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i sverige har året sina tydliga årstider och traditioner. Vissa tra-
ditioner kommer till medan andra tynar bort. En del av de till-
kommande väcker både antipatier och sympatier. Halloween 
firas numer flitigt i många orter riket runt till många utklädda, 
glada och till stora delar spratt- och godissugna barns stora 
glädje. Men på Facebookkonton knorras det bland äldre om 
den nymodiga och främmande traditionen.

Även i advokatvärlden har nya traditioner infunnit sig. I 
november gick Advokatdagarna av stapeln för åttonde gång-
en på Grand Hôtel i Stockholm. Stora skaror advokater från 
när och fjärran, från små som stora byråer, möttes på det som 
blivit den stora årliga mötesplatsen för Sveriges advokater. 
En tradition som redan från starten togs till advokaternas 
hjärtan. Färre tycks sakna de forna och numer insomnade all-
männa advokatmötena* som ersatts av just Advokatdagarna.

Inte långt efter Advokatdagarna var det dags för Stock-
holm Human Rights Award, som i år delades ut för tionde 
gången under högtidliga former i Berwaldhallen i Stockholm 
till professor Thomas Buergenthal. Även detta en numer på-
litlig tradition i den svenska advokatkalendern. Just i år blev 
ceremonin mer än vanligt en känslomässig upplevelse; inte 
minst på grund av att flera av deltagarna och även pristaga-
ren har personliga erfarenheter av andra världskrigets kon-
centrationsläger.

Blickar man ut i den politiska världen är det vid denna 
tidnings pressläggning under decembers första dagar ännu 
oklart hur regeringsfrågan ska lösas. Detta är dock förhopp-
ningsvis inte något som visar på en ny tradition.

inför den stundande traditionsenliga julen önskar så redaktio-
nen en god jul och ett gott nytt år till alla Advokatens läsare!

Tom Knutson
Chefredaktör 

* De allmänna advokatmötena är till och med avskaffade
i samfundets stadgar sedan 1 november 2018.

Traditioner kommer
 till, andra tynar bort

…och på Twitter: @Advokaten_SE

Ulrika Öster (UÖ), 
journalist 
08-459 03 07
ulrika.oster@ 
advokatsamfundet.se

Advokaten på nätet: advokaten.se

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.
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från tid till annan reses i debatten frågan om inte advokat-
byråer, i likhet med industrin och många tjänsteföretag, 
ska ingå kollektivavtal i syfte att reglera löner och andra 
anställningsvillkor. Det finns idag endast ett fåtal advo-
katbyråer som träffat kollektivavtal, och då i första hand 
för den administrativa personalen. Något behov har inte 
ansetts föreligga. Varken arbetsgivare eller arbetstagare 
har därför haft något egentligt intresse i saken. Det har 
bland annat sin förklaring i att advokatbyråerna i allt vä-
sentligt är goda arbetsplatser som erbjuder självständi-
ga, stimulerande arbetsuppgifter och goda utvecklings-
möjligheter.

Advokatkåren har vuxit kraftigt de senaste 15 åren. 
Advokatsamfundet har idag över 6 000 ledamöter. 
Dessa advokater har i sin tur över 2 000 anställda biträ-
dande jurister. Av det totala antalet advokatbyråer om 
cirka 1 700 är cirka 1 000 enmansbyråer. De stora affärs-
juridiska byråerna med mer än 50 anställda jurister sys-
selsätter över 40 procent av alla advokater och biträdan-
de jurister. Advokatkåren är således mycket heterogen 
och betingelserna för att driva advokatverksamhet är 
olika. Vad som förenar advokatkåren är yrkesetiken.

Advokatyrket är i likhet med läkare, arkitekter, revi-
sorer och tandläkare ett så kallat fritt yrke. 

