnad är den nya anmäl
verksamheten att fungera. Det är svårt att
Det innebär att alla incidentrapporter blir
ningsskyldigheten för personuppgiftsinci
veta exakt hur implementationen ska ge
nomföras på bästa sätt då det saknas praxis,
säger Eleonore Häger.
ADVOKATSAMFUNDETS VÄGLEDNING
Eleonore Häger ser stora fördelar i att vara
Advokatsamfundets vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet
en del av en internationell byrå. Det globala
är antagen av samfundets styrelse. Vägledningen består av två delar: Del I är en sammanfattning av
riskteamet fungerar som en samlingspunkt
grundläggande åtgärder som advokatbyråer behöver vidta för en ansvarsfull databehandling i sin
och kan kartlägga implementeringen i hela
verksamhet och avslutas med exempel på dokumentation som bör upprättas.
EU. Byrån kan därmed ta hjälp av andra län
Del II innehåller fördjupad information. Vägledningen innehåller också ett antal malldokument,
bland annat för upprättandet av en integritetspolicy och information till registrerade, som kan använder och hur de arbetar med att tillämpa för
das av advokatbyråer.
ordningen. Men mycket måste även anpassas
Vägledningen finns att läsa och ladda ner på Advokatsamfundets webbplats.
till den nationella lagstiftningen och tillsyns
ADVOKATEN NR 4 • 2018
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ras på de höga sanktionsavgifterna. Och det
är förstås svårt att inte slås av hotet om bö
ter på 20 miljoner euro. Samtidigt tror inte
Henrik Bengtsson att advokatbyråer gene
rellt behöver oroa sig så mycket över ris
ken för böter.
– Det ska i princip vara uppsåtligt och man
ska inte ha rättat sig, och det ska vara grova
överträdelser. Advokatbyråer står nog inte i
första ledet här, säger han.
Inte heller Karin Faxén Ågrup tänker i för
sta hand på sanktionsavgifterna i samband
med GDPR. I stället är det risken för att för
lora klienternas förtroende som utgör den
största faran, menar hon.
− Nesan av att tappa personuppgifter är en
större risk än stora sanktionsbelopp. Om vi
till exempel skulle ha ett läckage så att ut
omstående kommer åt våra klientuppgifter,
det tror jag är värre, säger hon.

allmänna handlingar. Datainspektionen får
sedan göra en sekretessprövning varje gång
en rapport begärs ut. Henrik Bengtsson för
utser att journalister, med dagens offentlig
het, kan komma att begära ut incidentrap
porter och skriva om dessa.
Datainspektionen delar uppenbarligen far
hågorna. I en skrivelse till regeringen redan i
juli 2017 efterlyste myndigheten ett starkare
sekretesskydd.
– Vi befarar att risken för it-attacker mot
företag, myndigheter och andra organisatio
ner ökar redan om det genom incidentrap
portering avslöjas vilken organisations itsystem som har säkerhetsbrister. Dessutom
kan den svaga sekretessen påverka viljan att
över huvud taget anmäla incidenter, sa Da
tainspektionens chefsjurist och ställföreträ
dande generaldirektör Hans-Olof Lindblom
i ett pressmeddelande om skrivelsen.
HOT OM SANKTIONER INTE VÄRST
Det tycks alltså finnas ett antal frågor kvar
att besvara kring dataskyddsförordningen. I
vissa delar ser Henrik Bengtsson och den
övriga arbetsgruppen också risker för att da
taskyddsförordningens krav kan komma på
kollisionskurs med advokaternas eget regel
verk och etiska system.
Ett exempel på detta är att GDPR ställer
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FINNS FÖRDELAR
Det är uppenbart att implementeringen av
dataskyddsförordningen krävt och kräver
mycket arbete på advokatbyråerna. Men
finns det då inga fördelar med reformen?
Karin Faxén Ågrup och Eva Palm svarar
Läs mer
först
med ett unisont nej. Efter lite skratt
på sid 56,
blir de sedan mindre kategoriska.
Praktisk juridik
av advokat
– På ett sätt gör det ju det, eftersom vi
Dag Wetterberg.
tvingas rensa bättre i systemen. Vi är ju an
nars väldigt sparsamma, som jurister ofta
är. Nu har vi incitament att tvingas göra oss
av med inaktuell information, säger Karin
krav på att personuppgifter raderas när de
Faxén Ågrup.
inte längre behövs, medan Advokatsamfun
Och Eva Palm ser fördelar ur ett informa
dets vägledande regler föreskriver tio års ar
tionssäkerhetsperspektiv. Visserligen hade
kiveringsskyldighet.
byrån redan innan en hög nivå här. Men:
– Man får inte behålla uppgifterna längre
– Det här blir en genomlysning ur ett an
än nödvändigt. Där har vi gjort bedömningen
nat perspektiv, där vi kan checka av så att det
att nödvändigt är vad god advokatsed säger,
inte finns några brister. Det har varit nyttigt,
förklarar Henrik Bengtsson.
sammanfattar hon.
En annan potentiell krockyta är infor
Även Eleonore Hä
mationsskyldighe
ger på Linklaters kan
ten. Grunden i data
HENRIK BENGTSSONS RÅD
VID IMPLEMENTERINGEN AV GDPR
se vinster med de nya
skyddsförordningen
reglerna.
är nämligen att den
l Börja med att inventera de personuppgifter
som finns.
– Det finns stora
som får sina person
l Kontrollera hur ni gallrar era person
fördelar med att fun
uppgifter
lagrade
uppgifter, och då särskilt e-post.
dera på vilka person
alltid ska informeras
l Se över informationen till klienterna.
uppgifter vi hante
om detta.
l Se över era personuppgiftsbiträdesavtal.
l Om ni har molnlösningar, se till att ni inte har
rar och varför. Att vi
– Om jag håller på
dessa utanför EES-området.
måste motivera var
att förbereda ett mål
för vi behåller viss
i domstol eller gör en
information och gallra bort det vi faktiskt
kartläggning av styrelseledamöterna inför
inte behöver. Det är viktigt då det handlar
förvärv av ett bolag, så behandlas en massa
om personer och deras integritet, säger hon,
personuppgifter. Att då informera de regist
och berättar att Linklaters bland annat har
rerade om vad som sker går på tvären mot
investerat i ett nytt, globalt HR-system för
tystnadsplikten. Vår tolkning, för klienters
att kunna samla hanteringen av alla person
bästa, är här att advokatsekretessen gäller
uppgifter i ett och samma system och där
före informationsskyldigheten, säger Hen
med ha större kontroll. Systemet visar även
rik Bengtsson.
tydligt den anställde vilka personuppgifter
Mycket av uppmärksamheten kring data
som Linklaters hanterar. ¶
skyddsförordningen har kommit att fokuse
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Tullverket – vad har
vad vet du om tullverket?

Jag skulle vilja påstå att myndigheten är något av en
”doldis”. Detta trots att vi är en av landets äldsta myn
digheter, med anor från 1636, och i grund och botten har
samma uppdrag som vi hade när vi bildades. Att förenk
la det legala och förhindra det illegala.
Därmed inte sagt att myndigheten är okänd. Folk i all
mänhet har nog en ganska klar bild av den uniformerade
”tullaren” som på bron, flygplatsen eller i färjeläget letar
efter smuggelgods i den täta trafiken.
Förmodligen känner de också till vilket gott arbete
som våra medarbetare på gränsen gör. Som att de under
2017 gjorde över 6 000 beslag av narkotika eller dop
ningsmedel, och att den uppskattade samhällsnyttan för
dessa illegala varor översteg tre miljarder kronor.
Däremot tror jag att det många gånger stannar där, att
kunskapen om vad myndigheten gör i övrigt är diffus el
ler avgränsad. Tullverket har med sina cirka 2 000 med
arbetare runt om i landet ett brett spektrum av uppdrag
som ytterst avser att tjäna samhället. Att vi i fjol hante
rade över sju miljoner deklarationer och tog in nästan
sju miljarder kronor i tullar, skatter och andra avgifter är
därför en lika relevant bild av vår verksamhet som hur
mycket narkotika vi stoppar.
Vi verkar i ett varuflöde som kan vara föremål för
komplexa regelverk. EU är en tullunion vilket innebär
att det inte ska spela någon roll ur ett tullhänseende om
en vara importeras till Sverige, Slovakien eller Spanien,
däremot kan uppbörden skilja sig länderna emellan då
skattelagstiftningarna är nationella. I den meningen har
Tullverket två ”hussar” – tullunionen EU och den svens
ka staten – och en utmaning för oss ligger i att säker
ställa så att det inte uppstår krockar, bland annat genom
att aktivt delta i förberedande lagstiftningsarbete i såväl
Stockholm som Bryssel.
Det är dessutom regelverk som präglas av omfattande
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THERESE MATTSSON
Therese Mattsson är generaltulldirektör för Tullverket sedan 2011.
Hon skriver om en av landets
äldsta myndigheter som ständigt
utvecklas, både nationellt och internationellt, och återkommande uppmärksammas i medierna.
Senast i samband med vinterns
och vårens diskussioner om de så
kallade Kinapaketen.

förändringar. EU har en relativt ny unionstullkodex – en
överordnad tullagstiftning, om man så vill – som bland
annat innebär att all tullhantering inom några år ska skö
tas elektroniskt. Digitaliseringen, inklusive uppgiftsutby
te med transportörer, importörer, exportörer och andra
myndigheter, är en stor utmaning för samtliga medlems
stater, men kommer att göra handelstransaktionerna
med tredje land enklare när den väl är implementerad.
att förhålla oss till som är allt
annat än statisk. Inte minst kommer den pågående
brexitförhandlingens utfall att få inverkan på vår fram
tida relation till Storbritannien. Vad innebär det att en av
Sveriges stora handelspartners är på väg att lämna tull
unionen? Hur kommer det att påverka svenska företag
och privatpersoner?
Tullverket är överlag en myndighet med stor samver
kan, både nationellt och internationellt. Vi ingår i myn
dighetsövergripande samverkansformer inom exem
pelvis organiserad brottslighet och terrorism, men kan
också mer handgripligen utgöra ”förlängd arm” åt ex

samtidigt har vi en omvärld
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hänt sedan 1636?
pertmyndigheter i varuflödet. Det gäller inte minst vårt
uppdrag att förhindra varor som kan utgöra ett hot mot
hälsa, miljö och säkerhet från att komma in i landet. Pro
dukter som har det gemensamt att de inte uppfyller de
kvalitetskrav som vi satt upp i Sverige och EU, oavsett
om det är plastleksaker som innehåller cancerframkal
lande gifter eller mobilladdare som riskerar att börja
brinna vid överhettning.
Likaså kan vi agera förlängd arm åt företag som vill
bevaka och skydda sina rättigheter i varuflödet in i EU.
Varumärkesintrång och piratkopiering är ett växande
problem, men genom att teckna avtal med Tullverket
har rättighetsinnehavaren möjlighet att begränsa det.
även handelsmönstren är under förändring.

Från att importen
under årtionden, ja rent av århundraden, har dominerats
av kommersen mellan företag har e-handeln successivt
öppnat upp en ny marknad för den enskilde konsumen
ten. Först nationellt, sedan började vi handla från grann
länderna, och i dag är det inga problem att beställa varor
från andra sidan jordklotet. Det är en på många sätt fan
tastisk utveckling, men har också konsekvenser som inte
alltid är uppenbara.
En sådan är att det som kan upplevas som ”ett gräns
löst shoppande” faktiskt inte är det. Beställer du som
privatperson en vara från ett land utanför EU blir du per
definition importör och ska därför betala moms samt
möjligen (beroende på värde) även tull och andra avgif
ter. Detta bland annat för att värna konkurrensneutrali
teten, att företag säljer sina varor på lika villkor. Om ing
et annat så lär vinterns och vårens diskussioner om de
så kallade Kinapaketen ha fungerat som en ögonöppnare
för många svenskar.
Det är som sagt ett brett spektrum av frågor och ut
maningar som Tullverket arbetar med. Vissa mer synliga
än andra, vilket för oss tillbaka till den inledande bilden
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– den av myndighetens kontrollerande och brottsbekäm
pande verksamhet.
Även denna del är bredare än många kanske känner
till. Den rymmer inte bara den uniformerade tullaren på
gränsen (det vi kallar gränsskyddet) utan omfattar ex
empelvis även tullrevisorer, tillståndshandläggare, klare
ringspersonal, tullinformatörer, jurister, brottsutredare,
förundersökningsledare, analytiker, spanare och bevisoch spårsäkrare. Och den inkluderar ett eget laborato
rium, en nationell underrättelseverksamhet och en sam
bandsmannafunktion med egen representation vid såväl
Europol som i Kina.
De olika grenarna av Tullverkets brottsbekämpning är
kommunicerande kärl i den bemärkelsen att ett uppslag
från underrättelse kan generera beslag på gränsen som i
sin tur skapar jobb för utredarna på tullkriminalen. För
utom att Tullverket under 2017 gjorde över 6 000 beslag
av narkotika- och dopningsmedel så bedrev vi 1 707 nar
kotikabrottsutredningar. Inte minst ökade antalet riktigt
stora beslag, där mängden narkotika kunde räknas i 100tals kilogram per beslag.
tullverket är satt att kontrollera varuflödet, och oavsett
om det är för att säkra uppbörden, avslöja varumärkes
intrång eller förhindra narkotikasmuggling så kräver det
en alldeles särskild kompetens. En förmåga att avgöra
vad som hör till normalbilden och vad som avviker från
den.
Vi borde veta, vi har hållit på med det sedan 1636 – att
förenkla det legala varuflödet och förhindra det illegala.

Therese Mattsson
Generaltulldirektör för Tullverket
29

Hur brukar den domstol
prövad döma i liknande

Visste du att JP Rättsfallsnet innehåller 2 miljoner domar och erbjuder en komplett bevakning av
instanserna nedan? Det gör tjänsten till ett ovärderligt verktyg för dig som arbetar med processer.
Dessutom kan du skräddarsy din egen sökordsbevakning så att du aldrig missar en intressant dom igen!
HD:
Hovrätterna:
Tingsrätterna:

2007– samt NJA 1981 –
2010 –
2008 –

HFD/Regeringsrätten:
Kammarrätterna:
Förvaltningsrätterna:

2007 – samt RÅ/HFD-serien 1979 –
2005 –
1 september 2010 –

där du får din sak
mål?

Ansök om ett kostnadsfritt testkonto redan i dag!
Läs mer på www.jpinfonet.se
SCANNA QR-KODEN
MED DIN SMART PHONE
FÖR ATT FÅ VETA MER!

JP Rättsfallsnet
Komplett bevakning av Sveriges domstolar

FOTO: TOM KNUTSON
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Ett modernt
advokatsamfund
I takt med samhällsutvecklingen har också
Advokatsamfundet förändrats. Hur ser Advokatsamfundet ut idag? Hur fungerar organisationen
och styrningen? Och hur fungerar demokratin?
Tidskriften Advokaten lyfter frågorna om
relationen mellan den enskilde advokaten och
samfundets ledning, avdelningarnas, fullmäktiges
och styrelsens roll och hur årsavgiften används.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

»
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åväl Advokatsamfundet som advokatkå
ren har förändrats på 30 år. År 1988
hade Advokatsamfundet knappt
2 500 ledamöter och 262 biträdande
jurister. Av advokaterna var endast
10 procent kvinnor. I dag finns det
närmare 6 000 advokater och drygt
2 200 biträdande jurister. Andelen
kvinnor har passerat 30 procent.
Den stora ökningen av antalet
advokater är dock inte jämnt förde
lad över landet. I Stockholm och övri
ga storstäder har advokaterna blivit fler,
medan andra delar av landet har förvandlats
till vita fläckar på advokatkartan. Advokatkåren har
uppenbarligen urbaniserats. Samtidigt har advokater
na också blivit allt mer specialiserade. Den gamla all
mänpraktiserande husadvokaten som tog hand om all
juridik åt en familj eller ett företag är numera ovanlig.
Och det gäller att hålla kompetensen uppe. Till skill
nad från 1988 års klient är dagens klienter inte själv
klart trogna, utan byter advokat efter behov, pris och
hur nöjda de är.

Även advokatbyråerna har förändrats. 1988 ansågs en
byrå med tio medarbetare vara stor. I dag har de största
byråerna flera hundra jurister och en stor skara sup
portpersonal. Samtidigt är fortfarande över 60 procent
av landets advokatbyråer enmansbyråer. Advokatkåren
har blivit allt mer heterogen.
Detsamma gäller advokaternas ekonomiska villkor.
Medan delägare vid de affärsjuridiska byråerna kan
tjäna stora pengar, tar humanadvokaterna offentliga
uppdrag mot en ersättning som länge ansetts alltför
låg, och juristfirmor tar marknadsandelar inom famil
jerätten.
Att advokatkåren blivit allt mer heterogen har också
satt spår i debatten inom Advokatsamfundet. Omkring
2005 och ett par år framåt pågick en livlig diskussion
om möjligheten att ge dispens från reglerna om intres
sekonflikter vid företagsförsäljningar i form av så kal�
lade controlled auctions.
Utvecklingen inom advokatkåren har också gått mot
en ökad professionalisering, med höga krav på advoka
terna. Professionaliseringen är delvis driven av klien
ternas allt högre krav, men här har Advokatsamfundet
också påverkat. 2004 infördes ett krav på advokatexa

STYRELSEN
Styrelsen är Advokatsamfundets
verkställande
organ. Styrelsen
utövar också,
tillsammans med
disciplinnämnden,
tillsyn över advokaterna. Styrelsen
väljs av representanter från de sju
lokalavdelningarna
vid fullmäktigemötet som hålls
varje år.
Advokatsamfundets styrelse består av ordförande,
vice ordförande
och arton andra
ledamöter. Styrelsen sammanträder
cirka tio gånger
per år.
Advokatsamfundets stadgar
5–11 §§ reglerar
styrelsens sammansättning och
arbete.

Christer Danielsson,
ordförande i Sveriges
advokatsamfund.
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men för inträde i samfundet. Redan året innan beslu
tades om ett krav på årlig vidareutbildning.
Satsningarna tycks verkligen ha resulterat i en allt
mer yrkesskicklig advokatkår. Trots att kåren vuxit så
starkt under de gångna åren har antalet anmälningar
till Advokatsamfundets disciplinnämnd minskat.
NYA FRÅGOR KRÄVER NYA SVAR
Heterogenisering, specialisering och professionalise
ring är alltså några av de utmaningar som Advokatsam
fundet möter i dag.
Till följd av ekonomins globalisering och Sveriges
EU-inträde har advokaternas verksamhet dessutom bli
vit allt mer internationell till sin karaktär. Andra län
ders rättsordning och EU-rätt är i dag vardagsmat för
många.
För Advokatsamfundets del märks internationalise
ringen i ett omfattande internationellt samarbete och
engagemang för rättsstatsfrågorna runt om i världen.
Även kvinnornas intåg på advokatbyråerna har väckt
nya frågor inom samfundet och advokatbyråerna. Unga
jurister och advokater ställer krav på att kunna förena
arbete med familjeliv och utmanar den traditionella

synen på arbete och karriär. En reaktion på den nya
verkligheten är nätverket Hilda och projektet Advo
kat i framtiden. Hilda kom till på Advokatsamfundets
initiativ för att lyfta fram och stärka kvinnorna i jurist
världen. Advokat i framtiden syftade till att engagera
unga i utvecklingen av advokatyrket.
Samtidigt som Advokatsamfundet byggt upp allt mer
verksamhet för advokaterna har det också blivit en allt
tydligare röst i samhällsdebatten. I det nya medieland
skapet har såväl generalsekreteraren som andra före
trädare för kåren blivit viktiga röster, med rättsstaten
och den personliga integriteten som hjärtefrågor.
Tidskriften Advokaten är en viktig kanal för denna
opinionsbildning. Tidskriften har även den genomgått
samma förvandling som samfundet som helhet: från in
åtblickande och sysslande med advokatangelägenheter,
till utåtriktad och samhällsinriktad.
Advokatsamfundet står nu inför flera utmaningar. De
advokater som tidskriften talat med pekar på en rad oli
ka frågor som avgörande för att klara dem. Det handlar
bland annat om access to justice, sammanhållningen i
kåren, timkostnadsnormen och rekryteringen av en ny
generalsekreterare. ¶

ORDFÖRANDEN:

”Jag är ganska
förändringsbenägen”
FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

Advokatsamfundets ordförande
Christer Danielsson tycker att mycket
fungerar bra i Advokatsamfundet,
men är öppen för förändringar.

A
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dvokat Christer Danielsson valdes till ordfö
rande vid fullmäktige 2017, efter två år som vice
ordförande. Valet blev dramatiskt med Advo
katsamfundets mått mätt: fullmäktige röstade fram Da
nielsson trots att valberedningen lämnat ett annat för
slag på ordförande.
Själv vill Christer Danielsson tona ner dramatiken.
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– Jag är ganska förändringsbenägen. Att man inte
har gjort något förut är inget skäl att inte göra det nu.
En del sa att valet i fjol var något alldeles oerhört. Själv
tycker jag att det är ganska naturligt att man kan välja
mellan kandidater om det finns fler intresserade, sä
ger han.
ENGAGEMANGET VIKTIGT
Christer Danielsson blev rekryterad till posten som
vice ordförande i Advokatsamfundet utan att dessför
innan ha suttit i styrelsen. Väl på plats väcktes hans
engagemang på allvar. Förutom att det är både roligt
och givande att träffa advokatkollegor från hela landet
uppskattar han också att kunna vara med och påverka
lagstiftningen.

