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nyligen drogs kabeln till redaktionens fax ut efter att troget ha 
tjänat oss i många år, och apparaten tystnade slutligt. Surret 
av inkommande faxmeddelanden har hörts allt mer sällan se-
dan lång tid tillbaka. Under de senaste åren endast de gånger 
någon ledamot som avsett att faxa till samfundet i stället 
faxat till redaktionen, samt då ett lokalt företag för skönhets-
produkter tipsat om undergörande krämer och behandlingar.

Faxen, som av många spåddes en lysande framtid en gång 
i tiden, blev ännu en uppfinning som förpassades till kyrko-
gården för tekniska apparater.

ett liknande öde har cd-skivan rönt. När tidskriften Advokaten 
för drygt tio år sedan, nr 1 2008, uppmärksammade tillstån-
det för upphovsrätten illustrerades omslaget av den då heta 
cd-skivan. Bland dagens unga är kunskapen om cd-skivan 
milt uttryckt begränsad.

Då, för tio år sedan, var både Piratpartiet och Pirate Bay i 
fokus för debatt och mitt i striden om upphovsrätten. Så är 
det inte sommaren 2018.

I dag är nya tekniklösningar och betalningsmodeller, som 
Spotify, Netflix och HBO, på plats hos miljontals använda-
re. Det är lätt att tro att slaget om upphovsrätten därmed är 
över. Men så är inte fallet visar fokus i denna utgåva.

Ständigt föds nya illegala fildelningssajter som använder 
sig av ny teknik. Vilket i sin tur gör lagstiftningen svår att 
tillämpa. De nya lagliga digitala tjänsterna sätter också fing-
ret på hur globala jättar som Youtube och Facebook lockar 
besökare med samma material men utan licenskostnader.

Slaget om upphovsrätten tycks vara en evig dans där tek-
nikutveckling och affärsidéer ständigt möts och virvlar vi-
dare.

Tom Knutson
Chefredaktör 

När faxen tystnar
– tecken i tiden

Advokaten på nätet: advokaten.se

…och på Twitter: @Advokaten_SE

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.

Ulrika Öster (UÖ), 
journalist 
08-459 03 07
ulrika.oster@ 
advokatsamfundet.se
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winston churchill sade 1947 att ”Democracy is the worst 
form of government except for all those other forms 
that have been tried from time to time”. Det var i en eu-
ropeisk kontext där alternativen var den krossade nazis-
men och fascismen å ena sidan och ett Sovjetunionen 
som höll stora delar av Östeuropa i ett järngrepp å den 
andra. Det kalla kriget demonstrerade att den liberala 
kapitalistiska demokratin var överlägsen totalitär kom-
munism. I dag sjuttio år senare är denna ståndpunkt inte 
längre lika självklar. Alltför många ser i dag andra alter-
nativ som ändamålsenliga. Hur kan detta komma sig?

Professorn i politik vid Cambridge Uni-
versity och författaren David Runciman 
diskuterar i den nyutkomna boken How De-
mocracy Ends om den representativa demo-
kratins kris. Enligt författaren är vi fånga-
de i myten om demokratins misslyckande. 
Genom att fokusera på våld och hotbilder 
ser vi inte de riktiga farorna. Han hävdar att 
stabila demokratier är bra på att avvärja de 
värsta scenarierna, men saknar förmågan att 
ta itu med den kärna som utgör grunden för 
problemet. Han är av meningen att 2000-ta-
lets demokratier har förlorat förmågan att 
förnya sig. Vi är för välbärgade, för gamla 
och för sammanhållna för att förändras på 
sätt som skedde tidigare. 

populismen och nationalismen är faktorer som 
breder ut sig och påverkar såväl enskilda 
nationer som hela den globaliserade värl-
den. Alltfler diktatorer kommer till makten. Inte sällan 
genom demokratiska val. De åtnjuter legitimitet inom 
stora befolkningsgrupper och då särskilt inom anti-in-
tellektuella och svaga grupper. Populism och nationa-
lism har tidigare florerat såväl i USA som i Europa, men 
då inte tillåtits att slå rot. Parallellt med nazism och fas-
cism har stabila demokratier utvecklats. Finns det då 
skäl att inte tro att demokratin också denna gång kom-
mer att kunna hålla icke-demokratiska krafter stången?

Demokratin är enligt Runciman allvarligt hotad. Till-
tron till demokratin som styrelseskick har på senare tid 
underminerats. Alldeles tydligt ser vi en utveckling där 
demokratier utvecklas till diktaturer. Hoten kommer 
från olika håll. Ett av de största hoten mot demokratin 
är föreställningen om att demokratin har kidnappats av 
eliterna. Denna idé ligger bakom många av nutidens po-

litiska ledares framgångar i Turkiet, Ryssland, Ungern, 
Polen och USA. Liksom den, med stor sannolikhet, bi-
drog till utgången i brexitomröstningen. Demokratin är 
inte längre den självklara lösningen. Människor ser up-
penbarligen andra alternativ. 

Många hänvisar i likhet med Runciman, den utbredda 
nepotismen och korruptionen till trots, till utveckling-
en i Kina. Om Kina skulle lyckas med att ytterligare höja 
levnadsstandarden och utbildningsnivån, lösa klimatho-
tet och de sociala utmaningar som teknikutvecklingen 
medför, då riskerar legitimiteten hos det vi kallar liberal 

demokrati enligt Runciman att allvarligt ur-
holkas. Min personliga association är i sam-
manhanget Singapore. Ett exempel på ett 
land som ibland framhålls som en förebild. 
Det lilla landet är allt annat än en demokra-
ti, men med en ekonomisk utveckling som 
närmast kan beskrivas som ett under. Priset 
är högt. Grundläggande rättigheter som ytt-
rande- och tryckfrihet är mycket starkt be-
skurna. Men välfärden, levnadsstandarden 
och säkerheten är hög. 

För att den liberala demokratin och rätts-
staten ska kunna fungera på ett effektivt sätt 
krävs nämligen starka och integra institu-
tioner som åtnjuter medborgarnas förtroen-
de. Förtroendet för offentliga institutioner 
har dock sjunkit betänkligt de senaste åren. 
Detta gäller såväl på det nationella planet 
som internationellt. Det säger sig självt att 
bristande förtroende för regering, riksdag, 

domstolar och myndigheter får allvarliga konsekvenser 
och leder till ett svagt ledarskap. Men det leder inte bara 
till det. Institutioner som inte uppfattar sig som relevan-
ta eller respekterade kan lätt förledas att gå utöver sitt 
mandat. Vidare är det en uppenbar risk för korruption, 
liksom att människor tar saken i egna händer och startar 
medborgargarden och liknande. Laglösheten riskerar att 
få fäste med rättssamhället som offer.

Förtroendet ser dock olika ut för skilda grupper och 
stakeholders, som Runciman klokt påpekar. Näringsli-
vet, invandrare, NGO:er, pensionärer och förstagångs-
väljare har sannolikt inte samma intressen eller grad av 
förtroende. Hur förtroendet ska återvinnas är en ange-
lägen fråga i dessa tider. Det förefaller dock inte finnas 
några mer genomtänkta strategier härför i Sverige. Dä-
remot synes en rad mer eller mindre exotiska handlings-

När demokratin      hotas
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linjer finnas när det gäller att kortsiktigt behålla eller er-
övra den politiska makten. Det vore mer ändamålsenligt 
om dagens politiker koncentrerade sig på att värna den 
demokratiska rätts- och välfärdsstaten. Ett sådant behov 
finns. Detta sagt skulle man samtidigt önska att männ-
iskor i högre grad efterfrågade besked om de värdering-
ar som ligger till grund för de inte sällan ogenomtänk-
ta och allt mer populistiska och repressiva förslag som 
inför höstens val, med smärtsam intensitet, presenteras 
oss väljare. 

Avgörande för om demokratin ska överleva också 
denna gång, synes enligt Runciman vara för-
mågan att skapa tillit hos den breda be-
folkningen och att kunna ingjuta hopp 
om framtiden. Det är bara det, att så 
länge en stor del av befolkningen fin-
ner tilltro till järnrörsmän och andra 
antiintellektuella krafter, är frågan 
hur detta förtroende kan vinnas med 
bibehållande av demokratiska värde-
ringar. 

det är inte alldeles lätt att följa med i de 
politiska tankegångarna. Något kon-
sistent förhållningssätt synes inte 
föreligga hos flertalet svenska 
politiska partier i centrala rätts-
politiska frågor. Detta inger 
starka betänkligheter. Socialde-
mokraterna saknade långt in på 
2000-talet något rättspolitiskt 
program överhuvudtaget. Ett 
sådant förhållningssätt erbjuder 
oanade möjligheter till åsikts-
byte. Det är i och för sig inget 
nytt att politiska partier byter 
åsikter. Det har hänt många gång-
er, inte minst på det rättspolitiska 
planet, särskilt inom socialdemo-
kratin och inom moderaterna, 
där de övergripande likheterna 
för övrigt är många. Båda par-
tierna betonar kollektiva in-
tressen framför individens. 
Socialdemokraterna talar 
av tradition huvudsakli-
gen om välfärdsstaten, 

medan Moderaterna adresserat rättsstaten. Det främsta 
gemensamma draget från rättspolitiska utgångspunkter 
är dock principlösheten och pragmatismen. En möjlig 
förklaring till detta gemensamma förhållningssätt är att 
de som statsbärande partier nödgas vara mer pragmatis-
ka än de partier som inte har haft detta ansvar. Den som 
förgäves försöker identifiera något slags bakomliggande 
ideologi att ta fasta på, får leta. 

Den kommande valrörelsen borde vara en påminnelse 
om behovet av att värna vår demokrati och dess ideolo-
giska grundvalar. Utmaningarna är många och stora. Om 

detta vittnar diskussionen om förbud mot tiggeri, 
om nedmonteringen av asylrätten, om böne-

utrop, om straffskärpningar, om terrorlagstift-
ning, bara för att ta några exempel. I en tid 

där misstro och desinformation utvecklas, 
samtidigt som väljarna blir alltmer desil-
lusionerade och populistiska politiker in-
tar scenen, är risken stor att den demo-
kratiska grundval som vi tar för given en 

dag förändras och då till det sämre. Norma-
liseringen av antidemokratiska krafter går 

emellertid långsamt. Demokratin dör 
enligt Runciman inte genom kao-

tiska händelser. Den dör tyst 
och oväntat.

Det är lätt att ta till sig Run-
cimans oro. Han har onek-
ligen många poänger. Att 
lösa nya problem med 
gamla tekniker är inte nå-
gon framgångssaga. Men, 
trots allt, som Tocquevil-
le ungefärligt uttryckte 
det: En demokrati startar 
fler eldsvådor, men den 
släcker också fler. 

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

När demokratin      hotas
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61 procent av advokaterna som 
arbetar med skatteprocesser 
anser att förvaltningsdomsto-
larna är partiska till förmån för 
Skatteverket, och 84 procent 
underkänner domstolarnas 
bevisvärdering i skattemål, 
enligt en färsk undersökning. 
Nu efterlyses insatser mot 
bristerna. 

Advokaternas förtroende för 
skatteprocessen i de svenska för-
valtningsdomstolarna är mycket 
lågt. Det visar en undersökning 
genomförd på uppdrag av stif-
telsen Rättvis skatteprocess. 62 
procent av advokaterna som ar-
betar med just skattemål anser 
att processen fungerar dåligt el-
ler mycket dåligt. Motsvarande 
siffra för övriga typer av mål är 
9 procent. 

Ett par delfrågor visar särskilt 
stora skillnader i omdömen mel-
lan skatteprocesser och mål i all-
män domstol. 61 procent av ad-
vokaterna som främst arbetar 
med skattemål anser att dom-
stolen inte är opartisk (instäm-
mer inte och instämmer inte alls 
i påståendet Domstolen är opar-
tisk). I övriga mål är motsvaran-
de siffra 7 procent. 

Flera advokater 
har tagit tillfället i 
akt och även läm-
nat egna kommen-
tarer om bristen på 
balans i processer 
mot Skatteverket. 
En advokat skri-
ver att ”Skattever-
ket börjar på plus 
och den skattskyl-
dige på minus. Det 
är inte rimligt eller 
försvarligt av själv-
förklarande skäl”. 
En annan fastslår 
att ”Skatteverkets 
partsuppgifter till-
döms för stort be-
visvärde”.

Skatteadvokaterna är också 
kritiska mot domstolarnas be-
visvärdering. Hela 84 procent 
instämmer inte eller instämmer 
inte alls i påståendet Bevisvär-

deringen får ett rimligt utfall. 
I övriga ärenden är det bara 15 
procent som svarar på samma 
sätt. 

Bakom den uppmärksamma-
de undersökningen står stiftel-
sen Rättvis skatteprocess, en 
insamlingsstiftelse som bistår 
enskilda och företag i processer 
mot Skatteverket. 

– Jag hade bilden 
av att det var då-
ligt och har träffat 
många som är kri-
tiska, men de här 
resultaten var all-
varligare än för-
väntat, säger Carl 
Göransson, vd för 
Rättvis skattepro-
cess.

Carl Göransson 
delar advokater-
nas känsla av att 
det ofta är svårt att 
förstå hur domsto-
larna resonerar i 
domarna. 

– Jag tycker att 
domstolarna i väl 
många fall favorise-

rar Skatteverket på ett sätt som 
jag har svårt att förstå. Jag upp-
lever att det är svårt att få rätt 
mot Skatteverket, även när den 
skattskyldige har ett väl under-

byggt fall. Det för oss också in 
på hur besluten motiveras. Det 
är ofta man får beslut som man 
inte riktigt förstår. Det tycker 
jag är djupt problematiskt, sä-
ger Carl Göransson, som beto-
nar att det av rättssäkerhetsskäl 
naturligtvis är särskilt viktigt att 
den skattskyldige förstår utgång-
en i målet. 

även sven-åke bergkvist, advokat 
med lång erfarenhet av skat-
terätt och skatteprocesser och 
ordförande i stiftelsen Rättvis 
skatteprocess, ser resultatet av 
undersökningen som allvarligt. 
Han känner igen beskrivningen 
av domstolen som partisk i skat-
temål. 

– Jag har känt att domstolar-
na inte lyssnar på den skattskyl-
dige och tar parti för Skattever-
ket, säger han, och tillägger att 
han ändå inte trodde att det var 
så illa som undersökningen an-
tyder.

Sammanlagt har omkring sex 
procent av advokaterna svarat 
på enkäten. Andelen svar bland 
de advokater som arbetar med 
just skatteprocesser är dock be-
tydligt större. Det är svårt att ge 
en exakt siffra över hur många 
dessa är, men Sven-Åke upp-
skattar antalet till omkring 150. 

NYHETER

Skatteprocessen får hård kritik efter undersökningSamfundet avstyrker 
ändrade amorteringskrav

I ett remissyttrande 
avstyrker Advokat-
samfundet Finansin-

spektionens förslag till vissa 
ändringar av amorteringskraven. 
Advokatsamfundet har i tidigare 
remissyttranden påpekat de soci-
alt diskriminerande effekterna av 
amorteringsreglerna.

Finansinspektionen föreslår nu 
aktuella undantag från de krav 
som gäller kapitalfrigöringskre-
diter. De föreslagna ändringarna 
förstärker ytterligare privile-
gieringen av äldre som äger sin 
bostad och den negativa diskri-
mineringen av hyresgäster med 
låga inkomster, skriver Advokat-
samfundet, som inte anser att det 
är en godtagbar utveckling –  i 
synnerhet inte om utvecklingen 
drivs genom myndighetsföreskrif-
ter och inte genom stiftad lag. 
Advokatsamfundet konstaterar 
att de föreslagna ändringarna 
enligt Finansinspektionen själv 
inte förväntas påverka bostads-
marknaden. Om de ändrade före-
skrifterna inte förväntas påverka 
den marknad de reglerar, förefal-
ler det tveksamt att införa dem, 
menar Advokatsamfundet. Enligt 
samfundet förstärks argumentet 
av att LVB-företagen har en liten 
andel av den totala bolånemark-
naden – vilket Finansinspektionen 
också konstaterar. Därför kan det 
ifrågasättas om de föreslagna 
ändringarna alls duger för att 
uppnå det syftet som anges, näm-
ligen att minska risken för makro-
ekonomiska problem.

Samfundet lanserar 
integritetspolicy

Advokatsamfundet har 
fastställt en integritets-
policy. Integritetspolicyn 

gäller samfundets användning av 
personuppgifter i verksamheten. 
Den anger för vilka ändamål per-
sonuppgifterna används och visar 
hur Advokatsamfundet säkerstäl-
ler att personuppgifter hanteras 
i enlighet med lag. Integritetspo-
licyn beskriver också vilka rättig-
heter de har, vilkas personuppgif-
ter Advokatsamfundet använder.

Läs mer på Advokatsamfundets 
webbplats.

Undersökningen är ge-
nomförd av Demoskop 
på uppdrag av Stiftelsen 
Rättvis skatteprocess. 
Webbenkäten sändes 
ut till samtliga aktiva 
ledamöter av Sveriges 
advokatsamfund, totalt 
omkring 5 400 perso-
ner, under perioden 
16–30 april 2018. 335 
advokater har svarat. Av 
dessa uppger 85 att de 
huvudsakligen arbetar 
med skatterätt. Hela 
undersökningen finns att 
läsa på stiftelsen Rättvis 
skatteprocess webbplats 
www.rattvisskattepro-
cess.se/

OM UNDERSÖKNINGEN

Carl Göransson, vd för Rättvis  
skatteprocess.

Sven-Åke Bergkvist, advokat. 
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Skatteprocessen får hård kritik efter undersökning

Svarsfrekvensen bland dessa 
blir då drygt 56 procent, vilket 
är högt för en webbenkät. 

Carl Göransson betonar att 
underlaget även totalt sett är 
tillräckligt för att ge ett statis-
tiskt signifikant resultat. 

thomas rolén, president i Kammar-
rätten i Stockholm, tar undersök-
ningens resultat på största all-
var, men anser samtidigt att det 
krävs betydligt mer underlag för 
att kunna komma till rätta med 
de brister som eventuellt finns. 

– Om det finns kritik mot hur 
vi hanterar skattemål, så är det 
viktigt att det kommer fram och 
att vi börjar jobba med de här 
frågorna. Men då räcker det inte 
med statistik som här, där man 
inte riktigt vet vad som menas. 
Vi upplevs som partiska, till ex-
empel. Vad menas? Att vi tar 
Skatteverkets parti, frågar Tho-
mas Rolén, och fortsätter:

– Kritiken måste kläs mer i ord 
så att man förstår vad den går 
ut på för att jag ska kunna börja 
vidta åtgärder. 

Carl Göransson på stiftelsen 
Rättvis skatteprocess vill inte 
anklaga enskilda domare. 

– Alla domare har integritet 
och gör sitt bästa. Detta hand-
lar om ett systemfel tror jag. Ett 

problem är att domarna är en 
homogen grupp människor, där 
många kommer från statsför-
valtningen. Jag vet ju för egen 
del också att man fostras i de 
miljöer man rör sig i. Så är det 
sannolikt också i domarkåren, 
säger han. 

Och Sven-Åke Bergkvist är 
delvis inne på samma linje.

– Jag pratade med en person 
med lång erfarenhet av statsför-
valtning som kallade det för att 
domstolarna har blivit ”statspo-
litiska”, och värnar statens in-
tresse. Det tycker jag är ett bra 
uttryck. Det kan handla om att 
domarna ofta har bakgrund i sta-
ten. De litar på Skatteverket och 
ifrågasätter det inte ordentligt, 
menar han. 

undersökningen visar tydligt att 
många advokater upplever sto-
ra problem i skatteprocessen. 
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg är inte 
överraskad av resultaten. 

– Skatteprocessen inrymmer 
en rad brister i olika hänseen-
den som vi under lång tid  påta-
lat. Det handlar om allt ifrån en 
snårig och svår tillämpad skatte-
lagstiftning, Skatteverkets makt 
och dubbla roller till rättstil-
lämpningen. Till detta kommer 

att den vanliga skattskyldige i 
realiteten saknar access to jus-
tice på grund av rättegångskost-
nadernas fördelning. Endast de 
ekonomiskt starkt bemedlade 
har råd att processa, säger hon, 
och tillägger att en annan bi-
dragande orsak till den bristan-
de tilltron är nämndemännens 
medverkan i skatteprocessen.

Advokat Sven-Åke Bergkvist 
ser flera vägar att gå vidare. 

– Jag tror att det behövs för-
ändringar uppifrån. Högsta för-
valtningsdomstolen måste börja 
sätta ner foten i mål och uttala 
sig ordentligt om bevisvärdering 
och liknande, säger han, och till-
lägger att han egentligen skul-
le vilja slå samman Högsta för-
valtningsdomstolen och Högsta 
domstolen för att få en enhetlig 
rättstillämpning.  

Samtidigt behövs också 
 samtal och diskussion. Här har 
Bergkvist ett tips till Thomas 
Rolén.

– Om jag vore chef för kam-
marrätten eller Högsta förvalt-
ningsdomstolen så skulle jag be 
om hjälp från de missnöjda ad-
vokaterna nu. Kan de konkre-
tisera sig och skicka exempel 
på uselt beteende från domsto-
lar till exempel, säger han, och 
menar att detta skulle ge en bra 
grund att arbeta vidare med. 

Även Carl Göransson tror på 
samtal och diskussioner. 

– Vägen framåt nu är dialog 
med politiker och domstolar 
och fortsatt debatt. Det här är 
en diskussion som måste pågå 
en längre tid. Vi hoppas att un-
dersökningen ska ge fart åt den 
diskussionen, säger han. 

advokatsamfundet har redan tagit 
initiativ till en fortsatt dialog 
vid ett seminarium den 11 juni 
där såväl Bergkvist som Thomas 
Rolén ska medverka. Och precis 
som de två andra tror Thomas 
Rolén att just  samtal är den rätta 
vägen framåt nu. 

– Vi måste fortsätta att tit-
ta på och diskutera detta, både 
med andra och i vår ledning här 
på kammarrätten, säger han. UÖFO
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HD prövar ersättning 
för privat försvarare

Högsta domstolen ska 
pröva frågan om en man 
har rätt till ersättning 

från staten för att han anlitade 
en privat försvarare när han var 
misstänkt för grov misshandel 
mot sin tidigare hustru. Förun-
dersökningen mot mannen lades 
ned, och han begärde ersättning 
av staten med 10 000 kronor för 
försvararkostnaden. Mannen 
åberopade bestämmelsen i rät-
tegångsbalken 31 kap. 8 § första 
stycket om ersättning från staten 
vid nedlagd förundersökning när 
förundersökningen har inletts 
utan skäl eller det annars finns 
synnerlig anledning.

Men varken Malmö tingsrätt el-
ler Hovrätten över Skåne och Ble-
kinge fann att förundersökningen 
hade inletts utan skäl eller att det 
fanns någon annan synnerlig an-
ledning till att staten skulle ersät-
ta mannens försvararkostnader 
under förundersökningen.

I ansökan om prövningstillstånd 
skriver mannen att det är oklart 
vilket underlag domstolen ska 
lägga till grund för bedömningen 
av om en förundersökning har 
inletts utan skäl. Han anför också 
att det strider mot EU-rätten, som 
stadgar att en misstänkt har en 
ovillkorlig rätt till försvar vilket 
medför kostnader som staten är 
orsak till, och mot rätten enligt 
Europakonventionen att utse 
ett rättegångsbiträde, om en 
misstänkt inte får ersättning för 
försvararkostnaden. Dessutom 
menar han att det är fråga om ett 
brottmål, där den misstänkte inte 
har någon bevisbörda, men att 
hovrätten har tillämpat bestäm-
melsen i rättegångsbalken på ett 
sätt så att den misstänkte har 
bevisbördan för att något inte har 
inträffat, det vill säga om negativa 
förhållanden.

Thomas Rolén, president i Kammar-
rätten i Stockholm.

Anne Ramberg, generalsekreterare 
för Sveriges avokatsamfund.

Högsta domstolen.
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Advokatbolagen föreslås stäl-
las under  Advokatsamfundets 
direkta tillsyn.