Dessa kännetecknas av att det upp-
ställs krav på professionella kvalifi-

kationer för inträde i yrket och att 
yrkeskvalifikationerna är reglerade 
av oberoende organ eller självreg-
lerande. Advokatsamfundet är i lag 
tillförsäkrat oberoende och själv-

reglering. Samfundet har bland an-
nat till uppgift att utöva tillsyn över 
ledamöterna och att värna advoka-
ternas yrkesintressen. Men, Advo-

katsamfundet är varken en ar-
betsgivarorganisation eller 

en arbetstagarorganisation. 
Frågan om kollektivavtals 
vara eller icke vara är där-
för helt och hållet en fråga 
för advokatbyråerna.

argumenten för kollektivavtal 
har varit högst relevanta, 
inte minst inom industrin. 
Det handlar om att regle-
ra löner och andra anställ-
ningsvillkor som arbets-
tid, pension och semester. 
Fackföreningsrörelsen är en 
utomordentlig viktig del i 
en demokrati och har i hög 
grad bidragit till utveckling-
en av välfärdsstaten i vårt 

land. Rätten att organisera sig i fackföreningar är också 
en mänsklig rättighet. Detta följer av såväl FN-konven-
tionen om mänskliga rättigheter som av den europeiska 
sociala stadgan. Detta sagt, är det inte självklart att all 
verksamhet lämpar sig att vara underkastad kollektivav-
tal. Advokatbyråer är enligt min mening en sådan verk-
samhet. Skälen härför är många.

Den svenska arbetstidslagstiftningen är inte tillämp-
lig på arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgif-
ter och arbetsvillkor har företagsledande eller därmed 
jämförlig ställning eller arbetstagare som med hänsyn 
till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva dispo-
nera sin arbetstid. Arbetstiden på en advokatbyrå är i 
allmänhet oreglerad. Advokater och biträdande jurister 
har stor frihet att förlägga arbetet i tid och på plats som 
är mest ändamålsenligt beroende på inriktning och upp-
drag. Utgångspunkten i lagstiftningen är att den ordina-
rie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. 
Om det av hänsyn till arbetets natur eller att arbetsför-
hållandena i övrigt så kräver, får den genomsnittliga ar-
betstiden uppgå till 40 timmar i veckan. Särskilda regler 
om jourtid och övertid finns. I det centrala kollektivav-
talet Villkorsavtal-T för statsanställda stipuleras att den 
genomsnittliga arbetstiden ska vara högst 39 timmar och 
45 minuter samt att arbetsgivaren kan begära maximalt 
150 timmar i övertid.

Varken lagstiftningen eller det nämnda kollektivavta-
let är uttryck för en realistisk syn på hur advokatverk-
samhet bedrivs och måste bedrivas, om man har am-
bitionen att utvecklas och vara konkurrenskraftig. Till 
skillnad från vad som gäller för domstolar och myndig-
heter kräver klienterna hög tillgänglighet och effektivi-
tet. Verksamheten är nämligen klientstyrd. Införandet av 
kollektivavtal skulle sannolikt inte ändra på detta.

Arbetsbelastningen för en advokat kan under perioder 
vara hög. Detta gäller inom affärsjuridiken och då sär-
skilt på transaktionsområdet. Detsamma gäller emeller-
tid även de brottmålsadvokater som sitter i långa rätte-
gångsförhandlingar hela dagen och därför är hänvisade 
till att på kvällar och helger besöka klienter i häktet.

En arbetstagarorganisations uppgift är att uppnå goda 
anställningsvillkor för arbetstagaren. Det brukar inom 
industrin normalt innefatta en lägsta lön till undvikan-
de av lönedumpning. Inom tjänstemannasektorn hand-
lar det istället om reglering av löneökningar. Från såväl 
en advokatbyrås som en biträdande jurists perspektiv 
är inte detta argument som övertygar. Den genomsnitt-
liga inkomsten för advokater 2016 var, enligt en Novus-
undersökning som samfundet genomförde förra året, 
1 071 000 kronor. Medianinkomsten var 750 000 kronor. 
Detta motsvarar en löneökning på 20 procent på fyra år 
trots en inflation om endast 3 procent. När det gäller de 
stora advokatbyråerna skulle ett kollektivavtal riskera 
att hämma löneutvecklingen, konkurrenskraften och på 
sikt yrkets attraktivitet. Men, det skulle också riskera att 