»
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en på det hela taget mycket välfungerande organisation.
Sedan han tillträdde i fjol har Christer Danielsson
Några förändringar är dock på gång, bland annat en
tillsammans med vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock
instruktion för valberedningen med tillhörande stad
rest runt för att träffa alla avdelningarna. Mötena har
geändringar som ska behandlas vid årets fullmäktige
gett viktig input, säger Danielsson, som kunnat skapa
möte. Och en arbetsgrupp under ledning av styrelse
sig en bättre bild av vad ledamöterna vill att samfun
ledamoten Jan-Mikael Bexhed arbetar med att ta fram
det ska bidra med.
ett rättspolitiskt program.
– Genomgående är att man är missnöjd med timkost
– Det blir en plattform för styrelsens och presidiets
nadsnormen och undrar vad samfundet kan göra åt
arbete framöver med remissvar och övrigt rättspoli
den. Men det är också väldigt många andra handfasta
tiskt arbete. Så det är angeläget att få på plats, säger
yrkesfrågor i vardagen som folk frågar om och vill ha
Christer Danielsson.
mer stöd i, berättar Christer Danielsson.
Precis som övriga intervjuade
Vid mötena har Christer Daniels
advokater tycker Christer Daniels

son också passat på att uppmana le
son att remissverksamheten utgör
damöterna att engagera sig i sam
ett fundament i det rättspolitiska
fundsarbetet. Och den bästa vägen att
arbetet. Men självklart ska även

börja påverka är just via avdelningar
andra kanaler användas för att på
na, tycker han.
verka och värna rättsstaten, menar
– Jag skulle gärna se att man ökade
Det finns mycket man
aktivitetsgraden ute i avdelningarna,
kan säga om processen Christer Danielsson. Även här ef
terlyser han engagemang från kol
säger Christer Danielsson, som tycker
när jag valdes, men
legorna.
att avdelningarna gärna kan lyfta även
det väcktes ett stort
– Många fler av oss borde delta i
de stora framtidsfrågorna, precis som
den aktuella debatten i form av inlägg
huvudstyrelsen gör.
engagemang som
i medierna. Det är också ett sätt att
De idéer som kommer fram kan se
visade sig också vid
visa upp att det finns ett brett engage
dan kanaliseras till samfundet cen
fullmäktigemötet.”
mang i advokatkåren i olika rättspoli
tralt via kontakter med huvudstyrel
tiska frågor, säger Danielsson.
se och sekretariat eller via motioner
christer danielsson
Det är dock viktigt att samfundet
till fullmäktige.
fokuserar på sitt huvuduppdrag, me
– Jag skulle välkomna ökad aktivi
nar Danielsson:
tet, så att inte allt emanerar från en begränsad krets i
– Det är att bevaka rättssäkerhetsfrågor och att värna
huvudstyrelsen och på kansliet.
andra rättsstatliga värden, fastslår han.
Över huvud taget skulle fullmäktigemötet kunna an
Behovet av sansade och välgrundade uttalanden just
vändas mer, menar Christer Danielsson, som konsta
på detta område är också stort.
terar att mötet ofta uppfattas som ren formalia av ad
– I dag efterfrågas från många håll snabba ryck och
vokater ute i landet. Förra årets fullmäktige var dock
åtgärder för att komma till rätta med det ena eller det
ett undantag.
andra verkliga eller förmenta problemet. Då är det vik
– Det finns mycket man kan säga om processen när
tigt att samfundet håller huvudet kallt och fortsätter
jag valdes, men det väcktes ett stort engagemang som
att värna de rättsstatliga värdena, eftersom det inte är
visade sig också vid fullmäktigemötet. Där var det verk
så många som gör det, säger han, och fortsätter med
ligen inte bara formalia, utan fullmäktige hade makten
att berömma generalsekreteraren:
och utövade den, säger Christer Danielsson.
– Vi lyckas bra i kärnfrågorna, mycket tack vara att
generalsekreteraren i många år har lyft fram dem och
LYCKAS I KÄRNFRÅGORNA
givit dem en röst, anser Christer Danielsson.
Christer Danielsson beskriver Advokatsamfundet som
UR ADVOKATSAMFUNDETS STADGAR:
Ändamål och organisation
1 §.
Sveriges advokatsamfund utgör
det allmänna advokatsamfund,
varom förmäles i 8 kap. 1 § rättegångsbalken.
Samfundet har till ändamål
att till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och
yrkesskicklig advokatkår,
att följa rättsutvecklingen och
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verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo,
att tillvarataga advokaternas
allmänna yrkesintressen samt
att verka för sammanhållning
och samförstånd mellan advokaterna.
Advokat är den som är ledamot
av samfundet.

2 §.
Ledamöternas rätt att deltaga
i handhavandet av samfundets
gemensamma angelägenheter
utövas genom fullmäktige, valda
av ledamöterna och kallade Sveriges advokatsamfunds fullmäktige.
Årligen hålles ett ordinarie fullmäktigemöte.
Fullmäktige väljer styrelse för
samfundet, kallad Sveriges advo-

katsamfunds styrelse, ävensom
ledamöter av en nämnd, kallad
Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.
Samfundet är indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse. Ledamöternas rätt att deltaga
i handhavandet av avdelnings
särskilda angelägenheter utövas å
avdelningsmöte. […]
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GES TILLFÄLLE TILL ÖVERSYN
Christer Danielsson är vald till ordförande för två år.
Vilka frågor ser han då som de viktigaste under hans
ordförandeskap och framöver?
– En viktig punkt är att värna ett sammanhållet sam
fund, säger Christer Danielsson, som dock inte ser någ
ra hot mot detta just nu.
Han fortsätter:
– Under den närmaste tiden ska vi därutöver försöka
ha fokus på vad vi kan göra ytterligare i yrkesfrågorna.
En annan central fråga, på både kort och lång sikt,
är sexuella trakasserier och jämställdhet mera allmänt,
som metoo-uppropet aktualiserade. Här har styrelsen
tillsatt en grupp, ledd av vice ordförande Eva-Maj Müh
lenbock, med uppdraget att fortlöpande bevaka frågan
och ta fram förslag på åtgärder från samfundets sida.
– Metoo var det viktigaste som hände under hela 2017,
säger Christer Danielsson.
Tillsammans med vice ordföranden kommer Chris
ter Danielsson också fortsättningsvis att resa ut till av

delningarna för att lyssna och diskutera kårens behov
och önskemål.
Under 2019 avgår generalsekreteraren Anne Ram
berg med pension. Det ligger på styrelsens bord att utse
hennes efterträdare. Mitt i de stora principfrågorna ser
Christer Danielsson detta som sin och styrelsens ab
solut viktigaste uppgift just nu.
– Målet är att vid denna tid nästa år ha en person på
plats som kan ta sig an den synnerligen viktiga uppgif
ten i samfundet, säger Danielsson.
Bytet på generalsekreterarposten är också ett natur
ligt tillfälle att se över arbetssätt och organisation, me
nar Christer Danielsson. Han vill dock inte svara på om
det planeras en ny befattning som kanslichef, så som
Anne Ramberg efterlyser.
– Vi får titta på det. Generellt sett är jag annars obe
nägen att från styrelsens sida gå in och stuva om på
kansliet. Det blir väsentligen en fråga för den nya gene
ralsekreteraren hur kansliet ska vara organiserat, sam
manfattar Danielsson. ¶
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General
sekreteraren:
”Att vara gene
ralsekreterare
är en livsstil”
– vänd!

SASAB

DISCIPLINNÄMNDEN
Alla advokater är enligt lag skyldiga att iaktta god advokatsed. Den som anser att en
advokat har brutit mot god advokatsed kan
anmäla advokaten till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, som prövar ärendet.
Advokatsamfundets disciplinnämnd
prövar de anmälningar mot advokater som
kommer in. Om disciplinnämnden anser att
en advokat har brutit mot god advokatsed
kan nämnden besluta att tilldela advokaten
en disciplinär påföljd. Disciplinnämnden
består av elva ledamöter. Ordförande, vice

Bilden är tagen vid
ett av Advokatsamfundets styrelse
möten hösten 2017.

ordförande och sex andra ledamöter är advokater. Nämndens återstående tre ledamöter är offentliga representanter och utses av
regeringen.
Justitiekanslern, som utövar tillsyn över
Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära
om- eller överprövning av beslut av nämnden. En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta
domstolen.
Disciplinnämnden behandlas i Advokatsamfundets stadgar 12–16 a §§.

Börje Samuelsson,
ordförande.

Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, Sasab, är ett
helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund.
Sasab svarar för service
till samfundets ledamöter,
styrelse och kanslipersonal.
Ordförande i Sasab är
Advokatsamfundets ordförande. Generalsekreteraren
är vd.

»
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GENERALSEKRETERAREN:

Advokatsamfundet står inför viktiga
uppgifter och utmaningar. Ett enat
samfund med advokater som känner
stolthet över yrket är en förutsättning för
att kunna möta dem, anser generalsekreterare Anne Ramberg.
FOKUS: SAMFUNDET

A

nne Ramberg har varit Advokatsamfundets ge
neralsekreterare i över 18 år. Men engagemanget
i Advokatsamfundet är äldre än så. Innan hon
blev generalsekreterare satt Anne Ramberg i såväl sam
fundets huvudstyrelse som Stockholmsavdelningens
styrelse, där hon också var ordförande.
Det är ingen tvekan om att hon brinner för samfun
det och advokaterna.
– Jag har ett fantastiskt stimulerande och roligt ar
bete som förenar många saker. Det handlar om möj
ligheten att påverka, att ha kontakter med många olika
människor samtidigt som det innehåller en stor por
tion av juridik och annan intellektuell verksamhet, sä
ger Anne Ramberg.
Hon konstaterar att generalsekreteraruppdraget för
ändrats under hennes tid, från att främst vara adminis
trativt och internt inriktat, till att bli mycket mer ut
åtriktat genom dagliga kontakter med rättsväsendet,
allmänhet, universitet och medier.
KANSLICHEF BEHÖVS
Det är inte bara generalsekreterarens roll som för

ändrats. Under Anne Rambergs ledning har Advo
katsamfundet genomfört en hel del moderniseringar.
Samfundet var tidigt ute med att digitalisera all ären
dehantering vid kansliet. Tre av nio styrelsemöten äger
numer rum på nätet. Yrkesrådet avskaffades. I stället
lades de stora yrkesfrågorna på styrelsens bord.
I dag hanterar Advokatsamfundets kansli omkring
1  100 ärenden per år bara inom ramen för de offentlig
rättsliga uppgifterna som inträdes- och disciplinären
den, samt lagstiftningsarbete. Utöver det sköter kans
liet bland annat en stor utbildningsverksamhet, en rad
projekt som Hilda och Advokat i framtiden, tidskriften
Advokaten och en i övrigt omfattande informations
verksamhet i en rad olika kanaler.
– Kansliet är väldigt slimmat i förhållande till alla de
skiftande uppgifter vi har, kommenterar Anne Ram
berg.
I enlighet med Advokatsamfundets stadgar är Anne
Ramberg chef för kansliet, en uppgift hon sköter paral
lellt med sin omfattande utåtriktade verksamhet. Här
skulle Ramberg vilja se en förändring.
– Jag vill verka för att ändra stadgarna och inrätta en
kanslichefstjänst under generalsekreteraren. I dag är
det i realiteten när det gäller löpande frågor chefsjuris
ten Maria Billing som föredömligt utför en stor del av
kanslichefsuppgifterna, säger Anne Ramberg.
Advokatsamfundet har på senare år skakats av några
strider, inte minst debatten om en ändring av reglerna
om intressekonflikter i förhållande till så kallade con
trolled auctions. Anne Ramberg har hela tiden beto
nat vikten av ett enat samfund, som kan spela en viktig
roll i rättssamhället.
– Värnet av rättsstaten har aldrig varit viktigare än

KANSLIET
Advokatsamfundet har sitt kansli
i Tryggerska villan på Norra Djurgården i Stockholm. Kansliet
svarar bland annat för handläggningen av inträdes- och disciplin
ärenden samt konsumenttvistärenden. Därtill ansvarar kansliet bland
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annat för advokatexamen. Kansliet
har också omfattande kontakter
med ledamöterna och allmänheten
för stöd och information.
Kansliets dagliga verksamhet
leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för

kansliet. Kansliets grundläggande
organisation och placering i Stockholm regleras i Advokatsamfundets stadgar 17 §.
Vid kansliet arbetar cirka 35
personer, varav 13 jurister. Juristavdelningen sysselsätter också

fem administrativa assistenter.
Avdelningen handlägger varje år
över ett tusen ärenden inom det
offentligrättsliga området. Den
spelar också en betydande roll i
remissarbetet, samt ger advokater
stöd i yrkesfrågor.
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”Att vara generalsekreterare är en livsstil”

GENERALSEKRETERAREN
Generalsekreteraren är Advokatsamfundets högste
tjänsteman och
chef för kansliet.
Hon är också vd
i dotterbolaget
Sasab.
I uppdraget ingår, enligt instruktionen för generalsekreteraren, att
”sköta den löpande
förvaltningen av
Advokatsamfundets angelägenheter och företräda
Advokatsamfundet
utåt i frågor i den
löpande verksamheten, däribland
genom aktivt
deltagande i den
offentliga debatten,
med beaktande
av tidigare uttalanden och vad
som framkommit
vid diskussioner i
styrelse och disciplinnämnden”.
Generalsekreteraren deltar i
styrelsens och
disciplinnämndens
sammanträden,
och har rätt att
få sin skiljaktiga
maning antecknad
i protokollet. Hon
representerar
Advokatsamfundet i en rad olika
organ inom och
utom Rättssverige,
är ansvarig utgivare för tidskriften
Advokaten och
har omfattande
kontakter med företrädare för såväl
rättsväsendet som
advokatkåren. Hon
är bland annat ad
hoc-domare i Europadomstolen för
mänskliga rättigheter och ledamot av
Domarnämnden.

Anne Ramberg blev
generalsekreterare
för Sveriges advokatsamfund år 2000.

Ekonomiavdelningen sysselsätter tre personer, som svarar för
löner, avgifter, bokföring och liknande. Ekonomichefen ingår dessutom
i samfundets försäkringsgrupp.
Registraturen, med tre personer
anställda, fungerar som stödfunk-
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tion till Advokatsamfundets alla
delar, med matrikeln som ett nav
i verksamheten. Även kursavdelningen sysselsätter tre personer,
som tillsammans administrerar
över 130 kurstillfällen per år, med
över 4 000 deltagare.

På kansliet finns också tidskriften Advokatens redaktion med
tre medarbetare. Redaktionen
ansvarar, förutom tidskriften, för
alla samfundets webbplatser, nyhetsbrev, verksamhetsberättelser
och annan information.

Även Juridiska biblioteket har
sina lokaler i samfundets hus. Här
arbetar en bibliotekarie.
Till allt detta kommer reception,
fastighetsskötsel och övriga administrativa funktioner.

»
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– Under många år försökte jag anordna debatter i yr
kes- och rättssäkerhetsfrågor i anslutning till fullmäk
tigemötena. Tyvärr stannade få kvar.
Anne Ramberg upplever att det i Advokatsamfun
det, som i alla organisationer, förekommer en känsla
av avstånd mellan styrelsen och kansliet å ena sidan
och många ledamöter å den andra. Samtidigt har hon
både personligen och genom kansliet varje dag kontakt
med en lång rad ledamöter i alla möjliga frågor. Varje
år träffar också generalsekreteraren eller chefsjuristen
SVÅRT ATT SKAPA DEBATT
alla avdelningsordförande och avdelningssekreterare
Ett livaktigt och självständigt Advokatsamfund krä
för att diskutera gemensamma frågor.
ver engagerade advokater. Här tyck
Generalsekreteraren, ordföranden el
er Anne Ramberg att det finns mer
ler chefsjuristen besöker också avdel
att göra.
ningarna i samband med avdelning
– Jag skulle önska att aktiviteterna
arnas årsmöten.
på avdelningsnivå var fler. Den sto
– Men som i alla organisationer
ra utredning om avdelningarnas roll
finns utrymme för missnöje. En av
som genomfördes för några år sedan
”Att bibehålla ett enat
resulterade dessvärre tvärtom i en
samfund där alla leda- mina viktigaste och svåraste uppgif
ter är kommunikationen med leda
minskad aktivitet med färre uppgif
möter känner identitet möterna. Detta är en evig fråga. Trots
ter. Vissa avdelningar är mycket ak
med en yrkesroll är
att all relevant information läggs ut
tiva, andra mindre. Möten kollegor
på hemsidan, skickas ut i nyhetsbrev,
emellan bidrar till att skapa en yrkesi
en förutsättning för
cirkulär, digitala brev från generalse
dentitet, konstaterar hon.
att samfundets röst
kreteraren eller genom publicering
Och engagemanget behövs på alla
ska vara stark externt,
ar på blogg eller i tidskriften är det
plan, inte bara lokalt. En stor del av
och för att vi internt
inte okomplicerat att nå ut med in
verksamheten bygger, enligt Ram
formation. Härtill kommer att varje
berg, på advokater som utan ersätt
ska kunna ge stöd till
avdelning har minst en representant
ning lägger ned tid och engagemang i
advokater i deras
i huvudstyrelsen med uppgift att åter
bland annat styrelse, disciplinnämnd,
yrkesutövning.”
koppla till avdelningen vad som sker.
utredningar och remissgrupper.
Det är egendomligt nog ofta enklare
– Det är ovärderligt och ger legiti
anne ramberg
att nå ut externt, konstaterar Ram
mitet åt samfundets verksamhet. Jag
berg, som under åren skapat ett antal
efterlyser ett kontinuerligt större en
forum där ledamöter och biträdande jurister ska kunna
gagemang från ledamöterna i rättsstatliga och yrkes
diskutera och föra fram sina synpunkter till samfundet.
relaterade frågor. Det är i dag ytterst få som hörs och
– Jag ser tyvärr en tendens att intresset för sådana
syns i debatten och på avdelnings- och fullmäktigemö
forum avtar. Det finns förmodligen för mycket som
ten, säger Anne Ramberg, och fortsätter:
konkurrerar. Däremot är det en mycket positiv upp
– Undantaget är när det rör sig om särintressen el
slutning på Advokatdagarna. Tidskriften Advokaten
ler personfrågor. Några personer som engagerade sig i
är alltjämt också ett mycket bra debattforum, hävdar
controlled auction-debatten syntes inte till under mer
Anne Ramberg.
än tio år för att återkomma förra året när ordförande
Tidskriften Advokaten har under Anne Rambergs tid
striden gick av stapeln, säger Anne Ramberg.
nu, när grundläggande demokratiska rättsprinciper
överges till förmån för populism och nationalism.
– Det är också ytterst viktigt att samfundet upprätt
håller en hög etisk och professionell standard, som kan
garantera en god access to justice för enskilda och som
kan se till att advokaternas erfarenheter kommer sam
hället till godo, säger hon, och tillägger att de fyra än
damålen hänger ihop och är beroende av varandra.

REMISSARBETET MED MERA
Advokatsamfundet är en av
de instanser som lämnar
in flest remissvar i Sverige.
Förra året besvarades 135
remisser. Remissarbetet utgör en viktig del i stadgarnas
ändamålsformulering om att
samfundet ska ”följa rättsutvecklingen och verka för att
samfundets erfarenhet kommer denna till godo” (1 §).
Remisserna behandlas
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KONSUMENTTVISTNÄMNDEN
normalt av en arbetsgrupp,
bestående av en ordförande
från styrelsen, en författare
samt en opponent (som regel
ledamöter). Arbetsgruppens
förslag till yttrande granskas
av kansliet och presidiet
innan det avges.
Enligt instruktionen för
remissarbetet ska remissvaren huvudsakligen ta sin utgångspunkt i uppgifterna att

värna den goda rättsstaten
samt att tillvarata advokaternas yrkesintressen.
Samtliga inkomna remisser
publiceras på Advokatsamfundets webbplats. Alla ledamöter inbjuds att lämna synpunkter på dessa remisser.
Representanter för Advokatsamfundet deltar också
med experter i ett antal utredningar på rättsområdet.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister
och andra ekonomiska krav, både inhemska och
gränsöverskridande, som en konsument riktar
mot en advokat eller en advokatbyrå.
Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter och fem suppleanter. Konsumentintresset
och advokatintresset är representerat med lika
många ledamöter. Advokatsamfundets styrelse
utser ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tre år i taget.
Advokatsamfundets stadgar 52–68 §§.
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Bild från Advokat
dagarna 2017.

