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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Att värna ett gammalt
advokatyrket är ett gammalt yrke. Det intar en särställning
i samhället. Oberoende advokater och oberoende dom
stolar är grundpelare i varje demokratisk rättsstat. Ad
vokatyrket har i de flesta västerländska samhällen över
tid åtnjutit stor respekt. I vårt land, liksom i de flesta
andra, är yrket reglerat i lag. Advokaternas skyddslingar
– också kallade klienter – åtnjuter privilegier som kon
sulters klienter saknar. Advokatens huvuduppgift är att
vara rådgivare åt klienter och biträda dem i och utanför
domstol. I syfte att värna klientens intressen har yrket
inom ramen för sin självreglering uppställt etiska regler.
Dessa utgör själva ramen för hur advokater ska uppträ
da i sina kontakter med klienter, domstolar, motparter
och andra. De etiska reglerna bygger på vissa kärnvär
den. Dessa är oberoende, lojalitet, konfidentialitet och
frihet från intressekonflikter.
Tidigare fanns en uttrycklig bestämmelse i de vägle
dande reglerna om god advokatsed som
uppställde krav på att advokaten skulle
uppträda med kollegialitet i kontak
terna med andra advokater. Bak
grunden till den bestämmelsen var
att understryka vikten av ett civi
liserat umgänge advokater emel
lan. Det ansågs med rätta gagna
klientens intressen. Och kårens
allmänna anseende. Denna bestäm
melse togs emellertid bort i sam
band med att det advokatetiska re
gelverket reviderades för något
över tio år sedan. Argumen
tet härför var att kravet på
kollegialitet kunde miss
tolkas och uppfattas som
en inskränkning av lojali
tetsplikten mot klienten.
Svenska advokater skulle
inte kunna misstänkas för
att hålla varandra om ryg
gen. Advokatens enda lojali
tet skulle vara mot klienten.
Borttagandet av kravet på
kollegialitet ansågs också
stå i överensstämmelse
med vår moderna syn på
advokatens roll. En svensk
advokat betraktas ju inte, till
skillnad mot vad som gäl
ler i vissa andra länder, vara

6

en så kallad servant of the court, det vill säga en rät
tens tjänare med en lojalitetsplikt också mot domsto
len. Detta innebär dock inte att advokaten får vara illojal
mot rättsordningen eller mot sina advokatkolleger. Var
denna gräns går kan diskuteras. En sak är dock klar. Förr
var det ett adelsmärke för advokater att de i alla relatio
ner uppträdde artigt, med hyfs och med integritet. Man
satte en ära i att, som ett uttryck för ett samhällsintres
se, värna kårens anseende och den goda rättskipningen.
Dessvärre tror jag att dessa dygder i dag blivit mindre
framträdande och att en viss normförskjutning har ägt
rum. Min tes är att denna iakttagelse har flera förkla
ringsgrunder.
Man kan nog konstatera att stilen och samtalstonen i
samhället befinner sig på ett sluttande plan. Traditionell
hyfs har blivit mindre gouterad. För att nu inte tala om
rimligt prydlig klädsel.
Allmän slafsighet i tal, skrift och uppträdande har ge
nerellt i samhället tilltagit. Tonen har hårdnat och sam
talet har i stor omfattning vulgariserats. Denna trista ut
veckling har dessvärre också påverkat advokaterna. Det
gäller såväl inom humanjuridiken som inom affärsjuri
diken. Tonen i rättssalarna och inför skiljenämnder har
förändrats till det sämre. Den ömsesidiga respekten har
i alltför många fall ersatts av tramsigt tuppfäkteri, som
inte är förenligt med ett professionellt förhållningssätt.
Den artiga kollegialiteten får ofta stå tillbaka såväl mel
lan advokater som mellan advokater och andra rättssam
hällets aktörer.
att det i samband med
ett antal stora brottmålsrättegångar förekom umgäng
esformer mellan advokater och åklagare, som lämnade
mycket övrigt att önska. Detta ledde till att Åklagarmyn
digheten och Sveriges advokatsamfund inrättade en ge
mensam arbetsgrupp bestående av operativt verksamma
åklagare och advokater med uppgift att diskutera frågor
om professionella aktörers uppträdande vid muntlig för
handling i brottmål. Uppdraget syftade till att värna in
tresset av en rättvis rättegång, förtroendet för rättssta
ten, respekten för åklagarens och advokatens respektive
yrkesroller samt en god arbetsmiljö för den som yrkes
mässigt uppträder i domstol. I arbetsgruppens uppdrag
låg inte att diskutera vilka processhandlingar som bör
vidtas eller underlåtas av part, eller i övrigt vilka sakliga
överväganden som respektive part har att göra utifrån
sin roll. Fokus var i stället det sätt på vilket talan i prak
tiken utförs i samband med muntlig förhandling i dom
stol. I uppdraget låg att belysa bland annat hur rättens

för några år sedan uppmärksammades
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hedervärt yrke
såväl motparten som förhörspersoner under förutsätt
olika aktörer bör tilltalas och benämnas, hur part bör
ning att detta är påkallat för tillvaratagandet av klientens
begära ordet, hur begäran om klarläggande och kom
rätt och utifrån sakliga överväganden. Man måste tillåta
plettering bör ske när behov av detta uppstår, hur och i
en viss höjd i taket. Utrymmet för de kränktas skara kan
vilken utsträckning värderande omdömen om olika ak
emellertid inte tillåtas bli hur stort som helst. Men det
törer i rättssalen bör användas, hur rollfördelning och
finns gränser också för luttrade processadvokater. Att
rättegångsordningen kan tydliggöras för tilltalade, mål
utan att upplysa därom regelmässigt spela in alla sam
sägande och vittnen och bidra till förståelsen av proces
tal med klienter och motpartsadvokater hör
sen, samt hur åklagare eller försvarare som
enligt min mening inte hemma på en svensk
finner att en annan aktör i rättssalen har
advokatbyrå. Vi bör inte låta oss inspireras
gjort sig skyldig till fel eller försummelser
av den amerikanske presidentens rådgivare.
bör förhålla sig till sådant.
EN SVENSK ADDet kan dock finnas situationer där det kan
Arbetsgruppen endes kring några enkla
VOKAT BETRAKvara helt legitimt och till och med nödvän
handlingsregler som tjänar som utmärkt
TAS JU INTE, TILL digt att advokaten spelar in ett samtal. Men
vägledning för åklagares och advokaters
det tillhör enligt min mening undantagen.
agerande i brottmålsprocessen. Den själv
SKILLNAD MOT
klara utgångspunkten är att rättens aktörer
VAD SOM GÄLLER En annan sak är hur det inspelade materia
let kan hanteras. Det saknas (ännu) vägle
ska visa respekt för varandras yrkesroller
I VISSA ANDRA
dande regler på området.
och för rättssystemet. Rättskipning bör all
LÄNDER, VARA
tid ske i värdiga former.
I samband med den omtalade HQ-rätte
ett professionellt uppträdande är en grund
EN SÅ KALLAD
gången tycks det ha utvecklats umgänges
förutsättning för att advokaten ska kunna
SERVANT OF THE
former mellan parterna och ombuden som
tillvarata sin klients intressen på bästa sätt.
COURT, DET VILL
inte möter ens lågt ställda krav på ett civili
Föreställningen om att insinuanta gliringar
serat uppträdande. Det är givetvis inte god
SÄGA EN RÄTTENS och spydiga elakheter i inlagor skulle gagna
tagbart att advokater blir så personligt en
TJÄNARE MED EN klientens sak är givetvis grovt felaktig. Sam
gagerade i saken att känslorna tillåts styra.
ma sak gäller omotiverad ovilja att med
LOJALITETSPLIKT verka till konstruktiva lösningar, liksom att
Advokater ska alltid uppträda sakligt och
OCKSÅ MOT
korrekt och så att förtroendet för advokat
mot bättre vetande inte kunna vitsorda en
kåren inte skadas.
okontroversiell uppgift.
DOMSTOLEN.
I detta ligger att visa domstolen, skilje
Man kan diskutera var skillnaden går
nämnden, motparter, klienten och kolleger
mellan etik och etikett. Det advokatetiska
respekt. Det handlar egentligen om något så självklart
regelverket tar endast sikte på advokatetik. Och ska så
som vanligt hederligt hyfs.
göra. Disciplinnämnden får inte förvandlas till en smak
domstol. Detta sagt, kan det finnas skäl att överväga om
det inte i annan form skulle vara på sin plats att i likhet
så något om den civila rättskipningen. Inte heller den tycks
med vad advokater och åklagare gjorde i ett dokument
opåverkad av försämrade seder. Givet är att domstols
adressera vissa etikettsfrågor. Några processadvokater
processer och skiljeförfaranden inte ska vara fora för
med huvudsaklig inriktning på skiljeförfaranden har på
underhållningsvåld eller machoinspirerade vilda väs
eget initiativ inlett ett sådant arbete. Det tycker jag är
tern-föreställningar. Rättegångar ska äga rum under kor
mycket bra. Mot nedbusningen måste nog något göras.
rekta former. För detta bär advokater ett stort ansvar
oaktat i vilken roll de uppträder. Och det handlar inte
bara om vad som utspelar sig muntligen. Det handlar i
hög grad om tilltalet och språkbruket i inlagor. Det
ta innefattar ett hederligt förhållningssätt till anstän
digt bedriven faktainsamling, återgivande av faktum, en
rättslig argumentation som klarar elementära kvalitets
krav och inte minst en hövlig ton fri från opåkallade på
hopp och personlig animositet.
Anne Ramberg
Ibland kan det förvisso vara motiverat att gå hårt åt
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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NYHETER

Disciplinnämnden skärper straff
för ej inkomna revisorsintyg
Justitie- och inrikesminister Morgan
Johansson.

Grannländer fördjupar
polissamarbete
Justitie- och inrikesminister
Morgan Johansson och Norges
ambassadör Christian Syse har
undertecknat ett avtal som gör
det möjligt för svensk och norsk
polis att stödja varandra i krissituationer.
Särskilda insatsgrupper kan
sedan förra året begära eller ge
hjälp till andra EU-medlemsstater
i en krissituation. Avtalet som nu
har undertecknats innebär att
polisens särskilda insatsgrupper
i Sverige och Norge också ska
kunna bistå varandra operativt på
varandras territorium i händelse
av en kris, till exempel i samband
med ett terroristattentat.

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade vid sitt sammanträde i augusti att skärpa
normalpåföljden för advokater
som inte, trots påminnelser,
skickar in revisorsintyg till
Advokatsamfundet.
Revisorsintygen från advokaterna är ett mycket viktigt
instrument för Advokatsam-

fundets proaktiva tillsyn. In
tygen granskas för att säkerställa bland annat att advokater
nas ekonomi och bokföring är i
god ordning och att föreskrivet
krav på efterutbildning har upp
fyllts.
Revisorsintygen gör det möj
ligt att upptäcka eventuella bris
ter på ett tidigt stadium.
Underlåtenhet att komma

in med revisorsintyg bör där
för, enligt disciplinnämnden,
påföljdsmässigt likställas med
underlåtenhet att svara Advokatsamfundet i ett disciplin
ärende.
Påföljden för den advokat
som, trots påminnelser, inte in
kommer med revisorsintyg ska
därmed normalt vara varning
med straffavgift 5 000 kronor.

SD-politiker utgav sig
för att vara advokat
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FRA:s högkvarter på Lovön, några kilometer från Drottningholms slott utanför Stockholm.

Polisen kan få ökad tillgång till uppgifter från FRA
Säkerhetspolisen och nationella
operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få uppgifter
från Försvarets radioanstalts
signalspaning även när förundersökning inletts. Det föreslår
nu en utredning.
Med dagens regelverk upphör
polisens tillgång till uppgifter
från Försvarets radioanstalts
signalspaning i försvarsunder
rättelseverksamhet så snart det

inleds en förundersökning. An
ledningen är framför allt att för
svarsunderrättelseverksamhet
inte ska blandas samman med
brottsutredande verksamhet.
Nu föreslår regeringens utre
dare, chefsrådmannen vid Umeå
tingsrätt Mikael Forsgren, en ny
lag som möjliggör att polisen tar
emot uppgifter från Försvarets
radioanstalt även efter det att
en förundersökning har inletts.
Lagen förbjuder att uppgifterna

används för att utreda brott. De
nya reglerna skulle, enligt utre
daren, innebära att polisen får
bättre möjlighet att förhindra
brottslig verksamhet.
Enligt förslaget ska uppgifter
från signalspaningen inte få spri
das fritt hos polisen. Uppgiften
att utöva tillsyn över hur de nya
reglerna tillämpas läggs på Sä
kerhets- och integritetsskydds
nämnden. Utredningen ska nu
remissbehandlas.
ADVOKATEN NR 7 • 2018
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En sverigedemokratisk
kommunpolitiker i Hagfors kommun utgav sig
under valrörelsen för att vara
advokat utan att vara det.
Politikern, en 65-årig kvinna,
stod på tredje plats på Sverigedemokraternas valsedel till
kommunfullmäktigevalet. På
valsedeln anger hon titeln ”advokatjurist”, trots att hon inte är
ledamot av Sveriges advokatsamfund eller registrerad i Sverige
som verksam advokat från något
annat EU-land. Även i en presentation av kommunfullmäktigekandidater på Facebook uppgavs det
att kvinnan är ”advokatjurist”.
Yrkestiteln advokat är straffrättsligt skyddad i svensk lag.
Bara den som har blivit antagen
som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.
Advokatsamfundet har polisanmält händelsen.

NYHETER
STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD 2018

Årets pris till Thomas Buergenthal
2018 års Stockholm Human
Rights Award tilldelas domaren och professorn Thomas
Buergenthal. Pristagaren har
ägnat sin karriär och sitt liv åt
att främja mänskliga rättigheter, bland annat som domare
vid Internationella domstolen
i Haag.
Under perioden 2000–2010 verkade Buergenthal som domare
i Internationella domstolen i
Haag. Han har också varit ledamot av bland annat FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, FN:s sanningskommission
i El Salvador, Interamerikanska utvecklingsbanken och Interamerikanska domstolen för
mänskliga rättigheter. 2016 medverkade han i International Bar
Associations utredning om brott
mot mänskligheten i nordkoreanska politiska fängelser.
en
respekterad forskare och lärare, som varit verksam vid flera
lärosäten i USA. Sedan år 2010
är Buergenthal Lobingier Professor Emeritus of Comparative
Law and Jurisprudence vid The
George Washington University
Law School.
Under sin långa karriär har
Thomas Buergenthal hunnit
skriva en rad böcker och artiklar. Bland dem finns också hans
memoarer Pojken som överlevde förintelsen, som översatts till
mer än tolv språk.

Redan i dag ställs det
krav på att de finansiella
företagen på begäran
av förundersökningsledare ska
lämna ut finansiell information,
exempelvis om kontohändelser
och transaktioner.
Nu vill regeringen specificera
i lagarna att informationen ska
lämnas ut utan dröjsmål och i
elektronisk form.
På så sätt undviks långa väntetider och tidskrävande arbete
som kan följa av att informationen
lämnas ut sent och i pappersform.
Domaren och professorn Thomas Buergenthal tar emot Stockholm
Human Rights Award vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm den
20 november i år.

och rättsstaten. Alla som känner
honom uppfattar hans naturliga
förståelse av, och tro på, mänskliga rättigheter och grundläggande fri- och rättigheter. Hans
outsinliga strävan efter att förverkliga dessa värden inspirerar
människor världen runt.
thomas buergenthal föddes 1934 i
L’ubochňa i dåvarande Tjeckoslovakien. Som jude i tysk
oc
kuperat område tvingades han

växa upp först i det judiska gettot i Kielce i Polen och senare i
koncentrationslägren Auschwitz
och Sachsenhausen.
Efter krigsslutet levde Thomas
Buergenthal några år i Västtyskland, innan han 1951 emigrerade
till USA. Han studerade på Bethany College i West Virginia och
doktorerade sedan i juridik vid
New York University Law School
1960, för att sedan satsa på en
bana som domare och forskare.

FOTO: TT

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD
Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och
International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Priset instiftades år 2009, och årets pristagare är den tionde i ordningen. Stockholm Human Rights Award delas ut vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen i
Stockholm den 20 november i år.
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Tingsrätterna i Eksjö,
Eskilstuna, Jönköping,
Linköping, Norrköping,
Nyköping, Värmland, Västmanland och Örebro har tillsammans
anställt en jämställdhetsstrateg
för att stötta tingsrätterna i
arbetet med jämställdhetsintegrering.
Enligt tingsrätternas chefer ska
den gemensamma rekryteringen
ge ”förutsättningar att bedriva
jämställdhetsarbetet på ett bättre
sätt än vad var och en kan göra
för sig”.

Snabbare information
kan stoppa penningtvätt

thomas buergenthal är också

mark
ellis,
generalsekreterare
för International Bar Association, säger i ett pressmeddelande:
– Thomas Buergenthal förkroppsligar begreppet försvarare av de mänskliga rättigheterna

Tingsrätter anställer
jämställdhetsstrateg

Prop. 2017/18:291
Finansiella företags uppgifter
till brottsutredande myndigheter

Nya regler ska
motverka skatteflykt
För att försvåra
aggressiv skatteplanering, skatteflykt och
ekonomisk brottslighet föreslår
regeringen nu skärpta regler mot
lågbeskattade utländska bolag
som kontrolleras från Sverige
och utökat internationellt automatiskt informationsutbyte.
De skärpta så kallade CFCreglerna innebär att fler länder
tas bort från den vita listan för
utländska bolag som kontrolleras från Sverige, bland annat
Malta.
Det innebär att inkomster hos
svenskägda bolag i dessa länder kan beskattas löpande hos
ägaren i Sverige om de är låg
beskattade.
9
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Advokater får agera bank åt Migrationsverket
Trots upprepade påminnelser
lyckas Migrationsverket inte
betala advokat Joakim Sörmdal
för hans arbete som offentligt
biträde.
– Det handlar om stora summor. Om byrån varit nystartad
hade vi fått akuta likviditetsproblem, säger Joakim Sörmdal.

De äldsta kostnadsräkning
arna där byrån väntar på betal
ning från verket är nu två och
ett halvt år gamla, trots otaliga
påminnelser. Förutom att trass
let innebär att advokatbyrån lig
ger ute med mycket pengar, och
i praktiken agerar bank åt Mig
rationsverket, tar revisionerna
och uppföljningen mycket tid i
anspråk.
– Jag har en kollega speciali
serad inom migrationsrätt som
har slutat som advokat på grund
av att det var så svårarbetat just
med Migrationsverket, säger
Joakim Sörmdal.

För drygt ett år sedan började
Advokatbyrån Sörmdal en revi
sion för att kontrollera hur deras
kostnadsräkningar betalats. By
rån fann då att en mängd kost
nadsräkningar till Migrationsver
ket var obetalda trots att beslut
fattats i ärendet sedan länge. För
klaringen kan alltså inte enbart
vara långa handläggningstider,
påpekar Joakim Sörmdal.
– Det kan ta mycket lång tid
innan ersättningen betalas ut
trots att beslut är fattat, säger
han.
och hans
kollegor påmint och stött på
Migrationsverket gång på gång.
Somliga räkningar har betalts,
andra är fortfarande obetalda.
Många gånger hävdar också
Migrationsverket felaktigt att
kostnadsräkningar är betalda.
– Det är svårt att få en lös
ning på detta. Det fungerar väl
sedan dess har sörmdal

för advokatsamfundet kommer Joa

De äldsta kostnadsräkningarna där Joakim Sörmdals byrå väntar på betalning från Migrationsverket är nu två och ett halvt år gamla, trots otaliga
påminnelser. Förutom att trasslet innebär att advokatbyrån ligger ute med
mycket pengar, och i praktiken agerar bank åt Migrationsverket, tar revisionerna och uppföljningen mycket tid i anspråk.

digt bra hos domstolarna, men
Migrationsverket verkar inte ha
någon central koordinering av
ekonomin, och ingen vill riktigt
ta på sig ansvaret, säger Joakim

Sörmdal, som ofta mötts av be
skedet att den ansvarige för ett
ärende och därmed kostnadsräk
ningen slutat eller gått över till
andra uppgifter.

kim Sörmdals kritik inte som nå
gon nyhet. Samfundet får många
rapporter och frågor från advo
kater med liknande erfarenheter,
och har i en rad sammanhang
påtalat problemen för Migra
tionsverket.
– Det är givetvis helt oac
ceptabelt att advokater inte får
betalt för sitt arbete inom
rimlig tid. Jag vet att Migrations
verket har försökt att lösa detta,
men av för mig obekanta skäl
lyckas man inte få det att fung
era, säger Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ram
berg.
UÖ

MIGRATIONSVERKET SVARAR

”Olyckligt att man upplever att man får vänta länge”

Migrationsverket har valt att be
svara Advokatens frågor skrift
ligt. Presskommunikatören Linn
Nilsson förklarar i svaret att ver
ket enligt rättshjälpslagen ska ta
ställning till ersättningen i sam
band med att man fattar beslut
i det aktuella ärendet som för
10

ordnandet gäller. Verkets långa
handläggningstider under peri
oden 2015–2016 har därför också
gjort att biträden fått vänta länge
på ersättningen.
Enligt Linn Nilsson är det
naturligtvis ”olyckligt om man
upplever att man får vänta
länge på utbetalning av sin er
sättning”. Hon påpekar dock att
Migrationsverket, för att minska
problemen som orsakas av långa
handläggningstider, har utökat
möjligheterna för offentliga bi
träden att kunna få förskottsut
betalning för bland annat utlägg.

Situationen har också blivit
bättre. ”Handläggningstiderna
för nya ärenden är idag inte lika
långa vilket innebär att ersätt
ningen till de offentliga biträde
na kan betalas ut snabbare” skri
ver Linn Nilsson i sitt svar.

myndigheten. Detta har i vissa
fall gjort att det ersättningsbe
slut som ska fattas eller det be
talningsunderlag som ska gå
till utbetalning inte har skick
ats iväg i tid. Detta är beklagligt
men ska i de allra flesta fall nu
vara åtgärdade”.

förutom långa handläggningstider

har också Migrationsverkets
omställningsarbete till följd av
minskande flyktingströmmar
spelat in. Linn Nilsson skriver
att omställningen gjort att ”per
sonal har fått sluta eller place
rats på nya befattningar inom

linn nilssons råd till biträde
na för att undvika trassel med
kostnadsräkningar är att de
ska skicka kostnadsräkningar
”i samband med slutyttrandet i
enlighet med gällande rutiner”
och inte löpande.
UÖ

ADVOKATEN NR 7 • 2018

FOTO: HANS NILSSON

Långa handläggningstider av
ärenden och omorganisation
är orsaken till att biträden fått
vänta länge på sina ersättningar, enligt Migrationsverket,
som konstaterar att det nu
börjar bli bättre.
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Advokat varnad för anställningsavtal
och försvårande av utredning
En oenig disciplinnämnd beslöt
i augusti att tilldela en advokat
varning med högsta straffavgift, 50 000 kronor. Advokaten
har, enligt nämnden, allvarligt
åsidosatt god advokatsed på två
olika punkter.
Disciplinnämnden beslöt den
27 augusti 2018 att tilldela en ad
vokat varning med högsta straff
avgift om 50 000 kronor.
Enligt disciplinnämnden har
advokaten allvarligt åsidosatt
god advokatsed på två punkter,
dels genom att använda anställ
ningsavtal som genom sin ut

formning riskerar att undermi
nera klienternas fria advokatval,
dels genom att på olika sätt för
svåra handläggningen av disci
plinärendet.
Nämnden prövade också om
advokaten åsidosatt god ad
vokatsed genom att uppma
na anställda jurister att i sina
kostnadsräkningar ”lägga på”
timmar som inte motsvaras av
faktiskt nedlagt arbete. Nämn
den fann dock inte att utred
ningsmaterialet tillräckligt kun
de styrka detta.
Nämnden bestod vid sin pröv
ning av åtta ledamöter. Nämn

den var inte enig. Fyra leda
möter och generalsekreteraren
ville utesluta advokaten, medan
fyra ledamöter tilldelade advo
katen varning med högsta straff
avgift.
För uteslutning krävs att sex
ledamöter är ense om påföljden
uteslutning. Påföljden stannade
därför vid varning med högsta
straffavgift. Till beslutet har fo
gats två skiljaktiga meningar.
beslutet kan inte överklagas av ad
vokaten. Justitiekanslern får
emellertid överklaga beslutet
hos Högsta domstolen.

Elisabeth Rynning.

JO-kritik mot
bristfälligt häkte
Det provisoriska häktet i Östersund har så
allvarliga brister att
det inte bör användas, enligt
Justitieombudsmannen, JO. JO
har vid flera tillfällen pekat på att
häktet i Polismyndighetens arrest
inte lämpar sig för användning
som häkte. Trots detta placeras
fortfarande häktade i lokaler som
knappt släpper in dagsljuset.
Ett nytt häkte i Östersund planeras stå färdigt om två år. Detta
räcker dock inte som skäl för att
fortsätta placera häktade i arresten. Chefsjustitieombudsmannen
Elisabeth Rynning skriver: ”För en
intagen som placeras i de nuvarande lokalerna saknar det emellertid betydelse att andra intagna
om två år kommer att placeras i
mer ändamålsenliga lokaler.”

Utredning vill förenkla för
kameraövervakning

Bilden är tagen under ett av disciplinnämndens möten hösten 2017. Generalsekreteraren saknar rösträtt i disciplinnämnden, men har rätt att få en avvikande mening antecknad.