Advokatbyrån en god arbetsgivare          – utan kollektivavtal 
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hindra tillväxten på de mindre humanjuridiska byråerna 
som inte sällan saknar ekonomiska förutsättningar att 
erbjuda fasta marknadsmässiga löner. I de situationerna 
måste man kunna finna andra lösningar. Förekomsten 
av stridsåtgärder är för att uttrycka sig försiktigt inte ut-
bredd. Fredsplikten är därför inte heller ett argument 
varken för arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Ett vanligt argument som brukar anföras för kollektiv-
avtal särskilt på de stora advokatbyråerna är den höga 
arbetsbelastningen och att de skulle ha ett alltför starkt 
fokus på lönsamhetsfrågor. Advokatbranschen på det af-
färsjuridiska området är dock en konkurrensutsatt verk-
samhet som kräver fokus på lönsamhet. De största by-
råerna möter stark konkurrens inte minst 
från de engelska byråerna och från andra 
konsulter. En lönsam rörelse är normalt 
en attraktiv arbetsplats som lockar de allra 
bästa juristerna. Men, när Clifford Chance 
för några år sedan krävde att de unga biträ-
dande juristerna skulle kunna debitera över 
2 400 timmar per år var det ett uttryck för 
en orealistisk och djupt osund arbetsmiljö. 
Det innebar en rovdrift på unga människor. 
Så är dock inte fallet hos de svenska advo-
katbyråerna, även om kravet på 1 400–1 600 
debiterbara timmar innebär mycket arbete. 
Detta sagt är lönerna för de unga juristerna 
på de stora svenska affärsjuridiska byråer-
na efter några år jämförelsevis mycket höga. 
Och betydligt högre än vad ett kollektivavtal 
skulle innebära.

Frågan om dåliga anställningsvillkor 
handlar därför i första hand inte om vad 
som gäller på de stora affärsjuridiska byrå-
erna. De erbjuder utmärkta arbetsvillkor om än innefat-
tande tidvis hårt arbete. Möjligen kan de klandras för att 
inte alltid ha varit tillräckligt tydliga med vilka krav som 
ställs. Men i övrigt har jag svårt att se att det kan anfö-
ras någon kritik mot byråernas verksamhet utifrån ett 
arbetsmiljö- och anställningsperspektiv. Tvärtom. Vill-
koren på dessa byråer är väsentligt bättre än vad de an-
ställda juristerna skulle uppburit med ett kollektivavtal. 
Det gäller allt från lön och sjukförsäkring till pension.

Arbetet på såväl en liten som stor advokatbyrå och 
särskilt som delägare är dock en utmaning när det gäller 
att förena föräldraskap och arbete, även om en positiv 
utveckling kan konstateras. Detta är dock inte unikt för 
advokatbranschen. Det gäller alla företagare med ambi-
tioner. Balansen i livet kan bli lidande och det leder allt-
för ofta till att unga medarbetare, främst kvinnor, fort-
farande lämnar yrket, inte sällan till förmån för att bli 
bolagsjurist. Att vara bolagsjurist innefattar även det ett 
hårt arbete, men det saknar den utmaning som det inne-
bär att man som advokat och delägare måste bidra till 
täckande av byråns kostnader och lönsamhet. Det inne-

fattar ansvar för att sysselsätta ett antal personer. Det 
kräver betydligt mer än att vara en duktig jurist. Jag tror 
för egen del inte att problemet att förena karriär och 
småbarnsliv bäst löses med ett kollektivavtal.