PROJEKT
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som ansvarig utgivare gått från att främst vara riktad
mot advokatkåren till att bli mer opinionsbildande och
debattinriktad. Utöver Advokaten har samfundet också
skapat en rad olika andra kanaler för att nå ut, med ge
neralsekreteraren som tydlig avsändare.
– Det är en medveten satsning, förklarar Anne Ram
berg, som samtidigt understryker att även dialogen
med departement och myndigheter är mycket viktig.
– Det är likaså viktigt att med utgångspunkt i remiss
arbetet och samfundets rättspolitiska ställningstagan
den föra ut budskapet. Därför behövs olika kanaler,
säger hon.
Grunden för det rättspolitiska arbetet finns i stad
garna, i den andra ändamålsformuleringen.
– Enligt ”Guiding Principles on Lawyers” är det Ad
vokatsamfundets och advokaternas skyldighet att infor
mera allmänheten om deras rättigheter. Ytterst handlar
det om att vara rättssamhällets vakthund när reger
ing och riksdag hotar att undergräva rättssäkerhet och
mänskliga rättigheter som följer av lagar och konven
tioner, hävdar Anne Ramberg.
Just rättssäkerhets- och integritetsfrågorna är det
område där Advokatsamfundet lyckats bäst med att
nå ut och sprida sin åsikt. Tyvärr, anser Anne Ram
berg, har politikerna i dag tappat intresset för att skyd
da människors rättssäkerhet och integritet, i vart fall
när det gäller statens inskränkningar i form av hemliga
tvångsmedel och ökad repressivitet.
– Vi har också totalt misslyckats att påverka opinio
nen när det gäller frågan om timkostnadsnormen, sum
merar Anne Ramberg.
UTVECKLINGEN OROAR
Timkostnadsnormen kommer med största sannolikhet
att vara en viktig fråga för Advokatsamfundet att arbeta
med i ett antal år framöver. Detsamma, menar Ram
berg, gäller kampen för den demokratiska rättsstaten,
en oberoende advokatkår, oberoende domstolar och
fria medier, frågor som Anne Ramberg under sin ge
neralsekreterartid hela tiden varit djupt engagerad i.
I förhållande till advokatkårens utveckling ser Anne
Ramberg framåt med viss oro.
– Jag är bekymrad över den utveckling som globali
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seringen och efterföljande konkurrens riskerar att leda
till. Advokatyrket blir alltmer produktifierat och riske
rar att förlora sin etiska värdegrund, till förmån för en
närmast hysterisk konkurrens med åtföljande omänsk
liga arbetsvillkor för advokater och framför allt biträ
dande jurister, säger hon.
Anne Ramberg listar ett antal ytterligare brännande
– eviga – framtidsfrågor för styrelse och generalsekre
terare att arbeta med: allmänhetens rättstillgänglighet,
hur man behåller de unga i advokatyrket och gör yrket
attraktivt och att tydliggöra varumärket advokat och
vad som skiljer det från andra konsulter.
En grund för att allt detta ska lyckas är dock att sam
fundet står enat.
– Att bibehålla ett enat samfund där alla ledamöter
känner identitet med en yrkesroll är en förutsättning
för att samfundets röst ska vara stark externt, och för
att vi internt ska kunna ge stöd till advokater i deras
yrkesutövning, fastslår Anne Ramberg.
Hon tillägger att frågan hur man engagerar ledamö
terna i Advokatsamfundet och hur man når ut med in
formation sannolikt kommer att vara en fråga i fram
tiden också.
ÄR VÄRT DET
Anne Ramberg har ett starkt patos för rättssäker
hets- och integritetsfrågorna. Som Advokatsamfun
dets ledare och ansikte utåt, och en person som inte
drar sig för att påtala olika brister i samhället, har
hon under åren fått ta emot en hel del kritik. Hennes
arbetsdag är dessutom närmast omänsklig – general
sekreteraren tycks emellanåt arbeta dygnet runt, alla
veckans dagar.
Ändå är uppdraget värt det, hävdar Anne Ramberg.
– Att vara generalsekreterare är en livsstil. Mitt ar
bete är en del av min vardag och helgdag. Det är till
fredsställande att känna att jag arbetar för något som
är viktigt och gör skillnad och något jag brinner för. Jag
får också otroligt mycket positivt gensvar från ledamö
terna liksom allmänheten. Det ger styrka och känns
väldigt inspirerande. Det gör också att det är lättare
att hantera olika former av påhopp, orättfärdiga liksom
välgrundade, säger hon. ¶

Advokatsamfundet
har under senare
år, på initiativ av
generalsekreteraren, startat och
drivit ett antal
projekt för att möta
de utmaningar som
advokatkåren står
inför. Bland dem
finns jämställdhetsprojekten Hilda och Ruben och
Advokat i framtiden, ett forum för
yngre jurister.
Andra projekt
har varit mer
inriktade på att
advokaterna ska
kunna bidra till
samhället. Här
finns bland andra
tsunamiprojektet,
där Advokatsamfundet förmedlade
kostnadsfri hjälp
till offer för flodvågskatastrofen
i Asien 2004, och
fadderverksamhet
för ensamkommande flyktingbarn
som fortfarande
pågår.
Advokatjouren
och webbplatsen
Advokatjouren
är andra viktiga
projekt.

Lokalavdel
ningarna och
fullmäktige:
Samman
hållningen
och etiken
viktigaste
frågorna
– vänd!
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LOKALAVDELNINGARNA OCH FULLMÄKTIGE:

Sammanhållningen och
Mycket har gått framåt, men ännu återstår
en hel del utmaningar. Det anser ordförandena i de två största lokalavdelningarna
och två fullmäktigeledamöter som ger sin
bild av läget i Advokatsamfundet.
FOKUS: SAMFUNDET

V
Bo Ahlenius.

Christina Malm.

ad Advokatsamfundet ska göra fastslås i sam
fundets stadgar, närmare bestämt i fyra ända
mål (se faktaruta s. 36). Advokat Bo Ahlenius,
ledamot av Advokatsamfundets fullmäktige, tycker att
alla fyra ändamålen är viktiga. Men allra mest centralt
just nu är nog ändå det sista ändamålet.
– Sammanhållningen är högst på min agenda. Jag är
lite rädd för att de största affärsbyråerna drar i väg åt
ett håll och att det blir ett slags spricka. Att kunna im
plementera samhörigheten och få alla att tycka att vi
advokater är ett gäng är det viktigaste, säger Bo Ah
lenius.
Advokat Anna Steén, suppleant i fullmäktige, reso
nerar i liknande banor.
– De senaste årens diskussioner och en del åsikter
som framförts har kanske i vissa delar snarare varit
splittrande än enande, menar Anna Steén, som ser att
den gemensamma yrkesetiken bidrar till advokatens
goda varumärke och också enar advokatkåren.
Även arrangemang som Advokatdagarna och av
delningarnas arbete kan bidra till att ena kåren, enligt
Anna Steén.
Advokat Jörgen Larsson, ordförande i Västra avdel
ningen, trycker också på det tredje ändamålet, att verka

för advokaternas yrkesintressen. Då syftar han särskilt
på affärsadvokaternas intressen.
– Många inom affärsjuridiken tycker att det har varit
väldigt mycket fokus på humanjuridiken. Det verkar
inte finnas så stort intresse för de frågor som vi tycker
är viktiga, säger han.
Även Jörgen Larsson ser upprätthållandet av god ad
vokatsed och advokaternas yrkesskicklighet som helt
grundläggande i samfundets verksamhet. Och han är
nöjd med utvecklingen på detta område.
– Samfundet har kommit långt med advokatexamens
kurserna och kravet på vidareutbildning, fastslår Jör
gen Larsson.
DEMOKRATI KRÄVER ENGAGEMANG
Förra årets turer kring fullmäktigemötet, där två olika
ordförandekandidater ställdes mot varandra, har onek
ligen inneburit en del utmaningar för sammanhållning
en. Samtidigt har debatten om olika ordförandekandi
dater och hur dessa ska väljas inneburit att frågorna
om demokrati och hur samfundet styrs kommit upp
på agendan.
Advokat Christina Malm, ordförande i Stockholms
avdelningen, hör till dem som ser ordförandestriden
som ett kvitto på att samfundet är en demokratisk or
ganisation.
– Demokratin i samfundet är ytterst fullmäktige. För
ra årets turer visar att den fungerar. Det märks att det
finns ett stort intresse i kåren för demokratifrågorna,
säger hon.
För Bo Ahlenius handlar demokrati dock om mer än
bara ett val av ordförande eller procedurregler.
– Jag önskar att advokater i gemen var lite mer intres
serade, inte bara när det blir dramatiska personfrågor

AVDELNINGARNA

FULLMÄKTIGE OCH VALBEREDNINGEN
Fullmäktige är Advokatsamfundets representativa
organ. Fullmäktige väljer styrelse och disciplinnämnd och beslutar om avgiften till Advokatsamfundet.
Fullmäktiges ledamöter utses av samfundets
sju avdelningar. Fullmäktiges ordinarie möte
hålls i maj eller juni varje år. Förutom lokal
avdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets
ordförande och vice ordförande i fullmäktige.
Fullmäktige behandlas i Advokatsamfundets
stadgar 19–24 §§.
Vid fullmäktigemötet väljs också en valbered-
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ning, med uppdraget att föreslå kandidater till
styrelsen och disciplinnämnden. Valberedningens
arbete har hittills varit oreglerat i stadgarna.
Enligt praxis består valberedningen av sju ledamöter, en från varje avdelning.
Förra årets ordinarie fullmäktigemöte beslutade
dock, efter en motion från två ledamöter, om att
tillsätta en arbetsgrupp för översyn av valberedningens arbete. Arbetsgruppens förslag, som
bland annat innebär att regler om valberedningen
förs in i samfundets stadgar (25 §), ska behandlas
vid årets fullmäktigemöte.

Advokatsamfundet är geografiskt
indelat i sju avdelningar, var och en
med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse.
Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse bland
annat i ärenden angående ansökningar
om inträde i Advokatsamfundet. Avdelningarna utser också representanter
till fullmäktige.
Advokatsamfundets stadgar
26–30 §§.
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etiken viktigaste frågorna

utan också till vardags. För att demokrati ska fungera,
är det en förutsättning att människor verkligen enga
gerar sig, säger han.
Bo Ahlenius, som suttit i såväl samfundets styrelse
som dess disciplinnämnd, tycker att engagemanget all
tid gett mycket tillbaka.
– För det första har jag alltid känt mig väldigt uppda
terad om vad som händer i advokatvärlden. Det har jag
haft nytta av i utvecklingen av den egna verksamheten
på byrån. För det andra, rent egoistiskt, ska jag säga att
det har kommit att bli mitt bästa nätverk, säger han.
Även Anna Steén, som också hon suttit i både hu
vudstyrelsen och avdelningsstyrelsen, betonar mötena
med andra advokater och de insikter de ger. Hennes
engagemang började av en ren tillfällighet, men hon
såg snabbt fördelarna i att möta advokater med andra
inriktningar än hon själv.
Stockholmsavdelningens ordförande Christina Malm
uttrycker liknande tankar.
– Jag lär känna många advokater som har en annan
inriktning på verksamheten än vad jag själv har. Det
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innebär både nya insikter och möjligheter att lära mig
nya saker, säger hon.
POSITIVT MED KONTAKTER
Advokatsamfundets sju avdelningar fyller en central
funktion i Advokatsamfundets demokratiska struktur.
Det är avdelningarna som väljer fullmäktigeledamöter,
som i sin tur utser samfundets huvudstyrelse. Men av
delningarna är också viktiga av andra skäl.
– Avdelningen kan verka för sammanhållningen mel
lan advokater i området, att ge en bra kontaktyta. Det
ger möjlighet att helt enkelt ha trevligt och träffa var
andra, säger Jörgen Larsson.
Samtliga intervjuade advokater anser att de avdel
ningar där de är verksamma fungerar bra och är viktiga.
Bo Ahlenius i Södra avdelningen upplevde i och för sig
ett minskat intresse under en period. Men:
– Numera tycker jag att Södra avdelningen gör ett
fantastiskt fint arbete. De kombinerar avdelningsmötet med en utbildningsdag. Många människor
kommer, och det är kul att se, säger han, och får med

Advokatfullmäktigemötet i juni 2017
samlade många
advokater.

Så används
pengarna
– vänd!

»
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»

Anna Steén.

Just därför var det, enligt Jörgen Larsson, mycket
håll av Anna Steén, även hon verksam i Södra avdel
uppskattat när ordförande Christer Danielsson och vice
ningen.
ordförande Eva-Maj Mühlenbock kom på besök till av
Bo Ahlenius upplever att avdelningarna och de en
delningen under förra året.
skilda ledamöterna har alla möjligheter till goda kon
Christina Malm i Stockholmsavdel
takter med huvudstyrelsen och kans
ningen uppskattar också besöket från
liet även om också det säkert kan bli
ordföranden och vice ordföranden i
bättre. Anna Steén vill se ökade kon
avdelningen. Samtidigt upplever hon
takter centralt och lokalt sinsemellan.
att kontakterna med kansli och sty
– Jag tror nog att man ska job
relse även annars är goda.
ba ännu mer på kopplingen mellan
”Jag tror nog att man
– Vi har goda kontakter, både med
samfundet centralt och avdelningar
presidiet och med kansliet och möj
na. Ute i landet känner man kanske
ska jobba ännu mer
ligheter att påverka genom olika kon
ett litet informationsunderskott, sä
på kopplingen mellan
taktytor, säger hon.
ger hon, och funderar på om det kan
samfundet centralt
ske kan hållas fler kurser, till exempel
och avdelningarna. Ute OPINIONSBILDNING
examenskurser, ute i landet.
När det gäller samfundets insatser
Även Jörgen Larsson efterlyser
i landet känner man
i samhällsdebatten går meningarna
bättre kommunikation.
kanske ett litet inforisär.
– Det blir litegrann som att vi lokal
mationsunderskott.”
Bo Ahlenius, som varit aktiv längst
avdelningar lever våra liv i en egen
av de intervjuade, uppskattar att
värld. Vi har våra möten och tar hand
anna steén
Advokatsamfundet, och inte minst

om våra inträden, men vi har för då
generalsekreteraren når ut i debat
liga kontaktvägar till kansliet och hu
ten i dag, på ett helt annat sätt än vad samfundet ti
vudstyrelsen, säger han, och fortsätter:
digare gjorde. Samtidigt anser han att remissarbetet
– Många av ledamöterna känner en oro för att sam
fortfarande är den mest centrala delen i påverkans
fundet i Stockholm har blivit någon slags klubb där
arbetet.
den vanlige advokaten ute i landet inte riktigt känner
Även Christina Malm ser remissvaren och de kontak
till vad som pågår.

Så används
Advokatsamfundets avgifter är i jämförelse
med övriga nordiska länder låga, och har
till och med sjunkit när försäkringarna
räknas bort.
FOKUS: SAMFUNDET

Fördelning intäkter 2017
l Årsavgifter 27 %
l Serviceersättningar 46 %
l Kursintäkter 22 %
l Tidskriften 2 %
l Övriga intäkter 3 %
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Fördelning kostnader 2017
l Personalkostnader 28 %
l Kontorskostnader 5 %
l Rese- och sammanträdeskostnader 3 %
l Kurskostnader 21 %
l Tidskriften 3 %
l Obligatoriska försäkringar 33 %
l Fastigheten 2 %
l Avskrivningar 2 %
l Övriga kostnader 3 %

A

dvokatsamfundet och dotterbolaget Sveriges
Advokaters Service AB, Sasab, omsatte un
der 2017 116,1 miljoner kronor, en ökning med
3,1 procent jämfört med 2016.
Som ledamot av samfundet betalar advokaten dels
en årsavgift och dels en serviceersättning. Årsavgiften
och serviceersättningen fastställs av fullmäktige i juni
för innevarande år. Årsavgiften 2018 föreslås sänkas
med 400 kronor till 5 400 kronor.
Den största delen av årsavgifterna går till att sköta
de offentligrättsliga uppgifter som Advokatsamfundet
fått av lagstiftaren, alltså inträden, tillsyn och disciplin
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ter som finns mellan Advokatsamfundets ledning och
lagstiftare, regering och myndigheter som de viktigaste
kanalerna inom ramen för samfundets andra ändamål,
att påverka rättsutvecklingen.
– Det är svårt att komma fram i de mediala kanalerna
i dag med det mediebrus som är, säger hon.
Jörgen Larsson är lite kluven till själva begreppet
opinionsbildning.
– Om det är opinionsbildning att driva att vi ska leva
i ett rättssäkert samhälle så är det naturligtvis bra, sä
ger han.
Det är dock inte självklart att Advokatsamfundet ska
ha en åsikt i andra frågor än så, menar Jörgen Larsson.
– Ibland kan jag tycka att man ägnar sig åt fel frågor
och att det blir uttalanden av politisk karaktär. Det är
jag inte helt komfortabel med. Jag tycker att vi ska vara
en opolitisk organisation, säger han.
RÄTTSSÄKERHET OCH YRKESFRÅGOR VIKTIGA
Diskussionen om vilka frågor samfundet ska tycka till
om kommer med största sannolikhet vara fortsatt ak
tuell, i ett debattklimat där journalister gärna vänder
sig till de personer som redan är inarbetade debattörer.
Men vilka uppgifter är annars de mest brännande i
dag och under den närmaste framtiden?
– I det korta perspektivet är den stora frågan nu vem
som blir nästa generalsekreterare. En stark general
sekreterare betyder oerhört mycket för vår position i

samhället och därmed våra möjligheter att få gehör för
våra synpunkter, säger Bo Ahlenius.
På lite längre sikt lyfter Bo Ahlenius fram de offent
liga ersättningssystemen till juridiska biträden, alltså
den ständigt omdebatterade timkostnadsnormen. Den
har betydelse när det gäller att hålla samman kåren.
– Att stärka sammanhållningen är viktigt. I det ligger
också att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintres
sen. Det är viktigt att advokaterna känner att samfundet
är till för dem, att det är en serviceorganisation och en
hjälp och ett stöd, säger Anna Steén, som också vill se
ett fortsatt arbete för att värna om rättssäkerheten och
det goda rättssamhället.
Även Jörgen Larsson lyfter fram rättssäkerhets- och
integritetsfrågorna som viktiga.
– Om jag uttalar mig från de kommersiella affärsju
ridiska byråerna så är vår stora utmaning att behål
la kvinnor så att de blir delägare. Jämställdhetsfrågor
överlag är en väldigt stor fråga, som vi arbetar med,
säger han.
Inom Advokatsamfundet pekar Jörgen Larsson ut de
mokratifrågorna och rollfördelningen inom samfundet
som viktigast just nu. Han får stöd av Christina Malm,
som också tar upp en högaktuell samhällsfråga.
– Hur huvudstyrelsen går vidare med metoo-frågan
och hur det kommuniceras blir viktigt för kåren, säger
Christina Malm, som menar att det har stor betydelse
för Advokatsamfundets framtida trovärdighet. ¶

Jörgen Larsson.

pengarna
Årsavgifter i de nordiska advokatsamfunden
Årsavgift omräknad till svenska kronor
Island 5 200 kr
Sverige 5 800 kr
Norge 6 250 kr
Finland 8 600 kr
(tillsynsavgift motsvarande 2 500 kr tillkommer)
Danmark 9 250 kr
(medlemsavgift till branschföreningen Danske
Advokater motsvarande 8 500 kr tillkommer)
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verksamhet. En mindre del av årsavgiften går till kon
torskostnader samt rese- och sammanträdeskostnader.
Serviceersättningen, i dag 6 800 kronor, går huvud
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sakligen till premierna för de obligatoriska försäkring
arna, i dag 5 750 kronor per jurist. Den resterande delen
av serviceersättningen går till att på andra sätt tillva
rata advokaternas yrkesintressen. I praktiken betyder
det utbildning, allmänt stöd och service till ledamö
terna, hemsidor, information och jämställdhetsarbete,
med mera.
Advokatsamfundet har under de senaste 25 åren
lyckats bra med att hålla avgifterna nere. Den totala
avgiften, årsavgift och serviceersättning, har bara sti
git med 3 procent sedan 1992, med hänsyn taget till
konsumentprisindex. Om försäkringarna räknas bort
visar siffrorna att avgifterna, med hänsyn taget till
konsumentprisindex, faktiskt har sjunkit med 9 pro
cent medan kostnaderna för försäkringarna ökat med
28 procent sedan 1992.
Kursverksamheten vid Advokatsamfundet har på se
nare år vuxit mycket. Under 2017 stod kurserna för
22,3 procent av samfundets totala intäkter, en ökning
med 4,1 procent sedan föregående år. ¶

Enkät:
Vilken är
den viktigaste
frågan för
Advokatsamfundet?
Vänd!

»
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1. VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE FRÅGAN FÖR ADVOKATSAMFUNDET? VARFÖR? 2. VAD GER DITT SAMFUNDSENGAGEMANG DIG?