Finansdepartementet har lagt 
fram ett förslag till hur EU:s 
fjärde penningstvättsdirektiv ska 
genomföras i Sverige när det gäl-
ler advokatverksamhet. Advo-
katsamfundets ställföreträdan-
de chefsjurist Johan Sangborn 
har ingått som expert i en refe-
rensgrupp i arbetet.

Förslagen innebär bland an-
nat att advokatbolagen ska stäl-
las under Advokatsamfundets 
direkta tillsyn när det gäller re-
gelverket för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. De 
bestämmelser i rättegångsbal-
ken som gäller för tillsyn över 
och ingripande mot advokater 
ska gälla även för advokatbola-
gen i tillämpliga delar. 

Promemorian bedömer inte 
att biträdande jurister är att be-
trakta som oberoende jurister i 
direktivets mening. Därför fö-

reslås att de inte ska omfattas 
av lagen om åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering av ter-
rorism.

Promemorian föreslår att en 
möjlighet att besluta om sank-
tionsavgift vid överträdelser av 
regelverket ska införas, utöver 
de ingripanden som kan göras 
mot advokater och advokatbo-

lag enligt bestämmelserna i rät-
tegångsbalken. Det ska också in-
föras en möjlighet att besluta om 
en sanktionsavgift mot personer 
i ledningen för ett advokatbolag 
och om ett tillfälligt förbud att 
ha en sådan befattning, för att 
tillgodose direktivets krav på 
att ingripanden ska kunna gö-
ras mot sådana personer. En-

ligt förslaget ska Länsstyrelsen 
i Stockholms län – efter Advo-
katsamfundets disciplinnämnds 
överlämnande av frågan – fatta 
beslut om sanktionsavgift och 
tillfälligt förbud, medan Advo-
katsamfundet ska besluta om 
övriga ingripanden vid över-
trädelse av penningtvättslagen. 
Promemorian föreslår också att 
Advokatsamfundet ska ges möj-
lighet att genomföra undersök-
ning på plats hos en advokat 
eller ett advokatbolag, när det 
anses nödvändigt för tillsynen.

ändringarna ska genomföras genom 
en ny lag: lagen om tillsyn över 
och ingripanden mot advokat-
verksamhet i vissa fall. Den nya 
lagen ska gälla utöver vad som 
sägs i rättegångsbalken. Dessut-
om genomförs ändringar i flera 
andra lagar.

Advokatsamfundet och andra 
remissinstanser ska yttra sig 
över förslagen i promemorian 
senast den 3 september 2018.

Förslag om fjärde penningtvätts-
direktivet och advokatverksamhet
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Stort behov ger ständiga säkerhetskontroller i domstolarna
Högst tre månader i taget får 
en domstol fatta beslut om 
säkerhetskontroll vid entrén. I 
praktiken fattar många domsto-
lar nya beslut var tredje månad. 
Men det handlar inte om att 
kontrollerna permanentats, 
menar lagmannen i Stockholms 
tingsrätt.    

Dagens regler om säkerhets-
kontroller i domstolarna inför-
des 2012, och ger möjlighet för 
lagmannen att besluta om sä-
kerhetskontroller i tre måna-
der. Sedan lagändringen har allt 
fler domstolar byggt permanen-
ta kontroller med larmbågar och 
anställt ordningsvakter för kon-
trollerna, och på många håll fat-
tas upprepade beslut om säker-
hetskontroll var tredje månad. 

Stockholms tingsrätt är en av 
de domstolar som fortlöpande 
fattat beslut om fortsatta säker-
hetskontroller. Men lagmannen 
Gudrun Antemar vill inte se sä-
kerhetskontrollen som 
permanent. 

− Det är viktigt att 
peka på att vi gör en 
prövning var tredje må-
nad. Jag tar då in ett ytt-
rade från polisen, och vi 
tittar på de föremål som 
stoppats i kontrollen, 
innan vi fattar beslutet. 
Det görs överväganden 
varje gång och beslutet är inte 
slentrianmässigt, säger Antemar.

Stockholms tingsrätts läge 
mitt i Stockholm, den stora 
mängden besökare och att tings-
rätten håller i många stora och 

uppmärksammade mål är några 
faktorer som gör att säkerhets-
behovet är stort, enligt Gudrun 
Antemar. Sedan någon månad 
hålls alla häktningsförhandling-

ar under helger i hela 
Stockholmsområdet vid 
tingsrätten vilket ökat 
trycket ytterligare. Var-
je tremånadersperiod 
har vakterna vid entrén 
dessutom hittat farliga 
föremål som knivar hos 
besökare. 

Stockholms tingsrätt 
har förutom larmbå-

gar och vakter även tillgång till 
röntgen, vilket gör att kontrol-
lerna går snabbare. Ändå kan det 
ibland uppstå köer, konstaterar 
Gudrun Antemar. Trots det in-
träffar sällan incidenter. En för-

klaring till att kontrollerna för 
det mesta löper smidigt och kon-
fliktfritt är, enligt Antemar, att 
personalen arbetar mycket med 
ett gott bemötande av alla be-
sökare. 

Säkerhetskontrollerna kan na-
turligtvis ses som en begräns-
ning av öppenheten i domsto-
larna. För Gudrun Antemar 
handlar det därför alltid om en 
avvägning mellan öppenhet och 
säkerhet. 

− Vi ska ha öppna och tryg-
ga domstolar, men verkligheten 
ser så ut att jag hittills bedömt 
att det behövs säkerhetskontroll. 
Det behövs för att alla som arbe-
tar här, rättens ledamöter, advo-
kater, åklagare och besökare, ska 
känna att det är tryggt att vara 
här, säger hon.   UÖ

Gudrun 
Antemar.

Före detta kammarrättslagmannen Christer Sjödin har biträtt Finansdepar-
tementet med att utarbeta promemorian Tillsyn över och ingripanden mot 
advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvätts regelverket.
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Negra Efendić prisas för
granskande journalistik
Negra Efendić, journalist på 
Svenska Dagbladet, tilldelas 
Advokatsamfundets journalist-
pris.

Grattis! Hur reagerade du när du 
fick veta att du fått årets pris?

– Jag blev enormt glad och 
kände mig hedrad! Det är ett väl-
digt fint pris att få. Det betyder 
oerhört mycket. Det är ett kvitto 
på att jag har gjort ett bra jobb. 
Jag känner mig väldigt stolt, sä-
ger Negra Efendić, som känner 
till Advokatsamfundets pris väl 
sedan tidigare och även flera av 
de personer som fått priset.

– Några av dem är mina jour-
nalistiska förebilder, så det 
känns stort att nu få det. 

Negra Efendić får Advokat-
samfundets journalistpris för 
sina reportage i migrations- och 
integrationsfrågor. Juryns moti-
vering är: Hon vill i sina repor-
tage förklara det oförklarliga och 
göra det oförståeliga förståeligt 
så att det blir en hel och rättvi-
sande sanning men ingen över-
slätande förlåtelse. 

Frågan om rättssäkerhet är, en-
ligt Negra, den viktigaste frågan 
i dag i Rättssverige. När Negra 
Efendić genom sina artiklar om 
åldersbedömningar av asylsökan-
de satte sig in i ämnet har hon 
insett värdet av rättssäkerhe-
tens betydelse och vilka konse-
kvenserna kan bli när den brister. 
Hennes granskning startade med 
ett tips, som det ofta gör. Negra 
började undersöka och hittade 
allt fler frågor som saknade svar.

– Till slut ställde jag mig frå-
gan. Får det verkligen gå till på 
det här sättet? Men då är det ofta 
svårt för en reporter att släppa 
uppslaget innan man fått svaret, 
säger hon.

I dag bevakar Negra Efendić 
frågor om migration och integra-
tion. Den egna bakgrunden i ett 
annat land kan göra att hon kan-
ske, enligt henne, har en annan 

blick för frågorna. Negra, som är 
född i Bosnien, kom som flykting 
till Sverige 1993 i samband med 
de jugoslaviska krigen.

– Jag har ju varit med om en 
asylprocess. Och även om den 
har förändrats sedan dess så 
kanske jag har ett annat per-
spektiv och ser lite andra frågor. 

negra anser att hennes journalist-
kollegor generellt sett är duktiga 
på att bevaka det svenska rätts-
samhället. Flera av de stora av-
slöjandena under senare år, till 
exempel Kevin- och Kaj Linna-
fallen, har skett tack vare skickli-
ga journalister, konstaterar hon.

– Där är det journalistiken 
som med sin kraft fört frågor-
na framåt på ett avgörande sätt. 
Det hade inte hänt om det inte 
funnits envisa och duktiga jour-
nalister. 

Negra är tacksam för den 
hjälp hon fått av advokater och 
jurister som arbetar med asyl-
rätt när hon skrivit om ålders-
bedömningar. Hon tillägger att 
journalister behöver tips om så-
dant som inte står rätt till. 

– Lyft luren och berätta för 
oss! Fast hjälp oss också när vi 
har frågor och inte förstår, vi är 
ju inte jurister.

Att Negra valde att bli jour-
nalist var inte någon slump. För 
henne fanns det inte något an-
nat val.

– Jag kan inte tänka mig att ha 
något annat yrke. Det är det bäs-
ta yrket som finns, man kan stäl-
la frågor och ta reda på saker. Jag 
upptäckte redan som tonåring 
vilken kraft det finns i journa-
listiken och hur viktigt yrket är.

Årets prissumma på 50 000 
kronor är nu större än tidiga-
re år.

Vad ska du göra för pengarna?
– Det blir en lång och skön 

resa med familjen i sommar till 
att börja med. Den här gransk-
ningen har tagit enormt mycket 
tid och energi. Jag har levt med 
detta varje dag under ett halvår.

Negra trodde aldrig att den 
skulle bli så omfattande och vara 
så länge när hon inledde den.

– Det tar aldrig slut. Det är 
fortfarande inte slut. TKFO
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Negra Efendić får Advokatsamfundets journalistpris för sina reportage i 
migrations- och integrationsfrågor. Juryns motivering är: Hon vill i sina 
reportage förklara det oförklarliga och göra det oförståeliga förståeligt så att 
det blir en hel och rättvisande sanning men ingen överslätande förlåtelse.

Riksrevisionen pekar på 
statlig ineffektivitet

Riksrevisorerna pekar i 
sin årliga rapport på in-
effektivitet i flera statliga 

verksamheter, och på oönskade 
effekter av vissa politiska beslut. 
Polisens forensiska verksamhet 
hör till dem som bedömts som 
ineffektiva. Samtidigt konstaterar 
revisorerna att arbetet håller hög 
kvalitet. Även Skatteverket pekas 
ut som ineffektivt. 

Brå överväger att studera 
brott och migration

Brottsförebyggande 
rådet, Brå, överväger 
att inleda studier av 

sambandet mellan brott och mig-
ration. Anledningen är en stark 
efterfrågan på sådan kunskap i 
den offentliga debatten. 

Kunskapen om i vilken ut-
sträckning utrikes födda personer 
förekommer som misstänkta i 
brottsutredningar jämfört med 
inrikes födda har hittills ansetts 
vara relativt god. I korthet kan 
sägas att en större andel av de 
utrikes födda förekommer som 
misstänkta än bland de inrikes 
födda. Den överväldigande ma-
joriteten av de utrikes födda har 
inte misstänkts för brott.

Utbildning och erfarenhet 
ger meritmarkeringar

Advokatsamfundets revi-
derade system för merit-
värdering i samfundets 

uppdragslistor för domstolsupp-
drag är nu i drift. Advokater och 
biträdande jurister kan numera få 
meritmarkeringar för både kurser 
– i Advokatsamfundets regi eller 
hos andra utbildningsarrangörer 
– och för lång erfarenhet.

Som mest kan en advokat få 
tre meritmarkeringar i form av 
kugghjulsmarkör för erfarenhet. 
Utbildning kan ge en markering 
i form av hattmarkör i merit-
systemet. Varje ledamot eller 
biträdande jurist själv måste 
registrera sina meriterande erfa-
renheter och externa kurser för 
att uppgifterna ska synas i upp-
dragslistorna.

Läs mer på Advokatsamfundets 
webbplats.



ADVOKATEN NR 5 • 201812

NYHETER

En rad rättsläkare har under 
våren lämnat Rättsmedici-
nalverket. Nu befarar en av 
de avhoppade experterna att 
krisen på verket ska hota rätts-
säkerheten.

Rättsmedicinalverket, i synner-
het dess enhet i Uppsala, har un-
der det gångna året drabbats av 
en rad avhopp och mycket kritik 
från anställda och tidigare an-
ställda. Under våren har tre spe-
cialistläkare inom rättsmedicin 
och en ST-läkare valt att sluta i 
Uppsala, och från den första juli 
är endast en specialist i tjänst. 
Tidigare var de åtta. I dagsläget 
klarar Uppsalaenheten, som an-
svarar för totalt fyra län i Mel-
lansverige, inte ens att upprätt-
hålla sin egen jourverksamhet. 

Överläkaren och före detta av-
delningschefen Tommie Olofs-

son är en av dem som sagt upp 
sig. Bakom Olofssons beslut att 
lämna verket ligger 
bland annat uppdraget 
att genomföra medicin-
ska åldersbedömningar 
enligt en metod som, 
enligt Olofsson och en 
hel rad forskare, inte är 
vetenskapligt validerad. 
Men också mycket an-
nat.

– Jag tror att ålders-
bedömningarna blev droppen 
för mig och många andra. När 
jag analyserar det som hänt mär-
ker jag också att dessa speglar 
ett större problem i Rättsmedi-
cinalverkets kultur, säger Tom-
mie Olofsson. 

Han beskriver att det förut-
om befintliga kvalitetsbrister 
inom rättsmedicin sker en grad-
vis nedmontering av kvaliteten 

på arbetet, vilket fått framför 
allt rättsläkarna i Uppsala, men 

även professorerna, att 
reagera kraftigt. Bland 
annat har uppdraget 
att genomföra kropps-
undersökningar av mål-
sägande och misstänk-
ta delvis flyttats från 
rättsläkarna till externt 
rekryterade FD-läkare 
som fått en två dagars 
snabbkurs i skadedo-

kumentation. Rättsläkarna be-
dömer sedan deras skadedo-
kumentation och utfärdar ett 
yttrande utifrån dessa. 

– Man har infört ett mellan-
steg, och därmed minskar be-
visvärdet av rättsintygen, kon-
staterar Tommie Olofsson.  

Tommie Olofsson beskriver 
att Rättsmedicinalverket blivit 
toppstyrt, arrogant och icke-

Rättssäkerheten kan hotas          av problem på Rättsmedicinalverket

Missnöjet på Rättsmedicinalverket har lämnat tydliga spår i den senaste av medarbetarenkäter. I undersökningen 
uttryckte 88 procent av medarbetarna i Uppsala att de har bristande förtroende för hur verket styrs.

Förslag om resning vid 
nya åldersuppgifter

Domstolen ska kunna 
pröva ett fall på nytt 
om det visar sig att den 

första domen bygger på felaktiga 
uppgifter om den tilltalades ålder. 
Det föreslår utredaren Per Len-
nerbrant i en departementspro-
memoria.

En persons ålder har stor be-
tydelse för valet av påföljd. Om 
domstolen utgår från en ålders-
uppgift som inte stämmer kan det 
leda till att en person får en för 
lindrig påföljd. 

Utredaren vill råda bot på detta 
genom att öppna för resning till 
den tilltalades nackdel om det 
kommer fram nya uppgifter i 
efterhand om att en dömd per-
son sannolikt var äldre än vad 
domstolen funnit. För att domen 
ska prövas på nytt krävs det att 
brottet kan leda till mer än ett års 
fängelse.

Även resning till den tilltalades 
fördel ska vara möjlig om det i 
efterhand framkommer att den 
tilltalade var yngre än vad dom-
stolen utgått ifrån.

Resning vid nya uppgifter om 
den tilltalades ålder, Ds 2018:19

Rättsmedicinalverket har cirka 500 anställda på sex 
orter. Verket leds av en generaldirektör. Ett insynsråd 
finns knutet till verket. I övrigt finns ingen utomstående 
tillsyn. Verksamheten omfattar rättsgenetik, rättskemi, 
rättsmedicin och rättspsykiatri. 

Rättsmedicinalverket utför, på uppdrag av reger-
ingen, medicinska åldersbedömningar i asyl ärenden. 

Metoden, en kombination av magnetkameraunder-
sökning av knäleden och röntgenundersökning av 
 visdomständerna, har fått mycket kritik, bland annat 
från de forskare i Tyskland som ursprungligen tagit 
fram metoden, men också från statistiker som under-
känner de sannolikhetsberäkningar som bedömningen 
bygger på.

RÄTTSMEDICINALVERKET

Tommie Olofsson.

Domarnämnden vill 
ha advokat i HD
Domarnämnden föreslår advo-
kat Eric M. Runesson, delägare 
på Sandart & 
Partners Advo-
katbyrå, till nytt 
justitieråd i Hög-
sta domstolen, 
när domstolens 
ordförande Ste-
fan Lindskog går 
i pension senare 
i år. 

Domarnämn-
den skriver i sitt protokoll: ”Eric 
Runesson framstår som en 
synnerligen skicklig jurist med 
sådana erfarenheter och kvali-
fikationer att han måste anses 
ingå i kretsen av landets främsta 
jurister.”

Eric M. Runesson har varit leda-
mot av Advokatsamfundet sedan 
1993 och ingår i samfundets hu-
vudstyrelse sedan 2014. Beslutet 
om att utse justitieråd fattas av 
regeringen.

Eric M. 
Runesson.
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transparent, vilket har gjort det 
svårt att komma fram med kri-
tiken internt. Olofsson själv fick 
bland annat en reprimand från 
ledningen efter ett möte om-
kring metoderna för medicin-
ska åldersbedömningar, sedan 
en av hans medarbetare ställt 
kritiska frågor. 

Missnöjet har lämnat tydliga 
spår i den senaste av Rättsme-
dicinalverkets medarbetarenkä-
ter. I undersökningen uttryckte 
hela 88 procent av medarbetar-
na i Uppsala att de har bristande 
förtroende för hur verket styrs. 
Samtliga rättsläkare i Uppsala 
har också vägrat att utföra medi-
cinska åldersbedömningar, efter-
som dessa saknar tillräckligt ve-
tenskapligt stöd.  Därtill saknar 
rättsläkare kompetens för upp-
giften, enligt Tommie Olofsson.

Även om problemen är mest 

uttalade i Uppsala lider också 
enheterna i Lund, Linköping och 
Göteborg av brist på rättsläkare. 
I Göteborg har man, enligt Tom-
mie Olofsson, försökt komma till 
rätta med läkarbristen genom att 
anställa läkare utan utbildning i 
rättsmedicin som skriver yttran-
den. Även enheten i Stockholm 
avser att göra det.

Tommie Olofsson ser en stor 
fara i att turbulensen på Rätts-
medicinalverket och bristerna i 
verkets ledning, i kombination 
med kvalitetsproblemen, ska 
innebära en försämrad rättssä-
kerhet för alla de som – både 
målsägande och tilltalade – är 
beroende av verkets tjänster. 

– Det finns en kultur av själv-
tillräcklighet och felfrihet inom 
rättsmedicinen som kan leda fel, 
säger Olofsson, som också pekar 
på att det i dag helt saknas ex-

tern tillsyn över verkets verk-
samhet, vilket skulle behövas. 

– I praktiken står ju rättsläka-
ren oemotsagd i rättsprocessen, 
eftersom försvaret oftast saknar 
möjlighet att kalla in egna exper-
ter, säger Tommie Olofsson, nu-
mera frilansande rättsmedicinsk 
expert.

johan göransson, kommunikatör på 
Rättsmedicinalverkets huvud-
kontor, konstaterar i ett skrift-
ligt svar att det alltid är en för-
lust när duktiga medarbetare 
väljer att lämna myndigheten. 
Han skriver vidare att ”alla som 
arbetar i myndigheter under 
regeringen behöver dock kun-
na förhålla sig till de regelverk 
som kännetecknar statlig verk-
samhet. Ibland uppstår det frik-
tion mellan vad man som före-
trädare för en profession kan ha 

för åsikter och de krav regering-
en har på verksamheten”.

Göransson hävdar också att 
Rättsmedicinalverket upprätt-
håller alla de uppdrag som ver-
ket har att sköta. Bemannings-
situationen hanteras genom att 
läkare tillfälligt tjänstgör vid an-
dra enheter än de där de normalt 
arbetar. Ett arbete pågår också 
för att förbättra bemanningen. 

”Myndigheten har beredskap 
dygnet runt, året runt och finns 
tillgänglig för polisen. Nyrekry-
tering av läkare är en av åtgär-
derna som på sikt kommer ha 
effekt på bemanningsläget – de 
som rekryteras är precis som ti-
digare legitimerade läkare som 
utför arbete under handledning. 
Samtliga ärenden granskas av 
specialistläkare – något annat 
förekommer inte” skriver Johan 
Göransson.  UÖ

advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg går i pension sommaren 2019. Samfundet 
söker nu hennes efterträdare. Sista ansökningsdag 24 augusti 2018.

Tillträde våren 2019.
I rekryteringen samarbetar Advokatsamfundet med Novare Executive Search. 
Välkommen att kontakta Fredrik Hillelson på fredrik.hillelson@novare.se eller 0735-200062.  
Ansökan skickas till fredrik.hillelson@novare.se. 

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 advokat-
kår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokat-
samfundets 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.

Advokatsamfundet 
söker generalsekreterare 
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Skiljaktig disciplinnämnd friade 
i ärende om skiljeförfarande.

Ett entreprenadbolag som ingår 
i en koncern med verksamhet i 
olika bolag och regionala enhe-
ter påkallade skiljeförfarande 
mot beställaren av ett entrepre-
nadprojekt. Fyra advokater på en 
advokatfirma var ombud för be-
ställarbolaget i tvisten.

Entreprenadbolaget som hade 
påkallat skiljeförfarandet gjorde 
en disciplinanmälan mot advo-
katerna och gjorde gällande att 
de hade varit förhindrade att åta 
sig uppdraget för beställarbola-
get. Entreprenadbolaget hänvi-
sade till att en av advokaterna 
var anställd som bolagsjurist hos 
entreprenadbolaget under en tid 
då arbetet med projektet pågick 
och då tvist mellan bolagen fö-
relåg, och till att advokatfirman 
hade företrätt också entrepre-
nadbolaget. Entreprenadbolaget 
hänvisade också till att advoka-
tens tystnadsplikt mot bolaget 
enligt en sekretessklausul i an-
ställningsavtalet som bolagsju-
rist omfattade kunskap om pro-
jektet och om tvisten samt om 
bolagets verksamhet, förhåll-
ningssätt till tvister och pro-
cesstaktiska överväganden.

De anmälda advokaterna till-
bakavisade entreprenadbolagets 
anmärkningar. Deras inställning 
var att skiljeförfarandetvisten 
inte hade uppstått när advo-
katen var bolagsjurist hos en-
treprenadbolaget och att advo-
katfirmans tidigare uppdrag för 
entreprenadbolaget saknade 
koppling till projektet. Advo-
katerna ansåg att en intresseav-
vägning vid jäv i samband med 
övergång mellan advokatbyråer 

skulle leda till att advokatfirman 
skulle kvarstå som ombud i skil-
jeförfarandet.

Advokaterna menade att ”ban-
kundantaget” i vägledande reg-
ler om god advokatsed 3.2.3 var 
tillämpligt, eftersom entrepre-
nadbolaget är en koncern med 
decentraliserad organisation 
och affärsområden med regi-
onal struktur. Advokatfirman 
hade gjort sedvanliga konflikt-
kontroller innan den antog upp-
draget för beställarbolaget och 
hade kommit till slutsatsen att 
någon intressekonflikt inte före-
låg. Disciplinnämndens majori-
tet kom fram till att advokatfir-
man inte hade varit förhindrad 
att ta uppdrag mot entreprenad-
bolaget på grund av sin allmänna 
lojalitetsplikt. Enligt nämnden 
visade utredningen inte annat 
än att ärendena för entrepre-
nadbolaget avsåg annan sak och 
var avslutade. Dessutom var det 
ostridigt att advokatfirman hade 
haft betydligt fler ärenden mot 
entreprenadbolaget, utan att en-
treprenadbolaget hade gjort nå-
gon invändning. Nämnden no-
terade att ”bankundantaget” var 
tillämpligt på advokatfirmans 
ärenden för entreprenadbolaget.

disciplinnämnden slog fast att be-
dömningen av frågan om byråjäv 
uppkom genom att en advokat 
övergick från att vara bolagsju-
rist hos entreprenadbolaget till 
att bli advokat på advokatfirman 
borde göras på samma sätt som 
vid övergång mellan byråer en-
ligt bestämmelsen i vägledande 
regler om god advokatsed 3.5. 
Det avgörande var om advoka-
ten hade tagit befattning med 
skiljeförfarandet eller annars 

hade fått förtrolig information 
som rörde det.