den grupp som jag möjligen kan känna viss oro för är de 
unga engagerade jurister som önskar ägna sig åt human-
juridik och vill företräda enskilda. De har svårt att få ar-
bete på någon advokatbyrå eftersom många advokater 
som är inriktade på humanjuridik bedriver verksamhet 
som enmansbyrå. Lönsamheten är, bland annat på grund 
av den låga timkostnadsnormen, normalt inte tillräck-
lig för att våga anställa biträdande jurister. Advokatsam-

fundet uppställer som villkor vid inträde i 
samfundet att den biträdande juristen, vid 
beräkning av tidskravet, i vart fall uppbu-
rit lön likvärdig med en tingsnotarie. Det 
har tyvärr visat sig svårt för många advoka-
ter som ersätts via timkostnadsnormen att 
kunna erbjuda sådana villkor. Av de jurister 
som ändock lyckas få anställning erbjuds 
därför ibland villkor som inte är optima-
la. De kan till exempel innefatta ett jämfö-
relsevis stort mått av provision, något som 
lämpar sig mindre bra för en ung jurist som 
påbörjar sitt första arbete på advokatbyrå. 
Ett kollektivavtal skulle emellertid inte lösa 
denna fråga.

advokater är skyldiga att följa god advokatsed. 
Det innebär bland annat att advokater i sin 
verksamhet är skyldiga att följa gällande lag-
stiftning och verka för upprätthållandet av 
mänskliga fri- och rättigheter. Advokater är 

också skyldiga att vidta åtgärder för att motverka att tra-
kasserier och andra oacceptabla beteenden förekommer 
på arbetsplatsen. Om en advokat inte skulle följa diskri-
mineringslagen, arbetsmiljölagen eller god advokatsed 
kan ett disciplinärende inledas. Disciplinnämnden har 
till exempel i år klandrat två advokatbyråer för att an-
ställningsavtalen med biträdande jurister innehöll vill-
kor som inte ansågs vara förenliga med god advokatsed.

 
sammanfattningsvis har jag stor förståelse för dem som an-
ser att det såväl saknas ett behov av kollektivavtal för 
advokatbyråer, som att kollektivavtal inte lämpar sig för 
advokatbyråerna, i synnerhet inte för deras jurister.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Thomas Buergenthal tog emot
Stockholm Human Rights Award
Vid en gripande ceremoni, 
präglad av minnet av Förin-
telsen, tog professor Thomas 
Buergenthal den 20 november 
emot Stockholm Human Rights 
Award.

Thomas Buergenthals långa och 
framstående karriär som folk-
rättsjurist formades tidigt av 
hans erfarenheter som överle-
vande från koncentrationslägren 
Auschwitz och Sachsenhausen. 
Till prisceremonin var också an-
dra överlevare från Förintelsen 
inbjudna. 

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg in-
ledde med att påminna åhörar-
na om att sann demokrati måste 
byggas på en fungerande rätts-
stat och skydd för mänskliga rät-
tigheter, värden som just nu ifrå-
gasätts och hotas såväl i Sverige 
som internationellt.

– Vi får inte glömma att ett av 
historiens värsta brott, Förintel-
sen, i stor utsträckning genom-
fördes med hjälp av lagstiftning, 
sa Anne Ramberg, som pekade 
på hur demokratin utan dessa 
värden kan användas för att dis-
kriminera, kränka och till och 
med döda. 

Anne Ramberg övergick till 
själva prisutdelningen genom 
att beskriva pristagaren Tho-
mas Buergenthal som en inter-
nationell ledare och förkämpe 
för dessa hotade värden, och 
dessutom en person med ex-
traordinära kvaliteter. Thomas 
Buergenthal tackade och sa sig 
vara mycket ärad och rörd över 
att ha tilldelats Stockholm Hu-
man Rights Award, inte minst i 
ljuset av vilka som tidigare har 
förärats utmärkelsen. 

thomas buergenthal och mark ellis, 
vd för International Bar Asso-
ciation, IBA, talade därefter un-
der en frågestund om Thomas 
Buergenthals liv och gärning. 
Mark Ellis tog sin utgångspunkt 

i Buergenthals bok Pojken som 
överlevde Auschwitz, och förfat-
tarens skildring av hur han som 
tioåring plötsligt finner lugn in-
för det faktum att han högst tro-
ligt ska dö inom några timmar.