Mia Edwall-Insulander, ledamot av Advokatsamfundets styrelse
1. Att fortsätta verka för att advokater håller
en hög etisk och professionell kvalitet i sitt
arbete som ombud både för enskilda och företag. Varför? Advokater har en särskild roll
i en rättsstat. Det är viktigt att upprätthålla
hög etik och kvalitet för att bidra till ett bättre
samhälle och värna rättssäkerheten. Etik och
kvalitet ska vi upprätthålla både i vårt arbete
som ombud men också genom att delta i den
rättspolitiska debatten och där bevaka viktiga
frågor för att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas.
2. Mycket. Det är värdefullt att få möjlighet att lära sig mer om olika
rättsområden och juridiska frågor som jag annars inte skulle stöta på
i mitt dagliga arbete. Tycker också att det är stimulerande att genom
Advokatsamfundet utbyta erfarenheter med kollegor från andra delar
av landet och med andra arbetsområden. Jag tror att mitt samfundsengagemang bidrar till att jag blir en bättre, mer lyhörd advokat.
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Eric M. Runesson, ledamot av Advokatsamfundets styrelse
1. Generellt sett är det nog att förklara och
värna skillnaden mellan advokater och andra
typer av juridiska konsulter.
2. Insikter om hur heterogen kåren är och
vilket engagemang för kärnvärdena som finns
inom delar av kåren som jag annars nog inte
skulle ha kommit i kontakt med.

Börje Samuelsson, ordförande i disciplinnämnden
1. Det sammantaget viktigaste tror jag är att
alla olika kategorier av advokater och advokatbyråer verkligen – trots en allt längre
driven teknisk utveckling på olika plan, ett nytt
medielandskap med bland annat de sociala
medierna samt en allt längre driven strikt
konkurrens- och affärsmässig syn på advokatverksamhet – håller fast vid våra för alla advokater gemensamma kärnvärden. För om vi inte
förmår göra det, utan låter dessa kärnvärden
vika därför att de i konkurrens med kortsiktiga
kommersiella hänsyn kan te sig omoderna och
hämmande, ja då är väl advokattiteln tömd på sitt innehåll och vi blir
juristkonsulter vilka som helst.
2. Intressanta, stimulerande och roliga kontakter med ett stort antal advokater och andra som jag annars sannolikt inte hade kommit i kontakt
med. Sammantaget har samfundsengagemangen tillfört ett betydande
mervärde till mitt yrke som advokat som går utöver det löpande vardagsslitet på kontoret med normala advokatuppdrag.

Leif Ljungholm, vice ordförande i disciplinnämnden
1. Att värna vårt varumärke advokat, så att
titeln alltid uppfattas som en garanti för goda
juridiska kunskaper, oberoende rådgivning
och lojalitet mot klienten. Det är vårt främsta
konkurrensmedel mot andra aktörer på den
juridiska marknaden.
2. Jag fick mitt första samfundsuppdrag 1979
och har därefter haft många uppdrag. Även
om några varit tidskrävande och en del även
ganska slitsamma, har jag fortsatt att acceptera nya uppdrag. Det beror på att arbetet i
samfundet gjort mig – tror jag – mer juridiskt
allmänbildad, då jag fått kunskap inom områden jag normalt inte arbetar
med. Jag har då och då även fått känna tillfredsställelsen av att det vi
åstadkommit varit bra för vårt varumärke advokat.

Sait Umdi, ledamot av Advokatsamfundets styrelse
1. Det finns flera viktiga frågor för Advokatsamfundet. Att värna om rättssäkerheten
och att, bland annat genom sitt remissarbete,
aktivt verka för en ökad rättssäkerhet är en av
de viktigaste frågorna för Advokatsamfundet.
Utvecklingen inom lagstiftningen visar att
värnandet om rättssäkerheten är av högsta
betydelse.
2. Genom mitt samfundsengagemang får
jag möjlighet att aktivt delta i det viktiga
remissarbetet, bidra med min kompetens i de
rättsområden jag verkar inom, en kompetensutveckling hos mig själv samt större kunskap om Advokatsamfundets
viktiga plats i rättsdebatten.

Eva-Maj Mühlenbock, vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse
1. Det finns många viktiga och angelägna frågor för samfundet. En sådan kärnuppgift är att
värna rättsstaten och rättssäkerheten. Det gör
vi huvudsakligen genom vårt gedigna arbete
med remisser och att delta i debatten. Vi lever
i oroliga tider och då är det extra viktigt att vi
advokater står upp för de grundläggande principerna i ett rättssamhälle.
En annan mycket viktig uppgift är att arbeta
med kårens yrkesintressen. Många ledamöter
efterfrågar ett starkt fokus på dessa frågor.
2. Jag har ett starkt intresse för samhällsfrågor, och jag tycker väldigt mycket om att arbeta som advokat. Det
känns viktigt för mig att vara engagerad, inte minst i frågor som rör vår
unga generation. Jag vill bidra till samfundets arbete att inspirera unga
jurister att söka sig till advokatkåren. Jag vill också arbeta för att vår
generation ska stanna i kåren.

Ola Åhman, ledamot av Advokatsamfundets styrelse
1. Advokatkårens konkurrenskraft i förhållande till andra rådgivare som tillhandahåller
juridiska tjänster och från utländska advokatbyråer. Det är viktigt på lång sikt för att advokatbyråerna ska kunna fortsätta att rekrytera
de bästa juristerna.
2. Dels en möjlighet att påverka i olika frågor
som jag tycker är betydelsefulla, dels en inblick i och ökad förståelse för de ganska olika
villkor som advokater i storstäder och ute i
landet med olika inriktning verkar under.
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Åsa Erlandsson, ledamot av Advokatsamfundets styrelse
1. Den viktigaste frågan för mig är framtidsfrågan. Hur fortsätter vi att vara ett attraktivt
yrkesval för framtidens jurister?
2. Genom samfundsengagemanget får jag
insikt i helheten i advokatyrket, våra olika förutsättningar och utmaningar beroende på till
exempel specialitet, verksamhetsstorlek och
var vi driver vår verksamhet. Dessutom får jag
vara med och värna och utveckla advokatens
roll i rättssamhället. Det ger mig en viktig och
energigivande dimension till det många gånger
mer uteslutande affärsinriktade arbetet på
advokatbyrån.
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Vad händer med din byrå om någon
blir sjuk?
Friska medarbetare är en förutsättning för friska, leveranssäkra företag. Får ni
den hjälp ni behöver när ni behöver den i dag? Det är onödigt och kostsamt att
vänta för länge – både för den drabbade, byrån och klienterna.
Vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring med:
• Förebyggande hälsotjänster som hjälper er att hålla er friska, upptäcka tidiga varningssignaler och förebygga ohälsa.
• Snabb tillgång till stort nätverk av privata vårdgivare om någon blir sjuk – träffa en
specialist inom sju dagar, utan remiss.
• Effektiv rehabilitering med rehabledare som samordnar utredning, plan och åtgärder, och hjälper dig att leva upp till ditt arbetsgivaransvar.

Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer.
Tel: 08-546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com

kr

EGET BANKPALATS?
KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 16
Nu finns en unik möjlighet till ett helt eget hus,
fullt på rik historia på en anrik och prestigefull plats.
På paradläge mitt i city bara ett steg bort
från Kungsträdgårdens folkliv och puls.
Ett bankpalats är byggt för att stå. Både byggnaden och
arkitekturen är robust och varaktig. Men med tiden
förändras behov och krav på våra kontor.
Just nu moderniserar vi och skapar yteffektiva
och flexibla lokaler om drygt 4 000 kvm
för mellan 200-400 arbetsplatser.

Intresserad?
Kontakta Magnus Landvik, 0709-68 17 84,
magnus.landvik@vasakronan.se

KOLUMN

Trött på valrörelsen innan
Oisín Cantwell skriver om vår tids kriminalpolitiska populism och kommande valrörelsen.

D

et sista mina arma nerver be
höver är ett valår; de har re
dan försvagats avsevärt av de
senaste årens enfaldiga kriminalpoli
tiska utveckling.
Ingenting blev bättre av att lyssna
på vad Socialdemokraternas valge
neral John Zanchi hade att säga då
han och partisekreterare Lena Råd
ström Baastad i januari kallade till
presskonferens på Sveavägen 68 för
att lägga fram strategin som ska leda
till fyra nya år i Rosenbad.
”Vi har en politisk dagordning i
dag som i någon mening är aukto
ritär. Det finns i väljarkåren en öns
kan om att någon ska ha kontrollen
över samhällsutvecklingen”, sade
John Zanchi belåtet och flöt i väg i
ett rus bestående av lag och ordning
och integration.
Auktoritär? Svenska Akademiens
ordlista ger oss synonymer: ”makt
fullkomlig, egenmäktig; diktatorisk”.
Är verkligen sådana egenskaper
politiskt eftersträvansvärda? Är det
verkligen sådana politiker väljarna
vill ha?
Nu var det dock försent för den
sortens petiga frågor, stenen var i
rullning och sedan dess har vi upp
levt en politisk kakofoni som stun
dom nått en decibelnivå som får en
hårdrockkonsert att framstå som en
nåd att stilla bedja om.
Att sjukvården i de senaste mät
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ningarna från opinionsinstituten lig
ger i topp hos väljarna och att brott
och straff återfinns först på fjärde
efter femte plats tycks inte bekom
ma de sluga strateger, i huvudsak
av moderat eller socialdemokratisk
härkomst, som febrigt drömmer om
att återerövra röster från de obe
stridliga mästarna i genren auktori
tär politik, Sverigedemokraterna.
på vilka ut
tryck den kriminalpolitiska samti
den kan ta sig.
Lagrådet, vars sågningar av min
dre genomarbetade förslag till nya
paragrafer genom åren ofta har till
talat mitt sinne för svart humor,
tittade härförleden närmare på re
geringens idé om att låta ensam
kommande unga få en ny chans till
uppehållstillstånd.
Juristerna skrev att de ”anser att
gränsen här har nåtts för vad som är

låt oss då titta närmare

acceptabelt i fråga om hur lagstift
ning kan utformas”.
Smaka på de orden. Har Lagrå
det, som år 1909 instiftades för att ta
över Högsta domstolens uppgift att
granska lagförslag, någonsin tidigare
uttryckt sig i så här pass hårda, för
att inte säga förödande, ordalag?
Regeringen tycks dock inte be
kommas utan arbetar vidare med
förslaget. Mycket vatten har runnit
under broarna sedan den nytillträd
de statsministern Stefan Löfven i
november 2014 bröstade upp sig och
med en pik till alliansen sa att ”den
här regeringen respekterar Lagrå
det” efter att en illa underbyggd
proposition om att göra vårdvalet
frivilligt drogs tillbaka.
Oppositionen passar givetvis på.
Beatrice Ask, Sveriges mest merite
rade justitieminister, sa nyligen att
”en regering som inte respekterar
Lagrådet är ute på hal is”.
Det har hon rätt i. Men när den
politiska räven Ask i samma inter
vju i Sydsvenskan påstår att är hon
som chef på Justitiedepartementet
satte ”en ära i ta Lagrådet på väldigt
stort allvar” finns det anledning att
bli misstänksam.
Min favorit under åren med
borgerligt styre var då de plågade
justitieråden kom fram till att atte
fallshusen, friggebodar på upp till
25 kvadrat, inte bara utmanade
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den ens har börjat
r egeringsformen utan även bröt
mot två paragrafer i Europakonven
tionen om de mänskliga rättighe
terna.
Vad gjorde regeringen Reinfeldt?
Ryckte på axlarna och tutade vidare.
Eller ta förslaget om att få drog
testa barn. Lagrådet menade att en
misstanke om att ha knarkat inte är
ett tillräckligt allvarligt brott för att
motivera att en 13-åring släpas in till
polisstationen för att kissa i en burk
medan någon tittar på och varnade
för att det kunde bli ett godtyckligt
maktmedel.
Ask fnös att argumenten inte höll
och drev igenom lagen.
De två statsbärande partierna
gjorde för övrigt gemensam sak
flyktinghösten 2015, struntade i do
marnas högljudda protester och in
förde den eländiga bestämmelsen
om id-kontroller på bussar, tåg och
färjor.
nu stannar inte vår tids kriminalpoli
tiska populism vid att socialdemo
krater och moderater är påtagligt
mer förtjusta i Lagrådet då de befin
ner sig i opposition.
Jag har inte lyckats skaka av mig
den uppgivna ton som en tingsrätts
domare hade då han för någon må
nad sedan hörde av sig och sa att
han övervägde att säga upp sig.
Detta sedan statsministern inte
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uteslutit att sätta in militär i förorter
och justitieminister Morgan Johans
son lyssnat på muttranden i justitie
utskottet och tillsatt en utredning
som ska se över den obligatoriska
straffnedsättningen för brottslingar
mellan 18 och 20.
Det är som att den politiska ma
joriteten vill kasta flera hundra års
straffrättslig utveckling, redan i 1825
års lag återfanns en bestämmelse
som gjorde skillnad på tonåringar
och vuxna förbrytare, i papperskor
gen.
I den djungelns medielag som rå
der, inte minst ett valår, får mindre
partier mindre uppmärksamhet. Det
kanske är lika bra. För då slipper vi
lyssna på dem.
Vänsterpartiet har som vanligt
den i riksdagen minst blodtörstiga
uppfattningen om brott och straff.
Företrädare för partiet har emel
lertid gjort ett stort nummer av att
de har drivit frågan om kriminali
sering av sexköp utomlands framåt.
Det vore intressant att få höra vad
de har att säga om den grundläggan
de straffrättsliga principen om dub
bel straffbarhet.
Vi får förutsätta att de inte har
några invändningar om irländska
kvinnor som gör abort i Sverige
ställs inför rätta då de kommer hem.
Det är för övrigt en lisa för själen
att kristdemokraterna efter vådliga

utflykter inom politikområden som
migration och lag och ordning tittat
på opinionssiffrorna och förskrämt
återvänt till trygga profilfrågor som
familj och äldreomsorg.
av denna
text. Skummar mediesajter. Social
styrelsen medger allvarliga brister i
rapporten som ligger till grund för
medicinska åldersbedömningar av
asylsökande. Moderaterna vill göra
det lättare för polisen att använda
hemliga tvångsmedel som exempel
vis elektronisk a vlyssning, det ska
räcka med något så lättvindigt och
diffust som ”oro” för planering av
terrorbrott för att få tillstånd till så
pass ingripande åtgärder. Justitiemi
nistern lanserar ännu en ekonomisk
satsning på polisen, utan att nämna
att även åklagare och domstolar be
höver ytterligare resurser för att
kunna hantera det polisen förmodas
åstadkomma.
Det är en genomsnittlig nyhets
dag våren 2018 och det enda som
saknas är att centerledaren Annie
Lööf än en gång förklarar för oss
att det i Sverige är olagligt att begå
brott.
Att valrörelsen inte ens har tagit
fart på riktigt är inte en upplyftan
de tanke.

jag tar en paus i skrivandet

I DEN
DJUNGELNS
MEDIELAG
SOM RÅDER,
INTE MINST
ETT VALÅR,
FÅR MINDRE
PARTIER
MINDRE
UPPMÄRK
SAMHET.
DET KANSKE
ÄR LIKA
BRA. FÖR DÅ
SLIPPER VI
LYSSNA PÅ
DEM.

Oisín Cantwell
Nyhetskolumnist, Aftonbladet
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Skiljeförfaranden – dags
Advokat James Hope replikerar på advokat Olle Flygts inlägg tidigare i år om skiljeförfaranden. Hope anser bland annat att SCC:s statistik visar en annan verklighet om skiljeförfarandets effektivitet än den som Olle Flygt målade upp, och att skiljedomsklander inte är något
som i sig ska fördömas.

O

lle Flygt konstaterade i num
mer 2 av Advokaten att skilje
förfaranden, såväl internatio
nella svenska som helsvenska sådana,
tyvärr alltför ofta avvikter från idea
let, det vill säga en effektiv och rätts
säker tvistlösningsform som kan ge
nomföras relativt snabbt till rimliga
kostnader (Debatt, ”Skiljeförfarande
– dags för självsanering? Ett intres
sant advokatinitiativ”, nr 2 2018, år
gång 84, s. 42–43).
Advokatinitiativet och ”självsa
neringen” som Olle Flygt beskriver
det ska givetvis välkomnas. Man kan
alltid bli bättre, och Sverige ligger i
framkant inom skiljemannavärlden
delvis eftersom det finns en livlig
debatt här kring hur skiljeförfaran
den kan förbättras. Häromdagen höll
till exempel Swedish Arbitration
Association ett utmärkt seminarium
på temat skiljedomskrivning.
Olle Flygts konstaterande är dock
något missvisande.
STATISTIKEN FRÅN STOCKHOLMS
HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT
Stockholms Handelskammares Skil
jedomsinstitut (SCC) införde nya
regler från och med 1 januari 2017
som kräver bland annat att parterna
ska agera på ett effektivt och skynd
samt sätt under förfarandet (§ 2(1);
se också § 49(6) och § 50). SCC kom
nyligen ut med sin statistik för 2017
(http://www.sccinstitute.se/statis
tik/), och statistiken visar en annan
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verklighet än den som Olle Flygt
målade upp i sin artikel.
För majoriteten av de mål som på
kallades under SCC-reglerna under
2017 tog det mellan sex och tolv må
nader från tidpunkten för registre
ringen av ett mål till meddelande
av dom. För majoriteten av målen
som påkallades under SCC-reglerna
för förenklat skiljeförfarande under
2017 meddelades dom inom tre till
sex månader.
Denna statistik faller bra ut i jäm
förelse med statistiken för omlopps
tider för tvistemål i Stockholms
tingsrätt, som är 8,9 månader för
2017 (totalt exkl. gemensam ansökan
om äktenskapsskillnad 75:e percen
tilen mål, http://www.stockholm
stingsratt.se/upload/Lokala_webb
platser/Domstolsverket/Statistik/
Enskilda%20domstolars%20resul
tat.pdf).
Jämfört med SCC:s statistik bakåt

i tiden (http://www.sccinstitute.se/
statistik/statistik-2008-2016/) ser
man dessutom en markant förbätt
ring för de mål som påkallades un
der SCC-reglerna, tvärtemot Olle
Flygts antagande att skiljeförfarande
na har ”gått i den andra riktningen”.
År
2014
2015
2016
2017

% inom 6
månader
5%
2%
9%
28 %

% 6–12
månader
52 %
52 %
46 %
44 %

% inom 12
månader
57 %
54 %
55 %
72 %

Trenden enligt de förenklade regler
na är inte lika tydlig, men även där
går den i rätt riktning:
År
2014
2015
2016
2017

% inom 6
månader
60 %
62 %
2,5 %
54 %

% 6–12
månader
30 %
26 %
55 %
38 %

% inom 12
månader
90 %
88 %
57,5 %
92 %

Visserligen har man ingen statistik
för ad hoc-skiljeförfaranden, och det
förekommer också skiljeförfaranden
i Sverige enligt andra institutionel
la regler, men det är ändå SCC som
administrerar de flesta institutionel
la skiljeförfaranden i Sverige (såsom
utredningen konstaterade i SOU
2015:37, s. 65).
Det finns inte heller statistik över
hur mycket ett skiljeförfarande kos
tar. Som bekant är det ombudskost
naderna som står för största delen
av de totala kostnaderna för ett skil
jeförfarande, och här kan jag hålla
med Olle Flygt om att det finns skäl
att reflektera. Behöver man skriva
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för självsanering?
långa inlagor? Ska man verkligen
upprepa sig (igen) för att försöka
övertyga skiljemännen? Svenska
ombud är emellertid enligt min er
farenhet oftast mycket bättre än ut
ländska ombud – och synnerligen
engelska ombud – vad gäller den här
problematiken.
KLANDER
Olle Flygt menar också att klander
processer blivit allt vanligare de se
naste åren, men även detta påståen
de synes vara något missvisande.
SOU 2015:37, ”Översyn av lagen
om skiljeförfarande”, s. 70, innehöll
följande statistik över antalet klan
dermål mellan 2004 och 2014:

Statistiken fram till 2014 visar att
antalet inkomna mål varit någorlun
da konstant sedan 2004.
Jag har inte sett statistiken för se
nare år och det är möjligt att antalet
klandermål nyligen har ökat, men
att klandra en skiljedom är inte nå
got som i sig ska fördömas. Advoka
tens främsta uppgift är att företräda
och tillvarata klientens intressen.
Om det begåtts allvarliga proces
ADVOKATEN NR 4 • 2018

suella fel i ett skiljeförfarande till
klientens nackdel, då tillvaratar ad
vokaten klientens intressen genom
att företräda klienten vid klander av
skiljedomen.
En begränsning av klandermöj
ligheterna och tidsfristen har emel
lertid nyligen föreslagits i den ny
publicerade lagrådsremissen ”En
modernisering av lagen om skilje
förfarande”, p. 7.2 och 7.4, s. 46–52.
Domstolarna har också redan i dag
möjlighet att under vissa förutsätt
ningar utdöma solidariskt betal
ningsansvar för rättegångskostnader
när ett ombuds eller en ställföre
trädares vårdslösa eller försumliga
agerande vållat motparten kostna
der – denna möjlighet har domsto
larna utnyttjat i ett antal klander
mål, se till exempel Svea hovrätts
mål nr T 6147-10 (28/3 2013), mål nr
T 6123-12 (22/4 2013), mål nr T 779614 (28/4 2015) och mål nr T 5296-14
(19/2 2016).
Av rättssäkerhetsskäl är det dock
viktigt att det finns en ventil för de
fall där det förekommit allvarliga
processuella fel.
FÖRLIKNING OCH MEDLING
Olle Flygt hänvisar i sin artikel till
Debevoise & Plimptons uppfö
randekod (Protocol to Promote Ef
ficiency in International Arbitra
tion, https://www.debevoise.com/~/
media/files/capabilities/russia%20
comercial%20arbitration/%20ar
bitration%20protocol.pdf). Koden

innehåller 25 förslag, och som Olle
Flygt påpekar är många av dessa
förslag tillämpbara även för skilje
förfaranden i Sverige.
Ett av dessa förslag är att advoka
ter ska undersöka förlikningsmöjlig
heter i samband med ett skiljeförfa
rande, exempelvis genom medling
när det är lämpligt. Medling lyser
dock med sin frånvaro i samband
med de flesta svenska skiljeförfa
randen. Många advokater känner
sig inte hemma med medlingsför
faranden och skiljemän vågar inte
föreslå att medling kan förekomma
vid sidan av ett skiljeförfarande. Vi
har emellertid ett eget medlings
institut här i Sverige med moder
na medlingsregler genom SCC och
dess medlingsregler från 2014. För
en gedigen sammanfattning av med
ling hos SCC, se Samuel Carey,
”SCC Practice Note – Mediation
Proceedings 2003–2017”, decem
ber 2017 (http://sccinstitute.se/me
dia/231969/scc-practice-note-media
tion-final.pdf).
Jag skulle vilja uppmuntra även
svenska advokater att överväga och
föreslå medling när det är lämpligt i
samband med ett skiljeförfarande.
Avslutningsvis välkomnar även
jag Daniel Vargös initiativ och ser
fram emot fortsatt debatt och dis
kussion i syfte att ytterligare för
bättra skiljeförfaranden i Sverige.