Ännu en advokatbyrå splittras
Lindahl var först ut. Nu meddelar ännu en advokatbyrå stora
förändringar från årsskiftet.

manlagt nio av delägarna samt
fler än tio biträdande jurister.
är, enligt MAQS
webbplats, ”en följd av en läng
re tids diskussioner mellan del
ägarna i Stockholm kring hur
kontorets advokatverksamhet
ska bedrivas framöver”.
Enligt MAQS hotas inte verk
samheten i Stockholm av splitt
ringen.
– Vårt primära fokus är att

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

splittringen

Vid årsskiftet övergår ett
antal delägare och biträdande
jurister vid advokatfirman
MAQS Stockholmskontor till an
dra byråer. Exakt hur många som
säger upp sina delägaravtal är
ännu inte helt klart, men tre oli
ka advokatbyråer har hittills
meddelat att de rekryterat sam
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medarbetare och klienter inte
ska påverkas. Rådgivning och
service till våra klienter kom
mer att hålla samma höga kva
litet som tidigare, säger Katrin
Troedsson, managing partner, i
ett pressmeddelande.
maqs har i dag kontor i Stockholm,
Göteborg och Malmö med sam
manlagt 175 medarbetare. 50 av
dessa finns i dag på Stockholms
kontoret.

Regeringens utredare
Johan Sjöö föreslår att
dagens tillståndsplikt för
kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen,
Säkerhetspolisen och Tullverket.
Myndigheterna ska inför varje
beslut väga behovet av bevakning
mot enskildas intresse av att inte
bli bevakade.
Johan Sjöö har på regeringens
uppdrag kartlagt behovet av
förenklade regler vid kamerabevakning i brottsbekämpningen.
I sin kartläggning finner han att
tillståndsplikten medför negativa
effekter för den. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, finns det
dock inte stöd i forskningen för
att kameraövervakning skulle
minska antalet våldsbrott.
SOU 2018:62 Kamerabevakning
i brottsbekämpningen
– ett enklare förfarande
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Lagrådsremiss om självständigare
brottsbekämpning för Skatteverket
Sju av tio vill satsa
mer på rättsväsendet
Efter de stora satsningarna på
polisen ville sju av tio riksdagskandidater inför valet satsa mer
på övriga delar av rättsväsendet
under nästa mandatperiod. Det
visar en enkätundersökning genomförd av fackförbundet Jusek
bland partiernas toppkandidater
till riksdagen.
Kristdemokraternas kandidater
var mest positiva till förslaget
medan Vänsterpartiets kandidater var minst positiva. Genomgående fanns dock ett starkt stöd
bland samtliga partier för satsningar på rättsväsendet.

Trots hård kritik från bland
annat Advokatsamfundet går
regeringen vidare med sitt
förslag om att ge Skatteverket
en utökad roll i brottsbekämpningen.
Regeringen vill ge Skatteverket
rätt att på eget initiativ arbe
ta mot ett stort antal brott. Ett
förslag om en ändring i lagen
(1997:1024) om Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet
har nu lämnats till Lagrådet för
behandling.

Bland de brott Skatteverket
ska få arbeta mot finns olovlig
identitetsanvändning och ur
kundsförfalskning, om brotten
har samband med Skatteverkets
verksamhet, samt penningtvätts
brott. Syftet med den föreslag
na lagändringen är att förstärka
Skatteverkets brottsbekämpan
de verksamhet.
Förslaget om att ge Skatte
verket en utökad och mer själv
ständig roll i brottsbekämpning
en presenterades tidigare i år i
en promemoria från Skattever

ket. Promemorian fick i remiss
behandlingen hård kritik från
flera näringslivsorganisationer,
liksom från Advokatsamfundet.
Samfundet sammanfattade sin
kritik med att förslagen inne
höll avsevärda brister i fråga
om skyddet för den personli
ga integriteten och oskuldspre
sumtionen. Advokatsamfundet
motsatte sig också den föreslag
na utökningen av områden där
Skatteverket på eget initiativ får
bedriva brottsbekämpande verk
samhet.

Sovande nämndeman
gav ny rättegång
Migrationsdomstolen i
Göteborg beslutade att
en 20-årig man från Afghanistan skulle utvisas. Domen
överklagades dock till Migrationsöverdomstolen, med hänvisning
till att en av de nämndemän som
medverkad i beslutet sov under
förhandlingen.
Migrationsöverdomstolen ser
ingen anledning att ifrågasätta
uppgifterna om den trötte nämndemannen, och återvisar därför
målet till migrationsdomstolen för
ny handläggning.

Arbetsgivare ska göra
mer mot diskriminering
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En Volvo XC90 som växlar till eldrift med så kallad Geofence-teknologi under en demonstration av självkörande
fordon i Frihamnen i Göteborg den 19 juni i år. Uppvisningen skedde i samband med ett möte om uppkopplade och
automatiserade fordon.

Advokatsamfundet avstyrker lagförslag om självkörande bilar
Straffrättsliga ansvarsfrågor
måste lösas innan förslag kan
bli lag, menar Advokatsamfundet i sitt remissvar.
I sitt remissyttrande över slut
betänkandet från Utredningen
om självkörande fordon på väg,
avstyrker Advokatsamfundet ut
redningens förslag. Samfundet

Enligt Advokatsamfundet finns
konstaterar att det saknas för
det uppenbara problem med att
slag i utredningen till lagstift
effektivt
kriminalisera
ning som reglerar frågor
ageranden av en förare av
na enhetligt och utförligt.
ett självkörande fordon,
Flera avgörande straff
Vägen till
om det inte i praktiken går
rättsliga ansvarsfrågor
och andra ansvarsfrågor självkörande att kontrollera vem som är
fordon –
förare och om föraren till
måste till exempel lösas
introdukexempel brister i nykter
innan förslaget kan leda
tion (SOU
het eller vakenhet.
till lagstiftning.
2018:16)
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Regeringen vill se skarpare sanktioner mot de
arbetsgivare som inte
tillräckligt aktivt arbetar mot diskriminering och trakasserier. Nu
tillsätts en utredning som ska ta
fram förslag på hur tillsynen över
diskrimineringslagen kan bli mer
effektiv.
En särskild utredare ska se
över behovet av åtgärder för att
säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om aktiva åtgärder
i diskrimineringslagen (2008:567).
Uppdraget ska redovisas senast
den 30 september 2019.
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”Förundersökningsplattor” skapar problem
Kriminalvården har upptäckt
ett problem med de så kallade
förundersökningsplattorna,
som används för att häktade
ska kunna ta del av förundersökningen elektroniskt. Risken
finns att häktade inte har fått ta
del av hela förundersökningen.
”Förundersökningsplattan” är
ett elektroniskt hjälpmedel som
ska göra det möjligt för perso
ner som är häktade med restrik
tioner att ta del av förundersök
ningen i elektronisk form.
Häktet får ett usb-minne el
ler en cd eller dvd med mate
rialet, som sedan laddas över
till en förundersökningsplatta.
Men det har visat sig att plattan
inte varnar om materialet som
ska laddas över är större än det
tillgängliga lagringsutrymmet –
tvärtom ger plattan kvittens på
att allt är överfört.
Felet upptäcktes när ett häkte
skulle ladda över material den
16 augusti. Samtliga häkten fick
information om incidenten den

De så kallade förundersökingsplattorna har bristande lagringsutrymme har
det visat sig.

17 augusti. Häktena har uppma
nats att kontrollera storleken på
material manuellt innan mate
rialet laddas över. Arbete pågår
med att ta fram en lösning så att
plattorna varnar om materialet
är för stort.

Kriminalvården ser allvarligt
på det inträffade, eftersom det
innebär en risk för att häktade
som har delgivits förundersök
ningar före den 18 augusti inte
har fått tillgång till hela förun
dersökningsmaterialet.

Rättssäkerhet central vid
snabb handläggning av brottmål

FOTO: ISTOCK, TOM KNUTSON

Advokatsamfundet ser inga
problem med att okomplicerade
brottmål handläggs snabbt,
så länge rättssäkerheten upprätthålls.
Det skriver Advokatsamfundet i ett remissvar, som också
riktar kritik mot några av förslagen i promemorian Snabbare
lagföring.
Advokatsamfundet skriver i sitt
yttrande över promemorian
Snabbare lagföring att man inte
har någon ”erinran mot att för
undersökningar och brottmål av
okomplicerad natur handläggs
snabbt och smidigt, så länge
som rättssäkerheten upprätt
hålls fullt ut”.
Precis som utredaren säger
Advokatsamfundet nej till infö
randet av jourdomstolar. Sam
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oavsett brottets straffskala, med
fundet har dock flera synpunk
motiveringen att det är allt
ter på de övriga förslagen.
för repressivt, liksom även Ste
Ifråga om planerna på ett
fan Strömbergs förslag om att
snabbare förfarande för unga
åklagare i vissa mindre allvar
lagöverträdare påpekar Advo
liga brott ska kunna väcka åtal
katsamfundet att det redan med
utan att den misstänkte fått
dagens tidsfrister många gång
slutunderrättelse om förun
er kan vara svårt för den tillta
dersökningen. Rätten till
lade och dennes advokat
slutunderrättelse bör, en
att hinna förbereda sin ta
ligt Advokatsamfundet, i
lan ordentligt. De korta
stället stärkas, så att den
planeringshorisonterna
Snabbare
misstänkte får rätt till ett
innebär också att tilltala
lagföring
eget exemplar av förun
de och målsägande ofta
(Ds 2018:9)
dersökningen.
tvingas byta försvarare
Avslutningsvis fram
eller målsägandebiträ
håller Advokatsamfundet i sitt
den. Samfundet vill i stället lyf
remissvar att promemorians
ta frågan om att rätten för soci
förslag måste kombineras med
altjänst och vårdnadshavare att
garantier för den misstänkte att
delta vid förhör skulle kunna er
även utanför ordinarie kontors
sättas med en upplysningsplikt.
tid biträdas av offentlig försva
Advokatsamfundet säger ockrare.
så nej till förslaget om häktning

Bättre verktyg
till Kriminalvården
Regeringen har överlämnat ett förslag på
lagändringar till Lagrådet som ger Kriminalvården
fler möjligheter att besluta om
kontroll- och stödåtgärder mot
dem som friges villkorligt från ett
fängelsestraff. Bland annat ska
villkorligt frigivna kunna bevakas
med fotboja.
De nya reglerna innebär bland
annat att tidslängden förlängs för
när en villkorligt frigiven kan ställas under övervakning, att möjligheten att genomföra drogtester
utökas, att möjligheterna att återta den frigivne i förvar om den
frigivne missköter sig utökas från
två veckor i taget till tre månader
åt gången samt att kriminalvården under vissa förutsättningar
får fatta beslut om elektronisk
övervakning med fotboja av en
villkorligt frigiven.
Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2019.

Högsta domstolen.

HD:s sammansättning
i utlämningsärenden
Regeringen föreslår i
en lagrådsremiss att
ärenden om utlämning
och verkställighet ska kunna
prövas i Högsta domstolen med
färre ledamöter i rätten än i dag
– minst tre i stället för minst fem
ledamöter. När det gäller tvångsmedel enligt utlämningslagen ska
Högsta domstolen få besluta hur
många ledamöter som ska ingå i
rätten.
Syftet med ändringen är att
effektivisera handläggningen
och därmed frigöra resurser till
Högsta domstolens prejudikatbildande verksamhet.
Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 april 2019. Lagrådet
hade i sitt yttrande inget att erinra mot förslaget.
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Vid sitt möte den 31
augusti antog ordförandena i de nordiska
ländernas domareförbund en
resolution om situationen för
domstolsväsendet i Polen. Domareförbunden ber de nordiska
utrikesministrarna att använda
sitt inflytande för att återupprätta
ett oavhängigt domstolsväsende
i Polen.
I resolutionen uttrycker domarna sin oro för den politiska
inblandningen i det polska domstolssystemet och domarnas
försvagade oavhängighet.
Ordförandena har uppmanat
sina länders regeringar att med
starkast möjliga medel reagera
mot försvagandet av rättsstaten
i Polen.
Sveriges domareförbund har
sänt ett brev om detta till Sveriges utrikesminister, med kopia till
stats- och justitieministrarna.

UIA: Sluta trakassera
Nasrin Sotoudeh
Den internationella
advokatorganisationen
Union Internationale des
Avocats, UIA, uppmanar Irans
myndigheter att genast släppa
den iranska advokaten och människorättsförkämpen Nasrin
Sotoudeh, och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få slut
på trakasserierna mot henne och
hennes familj.
Nasrin Sotoudeh hålls fängslad
i Evinfängelset sedan juni i år,
anklagad för bland annat deltagande i en sammansvärjning mot
statens säkerhet och propaganda
mot staten.
I slutet av augusti inledde Nasrin Sotoudeh en hungerstrejk i
protest mot att hennes familj och
vänner utsattes för trakasserier
av myndigheterna.
Kort därefter greps också
Sotoudehs make Reza Khandan,
som informerat om hustruns
situation.
Enligt UIA är det uppenbart att
behandlingen av Nasrin Sotoudeh
syftar till att hindra henne från
att utöva sitt yrke som advokat
och sitt arbete för mänskliga rättigheter.
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Europarådet: demokratin
och rättsstaten i fara
I flera europeiska länder, liksom inom Europarådet, pågår
försök att underminera de institutioner som är satta att värna
demokratin och rättsstaten.
Det konstaterar Europarådets
generalsekreterare Thorbjørn
Jagland i sin femte rapport
om demokratin, de mänskliga
rättigheterna och rättsstaten i
Europa.
Jagland pekar i rapporten på
konkreta hot runt om i Europa.
Bland annat arbetar populistis
ka krafter på flera håll för att, i
folkets namn, minska domstolar
nas oberoende. Yttrandefriheten
hotas av det tilltagande våldet
och hoten mot journalister, och
i vissa länder beskärs ickestatli
ga organisationers självständig
het och frihet.
Korruption fortsätter att vara
ett problem, även inom själva
Europarådet. Allt fler stater ut
sätts också för aggressiva försök
att med elektroniska medel på
verka demokratiska val.
Slutligen tar rapporten också
upp den främlingsfientliga och
populistiska retorik som växer
sig allt starkare i Europa, och
som hotar det öppna och inklu

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland oroas över utvecklingen i Europa.

derande samhälle som Europa
rådet och Europakonventionen
står för.
thorbjørn jagland lämnar i sin rap

port förslag på ett antal åtgärder
som medlemsstaterna i Europa
rådet bör vidta för att möta ho
ten mot demokratin och rätts
staten. Bland annat bör staterna
implementera
Europarådets

plan för att stärka rättsväsendets
oberoende. De bör också vidta
omedelbara åtgärder för att be
kämpa hot och våld mot journa
lister, och alla försök att påverka
demokratiska val.
Jaglands rapport om demokra
tin, de mänskliga rättigheterna
och rättsstaten i Europa finns att
beställa eller ladda ner på Euro
parådets webbplats.
UÖ

Ojämlikt arbetsliv för amerikanska advokater
Amerikanska advokatbyråer är
än så länge varken jämställda
eller jämlika visar en undersökning gjord av det amerikanska
advokatsamfundet.
Kvinnliga, färgade advokater
uppfattas ofta som supportper
sonal på advokatbyrån, och så
väl kvinnor som färgade upple
ver att de måste prestera mycket
bättre än vita män på advokat
byrån för att ses som lika kom
petenta. Det visar en stor studie
genomförd av American Bar As
sociations (ABA) kommission

för kvinnor i yrket tillsammans
med organisationen Minority
Corporate Counsel Association
(MCCA).
2 827 medlemmar av ABA har
svarat på en rad frågor om sina
erfarenheter i arbetslivet. Resul
taten visar tydligt att kvinnor
och färgade, och alldeles särskilt
färgade kvinnliga advokater, mö
ter en rad strukturella hinder på
advokatbyråerna.
Bland annat uppgav 63 pro
cent av de vita kvinnorna, 59
procent av de färgade männen
och 53 procent av de färgade

kvinnorna att de har lika möjlig
heter till kvalificerade uppdrag.
Motsvarande siffra för vita män
var 80 procent.
Rapporten har fått namnet
Bias Interrupters Project – You
Can’t Change What You Can’t
See: Interrupting Racial and
Gender Bias in the Legal Pro
fession, och presenterar också
förslag på åtgärder mot ojäm
likheten.
En sammanfattning av
rapporten finns att läsa
på ABA:s webbplats
www.americanbar.org.
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Domareförbund ger stöd
till Polens rättsväsende

VÄRLDEN
NORGES ADVOKATER

Många frågetecken kring framtidens tillsyn
Två nya statliga organ ska ta
över tillsynen över Norges
advokater. Det föreslår det
norska justitiedepartementet.
Kritiker befarar dock att den
nya ordningen kan bli kostsam
för advokaterna.
Debatten om hur advokaterna
och tillsynen över dem ska or
ganiseras har varit livlig i Norge
sedan den statliga advokatlags
utredningen, Advokatlovutval
get, presenterade sina förslag
våren 2015.
Utredningen, ledd av høyeste
rettsdommer Bergljot Webster,
föreslog att ett advokatsamfund
med obligatoriskt medlemskap
skulle upprättas. Precis som i
Sverige skulle samfundet själv
ständigt ansvara för regelutveck
ling, vägledning och tillsyn av
advokaterna.
Advokatlovutvalget ville ock
så inrätta en advokatnämnd,
med uppgift att pröva anmäl
ningar mot advokater och beslu
ta om uteslutning ur samfundet.
Utredningen förordade dessut
om en lagfäst tystnadsplikt för
advokater och krav på att advo
kater har ansvarsförsäkring.
en liv
lig debatt inom advokatkåren.
Kritikerna, däribland advokat
Brynjar Østgård, befarade att
ett advokatsamfund med omfat
tande offentliga uppgifter skulle
förlora sin självständighet. Øst
gård säger följande i en intervju
i den norska tidskriften Advoka
ten: ”Det är nästan ofattbart att
advokatlagsutredningen kunde

utredningsförslaget väckte

Høyesterettsdommer Bergljot Webster överlämnar Advokatlovutvalgets utredning till dåvarande statssekreteraren
Vidar Brein-Karlsen.

heten Tilsynsrådet skisserar jus
hitta på något sådant. Advokater
titiedepartementet en rad för
måste vara fria och oberoende.
ändringar på området.
Då blir det helt bakvänt att sta
Till skillnad från utred
ten ska organisera dem.”
ningen är justitiedeparte
Andra pekade snarare
mentet negativt till att ska
på att ett samlat advokat
pa ett advokatsamfund av
samfund skulle ge ökad
Norska
tydlighet och färre pro Advokaten svensk modell. I stället fö
reslås två nya statliga men
blem med ansvarsfördel
nr 6/7
oberoende förvaltnings
ning mellan olika organ.
och 8/9.
organ som ska sköta till
Drygt tre år efter att
synen över advokaterna, Advo
Advokatlovutvalget la fram sitt
kattilsynet och Advokatnemnda.
betänkande har nu regeringen
Enligt förslaget ska Advokatfo
presenterat sina idéer om hur
reningen inte längre utgöra en
advokaterna ska regleras.
del av den lagreglerade tillsynen
I ett tolv sidor långt brev till
över advokater.
Advokatforeningen och myndig

Reaktionerna på regeringens
förslag är, av de åsikter som förs
fram i Advokatforeningens tid
skrift Advokaten att döma, för
siktigt positiva. Såväl företrädare
för Advokatforeningen som det
statliga Tilsynsrådet pekar på att
den föreslagna ordningen med
tre olika sekretariat, för Advo
kattilsynet, Advokatnemnda och
Advokatforeningen, kan bli vä
sentligt dyrare för advokaterna.
diskussionerna

om

rollfördelning

och tillsyn över advokaterna
fortsätter nu. Ännu finns inget
lagförslag på området. 
UÖ

DAGENS ORDNING I NORGE

JUSTITIEDEPARTEMENTETS FÖRSLAG

I Norge råder i princip advokatmonopol. Det är alltså endast den som är
godkänd advokat som får ge juridisk rådgivning. Undantag görs dock.
Tillstånd att utöva advokatverksamhet beviljas av det statliga Tilsynsrådet, som bland annat prövar att den sökande har tillräcklig erfarenhet och
skicklighet, och hederlig vandel.
Medlemskap i Den Norske Advokatforening är frivilligt. Advokatforeningen och dess disiplinærutvalg utövar endast tillsyn över samfundets medlemmar i förhållande till det etiska regelverk som gäller för medlemmarna.
Det offentliga organet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utövar tillsyn
över samtliga advokaters efterlevnad av all lagstiftning som gäller för
norska advokater, bland annat penningtvättslagstiftningen.

Två nya statliga organ inrättas för att sköta tillsynen över advokater och
rättshjälpsjurister: Advokattilsynet och Advokatnemnda. Tillsynsorganen
ska ha en självständig ställning gentemot staten.
Advokattilsynet föreslås ersätta dagens Tilsynsråd for advokatvirksomhet. Den nya myndigheten ska ledas av en styrelse. Ledamöterna utses av
olika offentliga institutioner, inte, som i dag, av justitiedepartementet.
Advokatnemnda tar över de uppgifter som i dag sköts av Disiplinær
nemnden och Advokatbevillingsnemnden.
De nya myndigheterna ska finansieras av advokaterna.
Enligt förslaget ska Advokatforeningens disiplinærutvalg inte längre
utgöra del av den i lag reglerade tillsynen över advokater.
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MATS MELIN I PENSION MED FORTSATT MISSION

Populistiska krafter hotar
självständiga domstolar
Rader av facklitteratur i bokhyllor ger ämbetsrummet en aura av struktur,
tradition och pliktkänsla. Justitierådet och Högsta förvaltningsdomstolens
ordförande, Mats Melin, medger en viss känsla av vemod inför att lämna
rummet för livet som pensionär. Men det är samhällets populistiska
vindar som ger honom verklig oro inför framtiden.
TEXT: ULF STORM
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bok. Själv har jag inte bestämt något kon
kret, inte rutat in något. Jag ska tänka och
läsa, kanske skriva något. Jag har dessutom
några internationella uppdrag kvar.
Hustrun har i sin yrkesroll haft fokus på
EU-frågorna och dessa har genom åren ock
så starkt engagerat Mats Melin. I början av
1990-talet var han sekreterare i den kom
mitté som utredde behovet av grundlags
ändringar inför det då stundande svenska
medlemskapet, och under andra halvan av
1990-talet hade han rollen som kanslichef
vid EU-domstolen i Luxemburg.
Mats Melin ser EU-samarbetet som det
mest logiska alternativet för att lösa såväl
klimat- som välfärdsfrågor samt garantera
fred. Han påminner om de krigiska lösningar
som tidigare präglat kontinenten.
SKARPT LÄGE
– Det är skarpt läge nu med populistiska kraf
ter både i Europa och i USA som skulle tjäna
på att EU löstes upp.
Mats Melin ser dessa krafter också som ett
hot emot självständiga domstolar.
– I EU-länderna Ungern och Polen har
redan politikerna skaffat sig styrning och
kontroll över domstolarna, vilket naturligt
ADVOKATEN NR 7 • 2018
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et är den 29 augusti och Mats
CURRICULUM VITAE
Melins sista egentliga arbetsdag
l Född 1951
i Sparreska 1600-talspalatset på
l Jur. kand. vid Uppsala universitet 1980
Riddarholmen i Stockholm, säte för Hög
l Tingsmeritering, fiskalstjänstgöring, assessta förvaltningsdomstolen. Gårdagen fyll
sorsförordnande, sekreterare i Grundlagsutdes av festlig avtackning från sen eftermid
redningen inför EG, rättssakkunnig i Justitiedepartementet m.fl. uppdrag 1981–1995
dag till framåt natten. Mats Melin ser ändå
l Kanslichef i EU-domstolen 1995–1999
oförskämt pigg ut, har nära till skratt och en
l Hovrättslagman i Svea hovrätt 1999–2001
nyfiken blick.
l Regeringsråd 2001–2004
”I love HFD”. Logotypen med sitt röda
l Chefsjustitieombudsman 2004–2010
hjärta på skrivbordets bordsalmanacka, ska
l Justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 3 januari 2011–31 augusti
pad av Mats Melins unga medarbetare, är
2018
iögonfallande i ett i övrigt traditionellt äm
l Ledamot av Permanenta skiljedomstolen i
betsrum. Att han älskar sitt arbete, precis
Haag 2014–
som logotypen på skrivbordet säger, råder
l Skiljedomare i domstolen för förlikning och
skiljedom inom Organisationen för säkerhet
det ingen tvekan om.
och samarbete i Europa (OSSE) 2015–
– Det har faktiskt alltid varit roligt att gå
l Medlem av Europarådets rådgivande domartill jobbet. Jag lär mig något nytt varje dag.
kommitté (CCJE) 2015–
En resa över Östersjön de närmaste da
garna återstår, för att fira finska Högsta för
en ”före detta”. Men jag känner att glädjen
valtningsdomstolens hundraårsjubileum.
och frihetskänslan väger över.
När veckan är till ända är också Mats Me
Ett nyinköpt gammalt missionshus vid ha
lins långa domargärning slut.
vet på skånska Österlen kommer att spela en
viktig roll i pensionärslivet tillsammans med
FRIHETSKÄNSLA
hustrun, journalisten Annika Ström Melin.
– Visst finns det inslag av vemod och undran
– Hon är några år yngre än jag, har sagt
över hur det nya livet kommer att se ut. Yrket
upp sig från Dagens Nyheter och skriver en
ger ändå en stark identitet. Plötsligt blir jag
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Mats Melin säger att om hans
intresse för samhällsfrågor
och språk skulle lett någon
annanstans än till domarbanan
så hade det troligen blivit
till journalistiken, hustrun
Annika Ström Melins domäner.