– Under hela min tid i lägren 
var jag rädd för att dö. Men detta 
var ett ögonblick av nästan väl-
lust, som kommit att följa med 
mig under hela mitt liv. Det var 
på sätt och vis en befrielse från 
skräck och hunger, förklarade 
Buergenthal som fortsatte med 
att konstatera att han bara ett 
par minuter efter denna upple-
velse åter kämpade för att över-
leva. 

Upplevelserna i utrotnings-
lägren har följt pristagaren ge-
nom livet. 

– Det är inte möjligt att över-
leva lägren utan att ständigt tän-

ka att vi måste stoppa detta som 
händer oss och som händer andra 
runt om i världen, sa Thomas Bu-
ergenthal, som valde bort en kar-
riär på Wall Street för att i stället 
arbeta för mänskliga rättigheter 
och skyddet för rättsstaten. 

Buergenthal uttryckte stark 
frustration över utvecklingen i 
hans älskade hemland USA, där 
respekten för människovärdet, 
rättsstaten och de fria medier-
na ifrågasätts. Även här var han 
dock optimistisk, och hoppades 
att amerikanerna skulle förmå 
satt bryta trenden.

efter långa applåder från publiken 
för pristagaren Thomas Buer-
genthal, överraskade IBA:s vd 
Mark Ellis hela Berwaldhallen 
genom att hylla Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne 

Ramberg som går i pension un-
der nästa år. Han berömde sär-
skilt hennes oförvägna kamp för 
rättsstaten och de mänskliga rät-
tigheterna. Mark Ellis delade ut 
International Bar Associations 
Leadership Award till en över-
raskad Anne Ramberg.

Ceremonin avslutades med en 
särskild hyllning till psykologen 
Hédi Fried från generalsekrete-
rare Anne Ramberg i slutet av 
prisceremonin. Anne Ramberg 
tackade förintelseöverlevaren 
Hédi Fried för att hon under 
hela sitt liv berättat om sina upp-
levelser, och betonat alla män-
niskors ansvar för att historien 
inte upprepas.

läs mer om pristagaren i nästa 
nummer av tidskriften Advo-
katen. FO
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Stockholm Human Rights Award delades ut för tionde gången under högtidliga former i Berwaldhallen i Stockholm 
till professor Thomas Buergenthal.
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I spåren av #metoo och #med-
vilkenrätt lanserar Advokat-
samfundet från årsskiftet en 
möjlighet för advokater och 
biträdande jurister att få kost-
nadsfria stödsamtal.

Genom Länsförsäkringar, som 
också ansvarar för Advokat-
samfundets frivilliga sjukvårds-
försäkring, erbjuder samfundet 
under 2019 en möjlighet för ad-
vokater och biträdande jurister 
att få kostnadsfria stödsamtal av-
seende problem på arbetsplat-
sen. På samma sätt som gäller för 
stödsamtal inom ramen för sjuk-
vårdsförsäkringen kommer även 

dessa samtal att besvaras av SOS 
International.  Samtalsstödet är 
tillgängligt dygnet runt och sam-
tal besvaras som regel inom en 
minut. Ett särskilt telefonnum-
mer kommer efter inloggning 
att finnas på Advokatsamfun-
dets webbplats. Den som är i be-
hov av stödet behöver alltså inte 
gå via sin arbetsplats, utan kan i 
stället själv ringa direkt. 

De kostnadsfria stödsamtalen 
omfattar som mest tre samtal à 
45 minuter per ärende. Det finns 
ingen begränsning av hur många 
ärenden en person kan använda 
samtalsstödet till så länge det är 
fråga om nya frågeställningar. 

Om den som ringer behöver hjälp 
med mer än bara stödsamtal kan 
SOS International bistå med råd 
om hur man går vidare i den of-
fentliga eller privata vården. 

Samtalen är anonyma, och 
endast leverantören av sam-
talsstödet, det vill säga SOS In-
ternational, kommer att kunna 
identifiera användaren.