JAG SKULLE
VILJA UPP
MUNTRA
ÄVEN SVENS
KA ADVO
KATER ATT
ÖVERVÄGA
OCH FÖRE
SLÅ MEDLING
NÄR DET ÄR
LÄMPLIGT I
SAMBAND
MED ETT
SKILJEFÖR
FARANDE.

James Hope
Advokat
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Upprop för kultur
Nu lanseras Kulturinitiativet vars syfte är att med kulturens hjälp integrera invandrare.
Advokater har en viktig uppgift i detta arbete, skriver advokat Fred Wennerholm med flera.

A

tt hitta metoder och platser för
att skapa lyckad integration i
vårt nya Sverige är något som
även vi jurister bör göra runt om i
hela landet.
Idrotten har länge varit förebil
der i ämnet, och nu skall vi kunna
utveckla även kulturen och dess folk
för att få Sverige att skapa ett fred
ligt och välkomnande Sverige för de
många nyanlända som ofta kommer
från ett våldsamt förflutet.
I Stockholm har nu en riksfören
ing med namnet Kulturinitiativet
startats – av ideella föreningen Ope
rainitiativet – för att samla de ideel
la föreningar inom konst och musik
och kultur som vill vara verksamma
även med de många unga och gamla
som inte ännu lyckats få något väl
komnande i sitt nya Sverige. Ett land
som ändå består av en samhällskul
tur som i århundraden varit fram
gångsrikt utvecklad även av många
hitflyttade.
Kultursektorn är känd för att vara
utrustad med en extra energi (élan
vital) för att skapa gemensamma
känslor.
Sång och musik är det som kan
ske tydligast skapar mänsklig värme,
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där han senare
blev delägare. Han var i början av sin
advokatgärning främst verksam inom
sjörätt men övergick senare till affärsjuridik och skiljedomsverksamhet
inklusive investment arbitration ända
fram till 2015. Kulturen ägnade han
sig åt genom bland annat ledamotskap
i en rad kulturstiftelser, och år 2008
var han med och startade den ideella
föreningen Operainitiativet vars syfte
är att förbereda nybyggnation av ett
operahus i Stockholm.

och det skall inte glömmas att den
kristliga reformationen på 1500-talet
hade stor hjälp av att psalmsånger
sjöngs av hela församlingen och ej
allenast av en liten kyrklig kör som
på den katolska tiden.
Kultursektorns folk i vårt land har
en påtagligt begränsad ekonomi (se
SOU 2018:23 Konstnärspolitiska ut
redningen 2016:04) och det är där

för viktigt att de många konstnärligt
verksamma individerna kan känna
att deras ofta liberalt frisinnade ka
raktär kan skapa positiva känslor av
gemenskap i vårt nya Sverige.
Att därmed känna att man redan
som ung har en samhällsroll då det
gäller att attrahera dynamiska ka
raktärer kan utgöra en avgörande
inspiration som i förlängningen kan
utveckla Sverige till en föredömlig
kulturnation.
Kulturinitiativet skall söka medel
från såväl privata som allmänna stif
telser för att sedan kunna dela ut
till de medlemmar som visat tydligt
intresse att ikläda sig en uppskattad
samhällsroll till stöd för integratio
nen.
De många nyanlända består även
av dynamiska individer som kan
känna sig få stöd för sin personli
ga utveckling, vilket i nästa skede
kan utöka entreprenörskapet på ett
sätt som kan komma att ekonomiskt
gynna Sverige i stor omfattning.
Kulturinitiativet skall inte ha en
partipolitisk verksamhet så att kul
turen uppfattas som propaganda
annat än för den demokratiska sam
hällsmodellen som har varit grund
ADVOKATEN NR 4 • 2018
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och integration
läggande sedan demokratistater
började växa fram på vår jord.
få frågan vad som
skapat ett initiativ för kulturen inom
juristsektorn. Det enklare svaret
är naturligtvis att juristernas roll i
samhällskulturen inte ger dem plats
inom kultursektorn, men för en po
sitiv utveckling bör det skapas ökad
kommunikation för att hjälpa vårt
land.
Sveriges historia har särskilt på
senare tid lyckats visa en mycket
begränsad volym av lidande. Inre
stridigheter bland medborgarna har
sedan vikingatiden i Norden varit
på en exemplariskt låg nivå i förhål
lande till många andra nationer. Det
nordiska (svensk-danska) uttrycket
”Land skall med lag byggas” förekom
i våra så kallade landskapslagar re
dan på 1200-talet. Att lagar redan på
tidig medeltid nedtecknades för att
inte misstag mot medborgare skulle
begås av domare bara för att de fått
rätt att bestämma, är något som ut
vecklats väl ända in i modern tid.

som jurist kan man

utveckling i vårt
land hör även vad som ägde rum
på tidigt 1500-tal då Sveriges främ
ste reformatör Olaus Petri skrev
genomtänkta så kallade domarreg
ler som kunnat utnyttjas i sin hel
het ända fram till i dag i nuvarande
lagböcker.
Vi jurister har således följt den
humana rättsstatens idé som Mäs

till denna humana
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ter Olof ville klargöra, nämligen
vikten av att lyssna noggrant på alla
vittnen och misstänkta, särskilt när
man som domare erhållit makten att
få bestämma. Att sålunda lyssna på
”alla” förutsatte att domaren skul
le ställa riktigt kloka frågor för att
kunna bedöma vad som verkligen
ägt rum.
Denna oerhört viktiga ambition
att ”förlossa” sanningen, så kallad
maieutik, är något som inte endast
jurister utom även andra besluts
fattare gjort ett svenskt kultursam
hälle av.
har nu under två år
belönat ”kreativa platser” runt om i
landet genom att ge mycket pengar
till olika institutioner och fören
ingar som visat sig framstående att
skapa gemenskap med många ny
anlända. Ett gott exempel är ”Flen
världsorkester” som fått 3,3 miljoner
för att utveckla Folkets hus i Flen
till ett Culture house för måleri,
foto, film, teater med mera
Flenvärldsorkester var det första
initiativ som Operainitiativet tog för
att försöka skapa en förebild för hur
ett kulturinitiativ skulle utformas.
Flen har sedan decennier haft ett
statligt migrationsverk inom kom
munen som skapat en inflyttning av
många olika kulturer som nu visat
stor uppskattning för att kunna ut
veckla talanger inom musik, bild
konst och teater med mera.
Den atmosfär av gemenskap och

statens kulturråd

glada samkväm som äger rum är ju
en positiv vinkel av den svenska sam
hällskulturen som länge även präg
lats av en religion som helst undviker
stridigheter med andra religioner.
Skulle någon gång en fråga upp
komma av en individ från en annan
religion finns anledning att ge be
röm åt Mäster Olof som visade ett
starkt samhällsintresse för att ut
veckla ett klokt och fredligt Sverige.
Att vårt nya Sverige kan använda
sig av sin kultursektor som har stor
förmåga att åstadkomma fredlig per
sonkemi är en påtaglig tillgång som
inte endast kan skapa integration
utan till och med assimilation med
den historiska svenska kulturen.
att advokater och deras byråer i vårt
avlånga land kan ha förbindelser
med lokala kulturnätverk kan kom
ma att utgöra en stor tillgång att väl
ja rätt kulturgrupper för integratio
nens utveckling på orten.
De ideella föreningarna Kultur
initiativet och Operainitiativet tar
gärna emot förslag till att bidra med
synpunkter och medel.

VI JURISTER
HAR SÅLE
DES FÖLJT
DEN HUMA
NA RÄTTS
STATENS IDÉ
SOM MÄSTER
OLOF VILLE
KLARGÖRA,
NÄMLIGEN
VIKTEN AV
ATT LYSSNA
NOGGRANT
PÅ ALLA
VITTNEN OCH
MISSTÄNKTA.

Fred Wennerholm
fred.wennerholm@operainitiativet.se
Aktivt medverkande: Felix Engström,
felix.heby@gmail.com, Peter Olof Nilsson,
peter.nilsson@caswa.se,
Johan Bengt Påhlsson, jbengtpahlsson@
hotmail.com, Adam Bäcklin, adam@
voneulerpartners.se, Jenny Eriksson,
jenny.eriksson95@gmail.com
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GDPR – några saker att tänka
Den 25 maj 2018 får Europa en ny gemensam och harmoniserad lagstiftning rörande dataskydd: dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR blir direkt tillämplig i hela EU men kommer
även att kompletteras med nationella bestämmelser av olika slag. GDPR kommer att gälla
som lagstiftning i Sverige vid införandet och ersätter personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen.

D

et är organisationen (företaget
eller myndigheten) som ansva
rar för att skyldigheter förtyd
ligas och utökas och att de registre
rades rättigheter förstärks. Ytterst är
det styrelsen i företag/föreningar el
ler kommunernas nämnder som är
ansvariga för att regleringarna följs.
En av de största och mest upp
märksammade förändringarna är de
utökade möjligheterna för Datain
spektionen att besluta om adminis
trativa sanktionsavgifter. Genom
GDPR införs det möjligheter att i
vissa fall besluta om en administra
tiv sanktionsavgift på upp till
20 miljoner euro eller 4 procent av
vissa organisationers omsättning
om en organisation missköter sin
behandling av personuppgifter.
Begreppet personlig integritet
finns både i grundlag och lag samt i
ett antal konventioner som Sveri
ge ratificerat. Svensk grundlag ger
ett grundläggande skydd för den
personliga integriteten utöver det
skydd som följer av att lag eller an
nan föreskrift inte får meddelas i
strid med Europakonventionen. Frå
gan om personlig integritet regleras
dessutom i sex konventioner som
Sverige ratificerat varav en är den
världsomfattande FN-stadgan.
Denna artikel tar upp en del saker
som personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden bör tänka
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EU klargör det
centrala regelverket. Tvingande
men medger viss
anpassning.
Svensk lag reglerar
vissa frågor som
Sverige får bestämma (riksdagen).
Vissa tillämpningsregler och delegation
till myndigheter klargörs (regeringen).

Dessa frågor regleras
i andra författningar
(dataskyddsförordningen gäller inte).
Dataskyddsförordningen

Yttrandefrihet
Brottsbekämpning

Dataskyddslagen

Registerlagar

Svenska dataskyddsförordningen

Registerförordningar

I förordningen ges Datainspektionen
rätt att besluta om vem som får
klarföra branschpraxis.
Bilden illustrerar förhållandet mellan olika bestämmelser; ju lägre ner, desto mindre
tyngd. Av bilden framgår att dataskyddsförordningen är en överordnad lagstiftning
(rött fält). Vissa frågor faller utanför dataskyddsförordningen (markeras med grå
pilar). Dataskyddsförordningen ger viss möjlighet för svenska särbestämmelser som
främst kommer att tas in i dataskyddslagen och i olika registerlagstiftningar (orange
färgade fält). Det kommer också att beslutas om nationella förordningar (lila fält).
Ett visst utrymme kommer även att finnas för godkänd branschpraxis.

på och förbereda sina organisatio
ner för inför den 25 maj 2018.
VAD ÄR DET SOM HÄNDER
OCH VARFÖR ÄR DET EN
SÅDAN HYPE RUNT GDPR?
I huvudsak handlar hypen runt data

skyddsförordningen (GDPR) kring
det faktum att övertramp av GDPR
kan innebära avsevärda sanktionsav
gifter för en organisation. En annan
sak som inte varit lika uppmärksam
mad är de rigorösa informations
krav som ställs på en organisation
ADVOKATEN NR 4 • 2018
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på inför den 25 maj 2018
samt skyldigheten att inom en må
nad redovisa vilken behandling av
den registrerades personuppgifter
som företagits.
Vid en jämförelse med person
uppgiftslagen (PuL) innehåller
GDPR följande nyheter och konse
kvenser:
höga sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter upp till 20 miljo
ner euro eller 4 procent av ett före
tags omsättning. Myndigheter kan få
betala sanktionsavgifter på upp till
10 miljoner kronor.
missbruksregeln försvinner

Regleringen om ostrukturerade
personuppgifter och missbruksre
geln (som är en svensk särreglering)
försvinner vid införandet av data
skyddsförordningen.

PRESENTATION
Dag Wetterberg är
advokat och författare. Han har skrivit
Medierätt – en
handbok (Norstedts
Juridik 2014) samt
Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken (Sanoma
Utbildning 2018).

behov. Om den registrerade begär
utdrag elektroniskt ska hen även få
informationen elektroniskt och kost
nadsfritt. Den personuppgiftsansva
rige ska kunna lämna information
om de åtgärder som gjorts och ge
klar, enkel och lättfattlig information
samt underlätta den registrerades
utövande av sina rättigheter.
dataportabilitet

profilering

Det införs ett rigoröst regelverk för
så kallad profilering. Detta införs
för att skydda EU-medborgares in
tegritet. Det blir helt enkelt svårare
för organisationer att profilera sina
kunder brett.
nya principer

Öppenhet, integritet, konfidentiali
tet och ansvarsskyldighet. Exakt vad
som ryms i dessa nya begrepp får en
klarare betydelse efter införandet
av dataskyddsförordningen då en ny
rättspraxis bildas.
ökad informationsskyldighet

Den personuppgiftsansvarige kom
mer att få en utökad informations
skyldighet då den som vill efter
fråga uppgifter (den registrerade)
kan göra det när hen vill. Den per
sonuppgiftsansvarige måste lämna
uppgifter inom en månad med en
månads förlängning om den person
uppgiftsansvarige kan visa ett tydligt
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Regleringen om dataportabilitet tar
bland annat sikte på sociala nätverk
som Twitter, Facebook och Linked
in. Den registrerade har enligt den
na reglering rätt att överföra sina
personuppgifter från till exempel
Twitter till Facebook. Denna reg
lering är inte begränsad till sociala
nätverk, varför den kan gälla många
personuppgiftsansvariga.
personuppgiftsincidenter

I reformen har en tvingande regle
ring om anmälan av personuppgifts
incidenter till Datainspektionen in
förts. Den personuppgiftsansvarige
ska göra en sådan anmälan inom 72
timmar från att incidenten inträffat.
Den som är personuppgiftsbiträde
ska rapportera till den personupp
giftsansvarige. Ibland måste även
den personuppgiftsansvarige rap
portera till den registrerade.
rätten till radering

En registrerad person har rätt att

vända sig till ett företag eller en
myndighet som behandlar person
uppgifter och be att uppgifterna
som avser hen raderas.
barns samtycke

Regleringar införs rörande barns
samtycke. I dataskyddslagen föreslås
samtyckesåldern bli 13 år i Sverige.
Sammantaget är GDPR ett uttryck
för lagstiftarens vilja att stärka den
registrerades rättigheter (fysikerns)
att få sin integritet respekterad. Så
ledes har denna lagstiftning egent
ligen ingenting med it-rätt att göra
utan är en offentligrättslig lagstift
ning som tar sikte på att skydda pri
vatpersoners integritet.
Anledningen till att denna lag
stiftning, och även PuL, har katego
riserats som it-rätt är att frågorna
ofta hamnat på organisationens itavdelning eller externa it-support.
När en organisation ska genomföra
införlivandet av GDPR i sin orga
nisation är det min starka rekom
mendation att styrelse och ledning
(verksamheten) leder genomföran
det av projektet även om it och ju
ridik är en viktig del för ett lyck
at GDPR-projekt. Av illustrationen
nedan är det alltså i verksamheten
som projektet genomförs och där it
och juridik kopplas på som viktiga
komponenter för ett lyckat projekt.
Nedan skriver jag om hur vi som
rådgivare lyckats genomföra lyckade
GDPR-projekt hos organisationer,
helt enkelt några saker advokater
kan ta med sig som rådgivare i de
GDPR-projekt som ni deltar i.
KÄNNETECKNANDE FÖR
GDPR OCH HUR MAN KAN
DRIVA ETT GDPR-PROJEKT
GDPR är en omfattande lagstiftning
med 178 skäl och 98 artiklar. Det sä
ger sig självt att det är en stor utma

SÅLEDES HAR
DENNA LAG
STIFTNING
EGENTLIGEN
INGENTING
MED IT-RÄTT
ATT GÖRA
UTAN ÄR EN
OFFENTLIG
RÄTTSLIG
LAGSTIFT
NING SOM
TAR SIKTE PÅ
ATT SKYDDA
PRIVAT
PERSONERS
INTEGRITET.

»
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”Dataskyddsförordningen GDPR.
Förstå och til�lämpa i praktiken” är något så
ovanligt som en
juridisk bestseller
och har legat på
topplistorna sedan
den kom ut i slutet
på januari 2018.

ning för alla organisationer att ta sig
an och införliva en sådan lagstift
ning i sin verksamhet. Hur ska man
göra då?
Min medförfattare till boken: Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken, Monika
Wendleby, beskriver en metod som
går ut på att vi anger tre påståen
den till huvudmannen som sedan
får välja ett eller para ihop flera på
ståenden:
1. Allt ska vara rätt;
2. Allt skall vara genomgånget;
3. Börja med det viktigaste först.
Utifrån GDPRs komplexitet och
avsaknaden av rättspraxis tror vi
inte att någon organisation klarar
av punkt 1 – allt ska vara rätt. Det är
en bra ambition och något som or
ganisationen kanske klarar av i en
förlängning. Men risken med denna
ambition är att organisationen fast
nar i detaljer som sedermera visar
sig vara av mindre betydelse. Helt
enkelt att man fastnar i sitt projekt

och missar att komma i mål med det
viktigaste förändringarna före den
25 maj 2018.
Det sätt vi rekommenderar är en
kombination av punkterna 2 och 3 –
allt ska vara genomgånget och börja
med det viktigaste först. Det är först
när organisationen gjort en genom
gång av hur de behandlar person
uppgifter som de kan göra de vikti
gaste förändringarna och genomföra
vederbörliga ändringar.
När organisationen kommit fram
till genomförandet av punkterna 2
och 3 går projektet vidare i fasen ef
ter den 25 maj. GDPR handlar hela
tiden om att bli bättre och att arbeta
med att utveckla det inbyggda dataskyddet.
Jag är övertygad om att GDPR
kommer att vara en naturlig del av
den moderna organisationens DNA,
ungefär lika naturligt som att vi för
väntas sköta vår bokföring.
Enligt min mening kommer det
dessutom vara en kvalitetsstämpel

för de organisationer som tar detta
på allvar och genomför de nödvän
diga förändringarna i sin organisa
tion. Ett genomförande, på rätt sätt,
kommer att öka förtroendet för orga
nisationen och göra att fler kommer
att vilja göra affärer med organisa
tionen.
Som en avslutande reflektion kan
jag skildra en sak som fick mig att
tänka efter när jag och Monika höll
en föreläsning för upphandlare på
kommuner och myndigheter: De
organisationer som inte gjort sin
GDPR-hemläxa kommer inte att klara de obligatoriska kraven i de flesta
upphandlingar som görs efter den
25 maj 2018. När detta gick upp för
mig insåg jag hur affärskritiskt det
kommer att vara för organisatio
ner att anpassa sin verksamhet till
GDPR, inte minst för att man annars
riskerar att förlora potentiella affä
rer och vitala samarbeten.
Dag Wetterberg
Advokat

Hogia Konkursanalys — tidseffektiv hjälp för
konkursutredningar med hög kvalitet!
Kontrollera, analysera och dokumentera konkursbolagets
redovisning snabbare och enklare.
•

Enkelt, modernt och lättanvänt, du kommer snabbt igång.

•

Funktionellt, anpassat för konkursutredningar.

•

Flexibelt, det enda du behöver är en SIE-fil.

Kontakta oss på 0303-667 80 eller advokat@hogia.se
så hjälper vi dig att komma igång!
hogia.se/advokat
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EU-rätten rymmer
I Sverige finns en uppdämd potential i tillämpningen av EU-rätten. De skyldigheter att til�lämpa EU-rätten som följer av det svenska EU-medlemskapet genererar en rad möjligheter
för svenska jurister. Stora vinster för klienter och rättstillämpningen i stort kan göras om
EU-rätten bättre tas till vara. Det anser Erik Lagerlöf, adjungerad professor.