SKAPAR PREJUDIKAT
Högsta förvaltningsdomstolens huvudsakliga
uppgift är att skapa prejudikat. Cirka 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år inkommer till domstolen. De vanligaste målen när
det gäller överklaganden av kammarrätters
avgöranden handlar om skatt, socialförsäkring
och ekonomiskt bistånd till enskilda. Även
sociala mål av annat slag förekommer ofta.
Endast cirka två procent av ansökningarna får
prövningstillstånd. I HFD tjänstgör 16 domare,
utsedda av regeringen, samt ett 80-tal övriga
medarbetare.
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vis drabbar medborgarnas rättsäkerhet och
hotar demokratin.
Vad skulle hända om en auktoritär reger
ing kom till makten i Sverige?
Frågan fick Mats Melin och justitierådet
Stefan Lindskog, Högsta domstolens ordfö
rande, att i fjol i tidskriften Svensk Juristtid
ning kräva flera lagändringar. En huvudtanke
är att en styrelse bestående av främst do
mare leder Domstolsverket i framtiden och
även utser generaldirektören. En annan idé
är att de högsta domstolarnas ställning tyd
ligare ska regleras i grundlag, till exempel
när det gäller antalet ledamöter.
– Ett enigt konstitutionsutskott besluta
de efter vårt utspel att begära en utredning
angående det behov av lagändringar som vi
påpekat.
HOTET FRÅN SD
Enigheten i KU är, enligt Mats Melin, ett be
vis för att fler och fler inser vad som skulle
hända med demokratin och de grundläggan
de mänskliga rättigheterna om domstolarna
blev ofria.
Han är tydlig med varifrån hotet kommer.
– Sverigedemokraterna har en populistisk
och nationalistisk samhällssyn som liknar
den som har lett till utvecklingen i Ungern
och Polen. Populisters credo är: ”Vi är folkets
språkrör och inga domare ska sätta sig över
folkets vilja.” Det är skrämmande! I Sverige
har vi länge varit överens om vilka grund
läggande demokratiska värden som ska råda.
Med tanke på framtiden och de populis
tiska krafternas starka utbredning hoppas
han att utredningen som KU har begärt ska
förorda de lagändringar som han och Stefan
Lindskog föreslagit.
– I grunden handlar det om att säkerställa
statsmakternas respekt för individens rätt.
PÅVERKAD AV TIDSANDAN
När den unge Mats Melin skulle välja stu
diebana i mitten av 1970-talet var samhälls
klimatet helt annorlunda än i dag. Vindar
na blåste åt vänster med ord som solidaritet
och progressivitet. Var det ett slags rättspa

I sin nuvarande roll tycker Mats Melin att han gjort det skarpaste avtrycket genom sin mission att få

tos redan då som fick Mats Melin att välja
juridiken?
– Javisst. Jag påverkades av tidsandan.
Dessutom hade jag före mina juridikstu
dier arbetat både inom kriminalvården och
på rättspsykiatrisk klinik. Min tanke när jag
började studierna var väl att jag skulle bli
den goda och skickliga försvarsadvokaten.
När Mats Melin ska förklara varför det inte
blev någon advokatkarriär hänvisar han till
sina personlighetsdrag.
– Jag är en eftertänksam och lyssnande

person. Det är lättare för mig att väga sam
man olika åsikter, bedöma och avgöra, sna
rare än att driva någon parts ståndpunkt.
Han säger att om hans intresse för sam
hällsfrågor och språk skulle lett någon an
nanstans än till domarbanan så hade det
troligen blivit till journalistiken, hustruns
domäner.
INSPIRERANDE FAR
Pliktkänslan, att alla måste bidra och göra
rätt för sig, samt idén att alla räknas och har

PERSONLIGT: MATS MELIN
Familj
Hustrun Annika Ström Melin,
journalist, två vuxna döttrar, två
vuxna söner, två barnbarn.
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Bor
Villa i Nacka utanför Stockholm och
fritidshus i Baskemölla på Österlen.
Kör
SAAB 9-3 från 2009.

Favoritapp
Omni.
Tränar
Cirkelträning på gym ett par gånger
i veckan.

Gillar
Musik. Lyssnar gärna på jazz, klassiker som John Coltrane och Miles
Davis. Gillar också svenske jazzpianisten Anders Widmark.
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SKA DOMSTOLEN KUNNA
VIDMAKTHÅLLA
SIN ROLL OCH
BETYDELSE,
FÅ TILLIT OCH
RESPEKT, MÅSTE
MEDBORGARNA
FÖRSTÅ VAD
VI SÄGER OCH
SKRIVER.

medarbetarna att skriva tydligt och pedagogiskt.

lika värde säger sig Mats Melin ha fått av sin
far som var ”en hård men rättvis och upp
skattad fångvaktare vid fängelset i Kalmar”.
Detta var under Mats Melins tolv första år
i livet. Sedan flyttade familjen till Uppsa
la. Fadern behöll sitt yrke och modern var
kanslist vid länsstyrelsen. Mats Melin har
en bror som också gav sig in i den akade
miska världen.
– Han är professor i psykologi vid Karolin
ska institutet. Så det gick bra för den pojken
också, ler Mats Melin.

Ogillar
Tillgjordhet, högmod, falskhet.
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Om sin egen familj ordar han inte så myck
et. Det känns att han vill hålla sina fyra barn
och två barnbarn utanför det offentlighetens
ljus som han och hans hustru länge befun
nit sig i.
Mats Melins domarkarriär har varit av det
traditionella slaget, från juris kandidatexamen
vid Uppsala universitet 1980, via bland annat
fiskaltjänstgöring, arbete som hovrättslagman
och uppdraget som chefsjustitieombudsman,
till nu sista dagen som justitieråd och Högsta
förvaltningsdomstolens ordförande.

Läser
Ser fram mot att få tid att läsa skönlitteratur, till exempel mer av Klas
Östergren. På nattduksbordet har
jag också ”The road to unfreedom”
av Timothy Snyder.

EGYPTENAFFÄREN
Ombedd att välja något ur karriären som
sticker ut nämner han åren som chefs-JO,
2004 till 2010, och framför allt det som kom
att kallas Egyptenaffären. Kortfattat handla
de den om hur Sveriges regering efter begä
ran från USA lät avvisa två terrormisstänkta
egyptier från Bromma flygplats.
– Som JO riktade jag allvarlig kritik mot
Säpo för hanteringen.
Mats Melin menar att detta ärende fick en
sådan uppmärksamhet att det stärkte JO-äm
betets roll och betydelse i samhället.
– Min far, med sin pliktkänsla och sitt rätt
visepatos, hade varit stolt över att jag val
des till JO. JO-ämbetet var viktigt för honom.
Men han hann tyvärr gå bort innan jag fick
rollen.
DEMOKRATIFRÅGA
I sin nuvarande roll tycker Mats Melin att
han gjort det skarpaste avtrycket genom sin
mission att få medarbetarna att skriva tyd
ligt och pedagogiskt.
Djupast är det en demokratifråga, menar
Mats Melin.
– Ska domstolen kunna vidmakthålla sin
roll och betydelse, få tillit och respekt, måste
medborgarna förstå vad vi säger och skriver.
Omdömet att han själv är tydlig och har re
spekt för alla människor har ofta mött Mats
Melin, inte minst nu i avtackningstider.
– Det är inte alltid så lätt att tala om sig
själv. Men mitt mål har i alla fall alltid va
rit att låta alla komma till tals, bli sedda och
respekterade. Samtidigt kan jag också sätta
ner foten när det behövs.
Mats Melin har aldrig ångrat att han inte
fullföljde ungdomstanken att bli advokat.
Generellt tycker han att de som gjorde va
let och är aktiva i dag håller en hög stan
dard. Han skulle dock önska att fler enskilda
parter i förvaltningsdomstolarna fick rätt till
advokathjälp. Det handlar om rättvisa och
rättssäkerhet. Missionen är tydlig.
Det känns symptomatiskt att det är i ett
före detta missionshus på Österlen som Mats
Melin nu tänker leva pensionärsliv. ¶

Dold talang
Jag är en bra kock. Lagar bland
annat en mycket god bœuf bourguignon.

Drivkraft
Att göra rätt.
Favoritplats
Vid havet på Österlen.
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OM PENNINGTVÄTTSREGLERINGEN
De europeiska penningtvättsdirektiven, i Sverige implementerade genom lagen om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
kom till i efterverkningarna av terrorattentaten
i New York och Washington den 11 september
2001.
I korthet innebär reglerna för advokaternas
del att advokater är skyldiga att kontrollera
sina klienter i ärenden kopplade till transaktioner, och vid misstankar om oegentligheter
rapportera dem till Finanspolisen.
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ADVOKATER OCH PENNINGTVÄTTSREGLERINGEN

Advokater
motvilliga men
samvetsgranna
kontrollanter
Svenska advokater utför sitt uppdrag enligt penningtvätts
direktiven motvilligt, eftersom reglerna skapar en tydlig roll
konflikt. Det är dessutom osäkert om dagens regler verkligen
leder till en effektiv brottsbekämpning, menar forskare som
studerar advokater och penningtvättsregleringen.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

F

öretagsekonomen Karin Svedberg
Helgesson och statsvetaren Ulrika
Mörth har studerat hur advokater
hanterade det tredje (och numera ersatta)
penningtvättsdirektivet. De konstaterar att
svenska advokater tar penningtvättsreglerna
på stort allvar och verkligen strävar efter att
följa dem. Samtidigt är reglerna dåligt an
passade för just advokaters verksamhet. De
innebär dessutom en rejäl krock med advo
katyrkets kärnvärden som klientlojalitet och
oberoende.
ADVOKATEN NR 7 • 2018

Karin Svedberg Helgesson och Ulrika
Mörth började intressera sig för penning
tvättsregleringen, främst i förhållande till
bankerna, redan 2008. Frågeställningarna
då handlade mycket om hur det offentliga
och privata samverkar och vilka effekter det
får för demokratin att låta privata aktörer ta
hand om sådant som traditionellt är statens
uppgifter.
Via sin forskning om bankerna kom de
in även på advokaternas roll i bekämpan
det av penningtvätt och terrorism, en upp

»
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OM FORSKNINGSPROJEKTET
Forskningsprojektet Securitization in Practice –
Lawyers in Combating Money Laundering and
the Financing of Terrorism in the UK, Sweden
and France finansieras av Vetenskapsrådet.
I studien har forskarna intervjuat sammanlagt totalt 15 advokater och andra ansvariga
för riskhantering och penningtvättsregler vid
två stora och två medelstora advokatbyråer i
Sverige. Även advokater i Frankrike, Tyskland
och Storbritannien intervjuas. Totalt har 60
intervjuer genomförts.

gift som de snabbt insåg kunde vara proble
matisk.
– Visst kan det finnas konflikter även för
banker. De ska tjäna pengar och samtidigt
följa regleringar. Men ändå lite annorlunda
för en profession, med en annan roll i sam
hället. Advokater ska ju stå utanför staten
på ett annat sätt, säger Karin Svedberg Hel
gesson.
För advokaterna blir det en svårlöst kon
flikt att börja agera poliser gentemot sina
klienter, påpekar Ulrika Mörth. Reglerna är
dessutom ganska illa anpassade för just ad
vokater. Advokatsamfundet och den europe
iska advokatorganisationen CCBE har ock
så konsekvent kritiserat att advokater enligt
penningtvättsreglerna ska kontrollera och
rapportera sina klienter.
STATEN LÄMNAR ÖVER ANSVAR
Karin Svedberg Helgesson och Ulrika Mörth
talar om penningtvättsreglerna som en del
av ”säkerhetiseringen”, en allmän trend där
säkerhet får större betydelse, och där säker
hetshänsyn övertrumfar de flesta andra in
Företagsekonomen Karin Svedberg Helgesson och statsvetaren Ulrika Mörth har studerat hur advokater
tressen.
För lagstiftaren kan det tyckas logiskt att
– i säkerhetens namn – dra in advokaterna
Mörths forskningsprojekt ingår också in
– Om det går fel, och det inträffar penning
i hanteringen av penningtvätt och terro
tervjuer med advokater i Tyskland, Storbri
tvätt eller terrorismfinansiering, kan staten
rism, påpekar forskarna. Advokater har en
tannien och Frankrike.
säga att advokaterna eller bankerna borde
kunskap om sina klienter som statsmakten
I Storbritannien har advokaterna pragma
ha gjort en ännu bättre koll, på
svårligen kan hitta någon an
tiskt inordnat sig i systemet och rapporte
pekar hon.
nanstans.
rar många fall av misstänkt penningtvätt till
Karin Svedberg Helgesson ha
Samtidigt innebär uppgiften
”STATEN
myndigheterna. Franska advokater är betyd
kar på:
att kontrollera och bedöma ris
ligt mer motvilliga, medan svenska advoka
– Ingen vet egentligen riktigt
ker för penningtvätt och terro
LASSAR ÖVER EN
rism att staten delegerar myn
UPPGIFT OCH SÅ hur man stoppar penningtvätt i ter här hamnar någonstans mitt emellan sina
brittiska och franska kollegor.
de finansiella systemen. Då läg
dighetsutövning på ett sätt som
FÅR DE PRIVATA ger man över ansvaret på en
– Det finns i princip inga rapporter
vi inte är vana vid sedan tidiga
AKTÖRERNA
från franska advokater till Finanspolisen.
privat aktör som ska göra detta,
re. I stället för att delegera an
Advokaterna där är mycket emot reglerna.
svar vertikalt, till en myndighet
KLARA AV DEN.” som banker och advokater.
De använder mycket sin profession som ar
Ur en demokratisk synvinkel
under regeringen, blir det en de
karin svedberg
gument och att de har ett eget system som
kan delegeringen av myndig
legering i sidled.
helgesson
kan hantera klientkonton, förklarar Ulrika
hetsuppgifter också vara proble
– Staten lassar över en upp
Mörth.
matisk. Det är exempelvis oklart
gift och så får de privata aktö
Enligt Svedberg Helgesson och Mörth kan
hur man kan utkräva ansvar från ett privat
rerna klara av den, säger Karin Svedberg
skillnaderna i rapportering bero på hur pen
företag som misskött sin uppgift.
Helgesson.
ningtvättsdirektiven implementerats. Rap
Ulrika Mörth tillägger att det här finns ett
porteringsskyldigheten skiljer sig åt mellan
ADVOKATERNAS STATUS PÅVERKAR
inslag av vad som på engelska kallas blame
länderna. I Storbritannien är tröskeln för att
I Karin Svedberg Helgessons och Ulrika
avoidance.
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Nytt it-system
kan försvåra
rapportering
I mars–april 2019 tas Finanspolisens nya
it-system för att rapportera misstankar om
penningtvätt och finansiering av terrorism
i bruk.

hanterade det tredje (och numera ersatta) penningtvättsdirektivet.

vara tvungen att rapportera till exempel be
tydligt lägre än i Sverige, där advokaten för
utsätts göra någon slags egen bedömning av
misstänkt penningtvätt.
– I Storbritannien har det blivit en diskus
sion om att det kommer in för många rappor
ter. Där jobbar de med att försöka höja kvali
teten i rapporterna, förklarar Karin Svedberg
Helgesson.
Men skillnaden i rapporteringsfrekvens
kan också bero på vilken status advokaterna
och advokatsamfundet har i respektive sam
hälle, menar forskarna. En stark advokatkår
kan lättare hävda sina ståndpunkter gente
mot lagstiftaren, påpekar forskarna.
– Kanske handlar det också om att man
ser sig på olika sätt. I Frankrike pratar man
hela tiden om sin profession och sin etik. I
England har advokaterna inte en lika stark
ställning. Det kan kanske förklara varför man
rapporterar mycket mer i Storbritannien, sä
ger Ulrika Mörth.
ADVOKATEN NR 7 • 2018

Systemet har namnet goAML och har ut
vecklats av FN:s kontor för narkotikakon
troll och förebyggande av brott, UNODOC.
Systemet goAML används i ett 40-tal länder.
Det nya systemet ska användas av alla
verksamhetsutövare som är skyldiga att
rapportera misstankar om penningtvätt och
terrorfinansiering. Verksamhetsutövarna
rapporterar misstänkta transaktioner och ak
tiviteter med goAML genom att först regist
rera sig som användare på Finanspolisens
webbportal. Därefter fyller de i ett webb
formulär om den misstänkta transaktionen
eller aktiviteten och skickar in via webben.
Advokatsamfundets ställfö
reträdande chefsjurist Johan
Sangborn, som är ansvarig
för penningtvättsfrågor, tror
att det kan finnas risk för att
det nya systemet snarare kan
leda till att det blir svårare
för advokater att rapportera Johan
in misstankar om penning Sangborn.
tvätt, eftersom systemet är
mer komplicerat än det system som har an
vänts hittills. 
MA

system för att kontrollera sina klienter, sä
FÅ RAPPORTER
ger hon.
Antalet rapporter om misstänkt penning
Karin Svedberg Helgesson påpekar också
tvätt i Sverige ökade rejält under år 2017.
att det faktum att en profession följer alla
Men mycket få rapporter kommer från ad
regler till punkt och pricka inte nödvändigt
vokater. Och de flesta advokaterna som Ka
vis leder till en effektiv brottsbekämpning.
rin Svedberg Helgessons och Ulrika Mörth
Ingen vet ju egentligen hur man bäst stop
intervjuat har mycket riktigt aldrig rapporte
par penningtvätt och terrorismfinansiering.
rat några misstankar till Finanspolisen.
Det kan därmed vara en bra
Ett problem, anser Finanspo
idé att lyssna mer på advokater
lisen. Men Karin Svedberg Hel
TILLSYNEN
na, menar Karin Svedberg Hel
gesson och Ulrika Mörth delar
ÖVER
gesson och Ulrika Mörth.
inte självklart den uppfattning
ADVOKATERNA
– Att lagstiftaren har valt att
en.
– VÄND!
inte lyssna, det slår nu tillbaka
– Många rapporter behöver ju
i låg rapportering, säger Ulrika
inte betyda att man gör bra be
Mörth. ¶
dömningar. Kanske handlar det bara om att
man prickar av från en checklista, säger Ka
rin Svedberg Helgesson, och får medhåll av
Källa: Svedberg Helgesson, Karin; Mörth, Ulrika:
Ulrika Mörth:
Client privilege, compliance and the rule of law:
– De svenska advokaternas mer måttful
Swedish lawyers and money laundering
la rapportering kan bero på att de gör bra
prevention, Crime, Law and Social Change,
bedömningar. Eller så kanske de redan har
March 2018, Volume 69, Issue 2, pp 227–248.
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TILLSYNEN ÖVER ADVOKATERNA

Dialog bättre än gryningsräder
Oanmälda platsbesök på advokatbyråer
är inte ett lämpligt sätt att kontrollera att
advokaterna följer penningtvättslagstiftningen. Det anser Advokatsamfundet, som i
augusti lämnade sitt remissvar på förslagen om tillsyn över advokaterna.

INFORMATION OCH TILLSYN BÄST
Samfundet betonar att det bästa sättet att
få advokatbyråerna att följa reglerna i pen
ningtvättslagen är genom kontinuerlig och
proaktiv tillsyn från Advokatsamfundet, med
en öppen och konstruktiv dialog om hur ruti
ner och administration kan förbättras. Enligt
samfundet kan det svårligen ske om tillsy
nen ges polisiära inslag. Informationen kan
samfundet få genom sitt nuvarande proak
tiva tillsynssystem, med föranmälda besök
på advokatbyråerna och skriftlig informa
tionsinhämtning.
Advokatsamfundet understryker särskilt i
sitt remissvar att det krävs att oanmälda un
dersökningar i advokatverksamheten är nöd
vändiga, effektiva och proportionerliga samt
att det måste finnas en misstanke om att en
överträdelse av regelverket kan ha skett, för
att ett sådant besök ska få göras. Dessutom
påminner samfundet om att möjlighet till
24

Advokatsamfundet betonar att det bästa sättet att få advokatbyråerna att följa reglerna i penningtvättslagen är genom kontinuerlig och proaktiv tillsyn från Advokatsamfundet, med en öppen och konstruktiv
dialog om hur rutiner och administration kan förbättras.

platsbesök redan finns enligt nuvarande reg
ler, men att sådana åtgärder hittills inte har
ansetts vare sig nödvändiga eller lämpliga ut
ifrån Advokatsamfundets roll och uppgifter.
Utredaren föreslår också att en vandels
prövning ska göras, som innebär att den som
har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverk
samhet i väsentlig utsträckning, eller har gjort
sig skyldig till brottslighet inom områden som
är relevanta för penningtvätt eller finansie
ring av terrorism, inte får ha en ledande be
fattning i advokatbolag eller ha ett kvalificerat
innehav av andelar i advokatbolag.
Advokatsamfundet framhåller här att det
redan med dagens regler är möjligt att hin
dra att personer som har dömts för ekono
misk brottslighet leder eller äger ett advo
katbolag. Därför ifrågasätter samfundet om
den föreslagna regleringen behövs. Det bör,
enligt samfundet, krävas att det är fråga om
allvarlig brottslighet för att en advokat inte
ska kunna ha ett kvalificerat innehav av an
delar i ett advokatbolag eller ingå i ledningen
– i enlighet med motsvarande bestämmelse
i penningtvättslagen.
RISK FÖR BRISTANDE FÖRUTSÄGBARHET
När det gäller sanktionsavgifter mot en en
skild advokat menar Advokatsamfundet att
en överträdelse måste vara av viss dignitet

(allvarlig, upprepad eller systematisk) och
omfattas av det subjektiva brottsrekvisitet
(uppsåt eller grov oaktsamhet) för att kun
na sanktioneras genom en sanktionsavgift.
För det talar advokatens särskilda rättsstat
liga roll, de advokatetiska kärnvärdena och
den disciplinära tillsynen samt sanktionsav
giftens straffrättsliga karaktär – särskilt med
beaktande av de synnerligen höga belopp
som kan komma i fråga och som måste an
ses syfta till att avskräcka och ha en bestraf
fande funktion, menar samfundet, och hänvi
sar till att förarbetena till penningtvättslagen
betecknar ingripande genom sanktionsavgift
mot fysiska personer som ”en mycket ingri
pande åtgärd”.
Samfundet framhåller särskilt att de skill
nader som promemorian föreslår när det gäl
ler kvalifikationsgrunder och subjektivt re
kvisit för ingripande mot en enskild advokat
jämfört med ingripande mot en ledningsper
son i ett advokatbolag (som normalt också
är advokat) skulle kunna innebära olyckli
ga gränsdragningsproblem beroende på om
uppdraget är advokatbyråns eller en enskild
advokats. En sådan skillnad i fråga om förut
sättningarna för ingripande medför en onö
dig risk för praktiska tillämpningsproblem,
liksom bristande förutsägbarhet, skriver Ad
vokatsamfundet.
MA
ADVOKATEN NR 7 • 2018

FOTO: TOM KNUTSON

Finansdepartementet lämnade i maj förslag
om hur svenska lagar och förordningar be
höver ändras för att uppfylla EU:s fjärde pen
ningtvättsdirektiv (EU 2015/849) när det gäl
ler advokatverksamhet.
I en promemoria föreslår utredaren, före
detta kammarrättslagmannen Christer Sjö
din, framför allt att penningtvättslagen
(2017:630) som trädde i kraft den 1 augusti
2017 ska kompletteras med nya bestämmel
ser om tillsyn över och ingripanden mot ad
vokater och advokatbolag.
Advokatsamfundets
ställföreträdande
chefsjurist Johan Sangborn har ingått i ut
redarens referensgrupp som expert. På några
punkter har Advokatsamfundet ändå invänd
ningar, som framförs i remissvaret.
Promemorian föreslår att Advokatsam
fundet ska ges möjlighet att genomföra
oanmälda platsbesök på advokatbyråer för
att undersöka hur penningtvättslagen följs.
Advokatsamfundet har redan tidigare ifråga
satt om sådana ”gryningsräder” skulle vara
ändamålsenliga eller lämpliga eller medfö
ra att advokater efterlever penningtvättsla
gen bättre.
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”Jag skänkte mitt hus i Spanien
till medicinsk forskning så att fler
ska kunna överleva cancer.”

Bertil Håkanssons donation till SSMF var ett värdefullt tillskott till svensk cancerforskning.

de långa resorna dit blev allt jobbigare och Bertil började
själv få en del hälsoproblem.
– Jag kände att jag ville bo i Sverige igen på heltid och
bestämde mig för att donera huset i Spanien medan jag fortfarande levde. Jag såg ingen
poäng med att vänta, särskilt
som jag förstått att privata
donationer är ett viktigt tillskott till statens begränsade
forskningsanslag.
– Om man har det gott
ställt, varför sitta på sin lilla
skattkista om man istället Det hus i Spanien som Bertil
kan dela med sig och se till Håkansson skänkte till SSMF.
att ens tillgångar gör gott, avslutar Bertil Håkansson.
– För att så få som möjligt ska drabbas av samma öde
som min fru bad jag Svenska Sällskapet för Medicinsk
Forskning, SSMF, att pengarna från försäljningen av huset,
skulle gå till forskning kring cancer.