Disciplinnämndens majori-
tet fann inte att det var visat att 
advokaten hade tagit befattning 
med ärendet.

Disciplinnämnden analysera-
de ingående frågan om advoka-
ten hade fått förtrolig informa-
tion som hade eller kunde antas 
ha betydelse för beställarbola-
gets talan i skiljeförfarandet.

entreprenadbolaget gav in vittnes-
attester som enligt disciplin-
nämndens majoritet med viss 
styrka talade för att advoka-
ten under anställningen som 
bolags jurist hade fått kunskap 
som skulle kunna ha betydelse 
för beställarbolagets talan. Men 
sammantaget ansåg disciplin-
nämndens majoritet att det inte 
kunde anses styrkt att advoka-
ten hade fått information som 
hade eller kunde antas ha bety-
delse för skiljeförfarandet. Mot 
advokaternas förnekande och 
med beaktande av övrig utred-
ning hade entreprenadbolaget 
inte visat att advokaten under 
sin anställning hos entreprenad-
bolaget hade tillgång till sådana 
kunskaper om skiljeförfarandet 
mot beställarbolaget som hade 
eller kunde antas ha betydelse i 
skiljeförfarandet. Inte heller var 
det mot advokaternas förnekan-
den och förklaringar visat att för-
trolig information på annat sätt 
hade erhållits från entreprenad-
bolaget, som kunde användas 
av beställarbolaget i skiljeförfa-
randet mot entreprenadbolaget. 
Därmed var det inte heller visat 
att det fanns risk för att kunskap 
som omfattades av advokatens 
tystnadsplikt kunde ha betydel-

Terrordåd på 
Drottninggatan gav livstid

Stockholms tingsrätt 
dömde den 7 juni Rak-
hmat Akilov till livstids 

fängelse för terrordådet på Drott-
ninggatan den 7 april i år. Straffet 
ska, om det så småningom blir 
tidsbestämt, följas av livstids 
utvisning. 

Enligt tingsrätten har Akilov 
gjort sig skyldig till terroristbrott 
dels genom fem mord och dels 
genom allmänfarlig ödeläggelse. 
Akilov döms dessutom för försök 
till terroristbrott genom 119 fall 
av försök till mord, samt för 24 
fall av framkallande av fara för 
annan. 

De personer som utsatts för 
försök till mord eller framkal-
lande för fara till annan har av 
tingsrätten tillerkänts skadestånd 
för kränkning, medan anhöriga till 
avlidna får ersättning för person-
skada. Skadestånden följer rätts-
praxis, men är något högre än 
schablonbeloppen för kränkning. 

Ordförande i målet var Advo-
katsamfundets förre chefsjurist, 
chefsrådmannen Ragnar Palm-
kvist. Det är i skrivande stund 
ännu inte klart om domen kom-
mer att överklagas.

Ensamkommande får 
en ny chans att stanna

Ensamkommande 
flyktingar som kom 
till Sverige senast den 

24 november 2015 och som fått 
avslag på sin ansökan om uppe-
hållstillstånd ska kunna få ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd 
för studier på gymnasienivå. 
Detta beslutade riksdagen i bör-
jan av juni, då man röstade ja till 
regeringens förslag. 

Reglerna omfattar unga som 
var under 18 år när de kom, 
men som sedan blivit vuxna. 
De tillfälliga reglerna har under 
beredningen fått hård kritik från 
remissinstanserna. 

Advokatsamfundet skrev i sitt 
remissvar att det i och för sig är 
positivt att regeringen vill göra 
något för denna grupp, men att 
förslagets utformning var proble-
metiskt på flera sätt. Inte heller 
Lagrådet ansåg att förslaget 
borde genomföras.

DISCIPLINAVGÖRANDE

Tidigare bolagsjurist-
tjänst grundade inte
motpartsjäv för advokat
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JO kritiserar 
rådmannen 
i Solnamålet
Rådmannen borde ha gått 
igenom domskälen med de båda 
nämndemännen bakom den om-
diskuterade misshandelsdomen 
i Solna tingsrätt. Den anser JO, 
som riktar kritik mot domaren.

I den upp-
märksamma-
de domen fria-
des en person 
för misshan-
del, bland an-
nat med hän-
visning till att 
den misstänk-
ta kom från en 
bra familj. Domen ledde till att 
nämndemännen stängdes av 
från sitt uppdrag och uteslöts 
ur Centerpartiet. 

Diskussionerna, där det ock-
så förekom påståenden om att 
rådmannen ska ha skrivit an-
dra domskäl än de som egent-
ligen framfördes, fick JO Lars 
Lindström att inleda ett initia-
tivärende. I beslutet, som kom 
i slutet av maj, konstaterar Lars 
Lindström att det inte finns 
några krav på att nämndemän 
ska granska en dom innan den 
meddelas, och att det av prak-
tiska skäl sällen görs. Samti-
digt finns det starka skäl att i de 
fall, då juristdomaren anser att 
nämndemännen är på väg mot 
en oriktig dom, skriva ett utkast 
och visa nämndemännen. Där-
med kan man undvika misstag. 
Dessutom minskar, enligt JO, ris-
ken att nämndemännen efteråt 
hävdar att den skrivna domen 
inte stämmer överens med vad 
de kom fram till under överlägg-
ningen.

 – När man läser domskälen i 
det aktuella fallet kan man rim-
ligen inte komma fram till någon 
annan slutsats än att juristdo-
maren borde ha gått igenom de 
skrivna domskälen med nämn-
demännen innan domen expe-
dierades. Hon kan därför inte 
undgå kritik, kommenterar Lars 
Lindström. UÖ

Lars 
Lindström.
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se i saken. Entreprenadbolagets 
anmälan skulle därför inte för-
anleda någon åtgärd, beslutade 
majoriteten i disciplinnämnden.

disciplinnämndens ordförande och 
Advokatsamfundets general-
sekreterare var av skiljaktig me-
ning. De ansåg att de fyra advo-
katerna inte borde ha antagit 
uppdraget för beställarbolaget 
mot entreprenadbolaget och att 
advokaterna allvarligt åsidosatte 
god advokatsed genom att ändå 
anta uppdraget. Därför ville de 
tilldela de fyra advokaterna var-
ning. De ansåg också att de av 
advokaterna som inte hade från-
trätt uppdraget var skyldiga att 
göra det omgående.

Ordföranden och general-
sekreteraren menade att de fyra 
advokaterna hade varit skyldiga 
att upplysa beställarbolaget om 
advokatfirmans tidigare uppdrag 
för entreprenadbolaget. En för-
utsättning för att det var att en-
treprenadbolaget löste advoka-
terna från deras tystnadsplikt. 
Men det följde av anmälan och 
skriftväxlingen att entreprenad-
bolaget inte lämnade något så-
dant medgivande och inte skulle 
ha gjort det. Redan till följd av 
det var advokaterna skyldiga att 

avböja uppdraget för beställar-
bolaget mot entreprenadbolaget.

De skiljaktiga konstaterar att 
det är grundläggande att en ad-
vokat inte får anta ett uppdrag 
om det finns en intressekonflikt 
eller beaktansvärd risk för in-
tressekonflikt. De understryker 
att det räcker att det finns risk 
för att kunskap som omfattas av 
advokatens tystnadsplikt kan ha 
betydelse i saken för att advoka-
ten ska vara förhindrad att anta 
uppdraget. De framhåller också 
att uttrycket ”kunskap som om-
fattas av advokatens tystnads-
plikt” inte är begränsat till sa-
komständigheter, utan även 
omfattar kännedom om indivi-
ders personlighet, ett företags 
förhållningssätt och strategier, 
styrkor och svagheter, eller an-
dra förhållanden av liknande art.

I den skiljaktiga meningen 
konstateras att det framgår att 
den advokat som hade varit 
bolagsjurist hos entreprenad-
bolaget var advokat på advo-
katfirman innan han övergick 
till bolagsjuristtjänsten, att pro-
jektet pågick medan han var an-
ställd som bolagsjurist och att 
han deltog i möten där projek-
tet diskuterades och där för-
hållandet till beställarbolaget 

berördes. Enligt de skiljaktigas 
mening visade utredning i dis-
ciplinärendet att det fanns risk 
för att kunskap som omfatta-
des av advokatens tystnadsplikt 
kunde ha betydelse för skil-
jetvisten. Enligt deras uppfatt-
ning får en bolagsjurist normalt 
en mer övergripande och ingå-
ende kännedom än rena sakom-
ständigheter än vad en advokat 
får som ombud.

de skiljaktiga bedömde att bank-
undantaget inte kan tillämpas, 
eftersom det var fråga om ett 
vertikalt jävsförhållande – ett 
förhållande som kan kopplas till 
närheten till en koncerngemen-
sam funktion med tillgång till 
övergripande information och 
kunskap som rör såväl sakom-
ständigheter som förhållnings-
sätt, strategier och liknande, 
och eftersom saken hade myck-
et stor betydelse för entrepre-
nadbolaget. De ansåg också att 
en intresseavvägning var ute-
sluten, eftersom det förhållande 
som utgjorde hinder för att anta 
uppdraget mot entreprenadbola-
get – advokatens tidigare anställ-
ning som bolagsjurist där – var 
väl känt och tydligt då uppdra-
get antogs. 

Bilden är tagen under ett av disciplinnämndens möten hösten 2017.
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Barnkonventionen underskattat 
verktyg i migrationsrätten
Barnkonventionen är den mest 
ratificerade människorättskon-
ventionen i världen och borde 
användas betydligt mer i mig-
rationsrätten enligt  advokaten 
och forskaren Jason Pobjoy.

Pobjoy kombinerar verksamhet 
som advokat inom offentlig rätt, 
mänskliga rättigheter och migra-
tionsrätt, med forskning inom fäl-
tet barns rättigheter. Pobjoy kun-
de vid ett seminarium arrangerat 
av Stockholms universitet ge en 
rad praktiska exempel på hur 
barnrätten vägs in, eller inte vägs 
in, i migrationsrättsliga bedöm-
ningar. Liksom flera av åhörarna 
har Jason Pobjoy sett många ex-
empel på hur barns rättigheter 
och barns egna flyktingskäl kom-
mer bort inom migrationsrätten. 
Och även när dessa lyfts fram 
görs det ofta utifrån de allmän-
na människorättskonventioner-
na snarare än barnkonventionen. 

– Barnkonventionen är en av 

de mest genomarbetade konven-
tionerna, och den mest ratifice-
rade. Varför då gå omvägen via 
andra instrument, frågade Jason 
Pobjoy, som vill se en ökad ac-
ceptans för att barnkonventio-
nen i sig själv räcker långt när 
barns skyddsskäl ska prövas. 

Han pekade på tre olika sätt 
som barnkonventionen kan bidra:

l   För att säkra barnets pro-
cessuella rättigheter i prövning-
en, bland annat genom artikel 12, 
barnets rätt att höras. 

l   För att tolka flyktingskon-
ventionen. Barnkonventionen 

är här betydelsefull för att be-
lysa vad som utgör förföljelse i 
förhållande till barn.

l   Som en oberoende källa  
och garant för barnets särskilda 
rättigheter. Här är artikel 3, att 
barnets bästa alltid ska komma 
i första rummet, särskilt intres-
sant. 

jason pobjoy fick också frågor om 
hur principen om barnets bästa 
ska komma in i bedömningen av 
om det finns skäl för uppehålls-
tillstånd. Han påpekade att det 
första steget alltid bör vara att 
fastslå vad som är barnets bäs-
ta, och att det inte alls alltid är 
att stanna i det land man flytt 
till. Men även när man finner 
att ett uppehållstillstånd är det 
bästa för barnet, måste detta vä-
gas mot andra hänsyn. Det kan 
exempelvis handla om behovet 
av en kontrollerad flyktingpoli-
tik eller säkerhetsskäl i det nya 
landet. UÖ

ILAC utsåg heders-
medlemmar vid årsmötet
International Legal Assistance 
Consortium, Ilac, utsåg vid sitt 
årsmöte i Stockholm den 30 maj 
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg och FN:s 
tidigare undergeneralsekreterare 
och rättschef Hans Corell till livs-
långa hedersmedlemmar av ILAC.

ILAC, som grundades 2002, är 
en icke-statlig organisation som 
med hjälp av rättsliga experter 
arbetar med att återuppbygga 
rättsväsendet i länder under el-
ler efter konflikter eller som är 
på väg mot fred och demokrati. 
ILAC har mer än 50 juridiska 
organisationer och experter på 
juridik och mänskliga rättigheter 
världen över som medlemmar.  
Sveriges advokatsamfund är 
en av de organisationer som 
tillsammans med FN, American 
Bar Association och International 
Bar Association var med om att 
grunda ILAC.
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Rumänien och Litauen 
fälls för CIA-läger

Rumänien och Litauen 
bröt mot flera av Eu-
ropakonventionens 

artiklar genom att låta CIA inrätta 
hemliga fängelser där fångar 
torterades. Det fastslår Euro-
padomstolen i två avgöranden i 
slutet av maj. 

Domarna gäller två misstänkta 
terrorister som gripits av CIA och 
sedan transporterats till läger 
i Rumänien respektive Litauen, 
där de torterats. Genom att tillåta 
detta har de båda staterna brutit 
mot såväl artikel 3 om förbud mot 
tortyr, som artikel 5 (rätten till 
frihet och säkerhet) och artikel 8 
(skydd för privatlivet). 

Europadomstolen rekom-
menderar de båda staterna att 
genomföra noggranna under-
sökningar av det inträffade. Båda 
de sökande i målen hålls i dag i 
förvar i Guantánamo Bay. 

al-Nashiri mot Rumänien 
(ansökan nr 33234/12)

Abu Zubaydah mot Litauen 
(ansökan nr 46454/11)

The Child in International 
Refugee Law
Forskningssatsningen Barn, 
migration och integration vid 
Stockholms universitet arrang-
erade den 1 juni ett seminarium 
med Jason Pobjoy, barrister vid 
Blackstone Chambers i London 
och forskare vid Refugee Studies 
Centre vid universitetet i Oxford. 

SEMINARIUM

Jason Pobjoy gästade Stockholms universitet för att tala utifrån sin bok The child in international refugee law, som 
kom ut förra året.
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Azerbajdzjan har bedrivit 
”kaviar diplomati” inom Europa-
rådets parlamentariska försam-
ling för att tysta kritik. Det visar 
en oberoende utredning, där 
svenska Elisabet Fura medver-
kade. Flera parlamentariker är 
nu misstänkta för korruption.

Utredarna, förra domaren i Eu-
roparådet och chefs-JO Elisabet 
Fura, den brittiska domaren och 
före detta ordföranden i Europa-
domstolen Nicolas Bratza samt 
den franske domaren Jean-Lou-
is Bruguière, konstaterar att fle-
ra nuvarande och tidigare par-
lamentariker har arbetat för att 
påverka den parlamentariska 
församlingen till fördel för Azer-
bajdzjan. Bland annat har dessa 
röstat nej till en resolution som 

tog upp situationen för politiska 
fångar i landet.

Utredningen kan redovisa ett 
antal exempel på så kallad kavi-
ardiplomati, gåvor i form 
av fina middagar, mattor 
och hotellövernattning-
ar, från den azeriska si-
dan till de misstänkta 
ledamöterna. Även sto-
ra penningutbetalningar 
ska ha förekommit. Flera 
nuvarande och tidigare 
medlemmar av den par-
lamentariska församlingen är nu 
misstänkta för korruption. 

Utredarna konstaterar flera 
brister i den parlamentariska 
församlingens arbetssätt, som 
kan öka riskerna för korruption. 
Det största problemet är brist på 
transparens och tillräckliga reg-

ler vid beslut om utnämningar 
inom den parlamentariska för-
samlingen. Utredningen pekar 
också på att omröstningarna 

inom de parlamenta-
riska kommittéerna har 
bristfälliga mekanismer 
till skydd mot otillbör-
lig påverkan. 

Utredarna vill nu se 
stärkta etiska regler och 
bättre kontrollmekanis-
mer inom den parlamen-
tariska församlingen. De 

misstänkta parlamentarikerna 
har uppmanats att ta en paus 
medan en parlamentskommitté 
granskar de enskilda fallen och 
föreslår sanktioner.

Utredarnas rapport finns på 
Europarådets webbplats http://
assembly.coe.int. 

Kritisk rapport pekar på
”kaviardiplomati” i Europarådet

Biträdande jurister i Norge begär flörtförbud
nu begär flera biträdande jurister på 
norska advokatbyråer ett ”flört-
förbud” mellan över- och un-
derordnade på firman. 
Det skriver norska Ad-
vokatforeningens tid-
ning Advokaten. Vid 
en metoo-debatt som 
Advokatforeningen 
arrangerade i Oslo tillsammans 
med fackförbundet Norges Ju-

ristforbund kom det fram att 
flera yngre biträdande jurister 
önskade gå längre än bara ett 

förbud mot sexuella 
trakasserier.

Flera debattörer an-
såg att det inte bör 
vara tillåtet att flörta 
när det handlar om 

ojämna maktförhållanden.
– Klara riktlinjer om att man 

inte stöter på underordnade bör 
vara en del av riktlinjerna i advo-
katbranschen, sa en biträdande 
jurist vid debatten.

En undersökning som norska 
Juristforbundet har gjort visar 
att 20 procent av dem som svara-
de hade upplevt sexuella trakas-
serier under yrkeskarriären. Av 
dem som svarade hade 4 procent 
utsatts under det senaste året.

Enligt utredarna har flera nuvarande och tidigare parlamentariker arbetat för att påverka den parlamentariska försam-
lingen till fördel för Azerbajdzjan. Bilden visar en staty i Baku av Heydar Aliyev, Azerbajdzjans president 1993–2003. 
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Kvinnlig MP ger fler 
kvinnliga delägare

I mer än tre årtionden 
har kvinnor utgjort över 
40 procent av studenter-

na på juristprogrammen vid ame-
rikanska universitet. Trots detta 
är andelen kvinnliga del ägare vid 
advokatbyrå-
erna endast 24 
procent, visar en 
undersökning 
genomförd av 
företaget Law 
360. Bland ma-
naging partners 
och motsva-
rande är siffran 
12 procent.

Samtidigt var 
närmare 42 pro-
cent av de nya 
delägare som 
utsågs under 2017 kvinnor. 

Undersökningen visar också att 
advokatbyråer med kvinnor på 
toppositionen tog in fler kvinnliga 
delägare än de andra byråerna.

Rättssystemen i EU 
har utvärderats

Europeiska kommis-
sionen har publicerat 
”EU:s resultattavla för 

rättsväsendet” för 2018. Resultat-
tavlan gör en jämförande översikt 
över effektivitet, kvalitet och obe-
roende hos rättssystemen i EU:s 
medlemsstater.

Enligt utvärderingen uppfattar 
företagen rättssystemens obero-
ende som förbättrat eller stabilt 
i två tredjedelar av medlems-
staterna, men att oberoendet har 
försämrats i några länder. Under-
sökningen visar en tendens till att 
åklagarmyndigheterna blir mer 
oberoende av regeringsmakterna. 
I fråga om effektivitet är hand-
läggningstiderna för handelsmål 
och andra civilmål mycket långa i 
flera av medlemsstaterna.

Advokatorganisationen CCBE, 
Rådet för de europeiska advokat-
samfunden, har bidragit till flera 
avsnitt i utvärderingen, som kom-
missionen publicerar för sjätte 
gången. Syftet med utvärdering-
en är att ge stöd åt de nationella 
myndigheterna i arbetet med att 
förbättra effektiviteten i rätts-
systemen.

Elisabet Fura.

Maria-Pia Hope 
leder advokat-
firman Vinge, 
som sedan 
länge arbetar 
för att öka an-
delen kvinnliga 
delägare.
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Kan principen om ömsesidigt erkännande upprätthållas? 
Det var temat för UD:s och Justitiedepartementets seminarium 

när EU-domstolen besökte Sverige i maj. JK Anna Skarhed var moderator.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON

EU-domstolens ordförande Koen Le-
naerts underströk hur viktig princi-
pen om ömsesidigt erkännande, som 

grundar sig på principen om ömsesidigt för-
troende, är:

– Den kan sägas vara Europeiska unionens 
DNA! Den är en klok uppfinning av jurister 
och politiker för att upprätthål-
la balansen mellan den europe-
iska enheten och den nationella 
mångfalden.

Lenaerts framhöll att så länge 
man talar om den inre markna-
den, där principerna om ömse-
sidigt erkännande och ömsesi-
digt förtroende först såg dagens 
ljus, förstärker principerna fri-
het, liberalisering av handel och 
alla ekonomiska faktorer. Men 
inom området frihet, säkerhet 
och rättvisa innebär principer-
na tvärtom en begränsning av 
friheten och av liberalisering-
arna på ett mycket tekniskt sätt.

Han nämnde exempel på hur 
principerna tillämpas i EU-
domstolens mål om den eu-
ropeiska arresteringsordern, 
överföring av asylsökande enligt Dublin-
förordningen och överföring av barn i vård-
nadstvister enligt Bryssel II bis-förordning-
en.

– Domstolen har i sin praxis understrukit 
den absoluta karaktären hos principen om 

ömsesidigt erkännande och principen om 
ömsesidigt förtroende som utgångspunkt i 
målen, sa Lenaerts.

I sitt yttrande 2/13 klargjorde domstolen 
att en medlemsstat som verkställer ett rätts-
ligt avgörande från en annan medlemsstat 
måste förlita sig på att den andra staten föl-

jer unionsrätten – utom under 
exceptionella omständigheter. 
Medlemsstaten kan inte kräva 
att den andra staten tillämpar en 
högre skyddsnivå för de grund-
läggande rättigheterna än vad 
unionsrätten föreskriver.

Ett exempel på exceptionel-
la omständigheter är N. S.-må-
let (C-411/10 och C-493/10), 
där domstolen fann att det fö-
relåg systembrister i asylförfa-
randet och mottagningsvillko-
ren för asylsökande i Grekland 
som innebar en verklig risk för 
omänsklig eller förnedrande be-
handling enligt EU:s människo-
rättsstadga, så att asylsökande 
inte skulle överföras dit enligt 
Dublinförordningen.

Generaladvokaten Juliane Ko-
kott påminde om att principen om ömsesi-
digt erkännande följer av ömsesidigt för-
troende, som i sin tur är grundat på delade 
värderingar, särskilt de värderingar som 
slås fast i artikel 2 i EU-fördraget: respekt 
för människans värdighet, frihet, demokra-

ti, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de 
mänskliga rättigheterna.

– Det ömsesidiga förtroendet som grun-
dar sig på de värderingarna är grundläggan-
de för EU och ligger i den europeiska inte-
grationens hjärta. Att skapa en övernationell 
union och en gemensam marknad kräver en 
otrolig mängd förtroende, sa Juliane Kokott.

Hon konstaterade att det ömsesidiga för-
troendet troligen var mindre kontroversiellt 
när det gällde den inre marknaden. Men när 
det gäller området frihet, säkerhet och rätt-
visa står känsligare frågor på spel.

– Vi har insett att det finns lägen där ömse-
sidigt förtroende skulle vara missriktat och 
där därför ömsesidigt erkännande skulle 
vara olämpligt, sa Kokott.

KÄNSLIGA FRÅGOR OM BREXIT
Juliane Kokott nämnde några aktuella frågor 
som domstolen överväger i fråga om asylrätt 
och den europeiska arresteringsordern. Två 
aktuella mål som rör överlämnanden från 
Irland är av grundläggande natur, eftersom 
de rör principen om ömsesidigt förtroende.

I det ena målet ställer Irlands högsta dom-
stol frågan om Storbritanniens beslutade ut-
träde ur EU medför att EU-rätten kräver att 
en medlemsstat nu ska vägra överlämna en 
person till Storbritannien enligt en europe-
isk arresteringsorder.