S

veriges inträde i EU förtjänar
att beskrivas som en historisk
händelse av ansenligt mått. In
tåget representerade kulmen på en
brokig resa där förhållandet till vad
som numera kallas EU (tidigare EEG
och EG) utgjort ett av landets vik
tigaste problem alltsedan slutet av
1950-talet. Sverige hade länge försökt
balansera mellan å ena sidan starka
ekonomiska realiteter som talat för en
nära anknytning till eller medlemskap
i EU och å andra sidan utrikespolitis
ka betänkligheter och önskemål om
bevarande av en stor intern hand
lingsfrihet i ekonomisk-politiska frå
gor. År 1989 inleddes förhandlingarna
mellan de dåvarande EFTA-staterna,
däribland Sverige, och EU om Euro
peiska ekonomiska samarbetsområ
det (EES) och EES-avtalet trädde i
kraft 1994. Redan 1990, under de på
gående EES-förhandlingarna, svängde
emellertid den socialdemokratiska re
geringen Carlsson i medlemskapsfrå
gan. Det svenska medlemskapet i EES
i egenskap av EFTA-stat blev endast
ettårigt och när Sverige, tillsammans
med Finland och Österrike, gick med
i EU den 1 januari 1995 innebar det för
många att ett länge eftertraktat mål
nåtts. Den nya gemenskapen betydde
också början på en ny period i svensk
samhällsutveckling, på vad Ulf Ber
nitz har kallat europeiseringens epok.
I ett rättsligt perspektiv medförde de
rättigheter och skyldigheter som Sve
60

PRESENTATION
Erik Lagerlöf
arbetar som jurist
på Vinge och är
även adjungerad
professor vid Handelshögskolan i
Stockholm samt
visiting fellow vid
St Edmund’s College (Cambridge University). Erik har tidigare arbetat för
både den svenska och brittiska domaren vid EU-domstolen, han har forskat
i EU-rätt vid bland annat Harvard Law
School och han är i grunden engelsk
barrister med juridikexamen från Cambridge University.

rige accepterat genom sitt EU-inträde
betydande förändringar, en utveck
ling som också accelererat i och med
att EU-medlemskapet fortgått.
Min egen första ordentliga intro
duktion till EU-rätten fick jag när
jag vid mitt tredje år som juriststu
dent i Cambridge hade förmånen
att bli undervisad av professor Sir
Alan Dashwood QC. Efter att hans
far stupat i Nordafrika under andra
världskriget, och tidigare hans far
bror i striderna under första världs
kriget, hade professor Dashwood
i tidig ålder fått en stark personlig
koppling till vad ohyggligheterna
under 1900-talet betytt för Europa.
Uppväxten i skuggan av världskri
gen och den ständiga påminnelsen
om det kalla krigets verklighet hade

format hans tankar om Europa och
behovet av samarbete. Det var detta
perspektiv som professor Dashwood
förmedlade när han tog emot på
sitt rum på Sidney Sussex College
i Cambridge och det var tack vare
den inspiration och värme som pro
fessor Dashwood förmedlade som
jag tog till mig EU-rätten. Cambrid
ge följdes av doktorandstudier i äm
net och jag spenderade sedermera
tre år vid EU-domstolen som rätts
sekreterare hos först den svenska
och senare den brittiska domaren.
Därefter följde en tid som akade
miker vid Harvard Law School och
när jag återvände till Sverige under
sommaren 2015 var det med för
hoppningen om att kunna utnyttja
och dela med mig av det internatio
nella perspektiv som jag tillskansat
mig under 15 år utomlands. I min
mening finns det i Sverige en upp
dämd potential i tillämpningen av
EU-rätten där många jurister fortfa
rande inte använder sig av de möj
ligheter som återfinns häri. Jag är
övertygad om att stora vinster för
klienter och rättstillämpningen i
stort kan göras om EU-rätten bättre
tas till vara. Denna artikel avser att
understryka detta perspektiv.
EU-RÄTTENS GENOMSLAGSKRAFT
För att inse nyttan av det EUrättsliga perspektivet måste ock
så nödvändigheten av dess til�
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en stor potential
lämpning förstås. De två går hand
i hand. Det är i grunden relatio
nen mellan den svenska rättsord
ningen och EU-rätten som förkla
rar både varför och hur den senare
får en sådan a vgörande betydelse
för svenska jurister. Förhållandet
mellan EU-rätten och de nationella
rättsordningarna behandlas numera
i grundfördragen där principen om
EU-rättens företräde framför med
lemsstaternas nationella rättsord
ningar lades fast genom Lissabon
fördraget (av politiska skäl dock på
en något undanskymd plats, näm
ligen i förklaring (nr 17) om före
träde, fogad till Lissabonfördragets
slutakt). Men som bekant hade EUdomstolen redan långt dessförin
nan i det klassiska rättsfallet Costa
mot ENEL (mål C-6/64) bestämt att
EU-rätten ska ges företräde fram
för nationell rätt. Detta förhållande
innebär att EU-rätten har företräde
framför alla former av nationell rätt,
inklusive författningar och grundla
gar. Principen om EU-rättens före
träde innebär i ett konkret förhål
lande där en nationell lagregel står
i konflikt med exempelvis en för
ordning att en nationell domstol
måste ge full effekt åt den EU-rätts
liga bestämmelsen och inte tillämpa
den motstridande nationella regeln,
även om denna skulle antagits se
nare i tiden. En nationell domstol
behöver således inte begära eller av
ADVOKATEN NR 4 • 2018

vakta att den nationella bestämmel
sen undanröjs genom lagstiftning el
ler andra åtgärder.
Reglerna om direkt effekt, det vill
säga när EU-rättsliga bestämmelser
kan ge upphov till individuella rät
tigheter och skyldigheter som kan
göras gällande av enskilda inför na
tionella domstolar och myndighe
ter, är centrala för EU-rättens til�
lämpning och genomslagskraft. Alla
typer av EU-akter som innehåller
någon form av bindande rättslig
förpliktelse, och därmed en korre
sponderande rättighet, kan i prin
cip komma ifråga för direkt effekt,
förutsatt att de uppfyller kriterier
na tydlighet, precision och ovill
korlighet. Således kan såväl för
dragsartiklar som bestämmelser i
förordningar, direktiv, beslut och in
ternationella avtal ha direkt effekt.
En minst lika viktig praktisk
betydelse som reglerna om direkt
effekt har principen om indirekt effekt, eller EU-rättskonform tolkning.
Nationella domstolar och myndig
heter är skyldiga att tolka nationell
lagstiftning med hänsyn tagen till
relevanta bestämmelser i EU-rätten
oberoende av om dessa har direkt
effekt eller ej. Den skyldighet som
följer härav är omfattande. En na
tionell domstol måste så långt som
möjligt tolka nationell rätt i ljuset
av innehåll och syfte i de på områ
det gällande EU-rättsliga bestäm

melserna. Skyldigheten att tilläm
pa en direktivkonform tillämpning
på alla nationella rättsregler som
är öppna för tolkning är kanske det
mest typiska fallet på hur principen
om indirekt effekt får genomslag.
Men denna princip gäller också ex
empelvis internationella avtal som
EU ingått, där en nationell regel kan
komma att behöva tolkas i ljuset av
en aktuell bestämmelse i ett sådant
avtal.
Utöver principerna om direkt och
indirekt effekt finns också principen
om statens skadeståndansvar, det
vill säga reglerna om enskildas rätt
till skadestånd från staten. Om inte
kriterierna för direkt effekt är upp
fyllda, exempelvis när ett direktiv är
relevant i en process mellan två pri
vata rättssubjekt (direktiv har inte
så kallad horisontell direkt effekt),
och då det inte heller finns någon
nationell lagstiftning att tolka i lju
set av EU-rätten, måste en eventuell
möjlighet till skadestånd från staten
beaktas. Enligt den välkända så kal�
lade Francovich-principen kan en
medlemsstat bli skadeståndsskyldig
och förpliktigas att utge ersättning
för skador som den orsakat enskilda
genom åsidosättande av EU-rätten.
Givetvis finns det avsevärt mycket
mer att beakta gällande EU-rättens
tillämpning i den svenska rätts
ordningen. Syftet med den kor
ta redogörelsen ovan är enbart att

JAG ÄR ÖVER
TYGAD OM
ATT STORA
VINSTER FÖR
KLIENTER
OCH RÄTTS
TILLÄMP
NINGEN I
STORT KAN
GÖRAS OM
EU-RÄTTEN
BÄTTRE TAS
TILL VARA.
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Interiör från
EU-domstolen.

»

framhålla skyldigheten att tillämpa
EU-rätten och dennas genomslags
kraft i Sverige.
EU-RÄTTEN – ALLTJÄMT
EN OUTNYTTJAD RESURS
Trots att det föreligger en skyldig
het att tillämpa EU-rätten och även
om en god kännedom om hur det
EU-rättsliga perspektivet ska hante
ras ger omedelbara och betydande
fördelar upplever jag att EU-rättens
genomslag i svensk rätt är långtifrån
oproblematisk. Det är inte någon
hemlighet att många svenska juris
ter, även bland de yngre, fortfaran
de står främmande inför EU-rätten.
Som Bernitz har identifierat är en
viktig orsak till detta säkerligen att
EU-rätten och svensk rätt i mycket
ger uttryck för olika rättskulturer.
Det är en grundläggande svårig
het för svenska jurister att möta en
rättskultur där angreppssättet utgår
från en delvis annorlunda systema
tik och metodik än vi tillämpar i
svensk rätt.
Det är viktigt att ha i åtanke att
det går att komma långt vid tillämp
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ningen av EU-rätten om huvudreg
lerna i EU-fördragen, de allmänna
rättsprinciperna och de vedertag
na tolkningsreglerna behärskas.
Dessa verktyg utgör grunden för att
kunna hantera EU-rätten, även om
kunskaperna givetvis måste kom
pletteras med vad som gäller spe
cifikt på det särskilda sakområdet.
Många svenska jurister, inskolade i
ett rättspositivistiskt tänkande, står
ofta främmande inför EU-rättens
inriktning på normhierarki, princi
per och deduktion utifrån systema
tiken såsom grundvalen. Även om
svenska jurister ingående behärskar
sådana delar av sekundärrätten som
är relevanta för deras arbetsuppgif
ter, är det ändå slående att många
ändå inte riktigt ser att tolkningen
och tillämpningen av dessa detalje
rade regler styrs av primärrättens
allmänna regler, däribland regler
om fri rörlighet, konkurrens, förbud
mot diskriminering och allmänna
rättsprinciper.
Karakteristiskt för EU-rätten är
också att den ger betydande plats åt
rättigheter och enskilda fysiska och

juridiska personers rättssäkerhet,
något som den positivistiska svens
ka rättstraditionen inte tagit hänsyn
till på samma sätt. EU-fördragens
bestämmelser om medlemsstaternas
skyldigheter har i EU-domstolens
rättstillämpning i omfattande ut
sträckning utvecklats till subjektiva
rättigheter för enskilda fysiska och
juridiska personer. Dessa rättigheter
åtnjuter många gånger direkt effekt
i de nationella rättsordningarna och
kan således genomdrivas rättsligt av
den enskilde. Rättigheterna är dock
inte absoluta utan kan begränsas av
viktiga allmänintressen. Avvägning
en sker genom en proportionalitets
bedömning som ligger i domstolar
nas hand.
I min mening är det inte bara dis
krepansen mellan svensk rättstradi
tion och EU-rättens uppbyggnad i
sig som bidrar till att svenska juris
ter kan finna det svårt att ta till sig
det europeiska perspektivet. Visser
ligen har Inremarknadsutredningens
betänkande några år på nacken, men
i det här sammanhanget tycks vissa
observationer som gjordes däri fort
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farande högst relevanta. I betänkan
det drogs bland annat slutsatsen att
juristutbildningen inte hängt med i
utvecklingen av den nya kunskaps
gren som EU-rätten utgör (EU, Sve
rige och den inre marknaden, SOU
2009:71, s. 482 f.). Denna brist tycks
för mig bestå och dessvärre besvä
ras även yrkesverksamma juris
ter, till viss del säkerligen som en
följd av en knapphändig utbildning,
ibland av en begränsad förståelse av
EU-rätten.
Att EU-rätten måste betraktas
som gällande rätt som svenska ju
rister har en skyldighet att tillämpa
innebär möjligheter för den som be
härskar området. Härigenom vinns
fördelar genom möjligheter till yt
terligare argument för klienten som
motpart, myndighet och domstol är
tvingade att ta hänsyn till. Nedan
stående tre exempel kan illustrera
fördelarna med en god kännedom
om det EU-rättsliga perspektivet.
l I ett mål som avsåg de svens
ka skattetilläggs- och skattebrotts
reglerna i fråga om mervärdesskatt
hänsköt Haparanda tingsrätt frågor
ADVOKATEN NR 4 • 2018

till EU-domstolen som fick anled
ning att pröva om principen ne bis
in idem i artikel 50 i Europeiska
unionens stadga om de grundläg
gande rättigheterna (”Stadgan”) ut
gör hinder för att åtal för skattebrott
väcks mot någon som redan påförts
skattetillägg för samma oriktiga
uppgiftslämnande i sin deklaration.
EU-domstolen klargjorde stadgans
långtgående tillämpning och under
vilka omständigheter en medlems
stat får påföra ett skattetillägg och
därefter utdöma ett straff. EU-dom
stolens avgörande föranledde seder
mera Högsta domstolen att ändra
ett tidigare ställningstagande och
samtidigt klargöra att det svenska
systemet med dubbla sanktioner
(skattetillägg och brottspåföljd) och
två förfaranden vid oriktiga uppgif
ter i skatteförfarandet inte längre
kunde upprätthållas fullt ut.
l I ett mål rörande tillämpning
en av lagen om särskild löneskatt
på en person med hemvist i en an
nan medlemsstat som tillhandahöll
tjänster i Sverige, ansåg de svenska
domstolarna att uttaget av särskild

löneskatt inte kunde anses strida
mot EUF-fördragets regler om fri
het att tillhandahålla tjänster och fri
etableringsrätt samt vägrade att be
gära ett förhandsavgörande från EUdomstolen. Efter att ett klagomål
inlämnats till EU-kommissionen
och denna inlett ett fördragsbrotts
förfarande mot Sverige ändrade den
svenska lagstiftaren de regler som
på grund av sin oklarhet föranlett en
tillämpning av de svenska reglerna
på ett sätt som stred mot EU-rätten.
l I ett annat mål, som rörde te
leoperatörers skyldighet att lagra
trafikuppgifter och lokaliserings
uppgifter avseende abonnenter
och registrerade användare, yrkade
Tele2 att kammarrätten i Stockholm
skulle begära förhandsavgörande
från EU-domstolen avseende tolk
ningen av direktiv 2002/58 om inte
gritet och elektronisk kommunika
tion samt artiklarna avseende rätten
för respekt för privatlivet och rätten
till skydd för personuppgifter i Stad
gan. Efter att EU-domstolen medde
lat dom i målet där man konstatera
de att dessa lagringskrav stred mot

DET ÄR INTE
NÅGON
HEMLIGHET
ATT MÅNGA
SVENSKA
JURISTER,
ÄVEN BLAND
DE YNGRE,
FORTFA
RANDE STÅR
FRÄMMANDE
INFÖR
EU-RÄTTEN.
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direktivet och mot de berörda be
stämmelserna i Stadgan, upphävde
kammarrätten PTS beslut som före
lade Tele2 att lagra dessa uppgifter.
TRE ASPEKTER SOM
GÅR ATT FÖRBÄTTRA
Det finns flera exempel i svensk
rättstillämpning där vikten av att
kunna hantera EU-rätten blir up
penbar. Mina egna erfarenheter vitt
nar exempelvis om att det inte är
sällan som svensk rätt inte överens
stämmer med EU-rätten och många
gånger får dessa skillnader en be
tydande inverkan på tolkningen av
gällande rätt och inte minst på den
enskildes rättigheter. Avvikelser
mellan EU-rätten och svensk rätt
blir ofta särskilt tydlig då direktiv
ska införlivas i svensk rätt. Dessa
avvikelser förstärks av att svenska
förarbeten ibland bortser från el
ler inte i tillräcklig utsträckning tar
hänsyn till de krav som det aktu
ella direktivet och annan bakomlig
gande EU-rätt ställer. Jag har många
gånger stött på uttalanden i förar
beten till svensk lag som inte stäm
mer överens med det bakomliggan
de direktivet eller som går utöver
vad som går att utläsa från detsam
ma. Detta är problematiskt i ett EUrättsligt perspektiv. Vägledning om
det aktuella direktivets, och därmed
svensk lags, syften bör främst häm
tas från vad som sägs i ingressen till
direktivet i fråga, relevant rättsprax

is från EU-domstolen och allmänna
EU-rättsliga principer. Den starka
tilltro till förarbeten som svenska
jurister har bör i mitt tycke således
kraftigt nyanseras då ett EU-direktiv
implementerats i svensk rätt. I stäl
let måste svenska jurister gå direkt
till direktivet och i större utsträck
ning ta hänsyn till den rättspraxis
från EU-domstolen som är relevant.
En annan aspekt av EU-rätten
som många gånger förbises är prin
cipen om effektiva nationella rätts
medel, eller kortare effektivitetsprincipen. Även om det generellt sett
ankommer på den nationella rätten
att reglera enskildas talerätt och in
tresse av att få sin sak prövad, krävs
det enligt EU-rätten att den natio
nella lagstiftningen inte åsidosät
ter rätten till ett effektivt domstols
skydd. Effektivitetsprincipens krav
på genomslag gäller rättsmedel och
sanktioner i vid mening och berör
såväl talerätt och överklaganderätt
som rätt till skadestånd, restitution
och annan gottgörelse, rättelse av
olika slag, interimistiska åtgärder
och så vidare. Den skär alltså genom
den vanliga uppdelningen mellan
olika juridiska discipliner såsom ci
vilrätt, processrätt och förvaltnings
rätt. Har en enskild en rättighet
skyddad av EU-rätten, ska det fin
nas ett korresponderande effektivt
rättsmedel i nationell rätt. Gene
rellt finns det därför anledning för
svenska jurister att se med kritiska

ögon på spärrar i svensk rätt som på
olika sätt hindrar sådant genomslag
om det aktuella ärendet har en EUrättslig aspekt.
Ett tredje exempel på ett avse
ende där EU-rätten fortfarande be
handlas styvmoderligt är den svens
ka hållningen till kraven på begäran
om förhandsavgörande från EUdomstolen. Förhandsavgöranden av
EU-domstolen intar en nyckelställ
ning när det gäller att säkerställa
EU-rättens genomslag och korrekta
tillämpning på nationellt plan. Jag
är övertygad om att parternas om
bud har en viktig roll att spela för
att bidra till kvaliteten på begärda
förhandsavgöranden och därmed
på rättstillämpning i stort. Då syftar
jag inte enbart på när ombuden ska
begära att en fråga hänskjuts till EUdomstolen, utan också på frågor
nas utformning. Med en utökad och
förbättrad användning av EU-rätten
tror jag att möjligheterna att tillva
rata klientens intressen ökar och
även att domstolens arbete under
lättas genom att ett bättre underlag
möjliggörs. Det ska i sammanhang
et understrykas att även om det en
dast är domstol som dömer i sista
instans som är skyldig att begära
förhandsavgörande när EU-rätten
så kräver, kan det av processeko
nomiska skäl och för att säkerstäl
la en korrekt rättslig bedömning
vara lämpligt att domstolen redan i
första instans ställer frågor till EU-

Vill du GDPR-säkra din e-mail?
Med RMail kan du enkelt skicka dina viktiga e-mail krypterade och som
”REK” där endast avsändaren behöver programmet. Efter den 25 maj får
man inte skicka e-mail innehållande personliga data, men med RMail
kan du göra det och du kan också skydda dina andra viktiga mail. Du
får bevis på när det skickades, när det öppnades och vad som skickades.

RMAIL: NÄR DET
VERKLIGEN ÄR VIKTIGT!