Läs mer på ssmf.se eller ring SSMF på 08-33 50 61. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.
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Bertil Håkansson och hans fru Louise hade ofta varit i trakten kring soliga Alicante i Spanien och hälsat på Louises
föräldrar som ägde en lägenhet där. Bertil och hans fru
trivdes så bra att de köpte ett hus i området.
– Det var nergång på fastighetsmarknaden då, så läget
att köpa var bra, berättar Bertil.
– Eftersom huset ändå var en stor investering beslöt vi
att skriva ett testamente kring det.
– När en av oss gick bort, skulle den andra behålla huset.
När båda var borta skulle Svenska Sällskapet för Medicinsk
Forskning, SSMF, få huset.
– Vi hade hört talas om SSMF och tyckte att det kändes
viktigt att bidra till medicinsk forskning.
Paret Håkansson började tillbringa större delen av året i
Spanien. De lämnade Sverige i september och kom tillbaka
från Spanien till midsommar.
Men 2011 tog livet en ny vändning. Louise Håkansson
gick bort i cancer i magen.
Bertil fortsatte att vara i huset i Spanien i några år till men

GÄSTKRÖNIKA

Kampen för 
– hur länge har ni bott på fastigheten?
– I hela mitt liv, 85 år.
– Har Ni varit i domstol förr?
– Nej, aldrig.
hösten 2015. Tvis
ten handlar om en mur och en häck nära en tomtgräns;
muren rasar, häcken breder ut sig och gränsens exakta
dragning är oklar.
Men som åhörare får jag en hisnande känsla långt
bortom de grannelagsrättsliga trivialiteterna. Den äldre
damen föddes mot slutet av Weimar-republikens rätts
stat och genomlevde tredje riket, andra världskriget och
DDR-tiden utan att hamna i domstol eller – tydligen –
väcka myndigheternas intresse på något sätt som kunde
hindra henne från att fortsätta bo på sin ärvda fastighet.
Hans Fallada beskriver i romanen Ensam i Berlin hur
ett par, helt vanliga människor, fick nog av tredje riket
och började protestera genom att sprida brevkort med
budskap som var kritiska mot nazistregimen. I Volksge
richtshof var rättegången ett skådespel; domen var klar i
förväg och advokaterna knappt ens statister. Jeder stirbt
für sich allein, Var och en dör för sig i ensamhet, är bo
kens tyska originaltitel.

muntlig förberedelse i amtsgericht potsdam

och Uppsala
på studieresa i Berlin. Vi besökte Stasis häkte i Hohen
schönhausen och träffade en äldre man vid namn Peter
Rüegg. Han hade år 1959 som löjtnant vid DDR:s gräns
polis fällt några obetänksamma uttalanden, sedan sut
tit inlåst i Hohenschönhausen och dömts av en domstol
i Potsdam till sju års fängelse. Efter murens fall visade
det sig att åklagaren hade velat yrka dödsstraff. Högste
chefen för Stasi, Erich Mielke, hade dock inte underteck
nat åklagarens begäran utan instruerat denne att yrka
livstids fängelse. Wenn Mielke unterschrieben hätte, Om
Mielke hade skrivit under, är titeln på Rüeggs självbio
grafiska bok.

i våras var vi några rättshistoriker från lund
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MARTIN SUNNQVIST
Martin Sunnqvist är jur. dr i rättshistoria vid Lunds universitet.
Han är rådman i Malmö tingsrätt
och adjungerad universitetslektor i rättshistoria och processrätt
i Lund. Hans avhandling Konstitutionellt kritiskt dömande handlade om framväxten av lagprövningsrätten i Norden, och han har
hos Lunds domarakademi gett ut
en mer praktiskt användbar bok,
Praktiskt konstitutionellt dömande.
Sunnqvist reflekterar över olika aspekter som rör rättsstaten. Hur byggs en rättsstat upp? Hur bryts en rättsstat
ned? Den första frågan har lett till att fri- och rättigheter,
oavhängiga domstolar, författningsdomstolar och självständiga advokatväsenden har införts i många länder. Nu
måste den motsatta frågan ställas, så att varningsklockorna kan identifieras.

Hur byggs en rättsstat upp? Det är en fråga som inte
minst sedan murens fall har väckt mycket uppmärksam
het. Internationellt arbete har pågått och viktiga fram
steg har gjorts i många länder. Grundlagsfästa fri- och
rättigheter, oavhängiga domstolar, författningsdomstolar,
självständiga advokatväsenden har införts.
Hur bryts en rättsstat ned? Frågan som inte skulle be
höva ställas dyker allt oftare upp. Vi ser hur domare och
advokater avsätts, häktas och fängslas i Turkiet. Vi ser
hur regeringar i Ungern och Polen successivt genomför
förändringar som försvagar författningsdomstolar och
andra domstolar och försöker byta ut oavhängiga doma
re mot mer följsamma efterträdare.
Hur ska nedbrytandet av rättsstaten kunna motverkas?
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GÄSTKRÖNIKA

rättsstaten
Vilka varningsklockor ska vi lyssna efter? Vad kan göras?
Och vem ska göra det?
eu - domstolen har i ett avgörande den 25 juli 2018 (mål
C-216/18) besvarat en irländsk domares fråga om den
europeiska arresteringsorderns fortsatta funktion i för
hållande till Polen. Principen om ömsesidigt erkännan
de är en EU-rättslig grundprincip, men under exceptio
nella omständigheter kan den frångås. Och frågan är när
rättsstaten i ett EU-land underminerats så mycket att ex
ceptionella omständigheter föreligger.
EU-domstolen har i sitt avgörande uttalat sig om vad
som gäller för domstolarnas oavhängighet. Kravet på
att domstolar ska vara oavhängiga hör till kärnan i rätt
en till en rättvis rättegång. Domstolar ska fullgöra sina
uppgifter helt självständigt utan att vara underställda
någon annan och utan att ta emot order eller instruktio
ner från något håll. Domstolarna ska vara skyddade mot
yttre inblandning och påtryckningar som kan äventyra
ledamöternas oberoende prövning och påverka deras
avgöranden. Domarnas integritet ska skyddas bland an
nat genom att de är oavsättliga och har en lön som står
i proportion till uppdragets betydelse. Det disciplinära
systemet för domare ska innehålla de garantier som be
hövs för att helt förhindra risken för att ett sådant sys
tem används för att utöva politisk kontroll över innehål
let i domstolarnas avgöranden.
Domare ska vara opartiska, och avståndet gentemot
parterna och deras respektive intressen ska vara det
samma. Det ska inte finnas något annat intresse vad gäl
ler utgången i målet än vad som följer av en strikt til�
lämpning av rättsreglerna. Det ska finnas regler om en
domstols sammansättning, utnämningar, längden på
förordnanden, de grunder på vilka ledamöterna kan av
stå från att delta i ett avgörande, grunderna för vad som
utgör jäv och de grunder med stöd av vilka ledamöterna
får avsättas. Dessa regler ska utesluta allt rimligt tvivel
som enskilda skulle kunna hysa beträffande domstolsin
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stansens okänslighet för påverkan av yttre omständighe
ter och dess neutralitet i förhållande till de motstående
intressena.
Intet av detta är nytt. Allt detta syftar till att förhindra
skådeprocesser och instruktioner från ministrar om öns
kade domslut. Och det behöver återupprepas och slås
fast gång på gång. Endast på det sättet kan vi höra var
ningsklockorna – när en av dessa garantier för domarens
oavhängighet ifrågasätts eller naggas i kanten, är det
dags för var och en av oss att reagera. För vi kan inte lita
på att någon annan ska göra det.
den muntliga förberedelsen om muren,

häcken och tomtgrän
sen i Potsdam hösten 2015 hölls i en domstolsbyggnad
uppförd år 1883. År 1952 tog Stasi över den, och dom
stolen flyttade till mer oansenliga byggnader. I sam
band med Berlinmurens fall lämnade de äldre domarna
snabbt domstolen, och några yngre domare blev kvar.
Samtidigt protesterade en folksamling mot Stasi utanför
det gamla tingshuset. De yngre domarna tog tillfället i
akt och ockuperade tingshuset. De förklarade att rätt
skipningen enligt rättsstatens principer nu skulle åter
upptas, och så blev också fallet. Sedan dess bedrivs åter
domstolsverksamhet i domstolsbyggnaden i Potsdam.
I Polen ser vi Högsta domstolens ordförande
Małgorzata Gersdorf försvara rättsstatens principer
genom att vidhålla att hon är domare under den tid för
vilken hon utnämnts. Vi ser bland annat norska doma
re åka till Turkiet och medverka som åhörare vid rätte
gångar mot turkiska domare. Det är viktigt att institu
tioner, som domstolar och advokatsamfund, byggs så
självständiga och starka att de är väl rustade att stå emot
försök att rasera detta värn för rättsstaten. Men till slut
ankommer det på den enskilda domaren – och advoka
ten – att reagera och agera.
Martin Sunnqvist
Jur. dr i rättshistoria, Lunds universitet
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Hur brukar den domstol
prövad döma i liknande

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

2007– samt NJA 1981 –
2010 –
2008 –

HFD/Regeringsrätten:
Kammarrätterna:
Förvaltningsrätterna:

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

där du får din sak
mål?

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

JP Rättsfallsnet
Komplett bevakning av Sveriges domstolar
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FOKUS: OFFENTLIG UPPHANDLING

En tidskrävande
väg till spännande
uppdrag
Offentliga uppdrag är ofta stora och långsiktiga.
Men vägen dit, via anbudslämnande i offentliga
upphandlingar, kan vara både krävande och
frustrerande. Advokaterna berättar om
spännande, komplexa uppdrag. Men myntet
har en baksida i form av långa frågelistor att
besvara och ibland svårbegripliga krav.
TEXT: ULRIKA ÖSTER
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Martin Pekkari.
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år med möjlighet till ytterligare två års förlängning är
nder förra året handlade svens
en vanlig tid för ramavtal – och att de inte påverkas av
ka offentligägda bolag, kom
konjunkturen så som en del andra områden.
muner, landsting, regioner och
Baksidan av myntet är att det kräver en hel del tid
myndigheter upp varor och
och arbete för att lyckas i offentlig upphandling. Samt
tjänster för totalt omkring 642
liga intervjuade advokater beskriver anbudslämnandet
miljarder kronor.
som en omfattande process, där det ibland kan vara
Upphandlingarna berör också
svårt att leva upp till alla de krav som ställs i ett för
i högsta grad advokatbyråerna.
frågningsunderlag.
Förutom att ge råd till både upp
– De obligatoriska kraven är ofta alldeles för många
handlare och leverantörer mås
och ofta detaljrika på ett sätt som kräver direkt svar
te de, för att få de stora offentliga
från den som lämnar anbud. Det kan vara så att man
uppdragen, själva lämna anbud till
ibland undrar över vad det egentligen har att göra med
kommuner och myndigheter.
tjänsten, säger advokat Eva-Maj Mühlenbock på Lin
Det är svårt att få fram någon exakt sta
dahl.
tistik över hur mycket juridiska tjänster som totalt
Även Martin Pekkari anser att myndigheterna ibland
handlas upp. Året 2016 betalade dock Sveriges kommu
sätter upp allt för omfattande och ibland inte relevanta
ner, landsting och myndigheter närmare 1,4 miljarder
krav på advokatbyråerna.
kronor för juridiska tjänster. Till detta
– Det är ganska enkelt som upp
kommer utbetalningar från offentlig
handlande enhet att inkludera många
ägda bolag.
krav som ska uppfyllas och verifie
– Upphandlingen ger väldigt intres
ras på olika sätt. Men jag tror inte
santa uppdrag på spännande rättsom
alltid att upphandlaren inser vilken
råden, som är meriterande för byrån
mängd arbete som ligger bakom ett
och för alla byråer. Så det är attraktivt
”Den verksamhet som
anbud med all den information som
att delta, säger advokat Anna Ulfsdot
vi bedriver är både
ibland efterfrågas, konstaterar Mar
ter Forssell på Delphi, utredare inom
bred och djup i och med tin Pekkari.
området (se artikel på s. 42).
Hur relevanta de uppställda kra
Advokat Martin Pekkari på Mann
att vi har väldigt många
ven
är beror i stor utsträckning på
heimer Swartling är inne på samma
specialistfunktioner
vem som ställt upp dem, om det är
linje. Hans byrå är särskilt intresse
som vi kan kombinera
de jurister eller andra delar av den
rad av de stora och komplexa uppdrag
i komplexa projekt.
upphandlande enheten som ska an
som det offentliga kan erbjuda.
vända tjänsterna eller någon annan
– Den verksamhet som vi bedriver
Många projekt som är
såsom inköpsorganisationen, påpe
är både bred och djup i och med att
spännande och komkar Martin Pekkari.
vi har väldigt många specialistfunk
plexa är sådana som ofUlf Djurberg har liknande erfa
tioner som vi kan kombinera i kom
fentlig sektor ansvarar renheter.
plexa projekt. Många projekt som är
– Det är väldigt tydligt i de olika
spännande och komplexa är sådana
för att genomföra, och
upphandlingarna om det är juristav
som offentlig sektor ansvarar för att
offentlig upphandling
delningen som har fått uppdraget att
genomföra, och offentlig upphandling
blir därför viktigt.”
genomföra upphandlingen, eller om
blir därför viktigt, säger han.
det är inköpsavdelningen. När det är
Advokat Ulf Djurberg på Setter
martin pekkari
inköpsavdelningen som genomför
walls ser ytterligare en fördel med
den förekommer det ohyggliga mäng
att bistå myndigheter och andra of
der ovidkommande frågor, säger han, och fortsätter:
fentliga aktörer med juridiska råd: den öppenhet som
– Vi är väldigt glada när det är de som förstår mark
präglar dessa uppdrag.
naden och vad det är för rådgivning som ska lämnas
– I och med att vi normalt sett inte kan nämna klien
som håller i det.
ter, så finns det faktiskt ett marknadsföringsvärde i de
offentliga uppdragen. Det blir helt offentligt att vi är
REGLERNA FUNGERAR
en större rådgivare till Stockholms läns landsting till
Eva-Maj Mühlenbock har arbetat länge med offentlig
exempel, säger Djurberg.
upphandling, både med byråns egna anbud i upphand
lingar och med rådgivning kring upphandling. Hon ser
MÅNGA KRAV FÖRSVÅRAR
de egna erfarenheterna av att skriva anbud som värde
Spännande, komplexa uppdrag och öppenhet är alltså
fulla även i rådgivningen.
några av de saker som får advokatbyråerna att ge sig
– Vi har detta med oss till våra klienter, att de måste
in i offentliga upphandlingar. En del av lockelsen lig
lära sig att förenkla sina förfrågningsunderlag. Där kan
ger också i att de offentliga uppdragen är långa – två
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vi dra nytta av vår frustration på grund av att vi faktiskt
har varit med i situationer där vi ser just en massa helt
onödiga krav, säger Mühlenbock.
Det finns alltså en hel del att göra från de upphand
lande myndigheternas sida för att göra ännu bättre upp
handlingar, enligt advokaterna. Själva lagstiftningen,
däremot, ser de flesta inga större fel på. LOU, med de
förändringar som kom förra året, tycks på det hela ta
get vara ett fungerande regelverk.
– Jag jobbar med LOU hela tiden. Så länge det finns
kompetenta inköpare som gör upphandlingen på rätt
sätt och en mogen marknad som kan ta emot förfråg
ningsunderlagen, då tycker jag att LOU fungerar allde
les utmärkt, säger Ulf Djurberg.
Även Martin Pekkari vill avdramatisera offentlig
upphandling lite grann. Det är inte alltid själva regler
na för hur en upphandling som ska genomföras som
är det svåra, utan i stället att den upphandlande enhe
ten måste ha analyserat och vara klar över sina behov
innan man börjar en upphandling, menar han.
– Många skäller på lagstiftningen. Men jag är inte sä
ker på att det alltid är lagstiftningen i sig själv som är
problemet. Snarare handlar det väldigt mycket om att
tänka efter vilka krav som egentligen är viktiga. I grun
den handlar det om, såsom för alla typer av inköp, att
ha tänkt igenom vad man är ute efter och hur leveran
törsmarknaden ser ut. En utmaning med lagstiftningen
är dock det, jämfört med privat sektor, begränsade ut
rymmet för en förhandlingsbaserad upphandlingspro
cess, påpekar Martin Pekkari.
Eva-Maj Mühlenbock är mer kritisk. Hon hade hop
pats på större förändringar med den nya lagen.
– Förväntningarna på nya LOU var ganska stora, om
förenklingar, att det skulle bli smidigare och att vi skul
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le få bättre möjligheter till förhandlingar. Den lagstift
ningen fick vi inte, säger hon.
Samtidigt pekar hon på vissa förbättringar, som ökade
möjligheter att komplettera ett anbud och det så kal�
lade processundantaget som undantar juridiska tjänster
i direkt anslutning till tvister från upphandlingskravet.
REFERENSFRÅGAN SVÅR
Till de vanligaste kraven från de upphandlande myn
digheterna hör omfattande cv för var och en av de ju
rister och advokater som ska ingå i arbetet. Arbetspro
ver i form av verkliga uppdrag och hur de genomförts,
och referenser, är andra krav som kan ställa till det för
advokaterna. För hur hanterar man egentligen kravet
på uppdragsbeskrivningar och referenser, när verksam
hetens kärnvärden är tystnadsplikten och den absolut
lojaliteten med klienten?
Eva-Maj Mühlenbock har många erfarenheter av de
problem som kravet på referenser kan leda till.
– Med våra tystnadspliktsregler kan vi inte uppge nå
gon klient utan att först få samtycke och godkännande,
och du kan kanske inte ange uppdraget på det sätt som
myndigheten velat ha, säger Mühlenbock, som kallar
referenser för ett elände inom upphandlingsvärlden.
– Det kan vara så att vi har angett tre referenser. Upp
handlaren försöker få tag i dem för att intervjua dem,
men lyckas inte. Och då är det liksom kört för oss.
Vi kan ju inte ge instruktioner till våra klienter att de
ska sitta vid telefonen tre dagar, konstaterar Eva-Maj
Mühlenbock.
Att referensfrågan är svår och återkommande märks
tydligt på de intervjuade advokaterna. Och även Ad
vokatsamfundets styrelse har engagerat sig i frågan. I
ett vägledande uttalande år 2009 fastslog styrelsen att

Att lämna anbud
i offentliga upp
handlingar är en
tidskrävande uppgift
som kräver noggrannhet.

»
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Anna Ulfsdotter
Forssell.

SVÅRT ATT MÄTA KVALITET
det inte är förenligt med god advokatsed att utan sam
Just att väga kvalitet och pris mot varandra tycks vara
tycke från klienten lämna ut namn på klienter eller att
en konst som upphandlande myndigheter lyckas olika
uppge vad uppdragen handlat om. Advokater kan inte
bra med.
heller anses vara skyldiga att begära samtycke för att
– Det är väldigt olika. De myndigheter som är vana
kunna lämna referenser, och det kan i vissa fall, enligt
att handla upp arbetar alltid mer med kvalitet. De som
uttalandet, vara direkt olämpligt att ställa en fråga om
är ovana, mindre myndigheter, jobbar
samtycke till sin klient.
väldigt mycket med pris. Där är det
De omfattade kraven på dokumen
vanligtvis så att inköpsavdelningen
tation och referenser eller arbetspro
gör det hela. De förstår inte riktigt
ver gör anbudslämnandet till en tids
vad det är att handla upp juristtjäns
ödande process. Det innebär också att
ter, och då blir priset helt avgörande,
advokatbyråerna noga värderar varje
upphandling och gör en bedömning
”I några upphandling- säger Ulf Djurberg.
Anna Ulfsdotter Forssell har för
om det är värt att lämna anbud.
ar, har vi stött på advo- ståelse för svårigheten att handla upp
Ett övervägande handlar om risken
katbyråer som har lagt kvalificerade tjänster.
för jäv. Risken finns ju, särskilt för
– Det spelar ingen roll om det är
större byråer, att ett ramavtal med en
alldeles för låga anbud
advokater eller tekniska konsult
myndighet eller stor kommun inne
med timpriser så låga
tjänster – det är svårt att vara trans
bär att de måste säga nej till andra
som 350–450 kronor.
parent, likabehandlande, tydlig. Men
intressanta uppdrag, för att de kom
mer från stora leverantörer till just
De går inte att konkur- jag tycker att myndigheterna och en
heterna gör så gott de kan, och det
den myndigheten.
rera med om man vill
har blivit en otrolig förbättring på ni
– Man måste ha ett visst strate
sälja en timme utan att vån och kvaliteten på upphandlings
giskt tänkande och avstå från vissa
gå med förlust.”
dokumenten under de senaste åren,
upphandlingar där man tror att det
anser Ulfsdotter Forssell.
kan skapa jävsproblem, säger Eva-Maj
johan jacobsson
De upphandlande myndigheterna
Mühlenbock, som också pekar på vik
arbetar med olika modeller för att be
ten av att den upphandlande myndig
döma pris och kvalitet. Vissa ställer upp en rad så kal�
heten har en bra modell för att utvärdera anbuden.
lade skall-krav, som måste uppfyllas, och låter därefter
– Många av de områden som upphandlas är jätte
priset avgöra. Andra bygger upp modeller där olika
spännande att vara med om. Men om det bara är pris
kvalitetsparametrar, så som de kommer fram av för
som avgör i utvärderingsmodellen, då lämnar vi inte
frågningsunderlaget, får modifiera priset. Men att vikta
anbud, säger Mühlenbock.
kvalitet är svårt, och kräver kunskap hos upphandlarna.
Även Anna Ulfsdotter Forssells byrå gör en noggrann
– Jag tycker att utvärderingsmodeller som ska betona
prövning inför varje anbudslämnande.
kvalitet ofta visar sig bli mest pris ändå. Så vi brukar
– Det är väldigt mycket frågan om att det är rättsom
säga att det ska vara kvalitet i vart fall till 50 procent
råden som vi verkar inom, om vi tycker att vi har något
för att vi ska lämna anbud, säger Eva-Maj Mühlenbock.
att bidra med förstås, och att det är någon upphand
Det pris som spelar så stor roll är i de allra flesta fall
lande myndighet eller enhet som vi önskar att jobba
timtaxan på olika kategorier av jurister och advoka
med, förklarar hon, och fortsätter:
ter. Det kan tyckas vara en rättvis bedömningsgrund,
– Något annat är att ibland är det väldigt lågt ställda
men säger egentligen ganska lite om den totala kost
krav, så att alla kan uppfylla dem. Då blir det väldigt
naden för att anlita en advokatbyrå, påpekar Eva-Maj
mycket en fråga om pris. Och rena prisupphandlingar
Mühlenbock.
brukar vi faktiskt inte delta i. Vi tar skäligt arvode och
– Vi har sett exempel på att en rättsutredning i en
det blir väldigt märkligt om vi har väldigt låga priser
viss fråga kanske tar 50 timmar för någon som sak
för vissa men inte gentemot alla.

LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING
De svenska upphandlingslagarna bygger på flera bakomliggande EU-direktiv. Lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling, LOU, bygger på direktiv 2014/24/EU. Direktivet innehåller vissa regler som medlemsstaterna måste genomföra och
andra som medlemsstaterna får genomföra.
Juridiska tjänster återfinns i bilaga till LOUdirektivet tillsammans med sociala tjänster och
andra särskilda tjänster. För dessa finns enligt
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LOU-direktivet ett högre så kallat tröskelvärde
än för andra tjänster, 750 000 euro. Vissa juridiska tjänster är dock undantagna, och omfattas
inte alls av direktivet.
De juridiska tjänster som är undantagna, och
där myndigheter alltså kan handla upp utan att
ta hänsyn till lagen, listas i 3 kap. LOU:
l Om upphandlande myndighet som annars
är skyldig att tillämpa LOU, hamnar i en situa-

tion ”där det uppkommer behov att behov att
köpa juridiska tjänster”. Det kan handla om skiljemanna- eller förlikningsförfarande, rättsligt
förfarande i domstol eller vid myndighet, liksom
även internationella rättsliga förfaranden.
l Undantaget gäller även för juridisk rådgivning som ges av advokat inför ett sådant förfarande eller när det är sannolik att ett sådant
förfarande kommer att inledas.
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nar erfarenhet, och vi skulle ha gjort utredningen på
tre timmar. Så timkostnaden säger tyvärr väldigt lite,
konstaterar hon.
Martin Pekkari resonerar på samma sätt.
– Jag har stor respekt för att det är svårt att utvärde
ra pris som inte är ett timpris. Särskilt gäller detta för
ramavtal som ska täcka behovet av rådgivning i många
olika typer av uppdrag: alltifrån stora projekt till löpan
de rådgivning och mer begränsade uppdrag. Samtidigt
säger inte ett timpris något om den totala kostnaden
för att genomföra ett uppdrag, utan utgör endast en
angivelse av timkostnad utan koppling till hur mycket
tid det tar för olika byråer att utföra ett uppdrag, säger
han, och fortsätter:
– Timpriset och sättet att utvärdera pris har därmed
även en direkt koppling till bedömningen av kvalitet
och den varierande expertis som olika byråer kan er
bjuda. Här finns mycket att göra för upphandlande en
heter.
PRISAR IN SIG
Oavsett hur den upphandlande myndigheten mäter
kvaliteten på de erbjudna juristtjänsterna så går det
förstås inte att komma ifrån att priset spelar roll i de
allra flesta fall. Advokat Johan Jacobsson på Flood Hers
low Holme advokatbyrå lyfter fram en, i hans tycke,
bekymmersam följd av detta.
– I några upphandlingar har vi stött på advokatbyrå
er som har lagt alldeles för låga anbud, med timpriser
så låga som 350–450 kronor. De går inte att konkurrera
med om man vill sälja en timme utan att gå med förlust,
berättar Johan Jacobsson, som säger att hans byrå har
förlorat dessa upphandlingar eller valt att inte delta.
Johan Jacobsson ser flera problem som kan komma
ur denna priskonkurrens.
– Det är små byråer med bristande kompetens som i
praktiken prisar in sig på myndigheter. Risken är stor
att myndigheterna då får okvalificerad rådgivning. Och
de stora väletablerade eller nischbyråerna lämnar inte
ens anbud, fastslår Johan Jacobsson.
Enligt LOU ska en upphandlande myndighet, om ett
anbud förefaller vara onormalt lågt, först ge anbuds
givaren en möjlighet att förklara sig. Om förklaringen
inte är tillfredsställande ska myndigheten förkasta an
budet, alltså bortse från det i upphandlingen.
I samband med E-hälsomyndighetens upphandling

Undantagen kom till med det nya direktivet
och finns i LOU.
Om det inte är fråga om tvist eller process,
utan vanlig juridisk rådgivning, gäller LOU.
I Sverige ska tjänsten upphandlas enligt
reglerna i 19 kap. LOU under förutsättning att
värdet ligger över 586 000 kronor över ett
räkenskapsår. Sverige har här valt att lägga
sig betydligt lägre än LOU-direktivets dryga
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begärde Johan Jacobssons advokatbyrå en rättslig pröv
ning av om regeln kan tillämpas på låga anbud vid upp
handling av juridiska tjänster. Flood Herslow Holme
misstänkte att en konkurrent som fått avtal med myn
digheten hade lämnat mycket låga priser, och begär
de att denna byrå skulle uteslutas från upphandlingen.
Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten gick
dock på myndighetens linje och upphandlingen stod
fast. Inte heller ansåg domstolarna att priserna kunde
lämnas ut, eftersom det skulle kunna innebära skada
för den upphandlade advokatbyrån.
Johan Jacobssons byrå valde då att vända sig till Ad
vokatsamfundets styrelse med önskemål om ett väg
ledande uttalande. För här behövs vägledning, påpe
kar Jacobsson.
– De vägledande reglerna säger att ett arvode ska vara
skäligt. Det ska ju egentligen gå åt båda hållen. Klien
ten ska inte skinnas, men advokaten ska inte heller ta
egna ekonomiska hänsyn som påverkar rådgivningen

7 miljoner kronor. Enligt LOU är upphandlande myndigheter vid genomförande av
upphandling enligt 19 kap. LOU skyldiga att
följa alla EU-rättsliga principer: likabehandlingsprincipen, transparensprincipen,
proportionalitetsprincipen, principen om ickediskriminering och principen om ömsesidigt
erkännande.
Upphandlingarna med värde överstigande

Johan Jacobsson befarar att myndigheter
kan få okvalificerad
rådgivning när de
handlar upp små
byråer med låga
priser.