– Efter brexit är Storbritannien inte längre 
bundet av unionsrätten, och därmed är de 
garantier som underbygger det ömsesidiga 

Grundprincip
för EU är i fara

SEMINARIUM MED EU-DOMSTOLEN

”STATERNA 
BEHÖVER BYGGA 
UPP ETT SYSTEM 

SOM KAN 
MOTSTÅ ETT 

MÖJLIGT FRAM-
TIDA FÖRSÖK 

TILL FIENTLIGT 
ÖVERTAGANDE 

FRÅN EN 
AUKTORITÄR 

REGIM.” 
mats melin 
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Ett 20-tal av domarna i EU-domstolen deltog i resan till Sverige. De träffade bland annat Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och 
Kammarrätten i Stockholm, Justitiekanslern, justitieministern och EU-ministern samt Advokatsamfundets ledning. Domstolens ledamöter deltog också i en 
middag med framstående representanter för det svenska rättsväsendet som hölls i Advokatsamfundets hus.

förtroendet borta. Innebär det redan nu be-
gränsningar i medlemsstaternas tillämpning 
av EU-rätten gentemot Storbritannien? Det 
är en extremt känslig fråga, och EU-dom-
stolen kommer inte att hasta med att finna 
svaret, sa Kokott.

I det andra målet frågar High court i Ir-
land om tre personer kan överlämnas till Po-
len. En invändning mot överlämning enligt 
den europeiska arresteringsordern är att den 
skulle riskera att strida mot artikel 6 i Eu-
ropakonventionen. Invändningen bygger på 
EU-kommissionens förslag om att inleda ett 
artikel 7-förfarande mot Polen på grund av 
lagförslagen om ändringar i det polska dom-
stolsväsendet och kritiken mot samma för-
slag från Europarådets Venedigkommission. 
High court har dragit slutsatsen att rättssta-
ten i Polen har skadats systematiskt, men har 
begärt vägledning om det polska domstols-
väsendet fortfarande uppfyller EU:s normer 
och om vilken bevisning om förhållandena 
som krävs.

Högsta förvaltningsdomstolens ordföran-
de Mats Melin uttryckte oro för det växande 
åsidosättande av grundläggande rättigheter 
och till och med av rättsstatens själva prin-
ciper som tydligt kan iakttas i Europa.

– Tendensen finns i alla våra länder, men 
partier som företräder tendensen har än så 
länge kunnat bilda regering bara i några få 
medlemsstater. Ändå förefaller det rimligt, 
eftersom mycket av samarbetet mellan med-
lemsstaterna är grundat på antagandet att vi 

tillämpar gemensamma normer och således 
kan förlita oss på ömsesidigt erkännande och 
ömsesidigt förtroende, att fråga sig i vilken 
utsträckning strävan mot ett närmare sam-
arbete kan fullföljas i ett kärvare politiskt 
klimat, sa Mats Melin.

Mats Melin konstaterade att nationel-
la domstolar har funnit skäl att misstro de 
normer som tillämpas i andra medlemssta-
ter i flera fall. Danmark har vägrat överläm-
na en person till Rumänien enligt en eu-
ropeisk arresteringsorder, och Finland har 
vägrat överföra en asylsökande till Ungern 
enligt Dublinförordningen. Och i några fall 
har EU-domstolen funnit att exceptionella 
omständigheter kan berättiga undantag från 
den grundläggande principen om ömsesidigt 
förtroende.

Också Mats Melin diskuterade det irländ-
ska hänskjutandet till EU-domstolen om 
överlämnande till Polen. Han konstaterade 
att den irländska domstolens beslut stöder 
sig tungt på EU-kommissionens förslag en-
ligt artikel 7 i EU-fördraget.

– Det är värt att notera att det är första 
gången i historien som ett sådant förslag har 
avgivits i fråga om någon medlemsstat, sa 
Mats Melin.

Han redovisade det stora antalet föreslag-
na lagändringar som gäller det polska rätts-
väsendet och citerade EU-kommissionens 
slutsats: ”Lagändringarma och deras kom-
binerade effekter utsätter rättsväsendets 
oberoende och maktdelningen i Polen, som 

är centrala inslag i rättsstatsprincipen, för 
allvarliga risker.”

BYGG ETT ROBUST RÄTTSSYSTEM
Mats Melin betonade vikten av att staterna 
strävar efter att säkerställa att rättssystemet 
är så robust som möjligt.

– De behöver bygga upp ett system som 
kan motstå ett möjligt framtida försök till 
fientligt övertagande från en auktoritär re-
gim. Domstolarnas uppgift är att tillämpa 
lagen och de grundläggande värden som 
unionen är grundad på, utan hänsyn till på-
tryckningar om att åsidosätta dem.

Högsta domstolens ordförande Stefan 
Lindskog menade att det finns två strategier 
för rättsligt samarbete på straffrättens om-
råde: ömsesidigt erkännande av rättsliga av-
göranden eller harmonisering av medlems-
staternas straffrätt.

– Man kan säga att ömsesidigt erkännande 
syftar till att etablera ett slags inre marknad 
för straffrätten, med fri rörlighet för beslut och 
domar. Men straffrätten är annorlunda än an-
dra rättsområden. Den är mer inkräktande för 
individen, den orsakar lidande genom straff 
och markerar därigenom vilka beteenden som 
inte är moraliskt godtagbara i samhället.

Han ställde en rad frågor om förhållan-
det mellan ömsesidigt erkännande och har-
monisering.

– Ömsesidigt erkännande inom straff-
rätten bör inte införas utan att överväga be-
hovet, sa Lindskog. ¶



20 ADVOKATEN NR 5 • 2018

REPORTAGE

Ordning och reda. En pedagogisk ton och tron på att 
alla i grunden vill göra rätt. Det bor en plikttrogen och 

ödmjuk lärarinna i Sveriges justitiekansler, Anna Skarhed.  
Så är det också från den bakgrunden hon kommer, båda  

föräldrarna var lärare i den gamla folkskolan. Hon gillar att 
ha kontroll men vet också hur det känns att helt förlora den.

TEXT: ULF STORM

Riddarfjärden glittrar i försommar-
solen utanför fönstren som inramas 
av tjocka, månghundraåriga nischer 

av sten i Birger jarls torn på Riddarholmen 
i Stockholm. Här har Anna Skarhed sin 
 arbetsplats sedan den  
7 december 2009.

I fönsternischen vid 
skrivbordet med den 
formidabla utsikten 
finns ett foto på första 
barnbarnet och på väg-
gen bredvid hänger en 
karta över Östergöt-
land. Båda attributen 
säger mycket om skriv-
bordets innehavare. Det 
är i det landskapet som 
Anna Skarhed har sina 
rötter, samt ett lantstäl-
le, och det är dotterso-
nen som står i fokus nu 
när hon vid midsommartid ska gå i pension.

Anna Skarhed poängterar att hon har ett 
mycket intressant arbete och fantastiska kol-

leger. Det enda hon ogillar är att hålla i lö-
nesamtal.

– Jag tycker så himla illa om systemet med 
individuell lönesättning. Det var bättre förr 
när vi hade löneklasser och lönegrader. 

Efter drygt fyra de-
cennier i juridikens 
tjänst ser hon fram emot 
ett friare liv. Hon fyller 
67 i januari och tycker 
sig snart ha fullgjort sin 
plikt.

– Det enda jag vet sä-
kert är att jag ska hjäl-
pa till att skola in mitt 
barnbarn på förskolan i 
höst. Och så ser jag fram 
emot att få tid att läsa, 
säger Anna Skarhed och 
sveper med handen över 
en hylla med böcker.

Hon säger också att 
hon räknar med många långfrukostar med 
tidningsläsning.

– Hela förmiddagarna om jag vill. Men jag 

På väg mot
friare liv

1977 Jur. kand. Uppsala universitet
1978  Notarie Åklagarmyndigheten och 

 tingsrätten Göteborg
1980  Hovrättsfiskal Hovrätten för 

 Västra Sverige
1989  Hovrättsassessor Hovrätten för 

Västra Sverige
1991 Rådman Eskilstuna tingsrätt
1997 Rådman Uppsala tingsrätt
1999 Utvecklingschef Domstolsverket
2003 Lagman/chef Linköpings tingsrätt
2005 Justitieråd Högsta domstolen
2009 Justitiekansler
2015  Hedersdoktor juridiska fakulteten 

 Uppsala universitet

CURRICULUM VITAE

JUSTITIEKANSLER ANNA SKARHED
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» 

Anna Skarhed hoppas att 
hon under sina år som 
domare och därefter som 
justitiekansler har kunnat 
bidra till att upprätthålla
förtroendet för staten.
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får väl se upp så jag inte blir deprimerad av 
allt elände som står i tidningarna …

Anna Skarhed hoppas att hon under sina 
år som domare och därefter som justitie-
kansler har kunnat bidra till att upprätthål-
la förtroendet för staten. Som justitiekansler 
har hon både självständighet och ett stort an-
svar. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över 
myndigheter och dess tjänstemän, att regle-
ra skadeståndsanspråk som riktas mot sta-
ten, att vara statens advokat i främst skade-
ståndsmål och att fungera som åklagare när 
det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott. 
Dessutom ingår bland annat tillsyn över ad-
vokaternas disciplinverksamhet.

– Vi ser vad som är bra, kan bli bättre eller 
inte alls är bra. Det är viktigt att vi uttrycker 
oss klokt och med ödmjukhet. Fokus är fung-
erande helheter och vid behov bättre rutiner 
eller förslag till lagändringar. 

Det är här som lärarsjälen kommer in.
– All feedback måste vara pedagogisk. Bör-

ja alltid med det positiva. Betona att uppdra-
get är viktigt. Mycket är ofta bra men vissa 
saker kan bli bättre. 

Som ett exempel tar Anna Skarhed till-
synen nyligen av Polisens han-
tering av tvångsmedel, det vill 
säga beslag och förverkande. 

– Det handlar om krånglig lag-
stiftning där det ställs höga krav 
på dokumentation. Vi kan till 
exempel föreslå åtgärder för att 
förbättra rutiner och hantering. 
Men det måste ske med ödmjuk-
het. Justitiekanslerns tillsyn ska 
lyfta, inte sänka.

När det gäller Justitiekans-
lerns åklagarroll berättar Anna 
Skarhed om ett aktuellt fall med 
koppling till Nordiska mot-
ståndsrörelsen: hets mot folk-
grupp i olika publiceringar på 
Internet.

– Åtalet omfattar över hund-
ra åtalspunkter. Det handlar om uttalanden 
som utgör hot mot vårt öppna samhälle.

FÖRVÅNADE FÖRÄLDRAR
Just ökningen av hot och hat i samhället är 
det som Anna Skarhed tycker är den tydli-
gaste trenden under det knappa decennium 
som hon har varit justitiekansler.

– På nätet och särskilt i sociala medier har 

det utvecklats en rå ton med mycket hot och 
hat. Vi måste försöka vända den utvecklingen. 

När det gäller tillsynen av advokaternas 
disciplinverksamhet så säger Anna Skarhed 
att ”Det är extremt sällsynt att vi överklagar 
disciplinnämndens beslut”.

– Jag minns att det bara hänt 
en gång under min tid som jus-
titiekansler. Det var två advoka-
ter som jag ansåg borde få en 
varning. 

Anna Skarhed tycker att lan-
dets advokater oftast sköter sig 
bra. Men hon är känslig för höga 
tonlägen, inte bara i sina egna 
skrivelser och på sociala medi-
er, utan även i rättssalen. Hon 
reagerade för några år sedan när 
det i samband med några stora 
narkotikarättegångar utveckla-
des en alltför rå ton mellan ad-
vokater och åklagare. Då försök-
te hon bidra till att lugna de heta 
känslorna. Det måste vara ord-
ning i klassen!

– Mina föräldrar blev väldigt förvånade 
över att jag inte ville bli lärare men de ac-
cepterade mitt yrkesval.

Anna Skarhed säger att det ”fortfarande är 
lite dunkelt” varför hon valde att bli jurist. 
Hon funderade ett tag på att bli psykolog el-
ler journalist.

– Men jag tyckte det verkade lite flummigt. 
Juridik kändes mer seriöst. Fast jag måste 

erkänna att jag under studierna inte riktigt 
förstod vitsen utan tyckte det var tungt och 
delvis jättetråkigt att läsa juridik.

Numera är hon nöjd med sitt val: ”Allt i 
samhället handlar ju i grund och botten om 
juridik.”

Att det just blev domarbanan förklarar 
hon med att hon hade tillräckligt höga be-
tyg för notarietjänstgöring och att det blev 
en naturlig väg att fortsätta i domstol.

– Jag trivs med objektiviteten i domarrol-
len, att få bestämma och försöka lösa pro-
blem. Kanske handlar det om mitt kontroll-
behov.

BLEV SJUKSKRIVEN
Detta behov leder samtalet in på Anna Skar-
heds svåraste tid, då livet inte längre gick att 
kontrollera varken yrkesmässigt eller privat. 
Året var 1998 och hennes make fick en stroke 
med svåra följder. Hon reagerade med att ar-
beta ännu hårdare och klarade under en tid 
både ett nytt arbete som enhetschef på Dom-
stolsverket och situationen hemma med två 
tonårsdöttrar och sjuk make.

– Till slut gick det inte. Jag blev sjuk själv 
och sjukskriven nästan ett år.

Anna Skarhed tog sig sedan stegvis till-
baka till arbetslivet och säger att hon i dag 
värderar kunskapen att det är möjligt att ta 
sig ur en existentiell kris.

– Rent personligt har det för mig inneburit 
att jag är mer tacksam för livet och mycket 
mindre stressad än jag var förut. ¶

» 

PÅ NÄTET 
OCH SÄRSKILT  

I  SOCIALA  
MEDIER HAR DET 

UTVECKLATS 
EN RÅ TON MED 

MYCKET HOT 
OCH HAT. 
VI MÅSTE 
FÖR SÖKA 

VÄNDA DEN 
UTVECKLINGEN. 

Familj
Make, två vuxna döttrar 
och ett barnbarn.

Balans i livet
Får jag genom yoga, musik 
och naturen.

Drivkraft
Tron på att precis allting 
kan bli bättre.

Läser
Allt utom deckare.

Dold talang
Jag är bra på att sy. Har 
sytt kläder både till mig 
själv och till döttrarna.

Favoritapp
Bank-id.

Vänner
Har vänner både från barn-
domen, från gymnasietiden 
samt yrkeskolleger. Inga 
syskon men en stor släkt. 
Det är viktigt att inte bara 
umgås med jurister. 

Inspirationskälla
Mina döttrar.

Motto
DFS, det fixar sig.

PERSONLIGT: ANNA SKARHED

Ökningen av hot och hat i samhället är det som Anna Skarhed tycker är den tydligaste trenden under 
det knappa decennium som hon har varit justitiekansler.
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Grunden är lagd för       positiv
        omställning och       hållbar utveckling

den 1 januari i år började den nya klimatlagen (2017:720) att gälla 
som en del av det klimatpolitiska ramverket. Sverige säl-
lar sig till en liten men växande skara länder som skapar 
en formell, juridisk grund för att kunna driva en långsik-
tig och brett förankrad politik för omställning till en re-
surseffektiv och klimatsmart ekonomi. De sju riksdags-
partier som ställt sig bakom lagen förtjänar beröm för 
sitt mod och sin framsynthet. 

Politisk långsiktighet för omställning handlar inte 
bara om att begränsa människans påverkan på klima-
tet; det handlar lika mycket om att säkerställa morgon-
dagens tillväxt och välfärd, driva på för att utveckla nya 
affärsidéer, företag och jobb och skapa förutsättningar 
för en levande landsbygd och attraktiva städer. Siktet är 
inställt på det av riksdagen fastställda målet: år 2045 ska 
Sveriges sammanlagda nettoutsläpp vara noll. På vägen 
dit finns det tydliga etappmål, och utsläppen från inri-
kes transporter (exklusive flyg) ska minska med minst 
70 procent till 2030 jämfört med 2010. Detta är ambitiöst 
och kommer inte bara att kräva fortsatt teknikutveck-
ling utan även nytänkande när det gäller förvaltning och 
styrning, finanspolitik och investeringar, lagstiftning och 
regelverk. Det är bra, således, att Klimatpolitiska rådet, 
som också utgör en del av det klimatpolitiska ramverket, 
har som mandat att utvärdera den samlade politiken för 
att uppnå de satta målen. Lagstiftning kommer att vara 
ett nyckelområde.    

Klimatlagen är, menar jag, ett konkret resultat av en 
internationell process som sträcker sig över närma-
re 50 år. Med Stockholmskonferensen om människans 
miljö 1972 växte insikten om hur våra samhällen påver-
kar naturliga system över hela jorden. Global samverkan 
framhölls och modern miljölagstiftning såg dagens ljus i 
många länder. Agenda 21 och Rioprinciperna blev resul-
taten av FN:s konferens om miljö och utveckling (UN-
CED) 1992 och har kommit att prägla miljö- och hållbar-
hetsarbetet, på en mer grundläggande principiell nivå 
men också genom att lyfta fram betydelsen av den lokala 
dimensionen. Globala överenskommelser och visioner 
är viktiga, men arbetet för att uppnå dem utförs natio-

nellt och lokalt. Några år senare kom flera konventio-
ner på plats, där klimatkonventionen kanske är den mest 
välkända. Insikten ökade för betydelsen av att integrera 
miljö- och utvecklingsfrågor om långsiktiga lösningar 
ska kunna uppnås. 

År 2009 kom ett bakslag vid klimattoppmötet i Kö-
penhamn. Målet var att få på plats ett nytt avtal för att 
begränsa utsläppen av växthusgaser som skulle ersätta 
Kyotoprotokollet. Den politiska situation som hade varit 
rådande sedan Stockholmsmötet 1972 hade förändrats i 
grunden och därmed även förutsättningarna för att nå 
ett nytt avtal. Förenklat hade världen tidigare varit upp-
delad i rika och fattiga länder, där ansvarsfördelningen 
såg ut därefter. Dessutom hade fokus nästan uteslutande 
legat på statens roll; det var regeringar som fattade be-
slut och som skulle driva igenom åtgärder. Men miss-
lyckandet i Köpenhamn har vänts till något positivt, me-
nar jag, eftersom det tvingade fram nytänkande inom det 
internationella miljö- och utvecklingssamarbetet. 

GÄSTKRÖNIKA

JOHAN KUYLENSTIERNA 
Johan Kuylenstierna är vice ord-
förande i Klimatpolitiska rådet 
och adjungerad professor vid 
Stockholms universitet. Han var 
fram till januari i år vd för Stock-
holm Environment Institute. Han 
har tidigare även arbetat inom 
flera FN-organ. Kuylenstierna 
skriver om det stora arbetet med 
att ställa om ekonomin så att den 
blir resurseffektiv och klimat-
smart. Lagstiftning är ett nyckel-
område i skapandet av en hållbar utveckling.  
Kuylenstierna konstaterar att jurister och advokater  
som brinner för att arbeta med omställning och hållbar  
utveckling kommer att behövas mer än någonsin.

DET KLIMATPOLITISKA RAMVERKET:
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Sex år senare, 2015, kunde två internationella överens-
kommelser uppnås: ett avtal om 17 globala mål för håll-
bar utveckling (Agenda 2030) och ett nytt avtal för att 
begränsa mänsklighetens påverkan på klimatet (Paris-
avtalet). Trots en kärv politisk omvärld så fick dessa 
överenskommelser i det närmaste full uppbackning av 
alla världens länder. Varför? Det är självklart många fak-
torer som samverkar men de förändringsprocesser som 
blev allt tydligare efter mötet i Köpenhamn spelade en 
viktig roll. 

Snabbt växande ekonomier, till exempel Kina, In-
donesien, Indien och Brasilien, förändrade såväl ut-
släppskartan som den ekonomiska kartan. Kina blev en 
ekonomisk och politisk stormakt och dessutom störst 
utsläppare av koldioxid totalt sätt. Detta kom att påverka 
såväl frågan om ansvarsfördelning som hur maktinfly-
tandet skulle se ut i förhandlingarna. Ett mer proaktivt 
näringsliv och många städer tog på sig starkare ledarrol-
ler och drev frågan om omställning; och omsatte ord till 
handling. Globalisering, digitalisering och teknikutveck-
ling visade att vi var på väg in i en ny fas, med helt an-
dra förutsättningar för både ekonomisk utveckling och 
omställning jämfört med tidigare. 

agenda 2030 och parisavtalet är mjukare och mer öppna över-
enskommelser. Kraften ligger i att motivera alla länder 
och aktörer att driva frågan framåt och vidta åtgärder 
(bottom-up), snarare än att uppnå mer styrande avtal 
(top-down). De lyfter fram möjlighetsperspektiv och 
behovet av flexibilitet, inte minst till följd av snabb tek-
nikutveckling. Det som upplevs som omöjligt i dag kom-
mer att vara möjligt om bara några år. Det är intressant 
att notera förändringen i retorik mellan mötet i Köpen-
hamn, då man talade mer om ”sharing the burdens”, till 
Paris då det handlade om ”sharing the benefits”.

Med vackra överenskommelser på plats, kan vi nu luta 
oss tillbaka och låta förändringen ha sin gilla gång? Ab-
solut inte. Det är viktigare än någonsin med länder som 
vågar gå före. Som visar att det går att utveckla välfärd 
och en stark ekonomi samtidigt som man löser miljö- 

och klimatutmaningar, med städer som skapar hållba-
ra och attraktiv stadsmiljöer, med ett näringsliv som 
kan uppvisa att det är lönsamt att ligga i framkant, som 
skapar nya affärsmöjligheter, nya jobb. När vi översät-
ter Agenda 2030 och Parisavtalet till nationell politik så 
måste vi även tala om styrmedel, hur ekonomiska styr-
medel, lagstiftning och regler kan bidra till och driva på 
en positiv omställning och samtidigt säkerställa att de 
negativa effekter som kan uppstå minimeras. 

och här kommer den nya klimatlagen in som ett exempel: Att 
använda lagstiftning som ett sätt för att driva på lång-
siktiga systemförändringar och säkerställa en hög ambi-
tion oavsett vilken regering som för tillfället har makten. 
Sverige var inte först, redan 2008 tillkom The Climate 
Change Act i Storbritannien, men vi är ännu så länge ett 
av få länder som tagit ett helhetsgrepp på detta sätt. Ar-
betet har bara börjat. Det kommer nu att handla mycket 
om hur såväl lagstiftning som andra system stödjer den 
omställning till en fossilfri ekonomi (netto 0) 2045 som 
majoriteten i riksdagen har beslutat om. Det kommer att 
behövas många duktiga jurister och advokater som kan 
titta på hur skattesystemet, upphandling, försäkringar 
och ägandefrågor behöver förändras, till exempel med 
utvecklandet av nya affärsmodeller (delningsekonomin). 
Det handlar om att utveckla regelverk som gynnar lång-
siktiga investeringar för omställning inom energisektorn, 
basindustrin, jordbruket och transportsektorn. Som säk-
rar att åtgärder är optimerade såväl ekonomiskt som mil-
jömässigt. På ett djupare plan kan våra förvaltningsstruk-
turer behöva förändras för att bättre möta dagens och 
framtidens behov, inte minst av ökad policykoherens. 
Vi måste också kunna säkerställa en fortsatt fungerande 
välfärdsstat i en tid av omfattande systemförändring och 
globalisering. Så utan tvekan kommer jurister och ad-
vokater som brinner för att arbeta med omställning och 
hållbar utveckling att behövas, mer än någonsin.