Frama Svenska AB. Läs mer på www.frama.se/rmail eller
kontakta oss på 08-35 90 35 eller jonas.landreus@frama.se
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domstolen. Det kan således många
gånger vara lämpligt för parternas
ombud att påtala vikten av att också
domstol i lägre instans hänskjuter
frågor till EU-domstolen.
HUR KAN VI BLI BÄTTRE PÅ
ATT TILLÄMPA EU-RÄTTEN?
Hur ska svenska jurister bli bättre på
att hantera EU-rätten och se det som
en mer naturlig del av den rättsord
ning som måste tillämpas? Målsätt
ningen måste vara att alla verksam
ma jurister som kommer i kontakt
med ämnet känner sig hemma i det
EU-rättsliga materialet och kan be
härska dess grundläggande principer
och metodiken att ta reda på rättslä
get. Att förmedla detta perspektiv är
givetvis en uppgift för den juridiska
grundutbildningen. Men som antytts
ovan är juristutbildningen i mitt
tycke bristfällig i detta avseende och
vidare kunskaper är i vilket fall som
helst nödvändiga.
I första hand ankommer det själv
fallet på varje svensk jurist att själv
ta till sig EU-rätten med dess me
tod och systematik. Men hur många
svenska jurister kan med handen på
hjärtat sanningsenligt påstå att de
beaktar EU-rätten i den utsträck
ning som krävs? Vidare åtgärder
tycks nödvändiga. På Vinge arbe
tar vi kontinuerligt med vidareut
bildning och EU-rätten har getts en
större roll de senaste åren. Genom
interna föreläsningar om EU-rättens

byggstenar och hur denna kommer
till praktisk användning försäkrar
byrån sig om att alla anställda ges
en möjlighet att bättre ta till sig EUrätten. Det innebär rent praktiskt att
alla jurister hos Vinge blir påminda
om hur exempelvis primärrätt och
sekundärrätt förhåller sig till var
andra och till svensk rätt, hur EUdomstolens hemsida kan användas
för att hitta all relevant rättspraxis
avseende en viss artikel i ett direk
tiv eller i en förordning, vikten av
att kunna hantera olika språkversio
ner av de EU-rättsliga texterna och
den praktiska nyttan av kommissio
nens tolkningsmeddelanden. Utöver
denna grundläggande information
pågår givetvis kontinuerlig vida
reutbildning inom de olika rätts
områden där EU-rätten är aktuell,
EU-domstolens rättspraxis ges en
naturlig del i veckorapporter och in
ternbiblioteket fylls på med relevant
EU-rättslig litteratur.
Utöver internutbildning hos by
råerna kan även Advokatsamfun
det ge ytterligare stöd. Utbildning
för advokater och blivande advoka
ter bör fokusera mer på EU-rätten.
Hit räknar jag även exempelvis Ad
vokatkurs 3 med sitt konstitutionel
la perspektiv där, enligt min åsikt,
EU-rättens betydelse bör belysas
mer ingående. Men Advokatsamfun
det kan även bidra med större fokus
på EU-rätten i annan utbildnings
verksamhet, tillse att det EU-rätts

liga perspektivet inte glöms bort då
samfundet agerar remissinstans och
vidare lyfta fram EU-rätten i den of
fentliga debatten.
AVSLUTANDE ORD
De skyldigheter att tillämpa EUrätten som följer av det svenska
EU-medlemskapet genererar en rad
möjligheter för svenska jurister. Det
EU-rättsliga tillämpningsområdet är
mycket brett och det är inte bara vid
till synes uppenbara tillfällen där
det aktuella regelverket domineras
av EU-rätten som vi bör bli bättre
på att förstå dess dynamik och sys
tematik. Vi kan i Sverige generellt
bli bättre på att utnyttja detta per
spektiv och som diskuterats ovan
finns det viss anledning till själv
rannsakan för svenska jurister i den
na bemärkelse.
Det bör framhållas att EU-rätten
också får andra effekter som bör ses
som positiva i ett fungerande rätts
samhälle. Exempelvis kan både den
lagstiftande och den exekutiva mak
ten inför domstol hållas ansvarig
gentemot en högre ställd rättsord
ning och därmed ges den enskilde
en bättre möjlighet att kontrollera
de åtgärder som staten vidtar. Den
na fråga meriterar givetvis en längre
diskussion, men det är en diskus
sion som det svenska rättssamhället
skulle må bra av.

DE SKYLDIGHETER ATT
TILLÄMPA
EU-RÄTTEN
SOM FÖLJER
AV DET
SVENSKA
EU-MEDLEMSKAPET
GENERERAR
EN RAD
MÖJLIGHETER
FÖR SVENSKA
JURISTER.

Erik Lagerlöf
Adjungerad professor

För snart tjugo år sedan fick Sveriges
advokater ännu mer tid till sina klienter.
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort antal
advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.
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AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
PAULA RÖTTORP
Advokat och managing partner
för Hannes Snellmans svenska
verksamhet samt styrelseledamot i Centrum för rättvisa är
sedan mars i år ny kolumnist på
ledarsidan i Svenska Dagbladet.

JAG TROR ATT JAG FRAM
FÖR ALLT KAN TILLFÖRA
ETT JURIDISKT OCH
FÖRETAGARPERSPEKTIV
PÅ SAMHÄLLSDEBATTEN.

Vill se fler jurister debattera
Varför vill du skriva i Svenska
Dagbladet?
– Jag har alltid varit samhälls
intresserad och tyckt att det va
rit kul att skriva opinionsbildan
de, och Svenska Dagbladet ligger
mig nära om hjärtat. Jag arbeta
de extra som vikarierade ledar
skribent på tidningen under två
somrar i början av 2000-talet när
jag studerade juridik. Det var en
nyttig skrivarskola. Som de fles
ta som går ut juristlinjen så hade
mitt språk blivit allt mer kom
plicerat och svårtläst under ut
bildningen. Många bisatser, ing
en begränsning av antalet tecken
och en hög frekvens av ”fina”
snarare än enkla ord. Att lära
mig skriva för allmänheten var
en bra tankeställare som jag har
haft glädje av också som rådgi
vare. Så det här är inte helt nytt
för mig, men det var länge se
dan senast.
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Vad för ämnen har du för avsikt
att fokusera på?
– Jag tror att jag framför allt
kan tillföra ett juridiskt perspek
tiv och företagarperspektiv på
samhällsdebatten. Min första ko
lumn handlade exempelvis om
brexit med en juridisk infallsvin
kel på den finansiella marknaden
och bolagsrätten. Men jag kom
mer nog att uppröras över saker
som är betydligt mindre affärs
juridiska än så också. Jag skriver
som privatperson och har gan
ska fria tyglar.
Har du någon partipolitisk tillhörighet eller bakgrund?
– I allra högsta grad. Jag blev
aktiv i Liberala Ungdomsför
bundet när jag var 15 år och var
fortsatt aktiv under flera år. Jag
satt också i Folkpartiets parti
styrelse i några år för drygt 10
år sedan. Jag är fortfarande med

lem i Liberalerna, men är inte
aktiv.
Hur kommer läsarna att märka
att du är advokat?
– Ämnena kommer nog att vara
frågor som andra också funderar
kring – samhällsdebatten präglas
av de frågor som folk anser är an
gelägna. Däremot har vi jurister
en styrka i att tänka strukture
rat; att analysera frågor mindre
beroende på person och i stället
mycket baserat på kriterier. Det
är något vi lär oss i vår utbild
ning. Det tycker jag är ett nyttigt
verktyg även i samhällsdebatten.
Hur ser du på advokaters roll i
samhällsdebatten?
– Jag upplever att många
branschkollegor har mycket
åsikter och är engagerade, men
de är sällan aktiva. Det blir där
för mest ett allmänt tyckande

snarare än ett bidragande till en
förändring. Men jag tror att det
vore bra om fler jurister syntes
i den dagliga debatten. Jag kan
dock förstå att många känner att
de inte har tid.
Hur får du själv tiden att räcka
till?
– För mig är samhällsengage
manget någonting som inte bara
tar energi, det ger också ener
gi. Och det är stimulerande att
hamna i andra frågeställningar
än de som jag möter i den dag
liga verksamheten.
– Jag tror att samhällsengage
mang är särskilt viktigt för yngre
generationer. Det är därför vik
tigt att vi ger unga advokater ut
rymme för det och inte är över
drivet rädda för att tycka något
även om det kommer att finnas
de som inte håller med.
Johan Persson
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Advokatbyråer hjälper
till med läxor

Nya uppdrag, priser
och anslag

Fyra advokatbyråer i Stockholm
har tillsammans med organisationen ”NU: Nolla utanförskapet”, startat läxverkstäder för
gymnasieelever och för elever i
nian i utsatta områden. Projektet
vänder sig bland annat till elever
i Rinkeby, Tensta, Husby, Jordbro
och Brandbergen.
En liknande verksamhet planeras till hösten i Göteborg.

l Johan Hirschfeldt har av juridiska fakulteten
vid Uppsala universitet tilldelats von Matérns
premium.

Agnes Hammarstrand blev advokaternas advokat
UIA-seminarium i
Poznań 17–19 maj
Den internationella advokatorganisationen UIA bjuder in
till ett seminarium i Poznań
den 17–19 maj under rubriken
Drafting effective international
contracts – International sales, agency and distributorship
contracts.

Glimstedt stöttar
kvinnliga ingenjörer
Advokatfirman Glimstedt har
sedan 2014 samarbetat med den
ideella föreningen Womengineer,
som arbetar mot målet att det år
2030 ska examineras lika många
kvinnliga ingenjörer som manliga.
Womengineers mål är att inspirera och motivera unga kvinnor att
söka sig till ingenjörsutbildningar.
I dagsläget är fyra av fem utexaminerade ingenjörer män.
Enligt Glimstedt är samarbetet
ett sätt att arbeta för ett mer jämställt samhälle.

Lundaprojekt i
kölvattnet av metoo
Lunds universitet startar ett
forskningsbaserat projekt,
Tellus, i syfte att stärka det
förebyggande arbetet för att
förhindra sexuella trakasserier vid universitetet. Projektet
görs i etapper och projektgruppen består av personer
med kompetens inom juridik,
arbetsmiljö, psykologi och
sexuell hälsa. Universitetets
rektor har avsatt 6 miljoner
kronor för projektet som startar i vår och avslutas 2020.
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Jan
E. Frydman har
fått sitt uppdrag
som speciell
rådgivare till
EU-kommissionären Cecilia
Malmström förlängt med en
fjärde period.

l Advokat

Agnes Hammarstrand på Advokatfirman Delphi är den advokat
som advokaterna helst skulle
anlita i ett affärsjuridiskt ärende.
Det visar tidningen Legally yours
årliga omröstning Advokaternas
advokat. Hammarstrand är den
första kvinnan som röstats fram,
och även den yngsta som hittills
fått titeln.
Agnes Hammarstrand är
delägare på Delphis kontor i
Göteborg och leder en verksamhetsgrupp specialiserad inom
it, digitalisering, dataskydd, ehandel, konsumenträtt och mark-

nadsrätt. Agnes Hammarstrand
är i dag känd som en av landets
främsta advokater inom it och
digitaliseringsfrågor. Hon har tidigare mottagit utmärkelsen ”Client
Choice Award”, där bolags- och
chefsjurister utnämner de bästa
advokaterna.
I ett pressmeddelande säger
Agnes Hammarstrand att utmärkelsen betyder mycket för henne
och för hela byrån. Hon tror också att ett skäl till att just hon fått
så många röster är hennes och
hennes byrås stora engagemang
inom jämlikhet och jämställdhet.

Fem vill bli domare i Europadomstolen
Fem personer
har anmält intresse för posten som
svensk domare i
Europadomstolen
i Strasbourg. Det
rapporterar nättidningen Legally
yours. De fem är
Thomas Bull (bilden), professor
och justitieråd i
Högsta förvaltningsdomstolen;
Clarence Cra
foord, tidigare
chef på Centrum för rättvisa
där han drivit en rad uppmärk-

sammade mål
kopplade till
Europakonventionen; Katarina
Påhlsson, lagman
i Svea hovrätt,
tidigare bland annat chefsrådman
vid Göteborgs
tingsrätt; Erik
Wennerström,
generaldirektör
för Brottsförebyggande rådet;
Ola Zetterquist,
hovrättsråd i
hovrätten för Västra Sverige
och docent i Europarätt.

Barnadvokat kan få porträtt på Arlanda
Barnadvokaten Anna Ekvall är en av de nominerade när Expressen uppmanar sina läsare att
rösta fram nästa Stockholmsprofil som ska få sitt
porträtt i ankomsthallen på Arlanda flygplats.
Advokat Anna Ekvall driver sin egen advokatbyrå
inriktad på barnjuridik. Hon är nominerad till Folkets val, tillsammans med bland andra författaren
Malin Persson Giolito och regissören Tarik Saleh.

l Juristen

och människorättsförsvararen Lottie Cunningham Wren, Nicaragua,
tilldelas 2018 års stipendium
på 50 000 kronor av Stiftelsen
Anna Dahlbäcks Minnesfond.

l Lena

ten Hoopen blir
hedersdoktor vid juridiska
fakulteten vid Stockholms universitet. Lena ten Hoopen är
författare och journalist.

l Henrik

Bellander (bilden),
Uppsala universitet, Erik Björling, Göteborgs
universitet, Yaffa Epstein, Uppsala universitet, och Niklas
Selberg, Lunds universitet, är
2018 års Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap.

l Therése Fridström Montoya,
Uppsala universitet, och Mosa
Sayed, Uppsala universitet,
har beviljats Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap.
l Crafoordska

stiftelsen har
beviljat juridiska fakulteten vid
Lunds universitet sju miljoner
kronor för utvecklingen av en
ny forskningsmiljö i health
law.

l David

Ackebo har utsetts till
ny delägare i Hannes Snellman.

l Peter

Näslund tillträder som
ny managing partner på Advokatfirma DLA Piper från och
med den 1 maj.

67

AKTUELLT

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

Brottsbalken : en kommentar
Författare: Petter
Asp (och tolv andra författare)
Förlag: Karnov
Group
Detta är en tryckt
version av Karnov
Groups Lexinokommentar till
brottsbalken.
Kommentarerna,
författade på
paragrafnivå, har
sedan några år funnits utgivna på nätet, men
görs här för första gången tillgängliga i bokform i tre volymer. Därmed finns, vid sidan av
Norstedts Juridiks brottsbalkskommentar, en
ny stor lagkommentar på det straffrättsliga
området. Ett uttalat syfte med bokverket har
varit att skapa ett enkelt, effektivt och lätt
orienterat verktyg att använda i det dagliga
arbetet.
Varför begår människor brott?
Författare: Oskar
Engdahl, Sven-Åke
Lindgren
Förlag: Studentlitteratur
I denna bok söker
författarna med
hjälp av samhällsoch beteendevetenskapliga teorier
förklara orsakerna
till varför människor begår brott.
Boken presenterar några av de mest inflytelserika kriminologiska teorierna som utgår från
olika fokus och handlar om: inlärning (att lära
sig kriminellt beteende av andra); social kontroll; betydelsen av samhällets reaktioner på

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2018 om inte annat anges.
Aktieägaravtal : ett symposium
/ redaktörer: Daniel Stattin,
Jenny Strandberg (Iustus.
224 s. Skrifter i associationsoch kapitalmarknadsrätt ; 2)
Bernitz, Ulf: Europarättens
grunder / Ulf Bernitz, Anders
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den brottsliga handlingen; anomi och sociala
påfrestningar, den fysiska miljöns utformning,
rationella val och rutinaktiviteter, sociala konflikter och maktförhållanden. Avslutningsvis
jämförs och diskuteras likheter och skillnader
mellan teorierna.
SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

Från och med den 1 april 2018 kungörs alla
lagar elektroniskt på en särskild webbplats
www.svenskforfattningssamling.se. Svensk
författningssamling (SFS) ges inte ut i tryckt
form längre. Lagar som har utfärdats före den
1 april 2018 finns i sin officiella version i den
tidigare tryckta versionen av SFS och i pdfformat via Regeringskansliets rättsdatabaser.
NYTT FRÅN BRÅ

Förundersökningsbegränsning, BRÅ 2018:4
Förundersökningsbegränsning, det vill säga
när polis eller åklagare avstår från att inleda
en brottsutredning eller lägger ned en pågående brottsutredning, är ett instrument för att
få en effektiv brottshandläggning, i synnerhet
för brott begångna av brottsaktiva personer.
Rapporten visar hur instrumentet tillämpas
och hur besluten förhåller sig till målen om
ökad uppklaring och lagföring och till brottsofferarbetet.
Att motverka otillåten påverkan inom idrotten, BRÅ 2018:5
Rapporten visar på utsatthet i form av trakasserier, hot och våld mot olika funktioner inom
bandy, basket, fotboll och ishockey på elitnivå.
Dessutom har sportjournalisters, sportfotografers och ordningsvakters utsatthet för otillåten
påverkan undersökts. Studien är genomförd i
samarbete med Riksidrottsförbundet.
Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta
områden, BRÅ 2018:6
Förtroendet för rättsväsendet är lågt i socialt
utsatta områden, visar Brås undersökning.
Studien bygger på intervjuer och enkätsvar
med boende i dessa områden som bland annat
berättar om i vilken mån de känner förtroende
för polis och domstolar, är trygga i sina områden samt om de upplever att det förekommer
påverkan från kriminella.

Kjellgren (6. uppl. Norstedts
juridik. 515 s.)
Björkdahl, Erika P.: Hyra av bostad och lokal (2. uppl. Iustus.
406 s.)
Boverkets byggregler : föreskrifter och allmänna råd (Svensk
byggtjänst, 2017. 177 s.)
Dereborg, Anders: Brottsskadelagen (2014:322) : en kommen-

AVHANDLINGAR

Så fångas de misstänktas ord. Förhör och
dokumentationspraktiker på Skattebrotts
enheten av Ylva Byrman, Göteborgs universitet
Språkvetaren Ylva Byrman har studerat
förhör genomförda vid misstänkta fall av ekobrott. De misstänkta är företagare som inte
bokfört enligt reglerna som förhörs av utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet.
Avhandlingen, som analyserar förhörssamtalen och hur de dokumenteras, visar på vilka
kompromisser som görs för att hantera de
många och ibland motsägelsefulla krav som
finns i förhörs- och dokumentationsarbetet.
Tanken är att resultaten ska kunna användas
i utbildningar för poliser och andra utredare
som arbetar med att dokumentera förhör i
rättsprocessen.
BOK

Bland spioner och terrorister av Thorsten
Cars, Recito förlag
Thorsten
Cars berättar i denna
självbiografi
minnen från
en lång
yrkeskarriär, bland
annat som
domare,
åklagare,
författare,
lagskrivare och
pressombudsman.
Som chefsrådman vid Stockholms tingsrätt
ansvarade han för flera stora brottmålsrättegångar, bland annat Sveriges första ”terroristmål”, den planerade kidnappningen av
före detta statsrådet Anna-Greta Leijon samt
rättegången mot spionen Stig Bergling. Han
skildrar även sitt arbete som auditör vid den
svenska FN-bataljonen i Kongo 1962 och som
rättsbiståndsarbetare i Laos under en period
på 1990-talet.

tar / Anders Dereborg, AnnChristine Lindeblad (Norstedts
juridik. 243 s. Blå biblioteket)
Eriksson, Asbjörn: Praktisk
beskattningsrätt : lärobok i
inkomstbeskattning (25. uppl.
Studentlitteratur. 564 s.)
Fars samlingsvolym. 2018, Redovisning (40. utg. Far Akademi.
1967 s.)

Fars samlingsvolym. 2018, Revision (40. utg. Far Akademi.
1660 s.)
Grönwall, Lars: Psykiatrin,
tvånget och lagen : en lag
kommentar i historisk belysning / Lars Grönwall, Leif
Holgersson (6. uppl. Norstedts
juridik. 337 s.)
Gustafsson, Lars Eric: Ackord
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Polischef: Svenskarnas oro inte befogad

MEDIERNA

FÖREDRAG
”Det dödliga våldet”.
Var: Västra avdelningens årsmöte, Göteborg.

Förslag om ensamkommande
trots massiv kritik
Trots synnerligen kraftig kritik
lämnade regeringen in en proposition den 19 april om att ensamkommande unga ska ha möjlighet
att gå klart gymnasiet. Kritiken
mot förslaget har varit mycket
hård från en rad remissinstanser,
bland andra Lagrådet och Advokatsamfundet.

När: 6 mars.
Vad: Polischef Erik Nord höll
ett föredrag under rubriken
”Det dödliga våldet”.

Svenskarna känner sig allt
otryggare. Erik Nord, polischef i Göteborg, menar dock
att den ökade oron för dödligt
våld är obefogad och att
risken är lika liten som den
var 1970.
Enligt Brottsförebyggande rå
dets nya rapport Nationella
trygghetsundersökningen kän
ner sig svenskarna allt otryg
gare och har allt större oro för
dödligt våld. Fast Erik Nord,
chef i polisområde Storgöte
borg, menar att den ökade oron
inte är befogad.
– Många människor upplever
att vi befinner oss på ett slut
tande plan och att braskande
tidningsrubriker om skottloss
ningar vittnar om att allt blir
värre och värre, men det är inte
helt korrekt, sa han.
Dödsfall knutet till dödligt
våld i Sverige var 2016, enligt
statistik, på samma nivå som
1970 – 1 fall per 100 000 invå
nare. Erik Nord menade att för
gemene svensk är den faktiska
risken ännu mindre, för bort
räknat dödsfall knutna till kri
minella miljöer och missbruk är
risken reducerad till omkring
0,25 fall per 100 000 invånare.

/ Lars Eric Gustafsson, Hans
Renman (Norstedts juridik.
192 s.)
Jingryd, Ola: Fastighetsförmedling / Ola Jingryd, Lotta Segergren (5. uppl. Studentlitteratur.
342 s.)
Kullberg, Mikael: Bevisbörda
och beviskrav (Karnov Group.
126 s.)
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Fler åklagare behövs
Regeringens satsning på fler
poliser måste också motsvaras
av fler åklagare, annars riskerar
många utredda brott att aldrig
nå domstolarna. Det hävdade
riksåklagare Anders Perklev i en
debattartikel i Dagens Nyheter
den 5 april. I artikeln önskade
Perklev bland annat en långsiktig
och stabil finansiering av åklagarväsendet.
Erik Nord, chef i polisområde Storgöteborg, höll föredrag vid Västra
avdelningens årsmöte i mars.