586 000 kronor ska annonseras i en offentligt
tillgänglig elektronisk databas.
Upphandlare är skyldiga att använda något
av de förfaranden som finns i kap 19.
Upphandlande myndigheter är också, när de
använder sig av något av förfarandena i LOU
med undantag för direktupphandling, skyldiga
att fatta tilldelningsbeslut och skicka underrättelse om detta till dem som lämnat anbud.

»
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Taktiska anbud är i sig inget
fel, anser Eva-Maj Mühlenbock.
Viktigt är dock att advokatbyråerna
sedan också lever upp till löftena.
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till klienten, till exempel genom att ta en ekonomisk
risk i sin prissättning. För det gör man när man sätter
ett så lågt arvode, menar han.

– När advokatbyråer lägger sig väsentligt under den
timtariff du får med ett offentligt förordnande, som vi
å andra sidan säger är oskäligt lågt, och samfundet ar
betar för att beloppet ska höjas, då blir det ju väldigt
konstigt, sammanfattar Mühlenbock.

PRISBILDER FÖRVÅNAR
Även de andra intervjuade advokaterna uppger att de
SEKRETESSFRÅGAN DELAR ADVOKATERNA
har stött på, eller haft misstankar om, anmärkningsvärt
Diskussionen om låga priser och vad som egentligen
låga priser i olika upphandlingar.
är skälig ersättning får många gånger föras utifrån rena
– Typiskt sett ser man inte priserna i upphandlingen,
gissningar och uppskattningar. Det vanliga vid upp
men utvärderingsmodellerna är ibland sådana att man
handling av advokattjänster är nämligen att anbudsgi
kan inom ett visst spann räkna baklänges och se un
varna begär sekretess på just priset.
gefär hur priserna från olika anbudsgivare ser ut. Då
De flesta advokaterna är positiva
kan man ibland se prisbilder som man
till sekretessen.
blir förvånad av, säger Martin Pekkari.
– Priset är ett konkurrensme
Han menar även att det är viktigt
del. Det kan ibland vara flera olika
att upphandlingar resulterar i att upp
upphandlingar som pågår samhandlande enhet och de byråer som
tidigt. Då kan det skada den antilldelar avtal eller uppdrag har en
budsgivare som lämnar anbud, om
samsyn kring förväntansbilden avse
”När advokatbyråer
myndigheten får veta exakt vad man
ende relationen, inklusive priset. An
lägger sig väsentligt
har lämnat i andra upphandlingar.
nars riskerar man frustration och be
under den timtariff du Dessutom kan naturligtvis konkur
svikelser på bägge sidor, vilket inte
renterna få ut dessa priser och lägga
främjar relationen mellan advokat
får med ett offentligt
sig en krona under, så att det blir en
och klient.
förordnande, som vi
väldig kamp, säger Anna Ulfsdotter
Ulf Djurberg har också han stött på
å andra sidan säger
Forssell.
timpriser som väckt förvåning. Han
Ulf Djurberg resonerar dock an
tror dock att många upphandlande
är oskäligt lågt, och
myndigheter hissar varningsflagg när
samfundet arbetar för norlunda. Han skulle vilja ha en stör
re öppenhet kring priserna i anbu
de ser timpriser som ligger långt un
att beloppet ska höjas,
den.
der de normala.
då blir det ju väldigt
– Det är väldigt betydelsefullt att
– De myndigheter som är riktigt
få veta vilka priser konkurrenterna
professionella vet att de kommer att
konstigt.”
lämnat. Ofta ställs priset i relation till
få antingen nystartade advokatbyråer
eva-maj mühlenbock
utvärderingskriterierna, och det går
som vill komma in på marknaden, el
inte att förstå varför advokatbolaget
ler firmor som verkligen vill komma
X har vunnit en viss upphandling om man inte också
åt ett visst juridikområde. Därför är det viktigt att det är
har parametern pris, säger han.
kvalitetsparametrar som finns med när man bedömer,
Johan Jacobsson är kluven i frågan. Det är, påpekar
säger han, som annars ser en risk för att myndigheten
han, mycket svårt att argumentera för att ett pris är för
får en leverantör som inte har tillräcklig kompetens.
lågt och borde leda till uteslutning av anbudsgivaren,
Eva-Maj Mühlenbock påpekar att det inte är ovanligt
utan att veta priset.
i andra branscher än advokatvärlden att leverantörer
– Du får i princip slåss med förbundna ögon, för du
lämnar mycket låga anbud eller till och med nollbud.
vet inte att en byrå har ett mycket lågt pris, du kan bara
Företag kan välja att ta en förlustaffär för att komma
misstänka. Samtidigt finns det förstås skäl för att ha se
in på en marknad eller för att få ett meriterande upp
kretess också, säger han.
drag. Även advokatbyråer kan förstås resonera på detta
Frågan om sekretess på priserna har prövats av dom
vis, menar hon.
stol i samband med E-hälsomyndighetens upphandling
– Det är ju inget fel att lägga taktiska anbud. Men
under 2017. En privatperson begärde då att få ut de
det som är viktigt är förstås att advokatbyrån sedan är
priser som Advokatfirman Vinge lämnat under upp
konsekvent så att de också använder de personer som
handlingen. Myndigheten sa dock nej, bland annat med
har den låga timtariffen, och inte lägger arbetet på dem
hänvisning till att advokatbyrån själv uppgett att pri
som är dyrare, fastslår Mühlenbock.
set skulle utgöra affärsförhållanden hos byrån, och att
Sedan kan det förstås upplevas som ett problem, på
man skulle lida skada av att dessa uppgifter nådde fram
pekar Eva-Maj Mühlenbock, när advokater erbjuder
till konkurrenter.
sina tjänster för timpriser långt under den omdisku
Beslutet överklagades, men även kammarrätten an
terade timkostnadsnormen som styr ersättningen till
såg att det skulle kunna skada Vinge om priserna läm
advokater med uppdrag som försvarare eller offent
nades ut.
ligt biträde.
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TIMKOSTNADSNORMEN
Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister
med uppdrag som
till exempel offentliga försvarare,
målsägandebiträden och offentliga
biträden.
Timkostnads
normen för 2018
är 1 359 kronor.

»
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Ulf Djurberg.

samfundet. Men det kan komma att ändras, påpekar
KONJUNKTUREN PÅVERKAR KONKURRENS
Eva-Maj Mühlenbock.
Som diskussionen om skäliga priser antyder är kon
– Det finns revisionsbyråer som
kurrensen tidvis hård om de offent
har klagat på advokatupphandling
liga uppdragen. Det gäller inte minst
och sagt att det inte behöver vara en
när konjunkturen är svag.
advokatbyrå, säger hon.
– Är det en riktigt bra marknad, som
Det har också börjat växa fram af
just nu, så kanske antalet anbud i upp
färsjuridiska byråer med fullservice
handlingar minskar. Man ska ju ha ka
ambitioner som väljer att ställa sig
pacitet också att kunna tillhandahålla
”Det skulle kännas
utanför Advokatsamfundet. Det finns
tjänsterna under hela avtalstiden, på
ganska så bra om man
alltså en risk för att advokaterna mö
pekar Anna Ulfsdotter Forssell.
fick presentera sitt an- ter ytterligare konkurrens framöver.
Eva-Maj Mühlenbock gör samma
– Där måste vi vara duktiga på att
analys.
bud, och att man fick en
berätta
vilka extravärden man får ge
– Nu har vi ju haft högkonjunktur
möjlighet att prata med
nom att anlita advokater, som ”legal
en längre tid, och då brukar intres
dem man ska lämna
privilege”, som bara vi har. I exem
set vara betydligt svalare. Men så fort
råd till i framtiden.”
pelvis stora utredningar är det en stor
det blir den minsta lågkonjunktur el
risk att ha en revisionsbyrå som råd
ler man känner oron för beläggning
ulf djurberg
givare, för den kan inte på samma sätt
en på byråerna, då lämnar alla på allt,
skydda sin klient, i enlighet med advo
säger hon.
katens ”legal privilege” fastslår Eva-Maj Mühlenbock.
Än så länge är det huvudsakligen advokatbyråer som
konkurrerar inom den offentliga upphandlingen. Fort
DIALOG KAN UNDERLÄTTA
farande vänder sig också många upphandlare enbart
Arbetet med att förbättra den offentliga upphandling
till advokatbyråer, genom att ställa krav på att ett visst
en pågår ständigt inom myndigheterna. En utredning,
antal av medarbetarna ska vara ledamöter av Advokat

Låga arvoden kan skapa 
Det finns inget som uttryckligen
förbjuder en advokat att arbeta för
ett lågt timpris. Dumpning av pris kan
dock utgöra ett konkurrensproblem och
hindra vissa byråer från att konkurrera
om de offentliga uppdragen.
Det skriver Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg i en kommen
tar till de frågor som väckts i Fokus.
FOKUS: OFFENTLIG UPPHANDLING
Flera advokatbyråer vittnar om att det förekommer priser långt under timkostnadsnormen i offentliga upphandlingar. Är det förenligt med god advokatsed att lägga sig
så lågt i pris?
”Denna fråga har aldrig prövats i disciplinnämnden.
Advokater verkar på en konkurrensutsatt marknad. Ad
vokatsamfundet ska vara återhållsamt med att lägga sig
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i näringsverksamheten såvida advokatbyråer inte åsi
dosätter god advokatsed.
Av vägledande regler följer att advokats arvode ska
vara skäligt. Det innebär att man vid bestämmande av
arvodet ska beakta ett antal parametrar. I dessa ingår
bland annat tid och skicklighet. Det finns ingen uttryck
lig bestämmelse som förbjuder advokat att ta lägre be
talt än vad som utgör ett skäligt arvode för den tjänst
man tillhandahållit. I själva verket är pro bono-arbete
såväl vanligt som önskvärt.
Hur ska bedömas vid upphandling är dock inte själv
klart. Dumpning av pris kan från konkurrensrättsliga
utgångspunkter på goda grunder angripas. Det är en
ligt min mening heller inte en sund ordning. Om det
innebär ett brott mot de advokatetiska reglerna är dä
remot oklart. Riskerna med en ordning som i allt vä
sentligt leder till hinder för de mindre byråerna, oaktat
erfarenhet och skicklighet, att vinna en upphandling är
dock uppenbara. De saknar i allmänhet möjlighet att
erbjuda ett så lågt pris.
Det finns också implikationer när det gäller oberoen
det. Därtill skulle jag om jag var klient från näringslivet
starkt ogilla att jag indirekt finansierar advokatbyråns
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ledd av Anna Ulfsdotter Forssell, har också föreslagit
ytterligare förändringar av regelverket, för att förenk
la, men också för att minska antalet överprövningar
av upphandlingar.
Utredaren själv, Anna Ulfsdotter Forssell, anser att
redan dagens regler ger en bra grund för utveckling,
genom möjligheten till dialog mellan upphandlande
myndigheter och leverantörer.
– En myndighet som ska ut och upphandla kan bjuda
in de aktörer som finns på marknaden, advokatbyrå
erna, för att ha en dialog om hur man kan upphandla
juridiska tjänster. Det gör man på väldigt många andra
områden, men jag har inte riktigt sett det när det gäller
juridiska tjänster. Det är väldigt bra på många sätt. Då
har man en möjlighet att förstå varandra, säger Ulfsdot
ter Forssell, som skulle vilja se mer av dialog.
Även flera andra advokater efterlyser mer kontakt
och dialog med myndigheterna.
– Upphandlarna måste förstå vad marknaden har att
erbjuda. Då behövs mer dialog, även mellan upphand
lande myndigheter och advokatbyråerna. Dialog är bra,
såväl inför och mellan upphandlingar som i samband
med upphandlingar, säger Martin Pekkari.
Ulf Djurberg skulle också vilja se att myndigheterna i
högre grad bjöd in de advokatbyråer som lämnat anbud

till personliga möten. Själv kan han, efter 24 års arbete
inom området, räkna antalet möten på sina båda fingrar.
– Det skulle kännas ganska så bra om man fick pre
sentera sitt anbud, och att man fick en möjlighet att
prata med dem man ska lämna råd till i framtiden, sä
ger Djurberg.
Ulf Djurberg ser annars en utveckling där upphand
larna ställer allt högre krav på sina leverantörer, advo
katbyråerna, att de ska förstå den upphandlande myn
digheten och dess verksamhet.
– Vi måste ha en insikt om hur myndigheten funge
rar och vad den gör när vi lämnar anbud. En fråga som
dyker upp allt mer är: ”Kan du förklara hur din byrå
med ditt föreslagna team ska serva myndigheten?” Då
krävs det att vi har satt oss in i myndighetens verk
samhet, säger han.
För Anna Ulfsdotter Forssell är ändå den största ut
maningen även framöver balansgången mellan myn
digheternas behov av information, och advokatyrkets
kärnvärden.
– Svårigheten är att hitta en bra väg framåt, där man
kan utvärdera kvalitet utan att inkräkta på vår tystnads
plikt och trohetsplikt gentemot klienten, men samti
digt försöka hitta högkvalitativa anbud. Det är en ut
maning, säger hon. ¶

”Advokatbyråer är
bra på att
lämna anbud”
– vänd!

problem
rådgivning till stat och kommun. Jag är dock mycket
osäker på hur disciplinnämnden skulle bedöma frågan.”
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Advokaterna vittnar också om att det uppstår svårigheter när upphandlande myndigheter begär referenser. Hur
ska advokaterna agera i dessa fall?
”Det åligger advokaterna att vid varje tillfälle upp
rätthålla sin tystnadsplikt. I det ligger att advokat är
förhindrad att avslöja klientens namn, såvida inte kli
enten lämnar sitt medgivande. Styrelsen har i ett vägle
dande uttalande från 2009 närmare redovisat vad som
gäller vid upphandling.”
De advokater som intervjuats efterlyser mer dialog med
upphandlande myndigheter för att få till stånd bättre
upphandlingar av juridiska tjänster. Kan Advokatsamfundet göra något här?
”Advokatsamfundet kan i första hand vägleda advo
katerna. Det är olyckligt att det blir ett så starkt fokus
på priset. Jag är heller inte övertygad om att den pro
cess och de parametrar som i dag tillämpas vid upp
handling ur ett klientperspektiv befrämjar effektivitet
eller billig rådgivning.” ¶
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UPPHANDLAREN

”Advokatbyråer är bra
Att handla upp experttjänster är svårt
och kräver kunskaper om området.
Det anser Stockholms läns landstings
chefsjurist Anne Rundquist, som nyligen
ansvarat för nya ramavtal på tolv
olika juridiska områden.

Anne Rundquist. Det handlar bland annat om vilka om
råden som behöver handlas upp, vilka krav som ska
ställas och hur utvärderingen ska gå till.
Underlaget spelar en stor roll för om upphandlingen
blir lyckad eller inte.
− Vi behöver få fram en tydlig, korrekt kravställning
på de tjänster som vi vill ha utförda, och en utvärde
ringsmodell som kan urskilja anbuden på ett tydligt
och klart sätt, så att man väljer ut de absolut bästa
anbuden utifrån de krav vi har ställt, förklarar Anne
FOKUS: OFFENTLIG UPPHANDLING
Rundquist.
Slutligen utannonseras upphandlingen i en databas
tockholms läns landsting är en av landets
för advokatbyråerna att ta ställning till.
största upphandlare av varor och tjänster. Un
Stockholms läns landsting valde i sin upphandling
der 2016 annonserade landstinget ut 161 upp
att enbart vända sig till advokatbyråer, genom att ställa
handlingar.
krav på att ett visst antal medarbetare ska vara leda
Chefsjuristen Anne Rundquist ansvarade för den se
möter av samfundet.
naste upphandlingen av ramavtal för
− Vi anser att advokat är en kva
juridiska tjänster, som genomfördes
litetsstämpel, förklarar Anne Rund
i början av året. Hon är nöjd med de
quist.
anbud som kom in.
Referenser spelade ingen stor roll
− Jag skulle nog säga att den senas
i den senaste upphandlingen.
te upphandlingen hade fler anbud än
− Vi vet ju det att referenser är ett
den innan. Och bättre. Advokatbyrå
”Vi tittade enbart
bekymmer. Det är inte alla som kan
erna är bra på att lämna anbud, och
på det inskickade
tala om vilka de har arbetat med, för
eftersom vi delar in det i olika rätts
materialet. Vi tycker
klarar Anne Rundquist, som också
områden så förstår de vad vi är ute
berättar att man valde att inte bju
att det är lite svårt att
efter och fler byråer har möjlighet att
da in anbudsgivarna till något möte.
lämna anbud, säger hon.
upprätthålla objekI stället bedömdes anbuden enbart på
Totalt lämnade tolv advokatbyråer
tiviteten i muntliga
den skriftliga dokumentationen som
in anbud till de tolv olika områden
framställningar.”
lämnades in.
som landstinget handlade upp. Nio
− Vi tittade enbart på det in
av dem fick avtal på vardera ett el
anne rundquist
skickade materialet. Vi tycker att
ler flera områden. Bland de tilldelade
det är lite svårt att upprätthålla objek
byråerna finns såväl ett par som är
tiviteten i muntliga framställningar, säger Anne Rund
ganska små, den minsta med nio jurister, som landets
quist.
största advokatbyrå.
Utvärderingsmodellen i upphandlingen beaktade
UNDERLAGET VIKTIGT
En upphandling börjar, för Anne Rundquists och
SLL:S UPPHANDLING AV JURISTTJÄNSTER
landstingets del, med att det tidigare ramavtalet gås
igenom.
Villkoren och kraven för den senaste upphandlingen, i februari 2018, framgår av en 23 sidor lång anbudsinfordran.
− Vi gör en uppföljning på det och ser om det
Här redovisas de obligatoriska krav som ställs på leverantöhar fungerat på ett tillfredsställande sätt eller om
rerna, och hur de ska styrkas. Kvalitetsbedömningen tar sin
det är något som inte fungerat. Sedan funderar vi
grund i en redovisning av arbetsmetodik som ska bifogas
naturligtvis på vilka behov vi har, förklarar Anne Rund
plus en promemoria där anbudsgivarna förväntades visa sin
quist.
förmåga ”avseende kunskapsförmedling och rådgivning”.
Enbart för det största av de tolv områdena, Fullservice,
Nästa steg är att utforma förfrågningsunderlaget. Här
krävs referenser.
finns det en hel rad frågor att ta ställning till, påpekar

S
Anne Rundquist.
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på att lämna anbud”

FOTO: ISTOCK

både pris och kvalitet, men tyngdpunkten låg på att
premiera en hög kvalitet, menar Anne Rundquist.
− I den här typen av upphandlingar viktar vi kvalitet
tyngre än pris, eftersom det är expertkompetenser vi
frågar efter. Köper vi vanliga enkla saker som plåster,
då är det klart att priset är viktigare, konstaterar hon.
FLER EXPERTER BEHÖVS
Stockholms läns landsting har en ganska stor egen stab
av jurister, som sköter vad Anne Rundquist kallar var
dagsjuridiken. Samtidigt används också de advokatby
råer man slutit ramavtal med tämligen flitigt.
Precis som i de flesta upphandlingar av juridiska
tjänster begärde advokatbyråerna i landstingets upp
handling att priserna skulle sekretessbeläggas. Enligt
Anne Rundquist varierar kraven på sekretess litegrann

De inlämnade anbuden bedömdes i delvis anonymiserad
form. I slutänden avgjordes upphandlingen genom en sammanvägning av pris och kvalitet per anbudsområde.
Rent praktiskt gjordes sammanvägningen genom prisavdrag på byråernas anbud, utifrån principen hög kvalitet,
större avdrag.
Under 2016 gjorde Stockholms läns landsting avrop på
ramavtalen om juridiska tjänster till ett värde av sammanlagt cirka 25 miljoner kronor.
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från bransch till bransch. Managementkonsulter och
revisorer har till exempel sällan sådana krav.
Grunden i den offentliga verksamheten är annars
öppenhet.
− Vi arbetar i en offentlig verksamhet, och är vana
vid att allt är transparent. För oss är det enklare om
priserna är offentliga. Men vi har stor förståelse för
byråerna som kan ha andra intressen de vill bevaka,
säger Anne Rundquist.
Mellan upphandlingarna ansvarar en controller för
att följa upp avtalen och ta emot synpunkter från verk
samheten när något inte fungerar i kontakten med en
upphandlad leverantör. Det är dock ytterst sällan pro
blem uppstår i förhållande till de upphandlade advo
katbyråerna.
− Oftast är det jurister som anlitar dem på uppdrag
av någon annan i organisationen. Det fungerar bra. Ad
vokatbyråer är enkla att ha att göra med och ger bra
service, säger Rundquist.
Behovet av att anlita advokater kommer inte att
minska inom Stockholms läns landsting, bedömer Anne
Rundquist. Snarare tvärtom.
− Jag tror att vi kommer att behöva expertkompetens
i allt högre utsträckning. Vi ser ett större och större be
hov av juristkompetens i vår organisation och driver
just nu stora komplexa projekt. Vi kan inte ha egna ju
rister som är experter på allt. ¶

Advokatbyråernas
anbud håller hög kvalitet, anser chefsjurist
Anne Rundquist.

Utredande
advokat vill
se flexiblare
regler
– vänd!

»
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Advokat Anna Ulfsdotter Forssell har
lämnat ett förslag till nya upphandlingsregler som nu remissbehandlas.

»

Utredare vill se enklare
och mer flexibla
upphandlingsregler
Advokat Anna Ulfsdotter Forssell har
på regeringens uppdrag utrett hur
upphandlingsreglerna kan förenklas.
Bland förslagen finns mer flexibla regler
men också högre kostnader för
överprövning av upphandlingar.

teringar, och muntlig kommunikation i upphandlingen
förs fram som ett komplement till andra kommunika
tionsformer.
I utredningen föreslås att tröskelvärdet för sociala
tjänster och andra särskilda tjänster, däribland juridiska
tjänster, höjs till den gräns som finns i EU:s upphand
lingsdirektiv, 7,1 miljoner kronor i LOU. Det skulle inne
bära att juridiska tjänster under denna gräns får upp
handlas genom direktupphandling.
− Vissa andra länder har fullt ut använt det högre
FOKUS: OFFENTLIG UPPHANDLING
tröskelvärdet. På en internationell marknad tycker jag
att Sverige skulle kunna följa med i den delen, säger
juni i år överlämnade den särskilda utredaren ad
Anna Ulfsdotter Forssell.
vokat Anna Ulfsdotter Forssell ett närmare 600 si
För advokatbyråerna skulle det höjda tröskelvärdet
dor långt betänkande till regeringen. Uppdraget var
kunna innebära att upphandlingarna blir mindre kom
dels att utreda hur regelverket för upphandling under
plicerade och att de förtroendefulla relationer
EU:s tröskelvärden kan göras enklare och mer
na mellan klient och advokat kan spela en stör
flexibelt, dels att föreslå åtgärder för att mins
re roll, fastslår Anna Ulfsdotter Forssell. Hon
ka antalet överprövningar av offentliga upp
tror dock inte att nya regler skulle innebära
handlingar.
slutet på konkurrensutsättningen av de juri
Anna Ulfsdotter Forssell säger i utredningen
Möjligt, tillåtet
diska tjänsterna.
nej till att lämna de upphandlingar som inte
och tillgäng− Även om man går över till ett tröskelvärde
omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv, exem
ligt – förslag
på 750 000 euro så vill ju myndigheterna göra
pelvis på grund av att de ligger under tröskel
till enklare och
bra affärer. Och det är fritt fram att frivilligt
värdet, oreglerade. Utredaren skriver att ett
flexiblare upp”grundläggande regelverk behövs för att till handlingsregler göra en konkurrensutsättning, säger hon, och
godose allmänhetens och leverantörernas krav och vissa regler jämför detta med att vi som konsumenter i be
om överprövhov av ett nytt kylskåp inte går ut och köper
på insyn och förutsebarhet i upphandlingar”.
ningsmål
första bästa, utan först undersöker vad vi får
I stället för att lämna området oreglerat bör
(SOU 2018:44)
för pengarna.
nya, enklare, regler arbetas in i den befintliga
Utredningen har också lämnat förslag på hur man
lagstiftningen.
kan minska antalet överprövningar av offentlig upp
Bland de föreslagna förenklingarna finns en större
handling. Här föreslås en avgift på 7 500 kronor för att
frihet för upphandlande myndigheter att välja förfaran
ansöka om överprövning. Utredaren vill också införa
de och metod för upphandling. Utredningen föreslår
ett processkostnadsansvar i överprövningsmål. ¶
också utökade möjligheter till rättelser och komplet
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l
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Advokatsamfundets cirkulär nr 25/2009. Vägledande uttalande angående advokats skyldighet att uppge referenser vid upphandling.
Eriksson, Per: 7 500 kr för att ansöka om överprövning, Inköpsrådet, 14/6 2018.
Majlund, Julia: Vinges timpriser hemliga i avtal med myndighet – kan skada advokatbyråns affärer, Dagens juridik, 24/8 2017.
Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44).
Stockholms läns landsting, Anbudsinfordran. Juridiska tjänster för SLL, SLL1661, 2/3 2018.
Stockholms läns landsting, Rättat tilldelningsbeslut avseende upphandling av juridiska tjänster för SLL, SLL1661.
Upphandlingsmyndigheten: Kartläggning och analys av mål om överprövning (Rapport 2017:7), 2017.
Wahlberg, Stefan: ”Onormalt lågt anbud” – men advokatbyrå får inte ut uppgifter om konkurrent som vunnit upphandling, Dagens juridik, 18/1 2018.
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Tid för att bli advokat eller
Trying is the
Advokat Mikael Niklasson argumenterar för att alla advokater och biträdande jurister som
vill borde få stå med på domstolarnas listor för uppdrag som målsägandebiträde, god man,
mål om förvaltarskap med mera. Det skulle väsentligt öka möjligheten att anställa jurister
som saknar tingsmeritering på humanjuridiska byråer, samt att det första året på advokatbyrå för jurister utan tingsmeritering blev mer innehållsrikt och bättre uppfyllde samfundets krav på praktisk kvalificerad juridisk verksamhet.