Johan Kuylenstierna 
Vice ordförande i Klimatpolitiska rådet

Grunden är lagd för       positiv
        omställning och       hållbar utveckling

GÄSTKRÖNIKA
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Slaget om 
upphovsrätten 

– långt ifrån över
Trots stränga domar och nya effektiva affärs

modeller finns det fortfarande problem kvar att 
lösa inom upphovsrätten till musik och film. Men 
åsikterna går isär om vad man kan och bör göra. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: UPPHOVSRÄTTEN OCH NÄTET
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ör tio år sedan gick debattens vågor 
höga så snart upphovsrätten kom på tal. 
I Stockholms tingsrätt inleddes målet 
mot webbplatsen Pirate Bay. Samtidigt 
slöt såväl ledarskribenter på stora dags-
tidningar som riksdagsledamöter upp till 
försvar för den fria fildelningen, och en 

kraftigt reformerad upphovsrätt.
I dag är tonläget annorlunda. Upphovsrätten 

är inte längre en het fråga i medierna eller hos 
opinionen, kanske delvis för att det numera 
vuxit fram lagliga tjänster för film och musik. 
 Spotify och Netflix är bara ett par exempel, 

som används av allt fler. 
Det kan verka som att alla problem är lösta och allt 

är frid och fröjd nu. Men riktigt så lyckligt är det inte. 
Nya illegala fildelningssajter fortsätter att dyka upp, 
med ny teknik som gör lagstiftningen svårtillämplig. De 
nya lagliga tjänsterna, som betalar ersättning till rättig-
hetshavarna, har också satt fokus på 
hur plattformar som Youtube och Fa-
cebook lockar besökare med samma 
material – men utan licenskostnader. 

PIRATERNA PROFFSIGARE
Det är förstås omöjligt att exakt sva-
ra på hur omfattande den illegala 
uppladdningen, nedladdningen och 
strömningen av film och musik egent-
ligen är i dag. Henrik Pontén, jurist 
och vd för företaget Rättighetsallian-
sen, ger sin beskrivning.

– Läget för upphovsrätten är mar-
kant sämre än 2008. Ryktet om Sveri-
ge som en fristad för pirater har spritt 
sig över världen och lockat till sig oli-
ka typer av illegal, kommersiell verk-
samhet, säger han. 

Rättighetsalliansen upplevde en 
topp för olaglig fildelning år 2015. 
Därefter har omfattningen minskat något, men det är 
fortfarande betydligt mer omfattande än 2008, Spotify 
och Netflix till trots, enligt Henrik Pontén. Verksam-
heten har med tiden också blivit allt mer kommersi-
ell, även om den redan vid tiden för Pirate Bay-må-
let främst var inriktad på ekonomisk vinning, påpekar 
Henrik Pontén. 

Advokat Monique Wadsted företrädde filmbolagen 
i Hollywood under Pirate Bay-rättegången. Hon delar 
Henrik Ponténs bild av att det fortfarande finns stora 
problem.

– Trots att vi har gjort nästan allt som går att göra, 
så förekommer olaglig fildelning fortfarande i väldigt 
stor omfattning, säger hon. 

Även Monique Wadsted upplever att fildelarna pro-
fessionaliserats. 

– Jag skulle säga att de som ägnar sig åt pirateri i dag 

är betydligt mer välorganiserade och insatta i hur de 
ska tjäna pengar. Det är svårare att hitta dem, att veta 
var de befinner sig, var själva servrarna finns, och de 
uppstår hela tiden i en ny form, konstaterar hon. 

Kammaråklagare Anna Ginner är sedan snart tre år 
specialiserad på immaterialrättsmål. Hon tycker sig se 
samma tendens. Fildelningen har dessutom blivit allt 
mer internationell. 

– En del av de misstänkta verkar inte ha nån anknyt-
ning alls till Sverige. De har bara sett det som en bra 
plats att sprida sitt material på, förklarar Anna Ginner, 
som tror att Sveriges goda infrastruktur för internet 
och vår stora nätanvändning kan locka. 

NYA TJÄNSTER HAR KOMMIT
2016 gav regeringen i uppdrag till Patent- och regist-
reringsverket att under tre år sprida information om 
de immateriella tillgångarna och deras betydelse. Som 
en del i arbetet har PRV tagit fram en film, riktad till 

allmänheten och kanske särskilt till 
unga, som ska belysa problemen med 
att strömma illegalt uppladdad film. 

Och behovet av information om 
upphovsrätten verkar fortfarande vara 
stort. I en undersökning genomförd 
av PRV och Medierådet säger 33 pro-
cent av de tillfrågade tonåringarna att 
de inte känner till att upphovsmännen 
inte får betalt för illegalt uppladdat 
material. Enligt samma undersökning 
anser också endast var sjunde tonår-
ing att det viktigaste när man väljer 
tjänst för strömning av film och tv-
serier, är att tjänsten är laglig. 66 pro-
cent av de tillfrågade sätter i stället 
kvaliteten främst, och 45 procent sva-
rar att utbudet är viktigast.

Jon Karlung, vd för internetopera-
tören Bahnhof, är trots detta kritisk 
till regeringens satsning på att infor-

mera om en upphovsrätt som i hans ögon är förlegad.
– Kulturministern ger 80 miljoner kronor för att mis-

sionera för ungdomar om upphovsrätt, med en jättedå-
lig film. Jag tycker att man skulle ha reformerat upp-
hovsrätten i stället, så att man bättre kan ta in andra 
parametrar, som de allmänna principerna om samhälls-
utveckling, att nya tjänster kommer och att man får an-
passa lagstiftningen till detta, säger Jon Karlung, som 
anser att man enbart ska satsa på att stävja grova, stor-
skaliga, industriella upphovsrättsbrott, och vara tole-
rant när det gäller enskildas nätvanor.

Jon Karlungs bild av verkligheten skiljer sig markant 
från de andra intervjupersonernas. För honom repre-
senterar upphovsrätten ett förlegat system, som olika 
intressen klamrar sig fast vid. Advokaterna har också 
fått ett eget intresse i att hålla fast vid regelverket, an-
ser Karlung.

30

”Kulturministern ger 
80 miljoner kronor för 
att missionera för ung-

domar om upphovsrätt, 
med en jättedålig film. 

Jag tycker att man 
skulle ha reformerat 

upphovsrätten i stället, 
så att man bättre kan ta 
in andra parametrar.” 

jon karlung

Monique Wadsted.

Henrik Pontén.
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– De har blivit det största hindret för utvecklingen 
egentligen, eftersom de har utbildat sig i immaterialrätt 
och byggt hela sina karriärer och sin affärsverksamhet 
på det, säger Jon Karlung, som menar att tiden redan 
har gett honom rätt i att marknaden kan lösa proble-
men på egen hand. 

– För tio år sedan hävdade vi som stod på andra  
sidan att det skulle bli möjligt med nya tjänster och 
affärsmodeller, att de måste få värka fram naturligt.  
I stället för att med alla medel försöka hålla fast vid  
den modell som varit och motarbeta tekniken borde 
man anamma den. Mycket riktigt, nu har vi blixtsnabbt 
bredband och nya tjänster som Netflix och Viaplay. 
Folk har ju helt ändrat sina konsumtionsmönster, sä-
ger Karlung. 

BITER SIG FAST
De nya nättjänsterna till trots förnekar inte Jon Kar-
lung att det fortfarande förekommer illegal fildelning. 
Däremot tror han inte att det påverkar kultursektorn i 
någon särskild utsträckning. 

– Konstnärer har i alla tider haft svårt att få pengar. 
Det kommer alltid att vara jobbigt att vara en udda 
filmskapare i nån smal nisch. Om du däremot tittar på 
filmbranschen som helhet så har den aldrig tjänat så 
mycket pengar som nu. Det väller in pengar! Samma 
sak med musikbranschen. De tjänar jättemycket peng-
ar, säger han. 

Advokat Per Josefson har företrätt såväl rättighets-
innehavare som nätoperatörer, bland annat i det upp-

märksammade målet där Bredbandsbolaget förelades 
att blockera vissa webbplatser. Han tycker att det är 
självklart att upphovsmännen ska få betalt för sina verk. 
Men när det gäller möjligheterna att finansiera sitt ska-
pande är han pragmatisk. 

– I praktiken tror jag att rättighetshavarna ska hop-
pas mer på den tekniska utvecklingen än på lagstift-
ning, säger han.

Spotify är, menar Josefson, ett utmärkt exempel på 
att det går att hitta fungerande ersättningsmodeller. 
Per Josefson pekar på att de stora skivbolagen först var 
skeptiska till Spotify och ansåg att affärsmodellen inte 
skulle fungera. Verkligheten kom att motbevisa dem, 
och i dag gissar Josefson att musiktjänsten är en av de 
största inkomstkällorna för bolagen. 

– Film- och skivbolagen biter sig fast i gamla dis-
tributionsmodeller, och har varit långsamma med att 
anpassa sig till verkligheten, hävdar Per Josefson, som 
konstaterar att även om frågan om upphovsrätten och 
internet i dag inte diskuteras i medierna, finns den un-
derliggande kritiken i stora delar kvar. 

– En del i kritiken från Pirate Bay-tiden, att allt ska 
vara gratis, är helt oseriös. Det draget tror jag inte är 
särskilt starkt i dag. Däremot kan man fortfarande kon-
statera att det upphovsrättsliga regelverket passar rätt 
dåligt i förhållande till internet och den nya tekniken. 
Där får jag en känsla av att lagstiftaren, domstolarna 
och rättighetshavarna krampaktigt försökt anpassa ter-
rängen efter kartan, säger Per Josefson. 

Mycket av problemen handlar, enligt Per Josefson, 
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Bahnhofs vd Jon 
Karlung har kallat 
blockeringsdomen 
mot Pirate Bay för 
”dödsryckningar 
från upphovsrätts-
industrin”. 
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om att upphovsrättsreglerna i stor utsträckning base-
ras på internationella konventioner, som kräver myck-
et lång tid och omfattande politiska diskussioner att 
förändra. Samtidigt förändras tekniken i rasande fart. 
När nya regler väl kommer på plats är de därför redan 
ordentligt föråldrade. 

– Det skulle behövas reformerade regler på global 
nivå, eftersom internet inte stoppar vid nationsgrän-
serna, konstaterar Per Josefson. 

Den praktiskt möjliga lösningen blir regler på EU-
nivå. Men även dessa tar tid att få fram. Risken är att 
de direktiv som implementeras redan är inaktuella i 
förhållande till tekniken, påpekar Josefson.

BEHÖVS PRAXIS
Trots att lagstiftningen har svårt att hänga med i tek-
nikutvecklingen har rättsväsendet, 
både i Sverige och i andra länder och 
i EU-domstolen, producerat en hel 
del domar om upphovsrättsbrott un-
der de senaste åren. Bakom många 
av anmälningarna ligger företaget 
Rättighetsalliansen, som skapades år 
2011. Rättighetsalliansen utreder och 
polisanmäler misstänkta nätbrott av 
olika slag.

– Vi har en hel organisation som 
agerar inom alla branscher, allt ifrån 
design till film. Där har vi lärt oss att 
det fordras en gedigen anmälan i de 
här ärendena. Sedan biträder vi åta-
let och kräver skadestånd. Där har vi 
utvecklat en standard som väl är unik 
vad gäller nivåerna för skadestånd för 
film. Traditionellt handlar det ofta om 
några kronor per film, medan vi ligger 
på mångmiljonbelopp, berättar Hen-
rik Pontén. 

Rättighetsalliansen biträdde nyli-
gen åtta olika filmbolag i det så kall-
lade Swefilmer-målet. Hovrätten för 
Västra Sverige dömde i mars i år en av de två misstänk-
ta till fyra års fängelse för brott mot upphovsrättslagen 
och penningtvätt, sedan han tillsammans med en an-
nan person olagligt laddat upp filmer till en webbplats 
varifrån besökare sedan kunnat strömma film. Hovrät-
ten tilldömde också ett av filmbolagen ett skadestånd 
på 2,2 miljoner kronor för en film. 

Rättighetsalliansen har överklagat skadeståndet till 
Högsta domstolen, och väntar nu på besked om even-
tuellt prövningstillstånd.

– Det behövs vägledande praxis på området, det finns 
många frågetecken där, säger Henrik Pontén. 

Henrik Pontén betonar att immaterialrätten är en 
viktig tillgång för Sverige, som bidrar med stora eko-
nomiska värden. Immaterialrätten är en konkurrens-
faktor, och behöver därför värnas, menar han. Proble-

met är dock att lagstiftarna har saknat visioner om hur 
man ska hantera krocken mellan gamla rättigheter och 
ny teknik, enligt Pontén. 

– Ett tydligt exempel är strömning, om man får 
strömma från en illegal tjänst. Här har lagstiftaren blan-
dat ihop rätten att göra tillfälliga kopior med att titta 
på utsändningarna, och kommit fram till att det skulle 
vara tillåtet att nyttja dessa illegala tjänster. Vi menar 
att det är en felaktig tolkning av ett EU-direktiv. Det 
borde vara en självklarhet för lagstiftningen att själva 
källan inte kan vara olaglig, fastslår Henrik Pontén, som 
anser att de oklara signalerna i denna fråga har bidra-
git till strömningens popularitet.  

Kammaråklagare Anna Ginner delar inte bilden av 
ett osäkert rättsläge. 

– Frågan om tillgängliggörande för allmänheten, det 
som kom upp med Swefilmer och 
Dreamfilm, tyckte jag var klar en-
ligt svensk lag och praxis redan inn-
an. Om man driver en sajt med län-
kar till filmer så tillgängliggör man 
för allmänheten på ett olagligt sätt, 
säger hon. 

Även advokat Karin Cederlund an-
ser att just den frågan om strömning 
av olagligt uppladdat material är klar-
lagd. Däremot finns rättsliga oklar-
heter i andra sammanhang, som kan 
skapa problem.

– Ett av dem är oklarheterna kring 
vad som är överföring till allmänhe-
ten, vilken gör reglerna svåra att till-
lämpa och att det blir oförutsägbart. 
Ett sådant oförutsägbart regelverk 
kan ju vara hämmande för utveck-
lingen av digitala tjänster, säger ad-
vokat Karin Cederlund. 

Visserligen har det kommit en del 
domar från EU-domstolen kring det-
ta, men det är inte alltid domarna ska-
par klarhet, menar både Karin Ceder-

lund och Monique Wadsted. 
– Praxisen från unionsdomstolen har blivit lite av ett 

lapptäcke, där domarna ger en känsla av att vara in  
casu-bedömningar. Man tittar på en speciell situation 
och gör en bedömning anpassad efter den situationen, 
så det kan vara svårt att få syn på exakt vad som är 
överföring och var gränsen går mellan det som är ett 
upphovsrättsligt förfogande och det som inte är det, 
säger Karin Cederlund.

BLOCKERINGSFRÅGAN DELAR
Att anmäla misstänkta upphovsrättsbrott och driva ska-
deståndskrav i rätten är inte det enda vapen som rät-
tighetshavarna har till sitt förfogande, enligt EU-rätten. 

Enligt EU-direktivet om harmonisering av vissa 
 aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

”En del i kritiken från 
Pirate Bay-tiden, att  
allt ska vara gratis, 
är helt oseriös. Det 
draget tror jag inte  

är särskilt starkt i dag. 
Däremot kan man 

fortfarande konstatera 
att det upphovsrättsliga 
regelverket passar rätt 

dåligt i förhållande  
till internet och den  

nya tekniken.” 
per josefson

Per Josefson.
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informationssamhället, det så kallade infosocdirekti-
vet, har EU-staterna möjlighet att begära att ”mellan-
händer” stoppar pågående intrång i upphovsrätten på 
internet. Regeln är i Sverige implementerad genom 
53 b § upphovsrättslagen. 

Frågan om reglerna innebär att nätoperatörer kan 
åläggas att blockera vissa webbplatser som sprider 
illegalt uppladdat material var länge oprövad. Men 
2015 prövade Stockholms tingsrätt ett krav från fem 
film- och musikbolag på att internetoperatören Bred-
bandsbolaget skulle blockera Pirate Bay och en an-
nan filmsajt. Tingsrätten sa nej, med motiveringen att 
”Bredbandsbolagets verksamhet och agerande i det ak-
tuella fallet inte utgör medverkan enligt svensk lag”.

Två år senare kom dock Patent- och marknadsöver-
domstolen till den motsatta slutsatsen, och förelade 
Bredbandsbolaget att blockera de aktuella filmsajterna. 

Advokat Per Josefson var ombud för Bredbandsbola-
get i målet. Han är mycket kritisk till 
Patent- och marknadsöverdomsto-
lens dom. 

– Domen utmynnade i att opera-
tören måste blockera vissa adres-
ser på nätet. Men dessa ändras ju 
hela tiden, vilket gör blockeringen 
mer eller mindre verkningslös, sä-
ger han.

Josefson anser också att domen 
skapar ett stort mått av rättsosä-
kerhet, eftersom Sverige troligen 
inte har implementerat infosocdi-
rektivets artikel 8.3 på ett korrekt 
sätt, vilket också Lagrådet påpe-
kade i samband med implemen-
teringen. 

– Första instans kom i praktiken 
fram till att det var så. Men Pa-
tent- och marknadsöverdomsto-
len valde sedan en häpnadsväckande våld-
sam implementering av direktivet som innebar att man 
helt enkelt struntade i riksdagens implementering av 
direktivbestämmelsen, säger Per Josefson. 

Han konstaterar att samma sak inträffat i Norge, men 
där insåg lagstiftaren problemen och valde att ändra 
lagen. I Sverige har dock inget hänt.

Även Henrik Pontén är kritisk mot den svenska lag-
stiftaren på denna punkt, men anser att Patent- och 
marknadsöverdomstolens slutsats var riktig. 

– Sverige implementerar generellt sett direktiven 
sent och ofullständigt. Det har lett till att exempelvis 
blockering under lång tid inte var möjligt i Sverige, 
trots att det är tydligt tillåtet sedan länge i de flesta 
länder runt omkring oss. En i grunden ofullständig im-
plementering ledde till att hovrätten sedan måste göra 
en ganska avancerad lösning för att man ska uppfylla 
EU-direktivet, säger han, och fortsätter:

– Vi behöver tydliga och förutsägbara lagar och det 

är politikernas roll är att skapa detta. Nu blir det mest 
innehållslösa uttalanden om behovet av immaterialrätt.  

 
BETALAR OPERATÖREN I STÄLLET
Per Josefson ser en stor risk i att lägga ett ansvar på 
nätoperatörer, som enbart tillhandahåller själva infra-
strukturen för nätet. 

– Det får inte finnas någon osäkerhet om vilket ansvar 
operatörerna har. De är ju kommersiella aktörer, och 
som sådana vill de undvika risker. Om ansvaret läggs 
på dem löper vi risk för att de börjar begränsa infor-
mationsutbudet på internet, fastslår Per Josefson, och 
tillägger att det fria informationsflödet över nätet i dag 
är fundamentalt för demokratin.  

Advokat Monique Wadsted anser däremot att inter-
netoperatörerna borde ta konsekvenserna av blocke-
ringsdomen, och börja tala med rättighetshavarna om 
hur de kan ta ansvar för att stävja den illegala fildel-

ningen. 
– Men det är möjligt att ope-

ratörerna fortfarande känner sig 
ängsliga för att kunderna ser det 
som en begränsning av friheten på 
nätet, säger hon, men konstaterar 
också att operatörer i andra länder 
som accepterat blockering av olag-
liga sajter inte har fått några stora 
reaktioner på detta. 

Att operatörerna har ett ansvar 
är för Monique Wadsted en själv-
klarhet, eftersom de faktiskt tjänar 
pengar på det illegala materialet. 

– Lek med tanken att tidningar-
na, som var de första kommersiel-
la aktörerna som började lägga ut 
sitt material på nätet, hade tagit be-
talt för innehållet från början. Hur 
hade verkligheten sett ut då? Hade 
ett företag som Google kunnat tjä-

na så mycket pengar, och hade Telia kunnat ta ut så 
mycket för sina abonnemang? I det som de kan ta be-
talt för ligger en sorts ersättning som egentligen skul-
le ha gått till rättighetsinnehavarna, påpekar Wadsted, 
och fortsätter:

– Varför ska kultur och underhållning vara gratis, 
men man är beredd att betala för att komma ut på nä-
tet? Är det mer okej att betala ett nätbolag än den sång-
are man lyssnar på? 

ADVOKATERNA BEHÖVS
Uppenbarligen finns det en hel del frågor kvar för ad-
vokaterna att syssla med inom området upphovsrätt 
och kultur. Men vad är det rent praktiskt för uppdrag 
som kommer in? 

Advokat Peter Danowsky, som arbetat länge med upp-
hovsrättsfrågor, konstaterar att utvecklingen gått från 
”piratorienterade” uppdrag mot mer avtalshantering. 

Peter Danowsky.
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Advokater har länge kunnat nischa sig på 
immaterialrätt. Under de senaste tio åren 
har rättsväsendets aktörer gjort samma 
resa och skapat särskilda forum för att  

hantera just detta rättsområde. 
FOKUS: UPPHOVSRÄTTEN OCH NÄTET

 Först ut med den särskilda satsningen på imma-
terialrätt var Åklagarmyndigheten. Redan 2008 
tillsattes två åklagare vid nuvarande riksenheten 

för internationell och organiserad brottslighet för att 
arbeta enbart med denna brottstyp.

I dag består avdelningen av fyra 
kammaråklagare, placerade i Stock-
holm, men med ansvar för hela lan-
det. Anna Ginner är en av dem. Hon 
kan se en förändring av brottslighe-
ten under de knappa tre år hon arbe-
tat med immaterialrätten.

– Under min tid har det gått från 
torrents, alltså samma teknik som Pi-
rate Bay använde, till att det i alla fall 
anmäls fler strömningssidor. Vi hål-
ler också mycket på med pirat-tv, så  
kallad cardsharing, enligt avkod-
ningslagen. Där går det mer mot IP-
TV, och då blir det nya lagstiftningsproblem. Tekni-
ken förändras, och då får vi anpassa oss och försöka se 
hur lagen kan komma in i de nya sätten, förklarar hon.

Immaterialrättsavdelningen har sedan starten väckt 
mellan 120 och 130 åtal. Från en försiktig början är an-
talet åtal nu uppe i mellan 15 och 20 per år, ibland fler. 
Anna Ginner uppskattar att åtalen i omkring 95 procent 
av målen också leder fram till fällande domar. 

Immaterialrättsåklagarna samarbetar med specialut-

bildade utredare inom Noa, nationella operativa avdel-
ningen. Polisens satsning på immaterialrätten startade 
år 2010, och sedan dess arbetar nära tiotalet poliser sär-
skilt med dessa brott. Även polisens specialister har ett 
nationellt ansvar.

– De åker runt när vi ska göra tillslag och liknande, 
men tar hjälp av den lokala polisen vid större tillslag. 
Det funkar väldigt bra, säger Anna Ginner. 

Initiativtagare till polisens och åklagarnas utredningar 
är som regel rättighetsinnehavarna själva, som kommer 
in med en anmälan om misstänkta upphovsrättsbrott. 
Ofta finns ett juridiskt ombud med från starten, en ad-
vokat eller en företrädare för Rättighetsalliansen, och 

anmälaren har gjort en egen utredning 
som kan lämnas över till polisen. 

– Det finns en grund att stå på. Men 
när anmälan väl har kommit in på-
börjar vi polisarbetet och en vanlig 
utredning. Med bevissäkring, kanske 
husrannsakan och förhör, berättar 
Anna Ginner, som är noga med att 
betona att hon inte samarbetar med 
rättighetshavarnas ombud under ut-
redningen.

– Det kan vara någon fråga jag mås-
te ställa, men vi måste ändå skilja på 
våra roller, även om vi sitter på sam-
ma sida under rättegången rent fy-

siskt. Vi åklagare är objektiva och sköter brottsutred-
ningen. I dessa mål för vi aldrig skadeståndstalan, det 
gör rättighetshavarna själva utifrån åtalet, säger Ginner. 

Förutom den tekniska utvecklingen, som gör att po-
lisens och åklagarnas arbete hela tiden förändras, ser 
Anna Ginner också en allt större internationalisering 
av de upphovsrättsliga målen. De webbplatser som 
misstänkts ha använts för fildelning är ofta registrera-
de i andra länder, servern kanske rent fysiskt finns i ett 

Specialisering ger höjd            kompetens i rättsväsendet

– På byrån ser vi en ökning av uppdrag som har att 
göra med upphovsrättens förhållande till affärsutveck-
ling och strategi. För it- och mediebranschen, liksom 
för andra som har informationshantering i sin kärna, 
uppkommer frågor och vägval som man tidigare inte 
ställts inför. Det handlar inte minst om att analysera 
de upphovsrättsliga relevanta förfogandena och åstad-
komma vettiga ersättningsmodeller, säger han. 

Även Karin Cederlund märker att fler vill diskutera 
upphovsrätten som en del i olika affärsidéer, där just 
rättighetsfrågorna ofta är centrala. 