– Risken att drabbas för ond
bråd död är fortsatt väldigt li
ten. Det har faktiskt skett en
generell minskning av det död
liga våldet under både 1990-ta
let och 2000-talet, sa Erik Nord,
som dock påpekade att det
finns en viss ökning av skjut
vapenvåld i storstäderna.
Nord menade att svenskar
nas oro för dödligt våld nog
hänger samman med det fak

Larsson, Nils: Bostadshyresavtal i praktiken / Nils Larsson,
Stieg Synnergren, Christina
Wahlström (5. uppl. Norstedts
juridik. 336 s.)
Lindskog, Stefan: Betalning :
om kongruent infriande av
penningskulder och andra
betalningsrättsliga frågor (2.
uppl. Norstedts juridik. 932 s.

tum att Sverige är ett av värl
dens bästa länder att leva i, en
ligt återkommande listor.
– Vi är ett rikt, individua
listiskt och sekulärt land. Om
man har mycket så har man
också mycket att förlora. Det
skulle kunna vara förklaring
en till att vi är oroliga, fast vi
kanske inte behöver vara det,
sa Erik Nord.
Johan Persson

Institutet för rättsvetenskaplig
forskning ; 206)
Nordiska förmögenhetsrättsdagarna / redaktör: Jan Kleineman (Stockholm Centre for
Commercial Law. 254 s. Stockholm Centre for Commercial
Law ; 29)
Stockholm centre for commercial
law årsbok. 9 / redaktörer:

MEDIERNA

Kritik mot samtyckeslagen
Genom att vilja driva igenom
samtyckeslagen, trots den omfattande kritiken, ägnar sig regeringen åt plakatjuridik. Den svenska
straffrätten är full av generella
principer om att avsaknaden av
samtycke medför straffansvar.
Det enda regeringen åstadkommer med detta är att slå in öppna
dörrar, skrev advokat Svante
Thorsell på GP debatt.

Stina Bratt, Kelly Chen och
Mårten Schultz (Stockholm
Centre for Commercial Law.
404 s. Stockholm Centre for
Commercial Law ; 30)
Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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Avdelningsstyrelser
2018

NORRA AVDELNINGEN

STOCKHOLMSAVDELNINGEN

ordförande

ordförande

Petter Hetta

Anders Wallin

Christina Malm

vice ordförande, sekreterare,

vice ordförande

vice ordförande

Amanda Hikes

Christel Rockström

sekreterare

sekreterare

Johanna Näslund

Emma Berglund

ledamöter

ledamöter

Linda Nyström
Mari Kilman
Johanna Näslund

Theddo Rother-Schirren
Johan Ödlund
Mikael Klang
Caroline Snellman
Anette Hansson Ahl

 assör
k

Andreas Victor
ledamöter

De här styrelserna valde
Advokatsamfundets lokalavdelningar vid sina årsmöten.

MELLERSTA AVDELNINGEN

ordförande

Sami Hietala
Ann Gerklev
Ulf Andersson
Fredrik Burvall
suppleanter

Oskar Söderberg
Emma Fällman
Karoliina Ikonen Huhtanen

suppleanter

Karolin Andreasson
(för Linda Nyström)
Ylva Lindahl (för Anders Wallin)
Emma Olsson (för Amanda Hikes)
David Halén Lindberg
(för Mari Kilman)
Cecilia Wallin
(för Johanna Näslund)

suppleanter

Kristian Pedersen
Jenny Grundén
Caroline Elander

Referat från avdelningarnas årsmöten
NORRA AVDELNINGEN
Årsmötet hölls den 16–17 mars
på Clarion Hotel i centrala Öst
ersund. Drygt 60 ledamöter och
biträdande jurister hade slutit
upp.
Som vanligt var nyinvalda ad
vokater särskilt inbjudna och
bjudna på boende och konfe
rens. En av de mest långväga
och trognaste deltagarna var
advokaten Mariquita Björnberg
från Storuman, 85 år.
Särskilt inbjuden gäst var
samfundets nya ordförande
Christer Danielsson som berät
tade om arbetet på kansliet och
i styrelsen.
Vid den avslutande fråge
stunden fick han medskick om
att kansliet borde utarbeta nå
gon form av vägledning för sä
kerhetsarbete på kontor i an
ledning av hot och incidenter
som förekommit bland annat i
Sundsvall.
Advokat Henrik Olsson Lil
ja, Stockholm, svarade för årets
kursmoment då han föreläste
om företagsbot och uppsåts
70

bedömning i brottmål. Öster
sunds FK:s ordförande Daniel
Kindberg inspirationsföreläste
om klubbens resa från division
II till Emirates Stadium i Lon
don och om hur kultur och vär
deringar utvecklar ett lag på alla
plan.
Vid årsmötet omvaldes Petter
Hetta, Umeå, till ordförande och
inträdde rekordunga advoka
ten Karoliina Ikonen Huhtanen
(27 år), Boden, som ny suppleant
i styrelsen.
MELLERSTA AVDELNINGEN
Årsmötet för Mellersta avdel
ningen inramades av industriell
design och intressanta föreläsa
re till utbildningen som hölls i
samband med årsmötet. Ett sex
tiotal advokater och biträdande
jurister hade anslutit till Steam
hotel i Västerås.
Föreläsningar hölls både på
fredagen och lördagen. Efter att
Juseks medlemstidning skrivit
ett stort reportage om boken
”Ensam eller stark” och psyko
login i att få team att mer fram

gångsrikt arbeta med varandra,
beslutade Mellersta avdelning
ens styrelse att det var ett bra
föreläsartema. Avdelningen bjöd
in Gustav Nilsson, Psykologifa
briken, att föreläsa på temat.
Han bjöd på teori och praktiska
övningar som visade hur effekti
va gemensamma handlingar kan
vara för att leda om alla vet vad
man styr mot.
Några veckor före årsmötet
skrevs en lång artikel i Dagens
Nyheter om gängkriminalitetet
i Uppsala som även omfattade
ett porträtt av Jale Poljarevius,
närpolischef i Uppsala och Kniv
sta. Styrelsen kunde konstatera
att man valt en het föreläsare.
Poljarevius berättade om vilka
stora och riktade insatser po
lisen gjort, framför allt i Upp
sala. Polisen har minskat gäng
ens kriminalitet i området, men
det pågår ständigt åtgärder för
att störa gängens infrastruktur
av fordon, kommunikation och
pengaflöden.
Ytterligare en föreläsning
hölls av justitierådet Petter Asp

angående förslaget till ny sexu
albrottslagstiftning.
STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Stockholmsavdelningen höll i
år sitt årsmöte med efterföljan
de middag i Scenkonstmuseets
vackra lokaler på Riddargatan.
Arrangemanget samlade cirka
120 ledamöter och biträdande
jurister.
Vid mötet informerade Advo
katsamfundets chefsjurist Maria
Billing om aktuella frågor hos
kansliet, bland annat om arbe
tet inför den kommande data
skyddsförordningen, skattereg
ler för styrelseledamöter och
samfundets remissyttrande av
seende timkostnadsnormen.
Advokatsamfundets ordfö
rande Christer Danielsson be
rättade om aktuella frågor i hu
vudstyrelsen och det kommande
styrelsearbetet med fokus på
framtidsfrågor.
ÖSTRA AVDELNINGEN
Östra avdelningen höll sitt års
möte i Linköping den 22 mars.
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ÖSTRA AVDELNINGEN

VÄSTRA AVDELNINGEN

SÖDRA AVDELNINGEN

UTLANDSAVDELNINGEN

ordförande

ordförande

ordförande

ordförande

David Sommestad

Jörgen Larsson

Magnus Lindsten

Christina Griebeler

vice ordförande

vice ordförande

vice ordförande

vice ordförande

Anna von Knorring

Charlotte Forssander

Karin Amédro

Karl Woschnagg

sekreterare, klubbmästare

sekreterare

sekreterare

sekreterare

Henrik Snellman

Björn Goldman

Viviénne Dahlstrand

Astrid Trolle Adams

ledamöter

klubbmästare

utbildningsansvarig

ledamöter

Sandra Putsén
Lisa Almgren
Magnus Nedstrand
Karin Carlsson

Emil Andersson

Cecilia Wachtmeister

ledamöter

ledamöter

Henrik Gallus
Niklas Odén
Lars Cronqvist
Poly Jensell
Roger Wier
Malin Wassén Kjellberg

Maria Adielsson
Melka Kjellberg
Therese Ståhlnacke
Fredrik Sandgren
Anette Johansson

Jon-Marcus Meese
Artur Swirtun
Fredrik Svensson
Åsa Bittel
Jonas Nordgren

suppleanter

Emil Löfström
Johannes Gehlin
Malin Carlsson

suppleanter
suppleanter

Martin Vildhede
Martin Wahlin
Sofia Hansson

Dagen inleddes med ett sär
skilt yngremöte för de advokater
och jurister i avdelningen som
ännu inte hade fyllt 40 år. De
cirka 25 deltagarna i yngremö
tet fick höra Juno Blom, natio
nell samordnare mot hedersre
laterat våld och förtryck, berätta
om sina erfarenheter.
Under eftermiddagen höll ad
vokaten Henrik Olsson Lilja en
utbildning för nära 60 deltagare
på temat retorik.
Efter utbildningen genom
fördes det stadgeenliga årsmö
tet.
Advokatsamfundets chefsju
rist Maria Billing informerade
om aktuella samfundsfrågor.
David Sommestad i Nyköping
valdes om till ordförande i av
delningen.
VÄSTRA AVDELNINGEN
Västra avdelningen höll ett väl
besökt årsmöte vid Eriksbergs
hallen i Göteborg.
Styrelsen omvaldes, förutom
att Agnes Andersson Hammar
strand lämnade posten som vice
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ordförande och Charlotte Fors
sander tillträdde.
Mötet följdes av intressan
ta föredrag av Beata Wickbom, specialist på digitala stra
tegier, och polismästare Erik
Nord.
SÖDRA AVDELNINGEN
Södra avdelningens årsmöte
kombinerades traditionsenligt
med en utbildningsdag när mö
tet hölls på High Court i Mal
mö den 13 mars. 124 medlemmar
hade anmält sig till utbildnings
dagen och 62 medlemmar till
årsmötet och kvällsaktiviteter
na.
Utbildningsdagen var uppde
lad i två spår, ett transaktions
inriktat och ett processinriktat.
Advokat Björn Hurtig föreläste
om konsten att processa i hov
rätten, och Robert Sevenius,
författare samt finansiell och
juridisk rådgivare inom före
tagsöverlåtelser, föreläste om
företagsöverlåtelser.
Magnus Lindsten omvaldes
till avdelningens ordförande.

Marcus Larsson
Mats Ingvar
Lina Bergqvist
Aron Skogman
Linda Lundin

UTLANDSAVDELNINGEN
Utlandsavdelningen höll sitt
årsmöte den 10 mars i samband
med avdelningens årliga utbild
ningskonferens Utlandsdagarna
i Madrid. Ett femtiotal advokater
och biträdande jurister deltog.
Årsmötet omvalde Christina
Griebeler till ordförande och
Karl Woschnagg till vice ord
förande för avdelningen. Så
väl Advokatsamfundets ordfö
rande Christer Danielsson som
vice ordförande Eva-Maj Müh
lenbock närvarade och informe
rade under årsmötet om sam
fundets verksamhet med mera.
Dessutom diskuterades proble
met med att utländska jurister
ibland marknadsför sig som
svenska advokater trots att de
inte är med i Advokatsamfundet.
Utlandsdagarna var som van
ligt indelade i två utbildnings
pass. Temat för Utlandsdagarna
2018 var juridiken inom konst
och sport.
Fredagens
utbildningspass
inleddes med att Spaniens och
Madrids advokatsamfund be

rättade om advokatyrket i Spa
nien och Madrid. Därefter höll
Agustín González García från
advokatbyrån Uría Menéndez
ett föredrag med rubriken ”Re
gulating the export of works of
art in Europe”. Därefter fortsatte
professorn (och före detta kul
turministern i Spanien) Miguel
Satrústegui Gil-Delgado med ett
föredrag om hur Francisco Goy
as tavla ”La Marquesa de Santa
Cruz” genom juridiska ansträng
ningar kunde återföras till Spa
nien efter att tavlan olovligen
förts ut ur Spanien ett antal år
tidigare. Dagen avslutades med
ett föredrag av Business Sweden.
Dagen därpå fortsatte utbild
ningsdagarna med ett föredrag
av Clifford J. Hendel på advokat
byrån Araoz & Rueda rörande
skiljeförfarande inom sport, och
i synnerhet arbetet inom ”Court
of Arbitration for Sport” i Lau
sanne i Schweiz. Därefter följde
ett föredrag av advokaten Lars
Kongstad som handlade om ju
ridiska frågor inom en större fot
bollsklubb. ¶
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SAMFUNDET
REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2018/0001 Betänkandet Klarlagd identitet – Om utlänningars rätt att
vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar (SOU 2017:93)
R-2018/0005 Betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för
dagens behov (SOU 2017:100)
R-2018/0099 Promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att
ta emot offentlig finansiering
R-2018/0121 Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till
EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)

 YA LEDAMÖTER
N
DEN 13 APRIL 2018
Neo Barsoum Barstedt, Stockholms Advokatteam AB, Stockholm
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VACKRA KONTORSRUM
Advokatfirman Defens söker
en advokat för kontorsgemenskap. Rummet som
uthyres ligger i nyrenoverade
lokaler centralt i Gamla stan
på Kornhamnstorg 57.
Defens är en advokatfirma
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Vid intresse kontakta:
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www.defens.se
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Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Kontorsrum uthyres i stilfull och representativ lokal i
sekelskifteshus. Högt i tak, ljust och rymligt. Toppläge på
Östermalm. Modern inredning med fri tillgång till konferensrum och kök. Pris per rum: från 7 000 till 15 000 kr plus
moms, beroende på rummets storlek. Tillträde omgående.

Bonde Barzey Advokatbyrå AB

adress
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Grev Turegatan 60, Stockholm
Viveka Bonde tel 070-241 61 00
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Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se
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SAMFUNDET

Utredningsskyldighet,
bevisbörda och beviskrav
i förvaltningsprocessen

R-2018/0450 Promemorian Förlängd tidsfrist för expediering av interimistiska beslut om särskild företrädare för barn
R-2018/0456 Promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton
R-2018/0461 Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av
anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft
R-2018/0674 Datainspektionens föreskrifter i anslutning till lagen om
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (DIFS 2018:1
och DIFS 2018:2)
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .
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STEFAN LINDSKOG

En kommentar

BETALNING

Stefan Lindskog (1951) är sedan år 2008 justitieråd i Sveriges Högsta domstol.
Dessförinnan var han advokat samtidigt som han var rättsvetenskapligt verksam.
Han disputerade år 1985 på en avhandling om kvittning. Hans författarskap om
fattar därutöver monografier, lagkommentarer och artiklar inom huvudsakligen
förmögenhetsrätten, associationsrätten och processrätten.
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FÖRUNDERSÖKNINGSKUNGÖRELSEN

medicinsk-juridiska utredningar
Erfarenhet av och intresse för handläggningen av
medicinska utredningar i exempelvis:
• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden
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Dr. Bo Kuritzén

BETALNING

Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2017)
bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Böckerna täcker tillsam
mans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.
Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningför
pliktelsens upphörande genom just betalning. Dessutom behandlas i fram
ställningen besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöver
föringar. Denna andra upplaga har uppdaterats med många nya rättsfall och en
hel del ny litteratur.

Ulrika Geijer
Håkan Lövblad
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TILL SIST

Stärk domstolarnas oberoende
”The judiciary branch must remain autonomous from the
legislative and executive branches, as the independence of
judges serves the right of every person to have their case
reviewed by the court in an open and fair manner without
undue delay.”
(Uttalande av den europeiska advokatorganisationen CCBE i anledning av utvecklingen i Polen)

ger hos regeringen (se dock nedan), men en del borde
kunna göras för att försvåra en sådan politisering av ut
nämningsförfarandet. Lindskog och Melin pekar därvid
på att det bör regleras i lag att ordföranden i den aktu
ella högsta domstolen ska höras innan utnämning sker,
liksom att domstolen ska ha tillfälle att yttra sig om re
geringen avser att utse någon annan än den som Domar
nämnden föreslagit. Möjligen skulle man till och med
överväga att justitieråden inte alls utses av regeringen
utan av ett sådant Council for the Judiciary som diskute
ras nedan.
Till detta kommer att pensionsåldern för justitieråd
borde vara grundlagsfäst till undvikande av att de för
tidspensioneras, liksom att det i grundlag borde anges
högsta antalet justitieråd; annars finns ju risken att en
auktoritär regering helt enkelt fyller på
domstolen med regimtrogna domare.

– till skillnad mot i polen och ungern – finns inget
akut hot mot domstolarnas oberoende. Men det vore
naivt att tro att det som äger rum i dessa länder aldrig
skulle kunna ske här. Det finns därför anledning att nu
överväga vad som kan göras för att i möjligaste mån fö
rebygga en utveckling där den politiska makten försöker
ta kontroll över domstolarna, särskilt Högsta domstolen
och Högsta förvaltningsdomstolen.
Frågan har nyligen behandlats av ordfö
randena i HD och HFD, Stefan Lindskog
och Mats Melin (SvJT 2017 s. 345 ff.), och av
domstolsverket är en myndighet under regering
DET FINNS DOCK en. Den beslutar om domstolarnas budget,
presidenten i Svea hovrätt Fredrik Wersäll
INGET SOM
(SvJT 2017 s. 1 ff.). I dessa tankeväckan
styr domstolsväsendet administrativt och
de artiklar diskuteras ett antal tänk
beslutar i princip om domarnas löner. Det är
HINDRAR ATT
bara åtgärder. För egen del skulle
numera ett så kallat enrådighetsverk, vilket
EN AUKTORI
jag gärna se att följande frågor
innebär att det leds av en generaldirektör
TÄR REGERING
blev föremål för grundlig utred
och inte har någon styrelse. Generaldirektö
TILL JUSTITIE
ning.
ren utses av regeringen.
Domarnämnden, där en
I många europeiska länder ligger ansvaret
RÅD VÄLJER ATT
majoritet av ledamöterna ska
för den centrala domstolsadministrationen
UTSE PERSONER i stället på ett så kallat Council for the Judi
vara eller ha varit ordinarie
SOM SYMPATIdomare, lämnar förslag till re
ciary, i vilket en majoritet är domare. Som
geringen på vem som ska utses
Lindskog och Melin påpekar säkerställer en
SERAR MED
till viss domartjänst. Det gäl
sådan ordning en betydande grad av auto
REGIMEN.
ler även justitieråd, alltså
nomi för domstolsväsendet i förhållande till
domarna i de båda högsta
den politiska makten. Deras förslag att Dom
domstolarna. Regering
stolsverket bör ledas av en styrelse med en
en är inte bunden av förslaget, låt
majoritet av domare är utmärkt. Styrelsen utser den som
vara att Domarnämnden ska få till
leder verksamheten. Kanske skulle, som sagt, också mak
fälle att yttra sig om regeringen
ten att utse domare i de högsta instanserna kunna ligga
avser att utse någon annan. Det
hos styrelsen.
har hittills aldrig hänt att reger
ingen frångått Domarnämndens
ku har i dagarna uppmanat regeringen att tillsätta en ut
förslag. Det finns dock inget som
redning om dessa frågor. Förhoppningsvis blir det så.
hindrar att en auktoritär re
gering till justitieråd väljer att
utse personer som sympatise
rar med regimen i stället för
kandidater som föreslagits av
Domarnämnden. Måhända är
det oundvikligt att den slut
Christer Danielsson
liga utnämningsmakten lig
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

i sverige
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Lexino djupa lagkommentarer
Karnov Groups djupa lagkommentarer är utvecklade med den praktiskt
verksamma juristen i åtanke. De tydligt utformade lagkommentarerna
på paragrafnivå, författade av Sveriges ledande juridiska experter, ger en
kärnfull och kvalitativ kommentar till gällande rätt.
Kontinuerlig uppdatering gör att de djupa kommentarerna alltid
representerar det aktuella rättsläget och finns tillgängliga i både bokform
och online. Lexino - djupa lagkommentarer finns till drygt 80 centrala lagar.

Valfri
juridisk e-k
urs
för 799 k
r
Penningtvättslagen i praktiken
med Martin Nordh

Allt du behöver veta om penningtvättslagen.
Innan mötet i eftermiddag.
Juridisk e-utbildning i Zeteo är det enkla och effektiva sättet att fylla utbildningstimmarna och hålla dina kunskaper uppdaterade. Kurserna leds av landets främsta
jurister och är tillgängliga via dator, surfplatta och mobil. Därmed kan du själv
bestämma när, var och hur du vill ta del av kurserna.
Våra e-kurser följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-utbildning och kurskatalogen
växer kontinuerligt.

Läs mer och se hela kursutbudet på nj.se