A

dvokatsamfundet har för någ
ra år sedan sänkt kraven på
yrkesverksamhet för att bli
advokat för de jurister som inte har
tingsmeritering från fem till tre år. Jag
var positiv till en sådan reform och
skrev om det i förbigående i samband
med ett annat ämne innan reformen
genomförts (Advokaten nr 6 2009).
Då kunde unga biträdande juris
ter utan tingsmeritering få förord
nanden som målsägandebiträde,
särskild företrädare för barn, mål
angående god man och förvaltar
skap och säkert några uppdragsty
per till. Det var ett bra sätt att få in
de biträdande juristerna i praktiskt
juridiskt arbete. Givetvis krävde
uppdragen handledning från advo
katernas sida och ett visst omdöme
hos domstolarna vid förordnanden
men jag menar att det var ett system
som i många avseenden fungerade
bra.
Det som nu har hänt är att många
tingsrätter infört en regel som inne
bär att en biträdande jurist som inte
suttit ting måste tjänstgöra ett år på
advokatbyrå för att få egna förord
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DEBATTÖREN
Mikael Niklasson
är delägare i Activa
Advokaterna i
Helsingborg. Han
är numera mest inriktad på brottmål.

nanden. Det innebär att det kommer
att bli än svårare för nyutexaminera
de jurister som inte är tingsmerite
rade att få anställning på byråer som
sysslar med humanjuridik. Proble
met är inte desamma på affärsjuri
diska byråer eftersom de biträdande
juristerna där inte är beroende av
förordnanden från domstolarna.
En biträdande jurist på en human
juridisk byrå kostar uppskattnings
vis någonstans mellan 400 000 och
500 000 kronor det första året (lön,
sociala avgifter, dator, rättsdatabas,
någon kurs, kanske pensionsförsäk
ring och gymkort). De flesta human
juridiska byråerna är små med en
eller ett fåtal delägare. Det är helt
omöjligt för en sådan byrå att låta
en biträdande jurist gå bredvid och

lära sig under ett års tid. Det krävs
att den biträdande juristen drar in
en del pengar även under det för
sta året.
Får den biträdande juristen inga
egna förordnanden kan man givetvis
låta vederbörande göra rättsutred
ningar, spökskriva i familjemål etc.
men de arbetsuppgifterna räcker
förmodligen inte till. Man kan inte
heller längre substituera biträdande
jurister att närvara vid polisförhör
och det kräver rättens tillstånd att
sätta dem i sitt ställe som målsägan
debiträde. Skulle någon jurist utan
tingsmeritering trots allt bli anställd
på en humanjuridisk byrå är därför
risken stor att arbetsgivaren sätter
den biträdande juristen på admi
nistrativa uppgifter: svara i telefon,
boka möten, upprätta kostnadsräk
ningar etc. för att få någon ekono
misk vinning av anställningen under
det första året. Det kan diskuteras
om en biträdande jurist som endast
i mycket begränsad omfattning ar
betat självständigt under det första
året på advokatbyrå efter tre år upp
fyller samfundets krav på att ”under
ADVOKATEN NR 7 • 2018
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first step towards failure
minst tre år efter ovannämnda kun
skapsprov på tillfredsställande sätt
utövat praktisk kvalificerad juridisk
verksamhet, varvid han eller hon
skall ha ägnat sig åt att yrkesmässig
tillhandagå allmänheten i rättsliga
angelägenheter”.
DOMSTOLARNA INTE FÖRSÖRJNINGS
KÄLLA FÖR BITRÄDANDE JURISTER
Man kan givetvis argumentera för
att det inte är domstolarnas upp
gift att garantera biträdande jurister
som inte suttit ting deras försörj
ning och att det är viktigt att de som
erhåller förordnanden är duktiga
och lämpliga. Problemet är enligt
min uppfattning att en ettårsgräns
för att få förordnanden inte är till
nytta för klienterna. Den biträdande
juristen har visserligen efter ett år
på advokatbyrå ökat i ålder och lev
nadsvisdom men jag är inte överty
gad om att personen är mer lämpad
att erhålla förordnanden än en biträ
dande jurist som tjänstgjort endast
en månad. Det är i hög grad en per
sonlighetsfråga när en biträdande
jurist är lämpad att få egna uppdrag.
Arbetsgivaren har ett stort ansvar
att handleda den biträdande juristen
och släppa fram vederbörande på la
gom svåra mål och ärenden.
Vi begår alla misstag: fotbolls
målvakter, jurister, lärare och vvstekniker. Förhoppningsvis blir
misstagen färre efter några års yr
kesverksamhet. För vissa mycket
kvalificerade yrkesutövare gäller gi
vetvis att misstagen ska vara så få
som möjligt. Hjärtkirurger, piloter
och kärnkraftstekniker ska helst inte
begå allvarliga misstag och om det
trots allt skulle ske bör det åtmins
tone finnas system som varnar. Jag
ADVOKATEN NR 7 • 2018

menar emellertid att det måste få
vara tillåtet inom de flesta yrkes
grupper att begå misstag i början
av yrkeslivet. Jag hävdar också att
det är nödvändigt med praktisk yr
kesverksamhet för att man ska bli
duktigare och att misstag i början
av karriären är en nödvändig och
ofrånkomlig del i att bli skickligare i
yrkesrollen. ”Trying is the first step
towards failure”, för att citera Ho
mer Simpson.
En målvakt blir inte duktig oav
sett hur mycket vederbörande än
tränar eller erhåller taktiska råd.
Först efter ett stort antal matcher,
felbedömda utrusningar och tvek
samma ingripanden vid hörnor
blir målvakten förhoppningsvis en
skicklig målvakt.
Motsvarande gäller för biträdan
de jurister. För att bli duktig på att
uppträda inför domstol och före
träda klienter in real life måste man
få förordnanden. Ett års prao-tid på
en advokatbyrå gör enligt min upp
fattning inte den biträdande juris
ten mer lämpad för egna förordnan
den. Det kan säkert förekomma att
en biträdande jurist som inte suttit
ting vid de första förhandlingarna
vid tingsrätt är osäker, kommer med
konstiga yrkanden, kanske inte är
så vältalig eller, vanligare, pratar för
mycket. Jag är inte övertygad om att
sådana misstag blir färre efter ett år
på advokatbyrå utan egna förord
nanden. Denna typ av nybörjarmiss
tag kan för övrigt förekomma även
hos biträdande jurister med tings
meritering eller hos advokater utan
processerfarenhet.

år sedan listor efter önskemål från
landets domstolar för bland annat
försvararuppdrag, och alla advoka
ter som ville fick sätta upp sig på
en gemensam lista. Det ledde till
stora problem, och många advoka
ter som inte var lämpade fick brott
mål som de inte kunde hantera på
ett bra sätt.
Vissa domstolar har därefter
infört listor för kvalificerade upp
drag. Sedan har Advokatsamfun
det dessutom infört ett system med
markörer för erfarenhet och utbild
ning.
Det kan givetvis vara svårt för
domstolar att i förväg bedöma om
ett uppdrag är enkelt eller kvalifice
rat, men jag anser att alla advoka
ter och biträdande jurister som så
önskar borde få stå med på listorna
för uppdrag som målsägandebiträ
de, god man, mål om förvaltarskap
med mera. Gjorde sedan tingsrätten
bedömningen att ett visst uppdrag
krävde en erfaren advokat, eller en
person som suttit ting, skulle givet
vis en icke tingsmeriterad biträdan
de jurist inte kunna förordnas för
just det uppdraget.
På så sätt skulle alla advokater
och biträdande jurister i viss om
fattning erhålla egna förordnanden.
Det skulle väsentligt öka möjlighe
ten att anställa jurister som saknade
tingsmeritering på humanjuridiska
byråer. Det skulle också innebära att
det första året på advokatbyrå för
jurister utan tingsmeritering blev
mer innehållsrikt och bättre uppfyll
de samfundets krav på praktisk kva
lificerad juridisk verksamhet.

FÖRSLAG
Advokatsamfundet införde för några

Mikael Niklasson
Advokat

JAG HÄVDAR OCKSÅ
ATT DET ÄR
NÖDVÄNDIGT
MED PRAKTISK YRKESVERKSAMHET
FÖR ATT MAN
SKA BLI DUKTIGARE OCH
ATT MISSTAG I BÖRJAN
AV KARRIÄREN ÄR EN
NÖDVÄNDIG
OCH OFRÅNKOMLIG DEL
I ATT BLI
SKICKLIGARE I YRKES
ROLLEN.
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Risker och fallgropar 
De konkurrensrättsliga regler som aktualiseras i samband med företagsförvärv kan ibland
medföra stora utmaningar för de inblandade företagen, och parterna missbedömer inte sällan vilka konkurrensrättsliga krav som faktiskt ställs. Många känner till att vissa företags
förvärv måste anmälas till och godkännas av nationella konkurrensmyndigheter eller EUkommissionen innan de genomförs. Svårigheten för många företag ligger dock i att bedöma
vilka åtgärder som de får vidta före det att förvärvet har godkänts.

1. Med ”gun
jumping” avses i
denna artikel såväl
överträdelser av
fullföljdsförbudet
som otillåtet informationsutbyte
mellan konkurrenter under förvärvsprocessen.
48

”GUN JUMPING”1
Såväl de europeiska som de svenska
reglerna som aktualiseras i samband
med företagsförvärv innehåller ett
så kallat fullföljdsförbud, som inne
bär att företag inte får vidta några
åtgärder för att genomföra förvärvet
innan det har godkänts av relevant
konkurrensmyndighet. I de fall par
terna i en förvärvsprocess är kon
kurrenter (de facto eller potentiella)
hamnar parterna erfarenhetsmässigt
även ofta i särskilt svåra avvägning
ar mellan köparens berättigade in
tresse av att värdera målbolaget och
de konkurrensrättsliga kraven på att
inte utbyta känslig information eller
erhålla kontroll innan godkännande
erhållits. Eftersom parterna i en för
värvsprocess fram tills att förvärvet
godkänns betraktas som separa
ta enheter måste det konkurrens
rättsliga regelverket om förbud mot
otillåten samverkan mellan konkur
renter iakttas. Därför kan informa
tionsutbyten och samordning som
sker under förvärvsprocessen i vissa
fall strida mot konkurrensrättsliga
regler.
BALANSEN MELLAN AFFÄRS
MÄSSIGA ÅTGÄRDER OCH
KONKURRENSRÄTTSLIGA KRAV
Det är naturligt att åtgärder som

PRESENTATION
Claes Langenius
Claes Langenius är
advokat och delägare i Advokatfirman
Hammarskiöld &
Co. Huvudsakligen
inriktad på EU-,
konkurrens-, marknads- och immaterialrätt samt corporate investigations. Claes är etiklärare
på Advokatakademien. Jur. kand. vid
Stockholms Universitet 1988; University of London, Queen Mary & Westfield College (Master of Laws 1991) och
advokat sedan 1994.

vidtas i syfte att genomföra en kor
rekt värdering av målbolaget, bevara
värdet av detsamma under förvärvs
processen och planera för en smidig
integrationsprocess uppfattas som
en nödvändig del av förvärvsproces
sen. Advokaten har i dessa fall den
inte helt okomplicerade pedagogis
ka uppgiften att förklara och i sin
rådgivning till klienten säkerställa
att dessa affärsmässiga övervägan
den balanseras mot det konkurrens
rättsliga regelverket.
Erfarenhetsmässigt uppkommer
följande praktiska problem för par
terna i förvärvet på grund av kon
kurrensreglerna:
– Hur ska anmälningsplikten för

förvärvet till de konkurrensvårdan
de myndigheterna bedömas?
– Hur ska informationsutbytet
mellan säljare och köpare hanteras i
samband med due diligence?
– Hur kan köparen agera för att
bevara värdet av målbolaget i tiden
mellan undertecknandet av för
värvsavtalet (”signing”) och slutfö
rande av förvärvet (”closing”)?
ANMÄLNINGSPLIKT FÖR FÖRVÄRVET
ENLIGT KONKURRENSRÄTTSLIGA
REGLER
Det är välkänt att en förvärvsanmä
lan behöver göras till EU-kommis
sionen/nationella konkurrensmyn
digheter om förvärvet innebär en
varaktig förändring av kontrollen
över hela eller delar av målbolaget
och parternas respektive och gemen
samma omsättning når upp till sär
skilda tröskelvärden fastställda på
EU-nivå och nationell nivå. Bedöm
ningen av om tröskelvärdena i sig är
uppnådda är i de flesta fall okompli
cerad, men i vissa fall kan frågan om
”kontroll” vara mer svårbedömd.
Med kontroll avses enligt konkur
rensreglerna möjligheten att utöva
ett avgörande inflytande över ett fö
retag. Kontroll kan uppnås genom
rättsliga och/eller faktiska förhål
landen. Det är inte bara vid förvärv
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vid företagsförvärv
av en aktiemajoritet som ett förvärv
är anmälningspliktigt. Även vid för
värv av en minoritet av aktierna el
ler rösterna i ett bolag kan kontroll
uppstå under vissa omständigheter
och förvärvet därmed vara anmäl
ningspliktigt, exempelvis om kö
paren genom avtal får varaktig ve
torätt i vissa frågor eller en rätt att
utse styrelse och ledning. I undan
tagsfall kan även en situation med
ekonomiskt beroende leda till fak
tisk kontroll och anmälningsplikt.
Avgörande är således om och inte
hur ett förvärv medför faktisk kon
troll över målbolaget.
Fullföljdsförbudets (ofta kallat
”gun jumping”) syfte är att säker
ställa en effektiv kontroll av före
tagsförvärv och är att betrakta som
en procedurregel skild från konkur
rensmyndighetens prövning av för
värvet i sak.
Överträdelser av fullföljdsförbu
det kan leda till betydande böter för
involverade parter, även om förvär
vet senare godkänns. På senare år
har konkurrensrättsliga överträdel
ser i samband med företagsförvärv
fått ökad uppmärksamhet samtidigt
som storleken på bötesbeloppen har
stigit. Till exempel meddelade EUkommissionen tidigare i år sitt hit
tills högsta bötesbeslut när det ne
derländska bolaget Altice bötfälldes
med 124 miljoner euro för överträ
delse av fullföljdsförbudet.2
EU-kommissionen och nationella
konkurrensmyndigheter har tidigare
intagit ett strängt förhållningssätt
och har gett fullföljdsförbudet en
vidsträckt tolkning. Det har ofta ut
talats att företagen bara får vidta åt
gärder som är strikt nödvändiga för
att göra en korrekt värdering och
bevara värdet av målbolaget fram
till dess att förvärvet godkänns.
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EU-kommissionen ålade 2017 fö
retaget Marine Harvest3 böter på
20 miljoner euro för ”gun jumping”.
I detta fall hade det norska företa
get först förvärvat 48,5 procent av
aktierna i ett bolag utan att anmäla
det till EU-kommissionen. I ett se
nare skede förvärvades resterande
aktier via ett publikt bud som bola
gen anmälde till EU-kommissionen.
Såväl EU-kommissionen som EUtribunalen ansåg att redan det för
sta förvärvet var anmälningspliktigt,
eftersom det hade lett till de factokontroll över målbolaget. Det övriga
aktieägandet i målbolaget var myck
et utspritt och bolagsstämmorna
sällan välbesökta. Detta innebar att
köparens minoritetsinnehav i regel
skulle innebära en röstmajoritet på
bolagsstämmorna och därmed möj
lighet för köparen att via minoritets
innehavet kontrollera målbolaget.
I maj i år avgav EU-domstolen be
sked i ett förhandsavgörande som
sannolikt kommer att få stor bety
delse för dessa reglers tillämpning.
Målet gällde ett sammangående
mellan revisionsbyråerna Ernst &
Young och KPMG Danmark4. Efter
att parterna hade ingått förvärvs
avtalet, men innan köpet godkänts,
sade KPMG Danmark upp det sam
arbetsavtal som bolaget hade med
KPMG International. Den danska
konkurrensmyndigheten ansåg att
detta förfarande utgjorde en över
trädelse av fullföljdsförbudet. Efter
som denna fråga var av intresse för
rättstillämpningen inom EU refere
rades frågan till EU-domstolen för
”tolkningsbesked” genom ett så kal�
lat förhandsavgörande.
EU-domstolen konstaterade i sitt
förhandsavgörande att en koncen
tration endast genomförs genom åt
gärder som helt eller delvis, faktiskt

eller rättsligt, bidrar till en varaktig
förändring av kontrollen över mål
bolaget. Sådana åtgärder som inte
har ett direkt funktionellt samband
med förändringar i kontrollen av
målbolaget omfattas enligt dom
stolens mening inte av förbudet,
även om de skulle anses komplet
terande eller förberedande till för
värvet. Eftersom KPMG Danmarks
uppsägning av samarbetsavtalet
med KPMG International inte i sig
hade medfört att Ernst & Young fick
något inflytande över målbolaget,
ansåg EU-domstolen att en sådan
åtgärd inte omfattades av fullföljds
förbudet.
Genom EU-domstolens avgöran
de framgår att endast åtgärder som
i sig bidrar till en varaktig föränd
ring av kontrollen över målbolaget
omfattas av fullföljdsförbudet. Detta
medför att förberedande åtgärder,
som exempelvis organisatoriska åt
gärder som endast är förberedande
inför förvärvets genomförande utan
att köparen erhåller kontroll över
målbolaget, som huvudregel är til�
låtna.
FÖRBEREDELSER OCH INTEGRATION
AV MÅLBOLAGETS VERKSAMHET
Kärnan i fullföljdsförbudet är som
framgått att åtgärder inte får vidtas
som helt eller delvis, faktiskt eller
rättsligt, bidrar till en varaktig för
ändring av kontrollen av målbolaget
innan konkurrensmyndigheten god
känt det anmälningspliktiga förvär
vet. En smidig integrationsprocess
är dock ofta en förutsättning för en
lyckad affär, vilket oftast kräver att
förberedelser kan påbörjas redan på
ett tidigt stadium i förvärvsproces
sen. Dessutom har köparen natur
ligtvis ett intresse av att kunna be
döma synergieffekterna av förvärvet

GENOM EUDOMSTOLENS
AVGÖRANDE
FRAMGÅR
ATT ENDAST
ÅTGÄRDER
SOM I SIG
BIDRAR TILL
EN VARAKTIG
FÖRÄNDRING
AV KONTROLLEN ÖVER
MÅLBOLAGET
OMFATTAS AV
FULLFÖLJDSFÖRBUDET.

2. Ärende M.7993
– Altice/PT Portugal, http://europa.
eu/rapid/pressrelease_IP-183522_en.htm
3. Mål T-704/14 –
Marine Harvest
ASA mot Europeiska kommissionen
4. Mål C-633/16
Ernst & Young P/S
mot Konkurrencerådet

»
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samt naturligtvis att kommersiellt
göra en korrekt värdering av målbo
laget. För det syftet krävs att köpa
ren i alla steg av transaktionsproces
sen har tillräckligt med information
för att ta ett välgrundat kommersi
ellt beslut, om förutsättningar finns
för att genomföra förvärvet.
När förvärvsavtalet är underteck
nat är det även naturligt att köparen
vill försäkra sig om att inga åtgärder
vidtas som kan påverka målbola
gets värde negativt. Det är tillåtet
att vidta åtgärder som förhindrar
betydande materiella förändringar
av målbolagets verksamhet, men kö
paren äger inte rätt att involvera sig
i målbolagets dagliga verksamhet
innan godkännande erhållits. Det är
därför viktigt att avtalet sätter tyd
liga gränser för vilka beslut i mål
bolaget som köparen tillåts påverka
innan förvärvet har godkänts.

Svårigheten för parterna i för
värvsavtalet består erfarenhetsmäs
sigt oftast i att bedöma var gränsen
går mellan legitima förberedande
åtgärder och överträdelse av kon
kurrensreglerna.
Ett bolags värde utgörs ofta av
dess humankapital. En köpare har
därför ett stort intresse av att be
hålla nyckelpersoner inom verksam
heten ”post closing”. Det är därför
rimligt att köparen ges en viss grad
av inflytande i personalfrågor. För
värvsavtalet får dock inte innebä
ra att köparen ges inflytande i alla
frågor rörande anställda i ledande
ställning. I praxis har EU-kommis
sionen till exempel ansett det pro
blematiskt om köparen ges veto i
alla beslut om tillsättning och av
skedande av befattningshavare och
ledning. Anledningen till EU-kom
missionens ställningstagande är att

sådana långtgående rättigheter ger
köparen betydande möjligheter till
inflytande i målbolaget, vilket skulle
ge köparen möjlighet att påverka
målbolagets verksamhet på ett sätt
som innebär att en varaktig föränd
ring kommer till stånd redan innan
godkännande erhållits. Det är därför
av vikt för köparen att i förvärvsav
talet noggrant tänka igenom vilken
personal som faktiskt har betydelse
för målbolagets värde, men för att
inte riskera överträdelser av full
följdsförbudet måste köparens rätt
till inflytande i personalfrågor även
avseende sådan nyckelpersonal be
gränsas.
ÅTGÄRDER UNDER PERIODEN
MELLAN ”SIGNING” OCH ”CLOSING”
Köparen har under perioden mel
lan ingående av förvärvsavtalet och
slutförande av transaktionen natur

Anlita
auktionsbranchens
fem mest erfarna
värderingsmän
Tillsammans har vi 155 års brancherfarenhet.
Vi utför bouppteckningar och kostnadsfria
försäljningsvärderingar i hela landet.
Välkommen att kontakta oss för mer information
tel 08-453 67 42 | vardering@auktionsverket.se

www.auktionsverket.se
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ligtvis ett stort intresse av att vik
tiga kontrakt med kunder och leve
rantörer fullgörs och att målbolaget
inte gör några riskfyllda åtaganden.
Avtalsbestämmelser som säkerstäl
ler att målbolagets verksamhet be
drivs på normalt sätt under denna
period är därför helt nödvändiga.
Det är förståeligt, och vanlig affärs
praxis, att köparen vill ha ett visst
inflytande i fråga exempelvis om
vilka avtal som ingås, sägs upp eller
omförhandlas, kanske för att kunna
byta till egen leverantör post closing.
Konkurrensmyndigheterna är dock
oftast skeptiska till varför köparen
ges möjlighet att påverka normala
affärstransaktioner som regelbundet
ingås, eftersom det finns risk att det
går utöver vad som är nödvändigt
för att bevara värdet av målbolaget.
En smidig integration av de in
blandade företagens verksamhe

ter är en grundförutsättning för en
lyckad investering. Från ett konkur
rensrättsligt perspektiv måste dock
en bedömning ske avseende ”hur
och när” integrationen kan påbörjas
och vilka organisatoriska åtgärder
som kan ske innan godkännande er
hållits.
Organisatoriska förändringar som
innebär att styrelsemedlemmar el
ler personal flyttas mellan verksam
heterna bör undvikas. De inblan
dade företagen bör även avstå från
att uppträda som en enhet, exem
pelvis genom att bedriva gemen
samma marknadsföringskampanjer,
integrera affärssystem eller överföra
avtal eller andra rättigheter till kö
paren innan transaktionen godkänts.
Reglerna om ”gun jumping” hindrar
dock inte att parterna upprättar ett
gemensamt integrationsteam för att
planera och säkerställa en smidig

integration av det förvärvade bola
gets tillgångar, it-system, personal
med mera. Affärskänslig informa
tion som delas inom ramen för ett
sådant integrationsteam bör dock
begränsas och inte utnyttjas i före
tagens verksamhet före det att god
kännande erhållits.
Margrethe Vestager, EU:s kom
missionär med ansvar för konkur
rensfrågor, påpekade i ett anföran
de 2018:
“[A] merger can be a very big in
vestment. […] And like someone who’s
agreed to buy a house, but hasn’t yet
got the keys in her hand, businesses
need reassurance that the property
they get will be the one they agreed
to pay for. That’s why merger agree
ments include terms to preserve the
value of the company. […] But there
have to be limits on how far that can
go. It’s one thing to insist that the

»
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5. Ärende M.7993
– Altice/PT Portugal, http://europa.
eu/rapid/pressrelease_IP-183522_en.htm

seller of a house doesn’t knock down
a wall without checking with you. But
that doesn’t mean you need a say in
how the flowers are arranged.”
I detta sammanhang kan det vara
värt att notera EU-kommissionens
bötesbeslut mot företaget Altice5.
Bötesbeslutet gällde överträdelser
begångna i samband med Altices
förvärv av PT Portugal. I förvärvs
avtalet mellan parterna fanns be
stämmelser som tillät Altice att utö
va ett betydande inflytande över PT
Portugals dagliga verksamhet före
godkännande av förvärvet. Utform
ningen av dessa bestämmelser gav
Altice vetorätt över praktiskt taget
alla beslut rörande tillsättning av
personal i ledningen, målbolagets
prisstrategier samt dess olika avtal.
Därutöver skedde ett omfattande ut
byte av aktuell och affärskänslig in
formation. EU-kommissionen ansåg

att Altices rättigheter gick långt ut
över vad som var nödvändigt för att
bevara värdet av målbolaget.
Beslutet är överklagat till tribu
nalen men tydliggör vilka åtgärder
och bestämmelser i ett förvärvsavtal
som EU-kommissionen anser stri
der mot fullföljdsförbudet.
INFORMATIONSUTBYTE FÖRE
GODKÄNNANDE
I alla steg av en förvärvsprocess är
det viktigt att från ett konkurrens
rättsligt perspektiv reda ut vilken
information som kan utbytas mellan
parterna utan att företagen bryter
mot de konkurrensrättsliga regler
na om otillåtet informationsutby
te mellan konkurrenter. Det gäller
såväl den information som utbyts
under due diligence-processen och
förhandlingarna som information
som utbyts under tiden mellan ”sig

ning” och ”closing”. Informations
utbyten mellan konkurrenter anses
generellt sett vara problematiska
ur ett konkurrensrättsligt perspek
tiv och ska förstås mot bakgrund
av den grundläggande idén bakom
konkurrensreglerna: företagen ska
själva bestämma den kommersiel
la strategi som de avser att följa på
marknaden. Utbyte av information
– särskilt när det handlar om aktu
ell och individualiserad information
– minskar den framtida strategiska
osäkerheten och påverkar företa
gens incitament och förmåga att
fullt ut konkurrera med varandra.
För en köpare är dock informa
tion om målbolaget avgörande för
att kunna göra en korrekt värdering
av bolaget, få förståelse för kom
mersiella och legala risker, planera
för integration av verksamheterna
etc. En viss grad av informations

FÖRETAGET
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR
DET GÄLLER
Snabba och säkra värderingar
inom bl.a:
•LANTBRUK
•ENTREPRENADMASKINER
•SÅGVERK
•TRÄ- och METALLINDUSTRI
•TRYCKERIER
•INDUSTRIFASTIGHETER

Vi är Sveriges ledande
auktionsfirma då det gäller
nätkonkursauktioner.
Redan ett 90-tal av
Sveriges mest välkända
advokater anlitar idag våra
tjänster.