– Det är allt ifrån tvister om intrång till kommersiella 
avtal. Men också att utvärdera nya affärsmodeller och 
bedöma dem från bland annat upphovsrättsligt per-
spektiv, säger hon. 

Alla intervjuade advokater är också övertygade om 
att behovet av advokattjänster på området består. 

– Det finns inget som tyder på att upphovsrätten 
 skulle minska i betydelse för advokater, snarare tvärt-
om, med nya förfoganden och nya affärsmodeller. Möj-
ligen är det så att de upphovsrättsliga frågorna blir så 
affärskritiska att fler företag vill satsa på att ha egna 

Anna Ginner.

”Tekniken förändras, 
och då får vi anpassa 

oss och försöka se hur 
lagen kan komma in 

i de nya sätten.” 
anna ginner

» 
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annat land, medan det bolag som sköter annonseringen 
på webbplatsen verkar i ett tredje land. 

– Vi kan inte längre bara sitta i Sverige och utreda 
onlinebrottslighet, utan det är mycket kontakter med 
andra länder för att kunna utreda dessa brott. Det kan 
ta tid i vissa fall och är en av anledningar till att de 
här ärendena har lång utredningstid, förklarar Anna 
Ginner. 

Det blir också allt vanligare att de som misstänks och 
döms för brott inte alls har någon koppling till Sveri-
ge. Då behövs också hjälp med förhör eller utlämning. 

Anna Ginner tycker att dagens organisation på det 
stora hela fungerar bra, även om det ibland i perioder 
fattas utredare hos polisen.

– Det som är det absolut värsta problemet är bristen 
på it-forensiker. Vi har väldigt mycket teknik. Kön hos 
it-forensikerna är en anledning till att våra utredningar 
ibland tar lång tid, säger Ginner. 

Ett annat problem enligt Anna Ginner är straffska-
lorna för upphovsrättsbrott. Maxstraffen, två års fäng-
else, är lågt satta både jämfört med andra länder och 
med jämförbara brott i Sverige, anser Ginner. 

– Det kan slå lite fel när man har följdbrott. Säg att 
man har drivit en stor och populär streamingsida och 
tjänat jättemycket pengar. Det som sedan görs med 
pengarna kan konstituera penningtvätt till exempel. 
Huvudbrottet kan då ge max två års fängelse, medan 
grovt penningtvättsbrott kan ge upp till sex år. Det blir 
jättesnett, säger Anna Ginner. 

I målet mot sajten Swefilmer var det precis detta 
som hände. Totalt dömdes gärningsmannen till fyra 
års fängelse, för brott mot upphovsrättslagen och grovt 
penningtvättsbrott. 

Problemet med straffskalorna kan dock vara på väg 
att åtgärdas. I en utredning som överlämnades i fe-
bruari i år föreslår justitierådet Dag Mattsson att nya 
brottsbeteckningar införs och att brotten delas in i två 

svårhetsgrader. Straffet för upphovsrättsbrott eller va-
rumärkesbrott av normalgraden föreslås bli böter eller 
fängelse i högst två år. Vid grova brott går straffskalan 
från fängelse i sex månader till sex år. Utredaren före-
slår dessutom ändrade åtalsregler, så att åklagaren får 
väcka åtal för dessa brott när det är påkallat från allmän 
synpunkt. Förslaget remissbehandlas nu. 

SPECIALISTDOMSTOLAR FINNS
Sedan 2016 hanteras de immaterialrättsliga målen ock-
så av specialiserade domstolar. Marknads- och patent-
domstolen, belägen vid Stockholms tingsrätt, och Pa-
tent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt kom 
till när Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen 
slogs ihop, och behandlar nu såväl tvister som brottmål 
inom immaterialrätten, konkurrensrätten och mark-
nadsföringsrätten. 

Anna Ginner anser att de nya domstolarna fungerar 
bra. Dessutom underlättar det hennes och kollegor-
nas arbete. 

– Det börjar bli och kommer definitivt att bli mer cen-
traliserat, så att vi har förhandlingarna i Stockholm med 
Patent- och marknadsdomstolen, säger hon, men tilläg-
ger att i äldre mål får de fortfarande resa runt i landet. 

Även advokaterna är nöjda med de nya domstolarna. 
– Jag tycker att den fungerar jättebra. Det är effektivt 

och det känns som att kompetensen är hög. Jag trodde 
att det skulle bli bra, men det har slagit mina förvänt-
ningar, säger Karin Cederlund.

Helt problemfritt har det dock inte blivit. Som så ofta 
vid uppdelning av områden mellan domstolar uppstår 
emellanåt gränsdragningsproblem, inte minst när en 
upphovsman skapat verk i anställningsförhållanden. 

– Det är ibland otydligt vad som är upphovsrätts-
tvister och vad som är arbetstvister. Arbetstvister får 
enligt lagen inte handläggas av marknads- och patent-
domstolen, förklarar Karin Cederlund. ¶

Specialisering ger höjd            kompetens i rättsväsendet

Framtiden 
både hot 
och möjlighet 
för kultur-
skaparna
– vänd!

bolagsjurister som hanterar de löpande frågorna. När 
det gäller specialistkunskap och erfarenhet är jag dock 
övertygad om att advokatbyråerna kommer att vara av 
största betydelse även framöver, sammanfattar Peter 
Danowsky. 

Ytterst handlar ju upphovsrätten om hur vårt   
behov av kultur kan tillgodoses, menar Karin Ceder-
lund. 

– Upphovsrättsligt skydd är helt avgörande för att 
det ska komma fram musik, film och annan kultur av 
kvalitet. För att skapa något av hög kvalitet krävs en 

investering, inte minst i tid. Den investeringen måste 
upphovsmannen få betalt för, säger hon. 

Och Monique Wadsted delar analysen:
– Människor behöver  berättelser och förströelse för 

att härda ut i detta hårda liv, säger hon och skrattar lite, 
innan hon fortsätter:

– Vi måste bara hitta sätt att hantera ersättnings-
frågorna på ett rimligt sätt i den digitala miljön. 
Jag tror också att vi är på väg att göra det, även om 
det finns en hel del frågor som ännu inte funnit sin 
lösning. ¶

Karin Cederlund.

» 
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Även musikskaparna måste anpassa sig till 
det nya upphovsrättsliga landskapet. Men 
upphovsrättsorganisationen Stim har gott 
hopp om framtiden för musikbranschen. 

FOKUS: UPPHOVSRÄTTEN OCH NÄTET

 ����blev ett rekordår för musikskaparnas 
upphovsrättsorganisation Stim. För för-

sta gången uppnåddes över 2 miljarder kronor i sam-
lade royaltyintäkter, en ökning med 
7 procent jämfört med året innan. 
Och snabbast växer intäkterna från 
musik överförd via nätet. Nätmusiken 
står nu för en tredjedel av Stims li-
censintäkter. Enligt Stims vd Karsten 
Dyhr berg Nielsen står upphovsrätten 
för Stims 86 000 anslutna musikska-
pare i dag starkare än på länge, inte 
minst tack vara de nya nätbaserade 
tjänster som vuxit fram. 

– Vi har haft en positiv utveckling 
av såväl regelverket som politikens 
och allmänhetens förståelse för vär-
det av en stark upphovsrätt. Vi ser 
också att marknaden har anpassat sig 
under denna period, och affärsmodeller har byggts på 
en laglig grund. Det gör att förtroendet ökar för att 
marknaden fungerar även med en stark upphovsrätt, 
säger Karsten Dyhrberg Nielsen. 

För bara tio år sedan uttryckte ledande politiker att 
man inte kunde ”kriminalisera en hel generation av mu-

siklyssnare”, och antydde att upphovsrätten spelat ut 
sin roll. Karsten Dyhrberg Nielsen påpekar att allmän 
kriminalisering av ungdomar knappast har varit Stims 
mål under processen. I stället, påpekar han, handlar 
det om att de organisationer som företräder upphovs-
personerna ska ges möjlighet att förhandla fram bra 
licenser på de lagliga tjänster som växer fram, precis 
som man gjort med musiktjänsten Spotify.

– En av utmaningarna för upphovsrätten är att hit-
ta löpande förändringar, så att man hänger med i den 
verklighet som finns där ute. Det bästa exemplet är 

väl om vi just går femton år tillba-
ka och ser hur saker förändrades så 
snabbt att varken upphovsrätten eller 
den offentliga opinionen kunde följa 
med. Människor sa att upphovsrätten 
var ett problem för samhället. Sedan 
hann vi ikapp och fick en bättre si-
tuation, påpekar Dyhr berg Nielsen. 

Därmed inte sagt att alla frågor är 
lösta. Stim skulle exempelvis gärna 
se att ersättningsnivån från Spotify 
var högre. 

– Vi har bra avtal med Spotify i dag. 
Vi har fått till en bra ersättningsnivå, 
men tycker att den skulle vara högre 
och dessutom att de vi representerar 

skulle ha en större del av kakan, säger Karsten Dyhr-
berg Nielsen, som berättar att upphovsmännen i dag 
får ungefär en fjärdedel av ersättningen till skivpro-
ducenterna.

Han tillägger att Spotifys möjligheter att betala li-
censpengar också måste ses i ljuset av att tjänsten fort-
farande konkurrerar med olagligt uppladdad musik på 
en rad sajter och plattformar. 

Det nya musiklandskapet har också påverkat villko-
ren och inkomstvägarna för musiker och musikskapare. 

– Man kan säga att affärsmodellerna förändras också 
för dem som skriver musik. Förr hade musiker till ex-
empel en turné för att sälja skivor. I dag gör man i stället 
skivor för att sälja sin turné, fastslår Dyhrberg Nielsen.

Stim kan också se att spellistor och hitlistor blivit allt 
viktigare, när radiolyssnandet minskat. Detta i sin tur gör 
det också svårare för ”smala” musikskapare att nå ut. 

– Vi ser att det är en koncentration av det vi betalar ut 
till dem som tjänar mest. Det försöker vi se över. Dels 

Framtiden både hot och
möjlighet för kulturskaparna

  Totala intäkter per område (tkr) Andel
 Radio och tv 370 471 18,5 %
 Levande musik 115 382 6 %
 Bakgrundsmusik 204 325 10,2 %
 Online och nya medier 429 218 21,4 %
 Privatkopieringsersättning 3 809 0,2 %
 Övriga intäkter 13 319 0,7 %
 Utland 710 375 35 %
 Utland, fördelas av Stim* 61 816 3 % 
 Mekanisering 98 173 5 %
 Summa 2 006 889 100 %

* Avser intäkter där Stim fördelar ersättning på uppdrag av andra sällskap. 

STIMS INTÄKTER 2017

”Vi har haft en positiv 
utveckling av såväl 

regelverket som politi-
kens och allmänhetens 
förståelse för värdet av 
en stark upphovsrätt.” 

karsten dyhrberg nielsen

» 
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genom att diskutera olika fördelningsmodeller för er-
sättningen, dels genom att i alla andra aktiviteter vi har 
arbeta för den kulturella mångfalden, förklarar Karsten 
Dyhrberg Nielsen.

BÅDE HOT OCH MÖJLIGHET
Förutom att tillvarata medlemmarnas intressen och 
säkra mångfalden arbetar Stim just nu också intensivt 
med den nya EU-lagstiftning som förbereds på upp-
hovsrättsområdet, den så kallade copyrightreformen 
(se artikel på nästa sida). Reformen syftar till att fånga 
upp vissa frågor där det tidigare infosocdirektivet fung-
erat mindre bra. Till dem hör det faktum att stora platt-
formar som Youtube, Facebook och i någon mån Goog-
le tjänar pengar på upphovsrättsskyddat material, men 
inte behöver betala för detta. 

– Vi önskar att den nya lagstiftning som förhandlas 
fram ska ge en bra grund för att förhandla med de sto-
ra tjänsterna, så att man fördelar de värden som upp-
står på marknaden, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Stims förhoppning är att direktivet ska tydliggöra att 
plattformarna har ett ansvar för det material som an-
vändare laddar upp, eftersom de faktiskt tjänar peng-
ar på det. 

– Vi vill, och tycker det är rimligt, att upphovsper-
sonerna ska få vara med och få sin del av det värdet. 
Det är inte tydligt i dag. Vi ser i förhandlingarna att det 
råder en rättslig osäkerhet om ansvaret. Det innebär 
att vi inte kan få den prissättning som vi menar är den 
rimliga, hävdar Dyhrberg Nielsen. 

Karsten Dyhrberg Nielsen hoppas förstås på ett po-
sitivt utfall i arbetet med copyrightreformen, även om 
det är svårt att i det politiska spelet veta hur försla-
get ser ut just nu. I övrigt konstaterar han, att bran-
schen självklart kommer att möta förändringar även 
i framtiden. 

– Utvecklingen med ökad globalisering och digitali-
sering ger fantastiska möjligheter för de svenska upp-
hovspersonerna att komma ut på nya marknader och 
hitta nya sätt att skapa musik. Eftersom Sverige är ett 
mycket digitaliserat land har musikskaparna goda för-
utsättningar att kunna ta del av denna nya marknad. 
Exakt hur det kommer att kunna göras, det får mu-
sikskaparna utveckla själva. Utmaningen är att de också 
konkurrerar med hela världen, och ständigt ska anpassa 
sig till en ny värld. Framtiden är ett hot mot upphovs-
rätten, men också en möjlighet, sammanfattar Karsten 
Dyhrberg Nielsen. ¶

Stim, Svenska ton-
sättares interna-
tionella musikbyrå, 
är en upphovs-
rättsorganisation 
för musikskapare 
och musikförlag. 
Stim är en ekono-
misk förening och 
representerar fler 
än 86 000 låtskri-
vare, kompositörer, 
textförfattare och 
förläggare världen 
över.

STIM

Trots utmaningar 
är Stims vd Karsten 
Dyhrberg Nielsen 
hoppfull inför 
framtiden. 

Copyright-
reform ska             
modernisera 
immaterial-
rätten
– vänd! » 
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Spotify får i dag betala betydligt mer för 
sina licenser än exempelvis Youtube. 
Nu hoppas många på att ett nytt EU- 

direktiv ska jämna ut orättvisorna och 
säkra ersättningen till upphovsmännen.

FOKUS: UPPHOVSRÄTTEN OCH NÄTET

 Iseptember 2016 presenterade EU-kommissionen, 
efter drygt ett års arbete, sitt förslag till nytt di-
rektiv om upphovsrätt på den digitala marknaden. 

Det kanske mest uppmärksammade förslaget från 
kommissionen rör vilket ansvar som kan läggas på 
plattformar, som Youtube och Facebook, vars innehåll 
laddas upp av användarna. 

I dag har rättighetshavarna små eller inga möjlig - 
heter att få ersättning eller kontroll över vad som  
läggs ut och hur det används. Kommissionen föreslår 
här att företagen eller personerna bakom plattformar-

na ska vara skyldiga att, i samarbete med rättighets-
havarna, vidta åtgärder för att säkra att ingångna av-
tal hålls och att hindra att visst material laddas upp. 
Upphovspersonerna ska också få bättre möjlighet att 
förhandla om att få del av de intäkter som uppladdat 
material genererar. 

Advokat Karin Cederlund ser ett tydligt behov  
att komma till rätta med skillnaden som kan finnas  
mellan tjänsteleverantörer som plattformar och nät-
operatörer å ena sidan och rättighetshavarna å den 
andra. 

– Tjänsteleverantörerna tjänar pengar på det använ-
darna laddar upp, bland annat genom avgifter och att 
de säljer annonser. Man brukar tala om ett värdegap 
när tjänsteleverantörerna tjänar väldigt mycket peng-
ar, medan rättighetshavarna får betydligt mindre eller 
inte någonting, och inte heller får information om vil-
ken användning som sker, säger hon, och fortsätter:

– Det kan i dag vara svårt för rättighetshavare att få 
igenom avtal för villkor och ersättning bland annat på 
grund av att vissa anser att det råder oklarhet om tjäns-

» 
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televerantörernas förfogande är upphovsrättsligt rele-
vant. Det är bland annat det som EU:s direktivförslag 
vill komma till rätta med, men förslagets utformning 
har fått mycket kritik, konstaterar Cederlund. 

KRITIK FÖR OKLARHETER
Företrädare för kultursektorn fäster stora förhopp-

ningar vid det planerade direktivet, som nu ligger på 
Europa parlamentets och medlemsstaternas bord. 

Advokat Peter Danowsky är inte förvånad över EU:s 
stora intresse för upphovsrätten. 

– Upphovsrättsfrågorna har kommit att ägnas mer 
och mer intresse inom EU-samarbetet eftersom den 
”digitala ekonomins” betydelse har ökat och ökar. Di-
rektivet tar upp ett stort antal frågor där harmonisering 
önskas, men mycket har mött kritik från upphovsrätts-
specialister, kommenterar han.

Kritiken kommer bland annat från Svenska fören-
ingen för immaterialrätt, SFIR, som ifrågasatt om för-
slaget verkligen är förenligt med den övriga EU-rätten. 
Föreningen anser också att förslaget innehåller allt för 
mycket oklarheter. 

Peter Danowsky själv har en pragmatisk hållning till 
arbetet med direktivet.

– Som advokat får man ju till sist gilla läget, vilket 
det än blir, och utforma sina råd så att de bygger på 
gällande rätt och inte på antaganden, säger han, och 
tillägger att det kan vara nog så svårt. ¶

EU-kommissionens direktiv om upphovsrätt på den digitala 
inre marknaden är en del av det andra steget i kommissio-
nens översyn av upphovsrätten, inom ramen för strategin 
för en inre digital marknad i Europa. Förslaget, som kom-
pletteras av flera andra på området, syftar till att ytterliga-
re harmonisera upphovsrätten inom EU, men också till att 
täppa till luckor som skapats av den tekniska utvecklingen. 

I slutet av maj enades Coreper, ständiga representanter-
nas kommitté inom ministerrådet, om en gemensam posi-
tion till kommissionens förslag. Detta innebär att rådet och 
Europaparlamentet nu kan påbörja arbetet med att anta 
direktivet. 

COPYRIGHTREFORMEN

Kravbrev 
rättig hets-
havarnas nya 
medel mot 
fildelarna
– vänd! » 
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Med hjälp av ett informationsföreläggande 
kan rättighetshavare få fram uppgifter 

om personerna bakom misstänkta 
intrång. Advokater bistår nu i att kräva 

ersättning för intrången. Men kravbreven 
från  advokaterna väcker känslor. 

FOKUS: UPPHOVSRÄTTEN OCH NÄTET

 Din IP-adress har via torrent-nätverk spridit 
och nedladdat upphovsrättsskyddat material.” 
 Ungefär så står det i breven som hittills skickats 

ut till tusentals personer i Sverige. Mottagarna erbjuds 
att ingå en förlikning och betala en engångssumma för 
överträdelsen, annars överväger rättighetshavaren 
enligt brevet att gå vidare till domstol. Beloppet som 
krävs sträcker sig från ett par tusen kronor och uppåt.

Bakom breven ligger informationsförelägganden som 
tvingar internetoperatörer att lämna ut abonnemangs-
uppgifterna bakom ett visst IP-nummer. 

Sedan Sverige implementerade det så kallade Ipred-
direktivet år 2009 kan rättighetshavare vända sig till 
domstol vid misstanke om upphovsrättsbrott. Om dom-
stolen finner att det finns sannolika skäl för att någon 
har begått ett intrång, utfärdas ett informationsföre-
läggande. Operatören är därmed skyldig att lämna ut 
abonnemangsuppgifter kopplade till de IP-adresser 
som enligt rättighetshavarna begått intrång.

En utvärdering av hur Ipred fungerat i Sveri-
ge  genomfördes år 2012. Då konstaterade utredaren 
att endast ett fåtal ärenden om informationsföre-
lägganden kommit in, totalt elva ärenden under en 
 fyraårsperiod. 

Med åren har dock rättighetshavarna börjat utnyttja 
möjligheten att få uppgifter om personerna bakom in-

trång allt mer. Sedan Patent- och marknadsdomstolen 
tog över hanteringen av informationsförelägganden i 
september 2016 och fram till den 22 maj 2018 finns to-
talt 78 ärenden registrerade. Varje ärende kan i sin tur 
beröra tusentals abonnenter. 

En dansk advokatbyrå står bakom de flesta krav-
breven, men även ett par svenska byråer har på uppdrag 
av rättighetshavare sänt ut liknande brev. Den danska 
byrån uppger till SVT:s Uppdrag granskning, som äg-
nade ett program åt företeelsen i maj i år, att man un-
der 2018 planerar att sända ut minst 35 000 brev om 
upphovsrättsintrång i Sverige. Byrån planerar också 
att gå vidare till domstol med ett antal ärenden där den 
misstänkte fildelaren vägrar att betala. 

Breven från danska och svenska advokater har väckt 
starka känslor, både hos många mottagare och hos de-
battörer. Bahnhofs vd Jon Karlung kallar exempelvis 
breven för utpressningsbrev. Datainspektionen har, ef-
ter många frågor, inlett en granskning av breven för 
att se om det kan tänkas handla om olaglig inkasso-
verksamhet.

Även Advokatsamfundet har fått en anmälan riktad 
mot en av de svenska advokater som sänt ut liknande 
brev. Disciplinnämnden fann dock att den anmälda ad-
vokaten tillvaratagit sin klients intresse och att brevet 
utformats enligt god advokatsed. ¶

Kravbrev rättighetshavarnas 
nya medel mot fildelarna

”

Ipred är det korta och vardagliga namnet på Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 
2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rät-
tigheter. I Sverige har Ipred implementerats genom bestäm-
melser om informationsföreläggande i flera lagar på det 
immaterialrättsliga området.  Reglerna trädde i kraft den 
1 april 2009. Ipred-reglerna möjliggör för rättighetshavare 
att få del av abonnentuppgifter, under förutsättning att den-
ne gör sannolikt att det skett ett upphovsrättsligt intrång 
och att åtgärden är proportionerlig i det enskilda fallet.

IPRED

l Hovrätten för 
Västra Sverige, 
dom 28/3 2018, 
mål nr B 3143-17 
l Regerings-
kansliet: Fakta-
promemoria 
2016/17:FPM11
l SOU 2012:51 
Utvärdering av 
IPRED-lagstift-
ningen. 
l SOU 2018:6 
Grovt upphovs-
rättsbrott och 
grovt varumärkes-
brott
l Svea hovrätt, 
dom 12/2 2017, 
mål nr PMT 11706-
15
l Westerholm, 
Joel: Datainspek-
tionen granskar 
kravbrev till fil-
delare, Sveriges 
radio, 15/11 2017. 
l www.prv.se
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Kontakta oss:
Telefon: 0771 - 10 11 00 
Epost: info@psauction.se

I december 2017 fick PS Auction uppdraget att sälja Miljösäck i Norrköping AB i konkurs. 

En komplett återvinningsindustri för tillverkning av miljövänliga plastpåsar. Bolaget omsatte 115 
miljoner SEK 2016 och hade 60 anställda. Maskiner och utrustningar var inköpta genom åren för cirka 
150 miljoner SEK. Resultatet blev en av Sveriges största industriauktioner på åratal. Maskinerna 
såldes både till kunder inom Sverige och ca 50% av objekten gick på export. Idag är fabriken på 15 
000 m² helt tömd.

Advokatfirman Delphi har agerat som konkursförvaltare, tack för ett gott samarbete!

Tack Advokatfirman Delphi
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 De senaste åren har olika for-
mer av regelefterlevnads-
arbete varit ett ständigt när-

varande inslag i jobbet. Det har varit 
en välkommen omväxling till all re-
konstruktions- och transaktionsråd-
givning. Det började på riktigt 2010 
med förberedelserna för UK Bribery 
Acts ikraftträdande. Därefter har 
nya regelverk avlöst varandra slag i 
slag med MAR som mellanliggande 
höjdpunkt, och nyligen kom kulmen 
med GDPR som grand final. Kon-
stant har det under hela perioden i 
bakgrunden kommit olika finansiella 
regelverk med konstiga förkortning-
ar (EMIR, Basel 3, Solvens II, MiFID 
II, MAR och AIFMD). I många fall är 
det tämligen snäva regleringar med 
nischade tillämpningsområden som 
de allra flesta av oss överhuvudtaget 
inte uppmärksammar eller ens visste 
fanns. I andra fall, till exempel vad 
gäller GDPR, har ingen kunnat und-
gå att det kommit nya regler eller 
att beröras av dem. För mig (liksom 
jag tror för många andra) har GDPR 
haft det goda med sig att det lett till 

en välbehövlig sanering bland alla 
de företag som av någon anledning 
har fått tillgång till min e-postadress 
och bombarderat mig med olika 
slags marknadsföring.