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT
VISA VAD VI GÅR FÖR.

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.
Namnlöst-6 1
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utbyte är tillåtet, men bör begrän
sas till vad som är nödvändigt för
förvärvets genomförande. I det fall
kommersiell information utbyts
måste säkerhetsåtgärder vidtas för
att förhindra att känslig information
sprids till mer än ett begränsat an
tal personer inom köpbolaget. Den
praktiska svårigheten i denna avväg
ning utgörs oftast av hur informa
tionen har spridits och om den har
medfört att konkurrensen på mark
naden har påverkats negativt, ex
empelvis genom att bolagen under
förvärvsprövningen – som kan bli
utdragen – på grund av erhållen in
formation kan anpassa sitt kommer
siella uppträdande på marknaden
på ett sätt som innebär att de inte
längre konkurrerar ”fullt ut”. Samma
överväganden gör sig självklart på
minda om förvärvet av någon anled
ning inte genomförs eller godkänns.

Om köparen till exempel fortlö
pande tar emot information om mål
bolagets dagliga verksamhet i syfte
att påverka hur den bedrivs innan
godkännande erhållits, är det en åt
gärd som kan försvåra en effektiv
förvärvskontroll och som därige
nom anses strida mot fullföljdsför
budet.
I andra fall av informationsutby
ten under förvärvsprocessen måste
åtgärderna bedömas mot bakgrund
av förbudet mot konkurrensbegrän
sande samarbeten och får inte ha till
syfte eller resultat att konkurren
sen på marknaden begränsas. Det
kan vara värt att påpeka att företa
gen fram tills att förvärvet godkänns
betraktas som konkurrenter och in
formationsutbyten därför är konkur
rensrättsligt känsliga. Praktiskt sett
tillhandahåller naturligtvis säljaren
endast känslig information till den

potentiella köparen efter ingående
av sekretessavtal eller när förhand
lingarna nått så långt att parterna ”i
princip” är överens.
Advokaten möts då ofta av oför
stående klienter som menar att ”det
väl inte kan utgöra något problem
att utbyta information som enbart är
betingad av förvärvsprocessen som
sådan utan någon avsikt att använ
da den i syfte att försvaga konkur
rensen på marknaden”. Självklart
finns ett helt legitimt intresse för
köparen att bedöma värde och risk
med förvärvet, men tyvärr tillämpas
konkurrensreglerna på sådant sätt
att företagen betraktas som konkur
renter ända fram till dess att ”clo
sing” skett. Är då detta en gordisk
knut? Riskfritt är det inte och ju
mer kommersiellt känslig informa
tion, desto högre risk för överträ
delser.

»
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Men om nu förvärvet sedermera
godkänns och ”closing” sker så är
väl saken med det känsliga infor
mationsutbytet överspelat? Faktiskt
inte, konstigt nog; risken för böter
finns fortfarande eftersom parterna
de facto var konkurrenter vid tid
punkten för utbytet. Möjligtvis skul
le konkurrensmyndigheterna i en
sådan situation kunna vara benägna
att ”se genom fingrarna” bland an
nat mot bakgrund av att det före
låg ett legitimt syfte med utbytet.
Men det får givetvis inte vara fråga
om att transaktioner används som
svepskäl för att utbyta kommersiellt
känslig information mellan konkur
renter.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Det är därför av stor betydelse att
vidta säkerhetsåtgärder när kom
mersiellt känslig information utbyts
exempelvis genom upprättande av
så kallade clean teams och sekretess
avtal i syfte att i så hög utsträckning
som möjligt säkerställa att informa
tionen inte sprids vidare eller ut
nyttjas i köparens verksamhet förrän
transaktionen har godkänts. I ett så
kallat clean team ingår ett begränsat
antal personer som inte är involve
rade i företagens dagliga verksamhet
och som dessutom är bundna av se
kretessåtaganden. Teamet tar emot
och granskar information från mot
parten. Proceduren säkerställer att
information bara utbyts på ett sätt
som är nödvändigt för förvärvets

genomförande och inte kan utnytt
jas i de inblandade företagens verk
samhet innan förvärvet godkänts.
Detta är dock inte oproblematiskt
från ett praktiskt och ansvarsmässigt
perspektiv, eftersom det innebär ett
stort ansvar för de personer som in
går i teamet att bedöma och värdera
erhållen information som sedan ska
ligga till grund för det köpande fö
retagets bedömning av målbolagets
värde utan att exempelvis vd och
ledning hos köparen ges möjlighet
att självständigt granska och värdera
informationen.
ADVOKATENS RÅDGIVNING
AVSEENDE GUN JUMPING
För advokatens del innebär det en
särskilt utmaning att rådge klienter
avseende denna ”del” av förvärvs
processen. Anledningen till detta
är att man ofta hamnar i bedöm
ningar av hur långt företagen kan gå
avseende informationsutbyte och
integration av verksamheten. Dessa
frågor baseras ytterst på bedöm
ningar av kommersiell art, och det
är vanskligt att bedöma vilka åtgär
der som faktiskt innebär att kontroll
över ett bolag erhålls eller vilken
information som är kommersiellt
känslig. En särskild utmaning för
advokaten uppstår när klienten vill
att advokaten ska ingå i ett så kal�
lat clean team eftersom advokaten
enligt Advokatsamfundets etiska
regler inte får ha någon ”överskotts
information” i förhållande till sin

klient. Advokaten måste därför i
dessa situationer erhålla ett otvety
digt samtycke från sin klient om att
advokaten inte behöver informera
klienten om innehållet i erhållen in
formation. Frågan är om detta ur ett
advokatetiskt perspektiv ens är möj
ligt. Troligtvis kan ett sådant upp
lägg endast vara försvarligt i väldigt
specifika situationer och advokaten
bör i dessa fall noga överväga om
och hur detta ska hanteras.
Avslutningsvis är det värt att på
peka det självklara att företagsför
värv förhoppningsvis kan och ska
leda till förbättrad tillväxt och inno
vation på marknaden. En tillämp
ning av de konkurrensrättsliga reg
lerna som inte tar hänsyn till reella
affärsmässiga behov riskerar dock
att leda till försämrade möjligheter
att genomföra för samhället kom
mersiellt välmotiverade förvärv till
gagn för näringslivet och i slutän
dan konsumenterna. Det är därför
av stor vikt att de konkurrensrätts
liga reglerna inte tillämpas så ”stel
bent” att kommersiellt välmotive
rade transaktioner förhindras eller
avsevärt försvåras exempelvis på
grund av svårigheten för en köpare
att värdera målbolaget på grund av
att säljaren inte ”vågar” tillhanda
hålla kommersiell information till
köparen av rädsla för att överträda
de konkurrensrättsliga reglerna.
Claes Langenius
Advokat
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AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
ADVOKAT STEN DE GEER
Sten De Geer har skrivit boken ”I
skärningspunkten mellan juridik
och politik – nio rättsfall” som
gavs ut den 2 oktober. Där skildrar han ärenden från sin egen
verksamhet som advokat.

DET VIKTIGASTE BUDSKAPET I BOKEN ÄR ATT ADVOKATEN MÅSTE KÄMPA
FÖR SIN KLIENT MED ALLA
LAGLIGA OCH MORALISKT
FÖRSVARBARA MEDEL
OCH ATT DET IBLAND KAN
VARA NÖDVÄNDIGT ATT
AGERA UTANFÖR RÄTTSSALARNA OCH OCKSÅ
SÖKA STÖD FRÅN MEDIA.

Sten De Geer den 18 februari 2009 när Guantánamofången Adel Abdul Hakim fick besked om att han får uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket meddelade senare att man skulle överklaga domen.

FOTO: TT

Advokaten i skärningspunkten mellan juridik och politik
Varför skrev du boken?
– Jag skrev boken på grund av
att jag precis avslutat min advo
katverksamhet och gärna vill
förmedla till unga jurister att
humanjuridik är ett både spän
nande och viktigt rättsområde,
även om lönsamheten är lägre
än för affärsjuristerna.

ning för demokratin. Advokater
na får naturligen en mycket god
inblick i bristfälligheter i gällan
de lagstiftning. De borde i myck
et större utsträckning än nu del
ge lagstiftarna sina iakttagelser
om dessa brister. Det skulle på
sikt kunna betyda en förbättring
av lagarnas kvalitet.

Vilket är det viktigaste budskapet?
– Det viktigaste budskapet i
boken är att advokaten måste
kämpa för sin klient med alla
lagliga och moraliskt försvarba
ra medel och att det ibland kan
vara nödvändigt att agera utan
för rättssalarna och också söka
stöd från media.

Vem hoppas du ska läsa boken?
– Boken har jag tänkt i första
hand riktar sig till den del av
allmänheten som är intresserad
av samhällsfrågor och till ung
domar som läser eller överväger
att börja läsa juridik.

Hur ser du på förhållandet
mellan juridik och politik i samhället i dag?
– Juridik är egentli
gen praktisk tillämp
ning av politik som
formaliserats och fix
erats i lagar. En fung
erande rättsstat är en
nödvändig förutsätt
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Vad var det roligaste med att
skriva boken?
– Det roligaste med att skri
va boken har varit att
få denna möjlighet att
få skildra mina kli
enters styrka att i ett
svårt underläge försva
ra sina mänskliga rät
tigheter.
Vad var det svåraste?
– Svårast var att göra

texterna läsbara för icke jurister
och samtidigt undvika förenk
lingar som skulle kunna även
tyra korrektheten i innehållet.
Har du fler planer på fler böcker?
– Jag håller på att skriva på nå
got som kanske kommer att re
sultera i ytterligare en bok, men
det är ännu för tidigt att bedöma
om det jag skriver kommer att
hålla tillräckligt god kvalitet för
att tryckas.
Varför har du engagerat dig politiskt?
– Jag har valt att engagera
mig politiskt eftersom jag kän
ner det som en moralisk skyl
dighet att försöka påverka sam
hället i den riktning jag anser
önskvärd. Det har dock alltid
varit ett problem för mig att jag
aldrig fullt ut kunnat omfatta nå
got partis program och under
ordna mig partidisciplin. Med
Vänsterpartiet, som jag i princip
står närmast, har jag alltid stått
i skarp konflikt beträffande par
tiets krav på svenskt EU-utträde
och i mitt tycke orimligt negati

va inställning till överstatlighet
till exempel beträffande asylrätt
och skatter.
I andra länder är det mycket vanligt att politiker har advokatbakgrund, men så är det inte i Sverige. Vad tror du att det beror på?
– Jag tror att många svenska
advokater anser det olämpligt
att visa sin politiska uppfattning.
Det kan hänga ihop med en viss
konservatism i skrået.
Tycker du att fler advokater borde engagera sig politiskt?
– Jag tror att det vore bra om
advokater engagerar sig i alla
riksdagspartier förutom Sveri
gedemokraterna, som jag inte
anser vara ett demokratiskt parti.
Varför borde advokaterna engagera sig i politiken?
– Advokater har mycket att
tillföra i politiken, de har vär
defulla insikter i vad som fung
erar bra eller mindre bra i våra
lagar. De kan förbättra lagstift
ningens kvalitet både i sak och
rent lagtekniskt.
57

AKTUELLT
Nya uppdrag
och utmärkelser
l Regeringen har

utsett Charlotte
Svensson till ny
generaltulldirektör och chef för
Tullverket. Närmast kommer
hon från Regeringskansliet
där hon varit statssekreterare
på tre olika departement.
l Marie-Anne

Linhardt vid
MAQS Advokatbyrå i Göteborg
finns för andra året i rad med
på listan Who’s Who Legal:
Sports. Hon är den första och
enda svenska advokat som
nämnts på listan över världens
mest framstående advokater
inom branschområdet sport.

Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Avsked för årets Sofior
Den 17 september avslutades
2017–2018 års omgång av mentorprogrammet Sofia.
Ett drygt trettiotal mentorer
och adepter samlades i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm
för en sammanfattande diskussion och gemensam avslutningsmiddag.
Årets omgång har bestått av 22
mentorer och 22 adepter. Adepterna och mentorerna återfinns
till vardags på advokatbyråer

samt inom rättsväsendet och
förvaltningen såsom Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och
andra myndigheter, domstolar
samt Regeringskansliet.
Vid det avslutande mötet gavs
möjlighet till reflektion och diskussion i mindre grupper samt
tillsammans med samtliga deltagande. Bland de deltagande fanns
adepter som under programtiden
tillträtt chefspositioner.
Såväl mentorer som adepter

gav uttryck för att vara mycket
nöjda med programmet. Årets
omgång kommer att utvärderas
ytterligare genom en enkätundersökning som har skickats ut
till samtliga medverkande i programmet.
Årets upplaga var den tolfte
omgången av programmet, och
nu har totalt 164 adepter deltagit
sedan pilotprojektet gick av stapeln hösten 2006.
Madeleine Galloni

l Viviénne

Dahlstrand, advokat och civilekonom, Johan
Klåvus, även han advokat
och civilekonom, samt Helena
Olenmark Malmström, advokat, är nya delägare i Trädgårdh Advokatbyrå. Viviénne
Dahlstrand är specialiserad på
bolagsrätt och fastighetsrätt,
Johan Klåvus på insolvensrätt
och processrätt och Helena
Olenmark Malmström på arbetsrätt och bolagsrätt.
Johan
Engdahl är ny medarbetare
på advokatfirman Delphi. Han
kommer närmast ifrån Volvo
Car Group.

l Dataskyddsexperten

Hörnberg är ny del
ägare i advokatbyrån Wigge
& Partners med ansvar för att
bygga upp byråns arbetsrättgrupp.
Henrik Trölle blir
ny delägare på Setterwalls i
Malmö. Henrik Trölle är specialiserad på entreprenadrätt.

l Advokat

l Sara

Sparring,
advokat och
delägare i Synch
Advokatbyrå är
ny ordförande
i Svenska Föreningen mot
Piratkopiering.
l Erik

Palmgren blir ny del
ägare i MAQS Advokatbyrå i Göteborg. Han kommer närmast
från Wästbygg Gruppen där
han arbetat som koncernjurist.
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Den 25–26 oktober är det dags
igen för advokater och biträdande
jurister från hela Sverige att
träffas på Advokatdagarna, som
i vanlig ordning lockar med högt
kvalificerade föreläsare.
Från premiären
2011 har Advokatdagarna vuxit
för varje år och
fyller numera alla
konferenslokaler
på Grand Hôtel i
Stockholm under två dagar. Det
är ett arrangemang som uppskattas av deltagarna inte bara för
de nästan 40 föreläsningarna,
utan kanske lika mycket för att
det ger tillfälle att träffa kollegor
från hela landet under lättsamma
former.
På årets konferens föreläser
över 50 av landets mest kva-

lificerade advokater, domare,
professorer och andra experter.
Bland föreläsarna finns Högsta
domstolens ordförande Anders
Eka, rikspolischefen Anders
Thornberg, justitiekanslern Mari
Heidenborg, hovrättspresidenten
Anders Perklev,
professorn i teoretisk filosofi och
författaren Åsa
Wikforss, advokaterna Robin Oldenstam och Anna
Ulfsdotter Forssell och många
andra.
Advokatdagarna motsvarar 12
utbildningstimmar som kan räknas
som obligatorisk vidareutbildning
för advokater. För mer information
och anmälan, se www.advokat
akademien.se eller kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se.

Lindahl och Roschier
advokatmästare i fotboll
Årets Advokat-SM i fotboll
avgjordes i slutet av augusti
på Östermalms IP och Stockholms Stadion. Svenska mästare i år blev Lindahls damer
och Roschiers herrar. Lindahl
vann sin final på full tid med
1–0 mot Kaiding som för första
gången ställde upp med ett
damlag. På herrsidan vann
Roschier mot finaldebutanterna De Basso & Bodström efter
en rafflande straffläggning.
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l Johan

Starkt program på årets Advokatdagar

Allt för styrelse och ledning
Sveriges ledande leverantör av styrelseportaler.
Över 20 000 styrelseledamöter använder TeamEngine.

TeamEngine

TeamEngine

TeamEngine

Insider Manager

Styrelseportal

Krisportal

Med TeamEngine Insider
Manager skapar och hanterar
ni era insiderförteckningar/
loggböcker online. Ett
automatiserat system som gör
en besvärlig och tidskrävande
uppgift smidig och lättskött.

TeamEngine Styrelseportal
hjälper er att samla och
distribuera materialet till er
styrelse på ett säkert och smidigt
sätt. Ledamöterna kan ta del av
dokumenten, föra anteckningar
och signera protokoll var de än
befinner sig i världen, via app
eller webb.

TeamEngine Krisportal ger er
säker lagring av er krisplan och
övriga dokument på en extern
plats. Hantera krisgruppens
möten och samla alla berörda
personers kontaktuppgifter
och roller.

Mobilt BankID

Lagring i Sverige

GDPR

För att prova gratis, få en demonstration eller mer information
ring oss eller besök vår hemsida

08-723 80 90

www.teamengine.com

ISO 27000 compliant

Gasell
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AKTUELLT

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

Festskrift till Stefan
Lindskog
Redaktörer: Lars EdSTEFAN
LINDSKOG
lund, Johnny Herre,
Svante O. Johansson,
Jan Kleineman, Gertrud Lennander
Förlag: Jure
Denna festskrift tillägnas Stefan Lindskog
med anledning av att
han sommaren 2018
lämnade tjänsten som ordförande vid Högsta
domstolen. Stefan Lindskog har en omfattande verksamhet bakom sig som akademiker,
advokat och domare. Han blev jur. dr vid
Stockholms universitet 1985 och adjungerad
professor vid Göteborgs universitet 1989. Åren
2004–2007 var han ordförande i Advokatsamfundet. Han har skrivit ett stort antal böcker
och artiklar i civil- och processrättsliga ämnen. Den omfångsrika festskriften innehåller
ett femtiotal artiklar inom vitt skilda ämnesområden, författade av vänner och kollegor.
FESTSKrIFT TILL

Vänbok till Mats Melin
Redaktörer: Thomas
Bull, Henrik Jermsten,
Sara Uhrbom
Förlag: Iustus
Mats Melin har haft en
rad befattningar inom
domstolar och myndigheter, bland annat
som chefsjustitieombudsman, lagman i
Svea hovrätt, rättssakkunnig vid Justitiedepartementet och kanslichef i EU-domstolen.
Denna vänbok tillägnas Mats Melin med anledning av att han sommaren 2018 avgick som
ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen,

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2018 om inte annat anges.
Ahlström, Kristina: Förvaltningslagen : en kommentar
(1., rev. uppl. Karnov Group.
305 s.)
Arrowsmith, Sue: The law of public and utilities procurement:
regulation in the EU and UK.
Vol. 2 (3. ed. London : Sweet
& Maxwell. 1285 s.)
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en tjänst som han innehaft sedan 2011. Festskriftsartiklarna inom olika rättsvetenskapliga
ämnen är författade av vänner och kollegor i
och utanför Sverige.

på vilket sätt förvaltningsprocessen kan vidareutvecklas och om det ankommer på lagstiftaren eller Högsta förvaltningsdomstolen att
bidra till den utvecklingen.

AVHANDLINGAR

BOK

Arvsrätt eller rätten till arv : en studie om
arvsberättigande och kvarlåtenskapens
fördelning av Karin Kulin Olsson, Örebro
universitet
Grunderna för den svenska arvsrättsliga
regleringen härrör från början av 1900-talet
och har inte varit föremål för några större
reformer under de senaste 100 åren. Avhandlingen undersöker ur ett historiskt perspektiv
i vilken utsträckning arvslagen är anpassad
till dagens samhälle. Den behandlar frågor
som rätten till arv, principer om kvarlåtenskapens fördelning och motiven bakom dessa. I
ett avslutande kapitel granskas några frågor
som kan komma att behöva omvärderas i
framtiden, som arvsordningens begränsning, laglottens existens, efterlevande makes
ställning och så vidare. Författaren anser att
större hänsyn bör tas till arvlåtarens frihet att
helt förfoga över fördelningen av sin egendom
efter döden och förespråkar en utökad eller
full testamentsfrihet som ett sätt att reformera arvsrätten för att den ska bli i takt med
sin tid.

Domardansen av Lena Ebervall och Per E
Samuelson, Piratförlaget
En verklighetsbaserad roman om en av
1950-talets så kallade rättsröteaffärer där
rådmannen Folke Lundqvist, domare vid
Stockholms rådhusrätt, är huvudperson.
Lundqvist var i många år misstänkt för att
ekonomiskt ha missbrukat sin ställning som
förmyndare och för att ha förskingrat miljonbelopp utan att bli avsatt, trots en rad
anmälningar. Först i början av 1950-talet dömdes han till fängelse för ett stort antal brott
begångna i över 20 års tid. En berättelse om
girighet, maktmissbruk och vänskapskorruption i det svenska folkhemmet. Boken är advokaterna Lena Ebervall och Per E Samuelsons
femte roman om historiska rättsfall. De har
tidigare gett ut Ers Majestäts olycklige Kurt
(2008), Mördaren i folkhemmet (2012), Bombmannens testamente (2014) och Florence Stephens förlorade värld (2017).

Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken
av Michaela Ribbing, Stockholms universitet
(Jure)
Även om förvaltningsprocessen är en egen
processform tillämpas i vissa fall regler i rättegångsbalken, RB. I avhandlingen analyserar
författaren centrala förvaltningsrättsliga
karaktärsdrag samt vilken roll eller funktion
rättegångsbalken egentligen har i förvaltningsprocessen. Vidare identifieras tre typsituationer där RB används i förvaltningsprocessen: förvaltningsprocesslagen, FPL, innehåller
hänvisningar till regler i RB, vissa regler har
likartad utformning samt Högsta förvaltningsdomstolen hänför sig ibland vid bedömningen
av oreglerade processuella situationer till
regler i RB. Mot denna bakgrund diskuteras

Artikelsamling 2017 / Svensk
idrottsjuridisk förening ; red.:
Krister Malmsten (SISU idrottsböcker, 2017. 221 s. Idrottsjuridisk skriftserie ; 22)
Clevesköld, Lars: Sekretess :
handbok för socialtjänsten /
Lars Clevesköld, Anders Thunved (5. uppl. Norstedts juridik.
115 s.)
Essen, Ulrik von: Förvaltningsrättens grunder / Ulrik von Essen,

Alf Bohlin, Wiweka Warnling
Conradson (3. uppl. Norstedts
juridik. 332 s.)
Gottlieb, Jakob: Riskerna med
varumärken, produkter och
reklam : en praktisk handbok
för varje företagsledare, kommunikationschef och reklamleverantör med 58 illustrerade
rättsfall / Jakob Gottlieb, Mats
Lundberg, Niklas Sandell (2.
uppl. Vulkan. 247 s.)

Hellner, Jan: Skadeståndsrätt /
Jan Hellner, Marcus Radetzki
(10. uppl. Norstedts juridik.
509 s.)
Krüger Andersen, Paul: Aktie- og
anpartsselskabsret : kapitalselskaber / Paul Krüger
Andersen ; under medvirken af
Peter Krüger Andersen
(13. udg. København : Juristog Økonomforbundet, 2017.
680 s.)
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BOKTIPSET: RAGNAR PALMKVIST

”Oftast har jag flera böcker
på gång samtidigt”
Advokatsamfundets förre
chefsjurist Ragnar Palmkvist
blev rikskänd när han pedagogiskt förklarade Stockholms
tingsrätts dom mot Rachmat
Akilov. Numera är han hovrättslagman i Svea hovrätt,
men hinner fortfarande läsa
skönlitteratur.

Provocerande men inte olagligt
att låta NMR få demonstrera
Demonstrationsfriheten är en
självklar rättighet reglerad i regeringsformen, och polisen kan
därför inte neka vissa grupper
demonstrationstillstånd för att
deras åsikter kan uppfattas som
stötande. Det förklarade Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg i TV 4:s Nyhetsmorgon den 21 augusti. Anne
Ramberg uttryckte i inslaget sin
djupa respekt för dem som kände
avsky inför demonstrationen i
Stockholm den 25 augusti, men
konstaterade att polisen måste
tillämpa lagen.