ANNORLUNDA ARBETSSÄTT
Regulatoriska nyheter är alltid lite 
extra utmanande att arbeta med. 
Det är ny materia för alla inblan-
dade; inte bara för företagen och 
rådgivarna utan också för de över-
vakande myndigheterna. Rådgiv-
ningsmetodiken blir därför ganska 
annorlunda jämfört med arbete som 
sker inom etablerade regelverk och 
där det finns en inarbetad mark-
nadspraxis. Arbetssättet påverkas 

också av att de nya regleringarna 
många gånger har varit EU-driv-
na. Det ger ofta tillfälle att byta er-
farenheter och uppfattningar med 
advokatkollegor i andra EU-länder 
liksom att lämna synpunkter inför 
framtagandet av olika råd och till-
lämpningsföreskrifter som ges ut av 
olika EU-organ (till exempel ESMA, 
EBA och EIOPA). I viss mån innebär 
det att olika aktörer bidrar till och 
samverkar för att ta fram vad som 
kan beskrivas som ”best practice” 
för olika situationer.

UTVECKLANDE LAGARBETE
På byrånivå och arbetsgolvet har det 
inneburit att vi som arbetar mycket 
med bolagsstyrning har fått tillfäl-
le att jobba ihop i mer omfattande 
projekt med de kollegor som repre-
senterar andra expertområden. För 
egen del tycker jag att det har varit 
väldigt lärorikt att få arbeta med 
verkliga experter på arbetsmiljö, 
hälsa och säkerhet, konkurrensreg-
ler, korruptionslagstiftning, mark-
nadsmissbruk, personuppgiftsfrå-

PRAKTISK JURIDIK

Marknadsmissbruk, ogiltiga         avtal eller både och?

Advokat Ola Åhman skriver om att arbeta med regelefterlevnad och tar även upp olika 
aspekter på insiderhandel.

Ola Åhman är advo-
kat och juris doktor 
i civilrätt. Han är 
delägare i Roschier 
Attorneys och 
styrelseledamot i 
Sveriges advokat-
samfund.

PRESENTATION
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gor och specifika rörelseregler för 
olika branscher och sektorer i sam-
band med att vi koordinerat framta-
gande av regelefterlevnadsprogram 
för våra klienter. Likaså innebär 
det ofta samarbete med en bredare 
krets av klientföretagets medarbe-
tare. Jag kan varmt rekommendera 
alla att göra detsamma. Det har gi-
vit värdefulla insikter i riskanalys 
och ökat min förståelse för hur ett 
företags olika kontraktsförhållan-
den och affärsprocesser samverkar. 
Det är också påtagligt att oavsett 
legalt område eller företagssektor 
så är principerna för regelefterlev-
nad desamma, varför det faktiskt 
går att effektivisera och rationali-
sera implementeringen av nödvän-
diga åtgärder med gemensam metod 
utgående från mer eller mindre all-
mängiltiga principer. 

SPECIELLA FRÅGOR MEN GENERELLA 
JURIDISKA PROBLEM
Det är också på det viset att man vid 
implementeringen av utifrån ”på-
tvingade” regler måste reflektera 

över hur våra egna motsvarigheter 
ser ut (eller har sett ut) och fung-
erar (eller har fungerat). Inte säl-
lan kommer man då i kontakt med 
luriga juridiska problem. En fråga 
som jag fick anledning att fundera 
på i samband med att vi arbetade 
med att förbereda marknadsmiss-
bruksförordningens ikraftträdande 
är möjligheterna för en part att i en 
avtalssituation utnyttja information 
som inte är känd för den andra par-
ten. Skäl 28 i MAR anger att analy-
ser och prognoser som grundas på 
uppgifter som är allmänt tillgängliga 
inte i sig skall anses vara insider-
information. Den som själv sam-
manställer eller får tillgång till så-
dana kan alltså åtminstone normalt 
handla i ett berört finansiellt instru-
ment utan att göra sig skyldig till 
insiderhandel. Man kan vid första 
anblick tycka att detta borde vara så 
självklart att det inte skulle behöva 
uttryckas. Men riktigt så enkelt är 
det inte. För prisbildningen på ak-
tier kan ju analytiker och marknads-
kommentatorers uppfattningar ha 

stor betydelse. Innan dessa har bli-
vit offentliga kan de därför utgö-
ra insiderinformation. Vidare kan 
asymmetrisk tillgång till bransch- 
eller företagsanalyser under vissa 
förhållanden få konsekvenser mel-
lan parterna enligt avtalsrättsliga 
regler. Svensk rätt har nämligen en 
ganska vittgående upplysningsskyl-
dighet rörande kända konkreta för-
hållanden som en part förstår är av 
väsentlig betydelse för den andre 
partens beslut att ingå avtalet.

OBERÄTTIGAD FÖRDEL ELLER 
ÖVERLÄGSEN AFFÄRSSKICKLIGHET?
Insiderhandel innefattar typiskt sett 
att den handlande får en oberättigad 
fördel som motsvaras av en nackdel 
för motparten. Förekomsten av  
sådan handel som på det individu- 
ella planet leder till dåliga affärer 
för den part som har informations-
underläge antas på ett allmänt plan 
riskera att medföra att investerar- 
nas förtroende för finansmarkna- 
den minskar. Det kan i värsta fall 
leda till att tillgången till riskvilligt 

PRAKTISK JURIDIK

Marknadsmissbruk, ogiltiga         avtal eller både och?
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kapital minskar för företagen. Men  
motsvarande gäller ju också beträf- 
fande själva avtalet som instrument 
för mänsklig samfärdsel. Om de  
avtalsrättsliga reglerna medger att 
det går att göra oberättigade vin-
ster på motpartens bekostnad kan 
det uppfattas som alltför riskfyllt att 
ingå avtal eller alltför betungande 
att genomföra olika riskminimeran-
de undersökningar före avtalsslut, 
vilket kan medföra risk för att av- 
talets funktion urholkas. Insider- 
handel innefattar därför parterna  
emellan civilt bedrägeri (svek)  
genom underlåten upplysning (30 §  
2 stycket avtalslagen). Man behöver 
alltså inte ta omvägen förbi reglerna 
om skadestånd på grund av brott. 
Den handlande har i en sådan situa-
tion utnyttjat information av ”spe-
cifik natur” som inte var känd för 
motparten och som, om den varit 
känd för denne, med all sannolikhet 
skulle ha medfört att det inte blivit 
något avtal (eller möjligen ett avtal 
på andra villkor). Det är alltså inte 
fråga om utnyttjande av ”överläg-
sen affärsskicklighet”, vilket är det 
ganska snäva undantag i svensk rätt 
som medger att en bättre informe-
rad part avtalsvis binder den sämre 
informerade parten.

Men har det då inte betydelse om 
informationen är offentlig eller inte? 
Och är inte själva kvint essensen av 
överlägsen affärsskicklighet att man 
är bättre än motparten på att utnytt-
ja offentlig information till att dra 
slutsatser om en transaktions even-
tuella förmånlighet? Jodå, så är det 
nog, men det är inte förhållandet 
att viss information är offentlig som 
avgör om handel som görs under in-
formationsasymmetri är berättigad 
eller inte. Det är huruvida parten 
avtalar med vetskap om att den an-
dre parten saknar tillgång till kon-
kreta fakta som han själv har och 

som skulle ha fått motparten att inte 
ha ingått avtalet eller ha ingått det 
på andra villkor (jfr rättsfallet NJA 
2017 s. 86, där en säljare insåg att 
köparen inte hade vetskap om vissa 
offentligt tillgängliga uppgifter som 
var av väsentlig betydelse för den-
ne vilket medförde felansvar). Här 
behöver motparten heller inte visa 
att rekvisiten för svek är uppfyllda, 
utan det räcker att motsvarande om-
ständigheter ”måste ha varit kända” 
för motparten (33 § avtalslagen), vil-
ket innebär en lättnad i bevishän-
seende. En ytterligare komplikation 
är att en part sannolikt skulle kunna 
visa att hen inte ”utnyttjat” insider-
information som parten förfogat 
över och därigenom undgå över-
trädelser av marknadsmissbruks-
reglerna, samtidigt som avtalet kan 
ogiltigförklaras enligt avtalslagens 
regler. Så skulle nog kunna vara fal-
let om ett anbud lämnas innan an-
budslämnaren får tillgång till insi-
derinformationen men före det att 
motparten accepterar anbudet (jfr 
artikel 9.3 a MAR).

Kort sagt ställer de avtalsrätts-
liga reglerna höga krav på lojali-
tet på en part som har kunskap om 
konkreta förhållanden av betydel-
se för ett  potentiellt avtalsslut, som 
han vet att den andre inte känner 
till. Rentav är det så att vissa regler 
i realiteten innebär att parten i så-
dana fall måste agera ”hjälpreda” åt 
motparten. Det gäller till exempel 
i situationer där motparten gör ett 
skriv-  eller räknefel. Då räcker det 
att parten är i oaktsam ond tro om 
felet för att avtalet ska bli ogiltigt 
(32 § avtalslagen). Och känner hen 
till vad motparten egentligen avsåg 
att uttrycka, blir hen bunden till det 
innehållet (jfr 6 § andra stycket av-
talslagen).

Vilken information är det då som 
är tillåten att använda till egen för-

del? En part behöver normalt inte 
upplysa en motpart om sina egna 
bevekelsegrunder för att ingå avta-
let (vanligen sina egna förhandlings-
positioner eller avsikter). Inte heller 
behöver parten ta en motpart som 
är i villfarelse om avtalets allmän-
na förmånlighet ur denna, förutsatt 
att motpartens okunnighet inte av-
ser konkreta fakta som har avgöran-
de betydelse för motpartens beslut 
att ingå avtalet och detta står klart 
för parten. Som regel är det också 
acceptabelt att hålla inne med sin 
egen uppfattning om tänkbara pris-
bildningar och konjunkturer och an-
dra uppfattningar som det inte går 
att ha säker kunskap om.

Här måste dock observeras att 
konkreta omständigheter, som en 
rationell investerare sannolikt skul-
le använda vid ett investeringsbe-
slut, normalt blir att betrakta som 
insiderinformation. Det innebär att 
en parts egna slutsatser om pris-
bildningen i en aktie, som grundas 
på icke publika indikationer på att 
rörelsens allmänna utveckling är 
positiv eller negativ, typiskt sett är 
insiderinformation och följaktligen 
heller inte är acceptabel att använda 
från ett avtalsrättsligt perspektiv. 
Det kan få betydelse för ett emit-
tentbolags egna beslut att genom-
föra återköp eller försäljningar eller 
emissioner av egna aktier, liksom 
för personers med god insyn i bola-
get möjlighet att handla. Iakttagel-
sen blir att beträffande aktiehandel 
samverkar marknadsmissbruksreg-
lerna med de avtalsrättsliga reglerna 
(trots skillnader i bakomliggande 
ändamål) för att styra marknads-
aktörernas beteende mot vad som 
redan vid avtalslagens tillkomst för 
dryga hundra år sedan antogs vara 
gott affärsskick. 

Ola Åhman    
Advokat
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Costa Blanca i sydöstra Spanien har 320 soldagar om 
året. En drömtillvaro för många svenskar på ålderns 
höst. Efter att hans fru gått bort i cancer skänkte en 
svensk husägare i trakten pengar till Svenska Sällskapet 
för Medicinsk Forskning, SSMF – pengar som var öron-
märkta för cancerforskning.
 När mannen senare ville stödja forskningen ännu mer, 
donerade han hela huset i Spanien till SSMF. Pengarna 
som SSMF fick in på husförsäljningen går nu till avan-
cerad cancerforskning vid SciLifeLab i Stockholm.
 Hit kommer forskare från hela världen för att ge-
mensamt bekämpa cancer. En av dem är Brent Page 
som 2016 tilldelades SSMF:s Stora Anslag, ett av Sve-
riges största anslag för yngre forskare.
 Brent Page använder pengarna från SSMF till att 
forska kring STAT3, ett protein som visat sig vara över-
aktivt i 70 procent av alla cancerformer.
 ”Att få förtroende från SSMF:s donatorer ger ännu 

mer motivation i arbetet,” säger Brent Page. ”Jag vet 
själv hur det känns att förlora en närstående i cancer.”
 Efter doktorsdisputation i Kanada kom Brent till 
 Sverige 2013. Han, hans sambo och deras dotter trivs 
så bra att de blivit kvar här.
 Från Kanada har Brent med sig två stora fritidsin-
tressen, baseboll och cheerleading. 
 För Brent Page handlar cheerleading inte om lätt-
klädda hejaklacksflickor som på film utan om en krä-
vande sport som satsar på att bli en OS-gren.
 ”Jag tar med mig erfarenheter från cheerleading till 
forskningen,” säger Brent. ”Det handlar om att få ett team 
att fungera, att pusha gränser och hantera motgångar.”
 Forskningen inom STAT3 är långsiktig och kräver 
mycket tålamod. ”Drömmen är att få fram ett läkeme-
del som botar. Samtidigt är alla resultat som vi kan få 
fram på vägen dit mycket viktiga. De kan hjälpa andra 
forskare att komma framåt.”

”Utan det här huset i Spanien
hade jag aldrig kommit så långt

i min cancerforskning.”

Brent Page sänder ofta en tacksam tanke till den donator som skänkte det här fina huset i Spanien till Svenska 
Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, som för försäljningssumman kunde utöka svensk cancerforskning.



Konferens • Bankett • Inspiration 

Sveriges advokatsamfund bjuder in till

Advokatdagarna
Grand Hôtel 25–26 oktober 2018

Konferens inklusive bankett kostar 8 500 kr.  
Endast konferens kostar 7 000 kr. 

Konferensavgifter anges exklusive moms.

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

Deltagande i Advokatdagarna ger 12 utbildningstimmar.

Läs mer om Advokatdagarna och anmäl dig  
på www.advokatakademien.se

MINGEL  
& COCKTAIL 

för alla konferensdeltagare  
på Advokatsamfundet   
24 oktober kl 18–20.

BOKA-TIDIGT  
RABATT 

vid anmälan senast 29 juni  
– endast 7 000 kr  
inklusive bankett

Måns Zelmerlöw
underhåller på  

banketten i  
Vinterträdgården  
den 25 oktober



ADVOKATEN NR 5 • 2018 47

AKTUELLT

Vilka var dina motiv för att söka 
uppdraget?

– Jag blev uppmanad att söka 
av en advokatkollega i ICC, In-
ternationella brottmålsdomsto-
len, där jag finns med sedan 2013, 
också som försvarare. Men un-
der de senaste tio åren har jag 
känt mig mer och mer bekväm 
i rollen som målsägandebiträde, 
att företräda de mest utsatta. Jag 
har varit målsägandebiträde i 
svenska rättegångar i många fall 
kopplade till offer för krigsför-
brytelser och brott mot mänsk-
ligheten i Rwanda, Bosnien-Her-
cegovina och Kosovo.

Vad är det som gör att du trivs så 
bra i den rollen?

– Jag har alltid varit intres-
serad av internationella frågor. 
Rollen som målsägandebiträde i 
dessa mål handlar om att stå upp 
för de oskyldiga och mest utsat-
ta. Att förstå dem och mekanis-
merna bakom ondskan. Det har 
blivit en sorts passion. I Rwan-
da träffade jag en man vars hus-
tru och åtta barn blivit mördade. 
Det kanske inte är lätt att förstå. 
Men jag känner mer för att före-
träda honom än för att försvara 
misstänkta förbrytare. Somma-
ren 1994 när vi satt och tittade på 
VM i fotboll mördades en mil-
jon människor på hundra dagar 
i Rwanda. Att möta överlevare 
har påverkat mig som människa 
och gett mig perspektiv på vad 
som är viktigt i livet.

I ICC har du även rollen som för-
svarare men nu koncentrerar du 
dig alltså helt på att vara måls-
ägandebiträde?

– Ja det känns naturligt. Det 
är också den rollen som jag har 
haft i flera svenska rättegångar, 
nu senast i rättgången om ter-
rorbrotten på Drottninggatan i 
Stockholm där jag företrädde 13 
brottsoffer.

När förväntar du dig 
kunna ta uppdrag i 
Kosovo Specialist 
Chambers?

– Förundersök-
ningar om krigs-
förbrytelser och 
brott mot mänsklig-
heten i Kosovo på-
går. De kommer att 
ta lång tid. Jag räk-
nar med förfrågan 
om uppdrag tidigast 
om ett år.

Vad är det viktigaste som måls-
ägandebiträde i dessa mål?

– Att skapa trygghet så att 
måls ägande vågar komma till 
rättegången och se förbrytarna i 

ögonen. Det handlar om att byg-
ga relationer, åka ut till den lilla 
byn i Rwanda eller staden i for-
na Jugoslavien, att vara mänsk-
lig och personlig med bibehål-
len integritet och visa uppriktig 

empati. 

Vara trygg i sig själv 
och utstråla trygghet?

– Ja, det är svårt att 
prata om sina person-
liga drag men jag tror 
att jag är sådan. Na-
turligt empatisk.

Hur kommer det sig 
att din advokatkarriär 
fick just denna inrikt-
ning?

– Jag började som 
arbetsrättsjurist i ett Saco-för-
bund, blev advokat 1991 och job-
bade till en början med allmänna 
brottmål. Men jag kände att jag 
saknade en dimension. Jag tror 
helt enkelt att jag gör bäst nytta 
som måls ägandebiträde där jag 

kan stå upp för de mest utsatta 
och svagaste. 

Är det stor skillnad att arbeta i 
internationell domstol jämfört 
med en svensk?

– Rättssystemen är ganska 
lika, med några undantag i de-
taljer. Men det är mer högtidligt 
i exempelvis ICC med speciel-
la kläder, kåpor, i rättssalen. En 
kollega sa skämtsamt att jag såg 
ut som en präst när jag uppträd-
de där. Den stora skillnaden är 
väl egentligen att det är väldigt 
höga krav på språkkunnighet i 
internationella sammanhang, 
engelska förstås. Jag talar och 
skriver även spanska flytande.

Vad har du närmast på agendan 
när det gäller större mål?

– Om det blir ett åtalsbeslut 
mot Lundin Oil kommer jag att 
företräda 20 målsägande som 
misstänks ha utsatts för brott i 
Sudan.

 Ulf Storm

Han företräder de mest utsatta

ATT MÖTA ÖVER- 
LEVARE HAR 

PÅVERKAT MIG 
SOM MÄNNISKA 
OCH GETT MIG 

PERSPEKTIV PÅ 
VAD SOM ÄR 

VIKTIGT I LIVET.

MÅNADENS ADVOKAT

GÖRAN HJALMARSSON
Göran Hjalmarsson, delägare i 
Advokatfirman Guide, har som 
ende svenske advokat blivit 
godkänd att arbeta som måls-
ägandebiträde i Kosovo Specia-
list Chambers, Kosovotribunalen, 
som utreder och handlägger mål 
som rör krigsförbrytelser och 
brott mot mänskligheten under 
åren 1998–2000.
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Johan Eriksson blev 
advokaternas advokat
För sjätte året i rad röstades 
Johan Eriksson fram som den 
brottmålsad-
vokat som flest 
advokater skulle 
anlita om de 
var i behov av 
en försvarare. 
Johan Eriksson 
fick ensam hela 
27 procent av rösterna, och slog 
därmed tvåan Thomas Olsson 
med över 22 procenteneheter. 

Undersökningen genomfördes 
av webbtidningen Legally yours. 
Totalt deltog 1 226 advokater i 
omröstningen.

Det finns risk att bli utskälld på 
Advokatsamfundet. Huset rym-
mer nämligen en mängd hun-
dar som hjälper sina hussar och 
mattar i arbetet. I början av juni 
samlades alla kanslihundarna 
för fotografering. Sittande (från 
vänster): generalsekreterare 
Anne Ramberg med jaktlabra-
doren Myra, chefredaktör Tom 
Knutson med dansk-svenska 
gårdshunden Knut, ställföre-
trädande chefsjuristen Johan 
Sangborn med welsh springer 
spanieln Aston, (stående) 
sekreteraren Christina Matts-
son med dvärgpinschern 
Prinsen, bibliotekarien Bitte 
Wölkert med eurasier-siberian 
huskykorsningen Kira (som 
egentligen tillhör sekreteraren 
Heléne Dahlqvist), handläg-
garen Christina Karvahall 
med cockerspanieln Elton och 
amstaff-korsningen Shiva, samt 
handläggaren Elin Steinholtz 
med bordercollien Dexter och 
kooikerhondjen Cody.

En advokat dör på Uppsala stadsteater
”På advokatbyrån härskar prakt-
knölen advokat af Möllersvärd nära 
nog oinskränkt. Imorgon 
fyller han 60 år och ska 
låta sig uppvaktas på Upp-
sala slott. Ingen, absolut 
ingen i personalen vill gå 
på festen. Inte heller hans 
fru. Men hur ska de kom-
ma undan? En möjlighet är 
att af Möllersvärd själv får 
förhinder… Alla drar sitt 
strå till stacken, men resultatet blir 
förfärande. Eller över förväntan, 
beroende på hur man ser det.” 

Så beskrivs intrigen i advokat 
Anders Frigells nya pjäs En advo-

kats död, som har premiär 
på Uppsala stadsteater 
den 5 oktober i höst. Det 
inledande dramat följs av 
en rättegång, med verk-
liga praktiserande jurister 
på plats. Vid varje före-
ställningstillfälle deltar 
olika åklagare, advokater 
och domare – vilket gör 

att domen kan variera. 
Läs mer och boka biljetter på 

uppsalastadsteater.se.

Rättsväsendet 
möter gymnasister
Domare från hovrätten och tingsrät-
ten, en åklagare och en försvarsad-
vokat kommer tillsammans under 
våren och hösten 2018 att besöka 
gymnasieskolor i Göteborg för att 
berätta om sina roller och öppna 
upp för elevernas egna frågor. 
Satsningen, som fått namnet Gym-
nasieinitiativet, syftar till att minska 
avståndet mellan rättsväsendet och 
ungdomar och ge möjlighet för de 
unga att få svar på sina frågor om 
hur rättssystemet fungerar.

Wistrand 
Startup Star
Anymaker, en digital 
plattform som bjuder 
in till ett kreativt 
skapande med många 
dimensioner kam-
made hem segern i 
årets affärsidétävling 
Wistrand Startup 
Star. Vinsten omfattar 
bland annat juridisk 
rådgivning från Wi-
strand och 50 000 
kronor från SEB.



ADVOKATEN NR 5 • 2018 49

AKTUELLT

Nya uppdrag och priser
l Therese Mattsson har ut-
setts till ny generaldirektör 
och chef för Kustbevakningen. 
Hon medverkade som gäst-
krönikör i det förra numret av 
tidskriften Advokaten.

l Katarina Tidén är sedan den 
1 maj ny överåklagare på Eko-
brottsmyndigheten. 

l Elisabeth Dahlin har utsetts 
till ny barnombudsman. 

l Helene Lövung, tidigare 
kanslichef på Domarnämnden 
och ställföreträdande chefsju-
rist på Advokatsamfundet, har 
utsetts till kanslichef på Kam-
marrätten i Stockholm. 

l Niclas Lindeberg är ny vd 
för advokatfirman Delphi i 
Göteborg.

l Emma Berglund har utsetts 
till ny managing partner på 
Hamilton. 

l Advokatbyrån Front advoka-
ter är 2018 års mottagare av 
Justitiapriset. Priset delas ut 
till den affärsjuridiska advo-
katbyrå som bäst jobbar med 
jämställdhet. 

l Alexander Hardenberger vid 
Lunds universitet har tilldelats 
Advokatvännernas uppsats-
stipendium i kommersiell rätt 
– SCCL-priset – av Stockholm 
Centre for Commercial Law. 

l Juriststudenterna Olof Löf-
venberg och Mattias Lindner 
vann den 4 maj de svenska 
juridiska mästerskapen.