Hinner du läsa något på fritiden
och vad ligger i så fall på ditt nattduksbord?
– Jag slukar inte böcker på
samma sätt som jag gjorde förr
i tiden, men något blir det i alla
fall. Oftast har jag flera böcker
på gång samtidigt, just nu En
äkta man av Dennis Lehane och
Orden som formade Sverige av
Elisabeth Åsbrink.

MEDIERNA

Skönlitteratur eller facklitteratur – vilket föredrar du?
– Skönlitteratur. Och historia.
Och biografier. Med mera.
Vilken är din starkaste läsupplevelse i livet?
– Jag vet inte om jag kan peka
ut någon särskild. Den bok jag
bläddrar i oftast är i alla fall lag
boken.

Akademien är inte så
privat som den tror
Martin Sunnqvist, jur. dr, rådman
och gästkrönikör i detta nummer
av Advokaten, redde i Svenska
Dagbladet den 18 september ut frågan om Svenska akademiens rättsliga ställning och jämförde bland
annat med Advokatsamfundet.

Vilken bok skulle du köpa till en
god vän just nu?
– Det beror lite på vilken vän
det är, men min barndomsvän
Tomas skulle uppskatta att
läsa Hitlers München av Svan
te Nordin.

Lundén, Björn: Aktiebolag : skatt,
ekonomi och juridik / Björn
Lundén, Ulf Bokelund Svensson (24. uppl. Näsviken : Björn
Lundén information. 405 s.)
Nergelius, Joakim: Komparativ
statsrätt (9. uppl. Lund : Juristförl. 69 s.)
Rainey, Bernadette: Jacobs, White
and Ovey : the European ConADVOKATEN NR 7 • 2018

vention on Human Rights / Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks,
Clare Ovey (7. ed. Oxford : Oxford Univ. Press, 2017. 692 s.)
Skorup, Ulf: Hyreslagarna : Jordabalken 12 kap., lagen om
uthyrning av egen bostad, hyresförhandlingslagen m. fl. författningar samt kommentarer :
i lydelsen 2018 / av Ulf Skorup,

Tomas Underskog (11. uppl.
Karnov Group. 384 s.)
Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas
takeover-regler / Göran Nyström, Robert Ohlsson, Erik
Sjöman, Rolf Skog (5. uppl.
Norstedts juridik. 518 s.)

Werlauff, Erik: Obligationsretten
: en introduktion (Køpenhavn
: Jurist- og Økonomforbundet,
2017. 284 s.)
Woxholth, Geir: God advokatskikk
(Oslo : Gyldendal. 504 s.)
Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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GOLSHANAK
FATAHIAN

FANNY
GLEISS WILBORG

T.f. hovrättsassessor vid
Svea hovrätt. Har arbetat
som domare på Södertörns
tingsrätt. Innan domarbanan
arbetade hon på EUenheten på Justitiedepartementet.

Advokat och grundare av
Advokatfirman Lundberg &
Gleiss, inriktad på tvistlösning. Har tjänstgjort som
domare i domstol, senast
som chefsrådman vid
Södertörns tingsrätt.

ATT TVISTA
I HOVRÄTT

Datum: 5 december, 2018.
Plats: Funckens gränd 1,
Gamla Stan, Stockholm.
Boka: 08-41 003 006,
info@fakultetskurser.se
www.fakultetskurser.se

Sveriges främsta föreläsare kring hovrättsprocessen
Är hovrättsprocessen bara
en upprepning av tingsrättsprocessen? Eller kan
du använda regler och
strategier för att förhindra
att processen bara blir en
repris? Och vad bör du
tänka på vid tingsrätten för
att säkra framgång i hovrätten?

NYHET!

ATT TVISTA
I HOVRÄTT
DATUM: 5 DECEMBER

Kursen Att tvista i Hovrätt
ger dig en genomgång
av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål och ett mer
praktiskt perspektiv på
ombudets roll. Föreläsarna
går igenom hela processen:
från hur överklagandet
bör vara utformat, bestämmelserna om prövningstillstånd till huvudförhandlingen och hur du kan
hantera bevisningen.
Syftet med kursen är att
skapa större trygghet i
regelverket men även i de
praktiska frågorna, hur man
faktiskt gör eller borde göra.

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med universitetet.

SAMFUNDET

 YA LEDAMÖTER
N
DEN 31 AUGUSTI 2018
Charlotta Agrell, Advokatbyrån
Kaiding Kommanditbolag, Umeå
Anna Ahlénius, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm
Henning Albertsson, Wesslau
Söderqvist Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping
Anna Almroth, AG Advokat KB,
Stockholm
Amir Amdouni, Advokatfirman
Devlet AB, Stockholm
Richard Anderkron, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Johanna Annerback, Advokatbyrån
STARK i Väst AB, Borås
Gabrielle Asklund, Advokatfirman
Salmi & Partners AB, Stockholm
Jakob Aurelius, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö
Helena Berger, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm
Malin Berggren, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Anna Bergsten, Advokatfirman
Wikner AB, Falun
Joel Björnfot, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Linnea Bonde, Advokatbyrån Anna
Heurlin AB, Varberg
Sanna Böris, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB, Stockholm
Natalie Comrin, Måres Advokatbyrå
AB, Göteborg
Clarence Crafoord, Juristfirman
Clarence Crafoord, Stockholm
Eva Danielson, Ramberg Advokater
KB, Stockholm

Preeti Dhillon, Andulf Advokat AB,
Stockholm
David Ehn, Advokatbyrån Moreau,
Olsson & Högberg AB, Karlstad
Marielle Eide, Advokatfirman
Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Anna Eidvall, Kompass Advokat AB,
Stockholm
Arvid Eklann, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Jenny Eliasson, Advokatbyrå Prima
AB, Borås
Johan Englund, Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB, Stockholm
Madeleine Engzell, PG Magnusson
Advokatbyrå AB, Stockholm
Eva Rosén Eriksson, Advokat
Gruppen LUND AB, Lund
Behrang Eslami, Advokatfirman
Defens AB, Stockholm
Johanna Flink, Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB, Stockholm
Ylva Forsberg, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm
Jakob Frost, Advokatfirman
Southlaw HB, Malmö
Linus Gardell, Lewis Langley &
Partners Advokatbyrå AB, Stockholm
Amanda Granqvist, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm
Fredrik Gunnard, Advokatfirman
Törngren Magnell KB, Stockholm
Malin Haag, Advokatfirman Vinge
KB, Stockholm
Emilie Hjelte, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg
Sara Hovstadius, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Maria Håkansdotter, Advokatfirman
Vinge KB, Malmö

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

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

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

info@sydtolk.se
www.sydtolk.se

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2018/0763 Betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)
R-2018/0777 Betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion
(SOU 2018:16)
R-2018/0930 Promemorian Anpassning av lagen om passagerarregister
till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12)
R-2018/0960 Promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
R-2018/0998 Promemorian Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket
R-2018/1049 Promemorian Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang
– Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)
R-2018/1105 Betänkandet Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan (SOU 2018:33)
R-2018/1182 Betänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)
R-2018/1192 Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kredit
riskhantering – Komplettering
R-2018/1193 Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn
R-2018/1194 EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet
R-2018/1225 EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om
överträdelser av unionsrätten
R-2018/1226 Promemorian Förverkande och annan sådan särskild rättsverkan vid föreläggande av ordningsbot
R-2018/1281 Bolagsverkets promemoria Hemställan om ändring av
1 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagsförordningen
R-2018/1362 Datainspektionens förteckning enligt artikel 35.4 i EU:s
dataskyddsförordning
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

Sebastian Iso-Kamula, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Karin Johnsson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Pernilla Jonsson, Advokatfirman
Kjällgren AB, Uddevalla
Madeleine Jönsson, Foyen
Advokatfirma KB, Stockholm

Emelie Jörwall, Advokatfirman
Hemzelius Fransson AB, Lund
Felek Kartal, KRIM advokater HB,
Stockholm
Sofia Kax, Sandart & Partners
Advokatbyrå KB, Stockholm
Johan Kennemyr, Eversheds
Sutherland Advokatbyrå AB,
Stockholm

»

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

Dr. Bo Kuritzén

Leg läkare

Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se
Internet: www.kuritzen.se
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Maria Klasson, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm
Maria Dahlin Kolvik, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm

Mark Kristoffersson, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm
Alexandra Kruse, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB, Stockholm
Alexander Källström, Nihlmark &

Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm
Martin Lager, Advokatfirman Bergmyr & Partners HB, Malmö
Mikaela Lamrin, Walthon Advokater AB, Stockholm
Matilda Landström, Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB, Uppsala
Linnea Lindberg, Foyen Advokatfirma KB, Malmö
Annelie Lindstedt, Advokatfirman
NOVA AB, Stockholm
Chanelle Malmqvist, Advokatbyrån
Lege AB, Stockholm
Filip Nilsson Markhed, Advokat
firman Lindahl KB, Uppsala
My Mattsson, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm
Anna Melander, Advokatfirman
Lundberg & Åkerlund HB, Luleå
Siri Mårtensson, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg
Elin Nilsson, Advokatfirman NOVA
AB, Stockholm
Caroline Nord, Advokatgruppen
Mikael Nilsson i Malmö AB, Malmö
Rebecca Högberg Nordin, Celsus
Advokatbyrå HB, Stockholm
Johanna Norman, Zedendahl
Advokatbyrå Norman AB, Uppsala
Sofia Törnroth Nyberg, Advokat
firman Vinge KB, Stockholm
Mehrnaz Pakgohar, Advokatfirma
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Emanuel Petersson, Advokatfirman
Hemzelius Fransson AB, Lund
Tom Pripp, Pripplaw AB, Östersund
Erik Victor Ragnå, Advokatfirman
MarLaw AB, Stockholm

Sixto Rios, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Stockholm
Sara Ronéus, Carlstads Advokatbyrå HB, Karlstad
Beatrice Eddysson Rämsell,
Stommen Juridik AB, Ed
Adam Röning, Gaestadius Advokater HB, Göteborg
Henrik Schön, Advokatfirman Vinge
KB, Stockholm
Josefin Sjöström, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Ingrid Sondell, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Göteborg
Anna Wallentin Staaf, Advokat
Maarit Eriksson AB, Stockholm
Anton Strandberg, Ahlgrens
Advokatbyrå HB, Umeå
Ingela Sundelin, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm
Maria Sundqvist, Advokatbyrån
Wallin & Partners AB, Stockholm
Isabelle Sundström, Eversheds
Sutherland Advokatbyrå AB, Stockholm
Tobias Svadling, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg
Jacob Rosell Svensson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Malmö
Marie Widell Traunsberger,
Advokatbyrån Limhamnsjuristen
AB, Limhamn
Elin Törnbladh, Advokatfirman
Steinmann AB, Stockholm
Paola Uggla, Ulrika Rogland
Advokatbyrå AB, Malmö
Jonas Vandér, Advokatfirman
Abersten HB, Gävle

Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen
eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med
mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus
fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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SAMFUNDET
Per Karlsson

Svensk
kontroll av
företagsförvärv
Abraham Zeito, Advokaterna Hurtig
& Partners AB, Uddevalla
Fredrik Zenngard, Advokatfirman
Salmi & Partners AB, Göteborg
Hanna-Marija Zivojinovic, Advokatbyrån Dubio AB, Stockholm
REGISTRERADE EU-ADVOKATER
Virginie Kurtz (avocat ,Belgien),
Advokatfirman Hammarskiöld & Co,
Stockholm
UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Den svenska förvärvskontrollen förklaras här på ett tydligt
och klart sätt. Varför görs den, hur går det till och vad måste
man tänka på? En ovärderlig hjälp oavsett om du är ombud,
domare eller bolagsjurist.

714 kr exkl moms | 978-913911577-9 | nj.se

GDPR

EU:s dataskyddsförordning – GDPR – tillämpas från och med den 25 maj 2018 och
ersätter personuppgiftslagen. Den omfattar alla företag, myndigheter, föreningar och
övriga organisationer som behandlar personuppgifter. Reglerna ger ett förstärkt skydd
vid behandling av personuppgifter, ställer höga krav på tillämparna och leder till kraftigt ökade sanktioner vid överträdelser. Men, rätt hanterade, skapar de också många
möjligheter till att bygga tillit och skaffa konkurrensfördelar i den digitala ekonomin.
I GDPR – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen har författarna tagit ett helhetsgrepp om ämnet och i boken behandlas bl.a.
• personuppgiftslagstiftningens historia
• allmänna begrepp
• de viktiga dataskyddsprinciperna
• dataskyddsförordningens förhållande till
annan lagstiftning
• hur en dataskyddsorganisation i praktiken
kan utformas med roller och processer
• hur man bygger en dataskyddskultur och
implementerar ett dataskyddsprogram
• reglerna om insamling
• möjligheterna att behandla person-

•
•
•
•
•
•
•

uppgifter om anställda och kunder
regleringen inom den offentliga sektorn
uppfyllandet av registrerades rättigheter
överföringar av personuppgifter
säkerhetsåtgärder
radering av personuppgifter
förhållandet mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
konsekvenserna av att överträda dataskyddsförordningen

GDPR – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen vänder sig
till privata aktörer, den offentliga sektorn, föreningar och andra organisationer som
behöver kunskap för att kunna efterleva dataskyddsförordningen.
Bokens författare har sammanlagt över 50 års erfarenhet av juridiskt och praktiskt
arbete med dataskyddsfrågor från en stor mängd olika organisationer i både privat och
offentlig sektor.

FÖRFATTARNAMNET skrivs med kapitäler (teckenformat), övrig text normal. Typsnitt Bliss 2 Regular, storlek
9,5/12 pt.

David Frydlinger | Tobias Edvardsson | Caroline Olstedt Carlström | Sandra Beyer

DAVID FRYDLINGER
TOBIAS EDVARDSSON
CAROLINE OLSTEDT CARLSTRÖM
SANDRA BEYER

GDPR

Äktenskapsbalken
En kommentar
Lars Tottie
Örjan Teleman

Juridik, organisation och säkerhet
enligt dataskyddsförordningen

ISBN 978-91-39-11431-4

BLÅ BI BLI OT EKE T

kundservice@nj.se
www.nj.se

omslag_148x210_GDPR.indd 2-3

Nyhet

2018-04-10 09:12

Offentlighet i det digitala samhället
Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna
till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen,
men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten.
Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna
handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i
det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi
för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av
reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. Respektive rättsområde
diskuteras överskådligt och i skilda avdelningar.
Boken riktar sig i första hand till myndighetsjurister och andra som
arbetar praktiskt med information från den offentliga förvaltningen.

stefan larsson är docent i teknik och social förändring, jurist och lektor

vid avdelningen för fastighetsvetenskap på Lunds universitet samt programchef
för digitala samhället vid tankesmedjan Fores.

Ledendal | Larsson | Wernberg

jonas ledendal är jur.dr. i handelsrätt och forskar om IT-rätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han disputerade på en avhandling om internationellt rättsskydd för datorprogram.

Offentlighet i det digitala samhället
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GDPR

Karin Ahlstedt, Stockholm, 15 juni
2018
Magnus Andersson, Stockholm,
15 augusti 2018
Anders Aronsson, Eskilstuna,
31 augusti 2018
Karin Attorps, Stockholm,
31 augusti 2018
Nina Bennet, Stockholm, 1 juli
2018
Jennifer Hagerman Berger,
Stockholm, 30 juni 2018
Carolina-Marie Bergquist,
Göteborg, 27 juli 2018
Maria Blomberg, Stockholm,
31 augusti 2018
Josephine Borg, Stockholm,
30 juni 2018
Lisa Claar, Umeå, 1 juni 2018
Michaela Davéus, Stockholm,
31 augusti 2018
Katarina Winiarski Dol, Stockholm,
17 augusti 2018
Joakim Edoff, Göteborg, 24 augusti
2018
Linn Ejderhamn, Stockholm, 22 juli
2018
Fanny Ericson, Umeå, 17 juni 2018
Anders Gustavsson, Stockholm,
31 juli 2018
Patricia Haddad, Stockholm,
17 augusti 2018
Lisa Hammarberg, Uppsala,
31 augusti 2018
Emil Albihn Henriksson, Stockholm, 6 augusti 2018
Thomas Hörnfeldt, Örnsköldsvik,
30 juni 2018
Josefin Johansson, Stockholm,
14 augusti 2018
Tobias Jonsson, Uppsala,
27 augusti 2018
Daniel Kim, Stockholm, 31 augusti
2018

Anna-Karin Kjellström, Malmö,
11 augusti 2018
Julia Lacandler, Borås, 31 augusti
2018
Karl Lindelöw, Stockholm, 30 juni
2018
Johanna Lindqvist, Göteborg,
17 augusti 2018
Dennis Lundquist, Stockholm,
7 augusti 2018
Dick Lundqvist, Stockholm,
31 augusti 2018
Claes Månsson, Stockholm, 30 juni
2018
Henric Namander, Göteborg,
15 juni 2018
Viktor Olsson, Stockholm, 30 juni
2018
Håkan Pihl, Göteborg, 5 juni
2018
Eric M. Runesson, Stockholm,
1 september 2018
Frida Segenmark, Stockholm,
25 juli 2018
Leonie Selting, Stockholm,
1 augusti 2018
Jonna Sidén, Stockholm, 22 augusti
2018
Åsa Sjögren, Stockholm, 26 augusti
2018
Philip Stragne, Stockholm, 28 juni
2018
Göran Wernstedt, Stockholm,
30 juni 2018
Jonas Wiberg, Sollentuna,
20 augusti 2018
Bertil Villard, Stockholm, 1 juli
2018
Gabriel Örün, Stockholm, 21 juni
2018

GDPR

ÄKTENSKAPSBALKEN

D Frydlinger, T Edvardsson,
C Olstedt Carlström, S Beyer
571 kr exkl moms, 978-913911431-4

Lars Tottie, Örjan Teleman
1751 kr exkl moms, 978-913902105-6

jonas ledendal
stefan larsson
joakim wernberg

Offentlighet i det
digitala samhället
Vidareutnyttjande, sekretess
och dataskydd

Arrende- och andra
nyttjanderättsavtal i
praktiken

joakim wernberg är fil.dr. i ekonomisk geografi och forskningsledare vid
Entreprenörskapsforum. Han har tio års erfarenhet av policyanalys och har
bland annat specialiserat sig på EU:s inre digitala marknad och den datadrivna
ekonomin.
ISBN 978-91-39-11552-6

Nyhet

kundservice@nj.se
www.nj.se

 PPHÄVNING AV
U
EU-REGISTRERING

OFFENTLIGHET I DET DIGITALA
SAMHÄLLET

ARRENDE- OCH ANDRA NYTTJANDERÄTTSAVTAL I PRAKTIKEN

J Ledendal, S Larsson, J Wernberg
564 kr exkl moms, 978-913911552-6

Nils Larsson, Stieg Synnergren
721 kr exkl moms, 978-913911604-2

Mahgol Sharili, Helsingborg,
2 januari 2018
Beställ på nj.se eller i närmaste bokhandel.
AVLIDNA LEDAMÖTER
Jesper Grünbaum, Stockholm,
2 augusti 2018
Erik Järneström, Västervik,
28 mars 2018
Stig Rindborg, Lidingö, 17 juli
2018
Lars-Henrik Tisell, Stockholm,
12 juli 2018
Anita Wikefeldt, Värnamo, 10 april
2018
65

TILL SIST

Om samfundets
europeiska arbete
säkerhet och mänskliga rättigheter på det europeiska
en tanke med den här spalten är att uppmärksamma olika de
planet. En röd tråd i arbetet är även värnandet om advo
lar av Advokatsamfundets verksamhet. I dag tänkte jag
katens oberoende ställning och skyddet för advokatse
säga några ord om vad vi gör på det europeiska planet.
kretessen.
Utgångspunkten är att samfundet inte bara har att
Från svensk sida arbetar vi konsekvent med att upp
tillvarata svenska advokaters intressen; det ankommer
rätthålla den svenska modellen för reglering av advokat
också på oss att försvara demokrati, rättssäkerhet och
marknaden. Frånvaron av advokatmonopol och en ord
mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands.
ning med ett advokatsamfund som är självreglerat och
Ett internationellt engagemang är inte enbart viktigt
som på egen hand utan statlig inverkan utövar tillsyn
för att kunna påverka rättsutvecklingen inom EU, utan
över sina ledamöter och sörjer för dess kvalitet och pro
även för att nationellt kunna försvara advokatrollen och
fessionalism, är saker som gagnat oss och lett till en po
upprätthålla advokatetiska kärnvärden. Ett långsiktigt
sitiv syn på den svenska advokatmarknaden i omvärlden.
internationellt engagemang, med goda kontakter och ett
Att upprätthålla denna ordning är särskilt angeläget i ti
väl fungerande samarbete med andra länders advokat
der när grundläggande rättsstatliga principer ifrågasätts
samfund och internationella advokatorganisationer, gag
och lagstiftning hotar advokatetiska kärnvär
nar våra möjligheter att påverka advokatens
den. Att aktivt delta i CCBE:s arbete med
vardag i positiv riktning och att värna den
verkar till att vi kan göra det.
demokratiska rättsstaten, både här hemma
CCBE har på senare tid haft anledning
och i vår omgivning.
FRÅN SVENSK
att uppmärksamma utvecklingen i vissa av
På det europeiska planet bedrivs sam
SIDA ARBETAR
EU:s medlemsstater där rättsstaten och dess
fundets arbete huvudsakligen i Rå
det för de europeiska advokat
VI KONSEKVENT grundläggande principer utmanas på ett sätt
som är helt oacceptabelt. Jag tänker i första
samfunden, till vardags kallat
MED ATT
hand på utvecklingen i Polen men även i vis
CCBE (Council of Bars and Law
UPPRÄTTHÅLLA sa andra europeiska stater.
Societies of Europe). Det är en
DEN SVENSKA
Till och med den gemensamma europeiska
sammanslutning av 45 euro
värdegrund som kommit till uttryck i Euro
peiska advokatsamfund som
MODELLEN
om de mänskliga rättighe
företräder drygt 1 miljon advo
FÖR REGLERING pakonventionen
terna ifrågasätts. Detsamma gäller domsto
kater. Den svenska CCBE-de
AV ADVOKATlars och advokaters oberoende ställning. Det
legationen består av advokaten
är av största vikt att dessa hot uppmärksam
Jan E. Frydman, som är de
MARKNADEN.
mas och att vi gemensamt agerar med kraft
legationschef, samt sam
för att stärka rättsstatens grundvärden.
fundets ställföreträdan
I det sammanhanget är det särskilt glädjande att kunna
de chefsjurist Johan Sangborn och
konstatera att CCBE och Europarådet gemensamt tagit
generalsekreteraren Anne Ramberg.
initiativ till en särskild konvention om advokatyrket som
Någon gång deltar också andra.
förhoppningsvis kommer att få stort genomslag till skydd
Exempelvis har jag deltagit vid ett
för advokatyrkets oberoende och andra kärnvärden.
CCBE-möte och hoppas göra det
Nämnas kan också CCBE:s värdefulla arbete med pen
igen framöver.
ningtvättsregleringen och annan lagstiftning som åläg
EU:s och Europarådets insti
ger advokater informationsskyldighet i strid med advo
tutioner konsulterar CCBE i all
katetiska kärnvärden.
central europeisk lagstiftning
och andra viktiga rättsliga frå
gor av gränsöverskridande na
tur.
Huvudinriktningen i
CCBE:s arbete är värnandet
av de grundläggande princi
Christer Danielsson
perna om demokrati, rätts
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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Nya böcker från Karnov Group
fler finns att beställa på karnovgroup.se

1031 kr

exkl. moms

STRAFFPROCESSUELLA TVÅNGSMEDEL
– NÄR OCH HUR FÅR DE ANVÄNDAS?
Av: Gunnel Lindberg

Utöver de grundläggande frågorna om när och hur
tvångsmedlen får användas beskriver Gunnel Lindberg
en rad handläggningsfrågor och tänkbara situationer
som över huvud taget inte diskuteras i annan litteratur.
ISBN: 978-91-7610-541-2 | 928 sidor

1106 kr exkl. moms
ISBN: 978-91-7610-664-8
792 sidor

REGERINGSFORMEN 2 UPPL.
Anders Eka, Johan Hirschfeldt,
Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö

588 kr exkl. moms
ISBN: 978-91-7610-678-5
306 sidor

FÖRVALTNINGSLAGEN
(Reviderad 1:a upplaga)
Kristina Ahlström

1260 kr exkl. moms
ISBN: 978-91-7610-662-4
584 sidor

DISTRIBUTIONSAVTAL OCH
KONKURRENSRÄTTEN
Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Fredrik
Lindblom, Kristoffer Molin, Maja Wettergren,
Sanna Widén

280 kr exkl. moms
ISBN: 978-91-7610-660-0
126 sidor

BEVISBÖRDA OCH BEVISKRAV
Mikael Kullberg

2380 kr exkl. moms
ISBN: 978-91-7610-670-9
1770 sidor

BROTTSBALKEN (3 BAND)
Petter Asp, Sandra Friberg, Frida Göranson, Sven
Johannisson, Mattias Larsson, Eric Leijonram, Göran
Nilsson, Mari-Ann Roos, Karin Sandahl, Magnus
Ulväng, Lars Wallinder, Josef Zila, Jack Ågren

839 kr exkl. moms
ISBN: 978-91-7610-676-1
384 sidor

HYRESLAGARNA 11 UPPL.
Ulf Skorup, Tomas Underskog

315 kr exkl. moms
ISBN: 978-91-7610-674-7
116 sidor

BROTTSBALKEN 6 KAP.
Petter Asp, Göran Nilsson

Zeteo.

”Allt du behöver
som jurist ska finnas
i Zeteo.”

Zeteos lösningar gör ditt arbete enklare.
Svenska juristers populäraste arbetsverktyg erbjuder de rättskällor, lagkommentarer, e-böcker och
juridiska e-kurser du behöver för att tryggt kunna fatta avgörande beslut. Med Zeteos omfattande
innehåll och funktionalitet kan du snabbt leverera rätt svar på svåra juridiska frågor.

Läs mer om Zeteo på vår nya hemsida

nj.se/zeteo