KONTORSGEMENSKAP
Advokathuset Kronoberg HB i 

Växjö med fyra advokatbyråer med 
olika inriktningar söker advokat  

för kontorsgemenskap.

Ljust och rymligt kontorsrum med 
högt i tak i stilfullt äldre hus centralt 
i Växjö. Receptionstjänst och tillgång 

till konferensrum m.m. ingår. 

Vid intresse kontakta:
Gunnar Larsson, 0470-455 20.

www.advokathuset.se
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Advokat Ekvall blir profil 
i Arlandas ankomsthall
Barnadvokaten vann omröstningen 
bland Expressens läsare och blir 
nästa Stockholmsprofil att pryda 
Arlandas ankomsthall. 

– Det känns fantastiskt, det är 
en stor ära och jag är väldigt glad, 
säger Anna Ekvall till Expressen.

I utställningen ”Welcome to 
my hometown” välkomnar en 
rad stockholmare, bland annat 
kända skådespelare, sportprofiler, 
komiker, artister och företagare, 
de anländande resenärerna till 
Stockholm.

Madeleine 
Leijonhufvud död
Professor eme-
rita i straffrätt 
Madeleine Lei-
jonhufvud har 
avlidit efter en 
tids sjukdom. 
Leijonhufvud 
var en av de mest pådrivande 
bakom den nya sexualbrottslagen. 
Under en period var hon ordförande 
för fackförbundet Jusek och biträ-
dande generaldirektör vid Veten-
skapsrådet.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Aksjeloven og allmennaksjeloven 
: lov 13. juni 1997 nr. 44 om 
aksjeselskaper og lov 13. juni 
1997 nr. 45 om allmennak-
sjeselskaper : lovkommentar 
/ Magnus Aarbakke, Asle 
Aarbakke, Gudmund Knudsen, 
Tone Ofstad, Jan Skåre (4. utg. 
Oslo : Universitetsforl., 2017. 
1474 s.) 

Andersson, Mari: Inkomstskat-

telagen : en kommentar. D.1–2 
/ Mari Andersson, Anita Saldén 
Enérus, Ulf Tivéus (Utg. 2018. 
Norstedts juridik. 986 s. Gula 
biblioteket)

Bernitz, Ulf: Introduktion till EU / 
Ulf Bernitz, Anders Kjellgren 
(6. uppl. Norstedts juridik. 
166 s.)

Göransson, Håkan Gabinus: Dis-
krimineringslagen : en lärobok 
/ Håkan Gabinus Göransson, 
Naiti del Sante (Norstedts juri-
dik. 213 s.)

Hartley, Trevor C.: Civil juris-
diction and judgments in Eu-
rope : the Brussels I regulation, 
the Lugano convention, and 
the Hague choice of court con-
vention (Oxford : Oxford Univ. 
Press, 2017. 608 s. Oxford pri-
vate international law series.)

Henkow, Oskar: Mervärdesskatt 
i teori och tillämpning (4. uppl. 
Gleerup, 2016. 127 s.)

Jacobsson, Linus: Permanent 
establishment through rela-
ted persons : a study on the 

treatment of related persons 
under article 5 of the OECD 
Model Tax Convention (Uppsala 
: Department of Law, Uppsala 
University. 355 s. Diss. Uppsala 
universitet, 2018)

Jonsson, Malin: Det brottsföre-
byggande arbetet i Sverige : 
nuläge och utvecklingsbehov 
2018 / Malin Jonsson, Johan 
Lindblad (Brottsförebyggande 
rådet. 68 s.)

Matteson, Mikael: Konsument- 
rätt med skuldsanering : 

 LÄSTIPS

Den Europæiske menneskerettigheds-
konvention : for praktikere  
Författare: Jon Frid-
rik Kjølbro  
Förlag: Jurist- & 
Økonomforbundets 
Forlag
En ny fjärde upplaga 
av denna kommen-
tar till Europakon-
ventionen om de 
mänskliga rättig-
heterna behandlar 
rättspraxis fram till december 2016. I boken 
analyseras de grundläggande fri- och rättig-
heter som skyddas genom konventionen och 
tilläggs protokollen i ljuset av den omfattande 
rättspraxis som utvecklats genom Europa-
domstolens avgöranden. Den innehåller också 
en beskrivning av mer allmänna ämnen som 
 konventionens tillämpningsområde, tolk-
ningsprinciper, måltyper, avvisningsgrunder, 
påföljder och så vidare. Författaren, tidigare 
verksam som domare vid Østre Landsret i 
Köpenhamn, är sedan 2014 domare i Europa-
domstolen. 

Distributionsavtal och konkurrensrätten 
Författare: Frank 
Wijckmans, Filip Tuyt-
schaever et al.
Förlag: Karnov Group
De flesta företag sam-
arbetar med andra 
företag om köp eller 
försäljning av varor 
och tjänster genom 
olika typer av distri-
butionsavtal. Boken 

behandlar det konkurrensrättsliga regelverket 
som reglerar distributionsavtal och andra 
vertikala avtal, det vill säga avtal som ingås 
mellan företag i olika led av distributionsked-
jan, enligt både EU-rätt och svensk rätt. Boken 
utgår från monografin ”Vertical agreements in 
EU competition law” av  Frank Wijckmans och 
Filip Tuytschaever, verksamma vid den bel-
giska advokatbyrån contrast. Parallellt med 
framtagandet av en ny utgåva av boken under 
2018 har lokalt anpassade versioner av den 
getts ut samtidigt i en rad EU-länder. Fredrik 
Lindblom, Kristoffer Molin, Maja Wettergren 
och Sanna Widén, verksamma vid Advokat-
firman Cederquist, har skrivit den svenska 
versionen av boken.  

 NY SKRIFTSERIE 
2016 bildades Akademien för Insolvensrätt 
med syfte att utveckla och stärka forskning, 
utbildning och tvärvetenskaplig samverkan 
kring området insolvensrätt. Akademien har 
inrättat en skriftserie som kommer att publi-
cera de rättsvetenskapliga studier som är ett 
resultat av akademiens verksamhet. Första 
boken i skriftserien med titeln ”Överskuldsätt-
ning av privatpersoner och företag” redovisar 
bland annat material från en konferens om 
överskuldsättning hösten 2017. Boken innehål-
ler också artiklar som tidigare har publicerats 
i Insolvensrättslig tidskrift och som behandlar 
frågor om skuldsanering och företagsrekon-
struktion.
 
 AVHANDLING  
The ECJ’s adjudication of fundamental 
rights conflicts : in search for a fair balance 
av Lars Karlander, Uppsala universitet
Avhandlingen undersöker och utvärderar de 
metoder EU-domstolen använder för att avgö-
ra frågor som kan uppstå när grundläggande 
rättigheter hamnar i konflikt med varandra. 
Domstolens praxis rörande rättighetskon-
flikter presenteras och analyseras. Med hjälp 
av några ledande teoretiska modeller för hur 
rättighetskonflikter kan avgöras och en min-

dre komparativ studie av tre domstolar som 
ställts inför liknande problem (Europadomsto-
len, tyska författningsdomstolen och Kanadas 
högsta domstol), ges förslag på hur domsto-
lens metoder kan förbättras.
 
 BOK  
Sommarstugemordet i Arboga 
av Thomas Bodström och Lars Olof Lampers, 
Norstedts förlag
I februari 2018 döms 43-åriga Johanna Möller 
till livstids fängelse för mord och mordförsök 
på sina föräldrar, expojkvännen döms till 14 år. 
Tredje delen i serien om svenska kriminalfall 
av Thomas Bodström och Lars Olof Lampers 
skildrar detta mycket uppmärksammade 
rättsfall, det så kallade sommarstugemordet i 
Arboga. I boken följer vi mordfallet och spåren 
bakåt i tiden som leder till ytterligare ett miss-
tänkt mord vid samma sommarstuga där kvin-
nans dåvarande make hittas drunknad 2015. 
Vidare rättegångarna i tingsrätt och hovrätt 
som – enligt författarna – hade kunnat få en 
helt annan vändning och i stället slutat med 
ett frikännande. Tidigare titlar utgivna i bokse-
rien är Bodenfallet (2015) och Trippelmordet i 
Uddevalla (2016).

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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 en introduktion för profes-
sionsutbildningar (Liber, 2017. 
100 s.)

Mwakagali, Mpoki: International 
financial institutions and labour 
standards : a legal study of the 
role of these institutions in the 
promotion and implementation 
of freedom of association and 
collective bargaining (Stock-

holm : Juridiska institutionen, 
Stockholms universitet. 408 s. 
Diss. Stockholms universitet, 
2018)

Norges Lover 1687–2017 / utgitt 
av Det juridiske fakultet ; red. 
Inge Lorange Backer, Henrik 
Bull (Studentutg. Bergen : Fag-
bokforlaget. 4170 s.) 

Radetzki, Marcus: Skada i följd 

av trafik? (Norstedts juridik. 
209 s.)

Schmauch, Magnus: EU:s  
marknadsmissbruksför- 
ordning m.m : en kommentar 
(Norstedts juridik. 369 s.  
Gula biblioteket)

Walin, Gösta: Lagen om skulde-
brev m.m : en kommentar / 
Gösta Walin, Johnny Herre  

(4. uppl. Norstedts juridik.  
455 s. Gula biblioteket)

Vesterhav, Daniel: Orsaksanalys 
i lokalt brottsförebyggande 
arbete / Daniel Vesterhav och 
Linda Lindblom, Brå och Stefan 
Hellberg, Polismyndigheten 
(Brottsförebyggande rådet. 
40 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

Avkopplande att varva advokatarbete och skrivande
De europeiska civilprocess-
förordningarna utgör en 
viktig del av den europeiska 
internationella processrät-
ten. Advokat Fredrik Sjövall 
har tillsammans med Samuel 
Rundvall skrivit den första 
boken på länge om denna 
centrala förordning. 

Varför behövs det en bok om de 
europeiska civilprocessförord-
ningarna?

− Den senaste boken på 
svenska om Bryssel I-förord-
ningen är tio år gammal, och 
sedan dess har förordningen 
gjorts om, ny praxis har till-

kommit och rättsområdet har 
utvecklats med ny EU-lagstift-
ning på angränsande områden.

Hur är kunskapen om dessa för-
ordningar bland advokaterna?

− De flesta har stött på Brys-
sel I-förordningen, men kan 
nog tycka att frågorna är kom-
plicerade och svårbedömda. 
Kunskapen om de övriga eu-
ropeiska civilprocessförord-
ningarna är begränsad, vilket 
är synd, eftersom de tillkommit 
för att erbjuda verktyg – ofta 
med svagare parter i åtanke – 
för att lösa gränsöverskridan-
de tvister på ett enklare och 

snabbare sätt. Här finns poten-
tial att lösa sådant som många 
gånger blir liggande eftersom 
man tycker att kostnader och 
besvär inte står i proportion till 
det som står att vinna.

Hur är det att förena bokskrivan-
de med praktiskt advokatarbete?

− Det är berikande och fak-
tiskt avkopplande med ett al-
ternativt – parallellt – intel-
lektuellt stråk i vardagen som 
kontrast till arbetet i ärenden. 
Men det är naturligtvis också 
utmanande och ibland får skri-
vandet ligga nere i långa perio-
der. 

 MEDIERNA

”Grundläggande regler 
har åsidosatts”
SVT:s dokumentärserie om poli-
sens utredning ”Operation Playa” 
avslöjar stora brister i polisens 
och åklagarnas arbete med det 
uppmärksammade målet. Det 
kommenterade Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne 
Ramberg i SVT:s Aktuellt den 28 
maj. Ramberg beskrev de uppgif-
ter som kommit fram som skakan-
de, även om de inte är helt nya.

 MEDIERNA

Kalla fakta avslöjar 
fuskande nämndemän 
Det fuskas med ersättningar till 
nämndemän. Det avslöjade TV-
programmet Kalla fakta i TV4 i 
juni efter en granskning. 

Av 273 granskade nämndemän 
med höga dagsersättningar hade 
109 stycken tagit ut mer i ersätt-
ning för förlorad inkomst än de 
haft i genomsnittlig dagsinkomst.

I programmet säger lagmannen 
Petra Lundh att hon är ”chockad” 
och att det är ”otroligt allvarligt”.

Advokat Fredrik Sjövall är verksam vid advokatbyrån Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupper för EU- och 
konkurrensrätt samt tvistlösning och författare till boken De europeiska civilprocessförordningarna.
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Advokater bör inte längre tolerera föräldraalienation på  
grund av att barnen skadas psykiskt.

Föräldraalienation är när ena föräldern otillbörligen påverkar 
barnen att avvisa den andra. Detta har kommit att bli allt 
 vanligare i vårdnadskonflikter efter att ”samarbetsproblem”  
och ”hänsyn till barnens vilja …” infördes i lagtexten 
2006 trots att förarbetena poängterade att påverkan 
inte fick ske. Antalet vårdnadskonflikter har enligt 
Domstolsverket fördubblats sedan dess. 

På konferensen föreläser (på engelska) interna-
tionella ledande forskare, läkare, psykologer och 
advokater om den vetenskapliga grunden, diagnosti cering, 
process ande och hjälp för barn och familjer.

Parental 
Alienation 

What Is It? 
What To Do 

About It?  SKEPPSHOLMEN, STOCKHOLM 24–25 AUGUSTI 2018
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Nyhet

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskydds
förordningen. EU:s dataskyddsförordning – GDPR – 
tillämpas från och med den 25 maj 2018 och ersätter 
personuppgiftslagen. De nya reglerna ställer höga krav 
på tillämparna och leder till kraftigt ökade sanktioner vid 
överträdelser.
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Skada i följd 
av trafik?

marcus radetzki 

  ISBN 978-91-39-02104-9

Skada i följd av trafik?
 

M
arcus Radetzki 

kundservice@nj.se
www.nj.se

marcus radetzki är professor i civilrätt, specialist inom försäkrings- och 
skadeståndsrätt samt verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, 
Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till 
detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig 
grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i 
dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan 
mot bakgrund av dessa förhållanden sägas tillhöra en privilegierad grupp 
– de skadelidandes överklass. Men endast den vars skada uppkommit i 
följd av trafik med motordrivet fordon äger tillträde till denna grupp. I 
denna bok analyseras och diskuteras innebörden och utformningen av 
rekvisitet i följd av trafik, vilket har utomordentligt stor betydelse, inte 
bara för de skadelidande, utan även för de försäkringsbolag som med-
delar trafikförsäkring.

Framställningen vilar på rättsvetenskaplig grund. Samtidigt är boken 
så pass praktiskt orienterad att den mycket väl kan utgöra ett användbart 
arbetsredskap för alla de skadereglerare och andra befattningshavare 
som återkommande har att ta ställning till huruvida en inträffad skada 
uppkommit i följd av trafik med ett motordrivet fordon i den mening som 
avses i trafikskadelagen, TSL, eller inte.

I syfte att ytterligare förstärka den praktiska användbarheten har 
boken försetts med ett antal bilagor som innehåller fulltextversioner  
av dels TSL, dels de mest centrala rättsfallen inom det aktuella området.

kundservice@nj.se
www.nj.se
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Juridik i kommunala bolag

Juridik i 
kommunala bolag

roland adrell
robert moldén 

De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många 
människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga 
rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt 
som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, landsting eller ett kom-
munalt bolag.

Den uppdaterade upplagan av boken har nya avsnitt om den nya kommunal lagen, 
den nya dataskyddsförordningen (GDPR), nya lagen om offentlig upphandling 
(LOU), idéburet offentligt partnerskap (IOP) och vattenförsörjning och avlopp. 
Dessutom har avsnitten om skatt, sekretess och bredbandsbolag utökats.

Författarna på Front Advokater från vänster: Broa Hama Ali, Dano Kostovski, Mimmi Nordling, 
Jonas Svahn, David Schreiber, Erik Wallberg, Josephine Fremling, Kaisa Adlercreutz, Åke Lewensjö, 
Veronica Sundén, Erik Sjöberg, Hannes Sentek, Robert Moldén, Bengt Ohlsson, Johan Lidén, Beata 
Fahlvik, Roland Adrell, Svante Hjertén, Christian Martinsson, Lina Rydberg, Jonatan Adolfsson.
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roland adrell är advokat och VD på Front Advokater. Han har en bakgrund som 
chefsjurist i Göteborgs stad och har en lång erfarenhet som rådgivare åt kommunala 
bolag.

robert moldén är EU-advokat och Partner vid Front Advokater. Han är även jur.lic. 
och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare jobbat som jurist på 
Konkurrensverket och som domare vid Kammarrätten i Göteborg. Han är ordförande i 
Upphandlingsrättsliga föreningen och undervisar i upphandlings- och konkurrensrätt 
vid Roms universitet samt i EU:s statsstödsregler vid Stockholms universitet.
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Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara 
reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade 
produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och 
förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditio-
nella juridiken har utvecklats i takt med digitaliseringen. Nytt material 
har tillkommit i denna upplaga, framför allt ett längre kapitel om data- 
skyddsförordningens bestämmelser, GDPR, som gås igenom utifrån 
ett praktiskt perspektiv. Ett kapitel består dessutom av frågor och 
svar om vad man ska tänka på vid publicering av material, produkter 
och tjänster på nätet. Exempel på frågor som besvaras i boken är:  

•	 Kan	en	blogg	vara	grundlags-	 	
 skyddad?
•	 Vem	behöver	ett	dataskydds-	 	
 ombud?
•	 För	vilka	personuppgifter	krävs		
 samtycke?
•	 	Vad	behöver	de	allmänna	 
  villkoren ta upp när jag säljer   
      en vara eller tjänst över internet   
 eller som molntjänst? 
 

•	 Måste	man	ha	ett	personupp-	 	
 giftsbiträdesavtal enligt GDPR?
•	 Hur	får	man	marknadsföra	en		 	
 vara på internet?
•	 När	är	det	förtal	på	Facebook?
•	 Kan	länkning	vara	upphovs-	 	
 rättsligt relevant?
•	 Vilket	lands	lag	gäller	för	en		 	
 webbplats? 
•		 Får	man	använda	cookies?

malin edmar är advokat och grundare av  
advokatfirman	EdmarLaw.	Hon	har	arbetat	med	
dessa frågor i över tjugo år, bland annat som bolags-
jurist	på	Microsoft	Corporations	huvudkontor	i	USA	
under flera år, liksom även på andra advokatbyråer i 
Stockholm.	Malin	Edmar	är	passionerat	intresserad	
av ny teknik och föreläser regelbundet inom GDPR, 
e-handel, immaterialrätt och IT-rätt, och har också 
skrivit ett flertal böcker och artiklar inom området. 
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medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

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

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2018/0238 Betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrätts-
perspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)
R-2018/0249 Betänkandet Otillåten egendom och hot inom den psy-
kiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Rapport från 
Socialstyrelsen.
R-2018/0286 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s för-
ordning om referensvärden
R-2018/0444 Betänkandet reboot – omstart för den digitala förvalt-
ningen (SOU 2017:114)
R-2018/0455 Promemorian Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsre-
form (Ds 2018:3)
R-2018/0495 Departementspromemorian Konsekvenser för arbetsgi-
vare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7)
R-2018/0547 Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumär-
kesbrott (SOU 2018:6)
R-2018/0666 Promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för te-
lekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska 
tjänster
R-2018/0693 Förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt 
vissa ändringar i fondregler
R-2018/0700 Förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om 
kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag
R-2018/0785 Förslag till vissa ändringar av amorteringskraven
R-2018/0834 Betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om 
hemlig avlyssning (SOU 2018:30)
R-2018/0846 Promemorian Krav på rapportering av betalningstider

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om rekrytering
som framgår av annons i detta och det förra numret av Ad-
vokaten söker Advokatsamfundet nu Anne Rambergs 
efterträdare; hon går i pension i augusti nästa år. Att hit-
ta rätt person är tveklöst min och styrelsens viktigaste 
uppgift under det närmaste året.

Från styrelsens sida ville vi vara ute i god tid och till-
satte därför redan i januari en rekryteringsgrupp med 
fyra ledamöter. Förutom styrelsens ordförande och vice 
ordförande består den av Petter Hetta från 
Norra avdelningen och Mia Edwall Insulan-
der från Stockholmsavdelningen.

Frågan diskuterades ingående i hela sty-
relsen vid aprilmötet, med uppföljning vid 
mötet i juni. Därutöver har ordförandena i 
samfundets samtliga sju avdelningar givits 
tillfälle att lämna synpunkter.

Vi har anlitat rekryteringsföretaget No-
vare, med Fredrik Hillelson som ansvarig, 
att biträda rekryteringsgruppen och styrel-
sen i processen. Rekryteringsgruppen infor-
drade tre offerter och valde, efter en nog-

grann utvärdering, Novare och Fredrik 
Hillelson. En viktig faktor vid valet 

var att Fredrik Hillelson har stor 
erfarenhet från liknande förfa-
randen, senast när Föreningen 

Auktoriserade Revisorer re-
kryterade generalsekreterare.

generalsekreteraren präglar till 
stor del omvärldens bild av 
samfundet och advokatkåren. För oss nu 

verksamma är det uppenbart att det va-
rit och är så med Anne Ramberg. Men 
tydligen var det på liknande sätt med 
hennes företrädare, Lars Bentelius. I 
samband med att han gick i pension 

1999 kunde man läsa följande i 
Advokaten: ”För de allra flesta är 
det Lars Bentelius som är sam-
fundet.” Detta förhållande un-
derstryker hur viktigt det är att 
styrelsen hittar rätt person för 
uppdraget. I det sammanhang-
et vill jag betona ordet person; 
styrelsen kommer inte att lägga 
någon vikt vid om det blir en 
man eller en kvinna som efter-
träder Anne Ramberg.

Advokatsamfundet har en 
stark röst i den rättspoli-

tiska debatten. I en ny generalsekreterares uppdrag in-
går att tillsammans med styrelsen och andra engagerade 
advokater upprätthålla och vidareutveckla den positio-
nen. Dessutom – och inte minst – ska en ny generalse-
kreterare lägga starkt fokus på att värna kårens yrkesin-
tressen, vilket blir allt viktigare i en ständigt föränderlig 
omvärld. 

Jag är övertygad om att uppdraget som generalsekre-
terare i Advokatsamfundet är mycket attrak-
tivt; det handlar ju om en av de tyngsta pos-
terna i det svenska rättssamhället.

Inför rekryteringsprocessen har jag roat 
mig med att något blicka bakåt. Uppdraget 
som generalsekreterare har funnits sedan 
1897. Det var dock först 1935 som befatt-
ningen blev en heltidsanställning. Sedan 
dess – under 83 år – har det enbart fun-
nits sex generalsekreterare! Historiken ger 
också vid handen att generalsekreteraren 
alls icke behöver vara en stockholmare. 
Anne Rambergs föregångare Lars Bentelius 
(1987–1999) var advokat i Jönköping när han 
utsågs, och den som innehade uppdraget 
dessförinnan, Bengt Bergendal (1979–1987), 
var en på sin tid välkänd Göteborgsadvokat.

sista ansökningsdag för tjänsten är den 24 au-
gusti, och styrelsen siktar på att fatta beslut 
senast i början av november, med ambitio-
nen att den nye generalsekreteraren ska till-
träda våren 2019 och arbeta parallellt med 

Anne Ramberg under några månader.
Styrelsen och rekryteringsgruppen är måna om att 

vid denna synnerligen viktiga rekrytering möjliggöra för 
ledamöter och biträdande jurister att komma med syn-
punkter och tips. Den som har sådana kan kontakta an-
tingen mig på christer.danielsson@danielssonnyberg.se 
eller vår rekryteringskonsult Fredrik Hillelson på  
fredrik.hillelson@novare.se. Alla synpunkter – som  
kan gälla allt från vilka egenskaper en ny general-
sekreterare bör ha till förslag på kandidater – behandlas 
givetvis konfidentiellt.

JAG ÄR ÖVER-
TYGAD OM ATT 

UPPDRAGET 
SOM GENERAL-
SEKRETERARE 

I ADVOKAT-
SAMFUNDET ÄR 

MYCKET ATTRAK-
TIVT; DET HAND-
LAR JU OM EN 

AV DE TYNGSTA 
POSTERNA I DET 
SVENSKA RÄTTS-

SAMHÄLLET.
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