Syftet med satsningen är att 
under en försöksperiod erbjuda 
ett anonymt stöd till advokater 
och biträdande jurister samt un-
dersöka behovet av ett samtals-
stöd som är fristående från den 
egna arbetsplatsen. Samtalsstö-
det kommer att utvärderas.

Samtalsstöd ger möjlighet att 
hantera arbetsplatsproblem

Anne Ramberg prisas av IBA
Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg 
fick den 20 november motta 
International Bar Associations 
Leadership Award.

Priset delades ut av IBA:s vd 
Mark Ellis och vice vd Tim 
Hughes i samband med prisce-

remonin för Stockholm Human 
Rights Award. Anne Rambergs 
fick utmärkelsen för sitt extra-
ordinära ledarskap i arbetet för 
främjandet av de mänskliga rät-
tigheterna och rättsstaten över 
hela världen.

Den överraskade mottagaren 
Anne Ramberg sa sig vara djupt 

hedrad och glad över utmärkel-
sen. International Bar Associa-
tion, IBA, grundades 1947 och 
samlar advokater och advokat-
organisationer från hela världen. 
Organisationen har över 80 000 
individuella medlemmar, och 
mer än 190 medlemsorganisa-
tioner i drygt 170 länder.

Priset till Anne Ramberg delades ut av IBA:s vd Mark Ellis och vice vd Tim Hughes i samband med prisceremonin för 
Stockholm Human Rights Award.
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1 060 uppehållstillstånd 
enligt ”gymnasielagen”

Under den första måna
den efter att Migrations
överdomstolen beslutat 

att den så kallade gymnasielagen 
får tillämpas, beviljade Migrations
verket 1 060 personer uppehålls
tillstånd enligt lagen. Sedan 1 juli 
har Migrationsverket avslagit 1 482 
ärenden. Avslagen baseras främst 
på att ansökan kommit från perso
ner som inte omfattas av lagen.

Försök med snabbare 
lagföring ska utökas 

Försöksverksamheten 
med snabbare lagföring 
av enkla brott inleddes 

i januari i år. Metoden har hittills 
tillämpats i lokalpolisområdena 
Solna, Rinkeby och Täby. Målet 
med arbetet har varit att antalet 
veckor för lagföring av enkla 
brott ska minska från tidigare 
snitt på 22 veckor till 2–6 veckor. 
Enligt Polisen uppnåddes detta 
redan under våren. 

Vid årsskiftet utökas nu försö
ket till hela polisområde Stock
holm nord, som även omfattar 
lokalpolisområdena Sollentuna, 
Vällingby, Järfälla och Norrtälje. 
Nästa steg är att införa snabbare 
lagföring i hela polisregion Stock
holm. Det ska enligt nuvarande 
tidsplan göras i januari 2020.

Fler och större mål 
kräver ökade resurser

Sveriges domstolar 
behöver ytterligare 350 
miljoner kronor i anslag 

för åren 2019–2021. Behovet 
förklaras främst av ökad måltill
strömning. I budgetpropositionen 
fick domstolarna ingen förstärk
ning av anslagen. 

Under de senaste två åren har 
antalet inkomna mål till Sveriges 
domstolar ökat, och ligger nu på 
de högsta nivåerna under hela 
2000talet. Antalet inkomna mål 
till tingsrätterna har hittills i år 
ökat med 8 procent. Motsvarande 
siffra vid förvaltningsrätterna är 
6 procent. 

Förutom det stora antalet mål 
bidrar också förekomsten av 
stora och komplexa mål till ett 
ökat resursbehov. 



ADVOKATEN NR 9 • 201810

NYHETER

FO
TO

: T
O

M
 K

N
U

TS
O

N

Principen om barnets bästa ska 
ges företräde när Europakon-
ventionens rätt till familjeliv 
vägs mot behovet att begränsa 
invandringen. Det fastslår 
Migrationsöverdomstolen i ett 
avgörande, som kan få betydel-
se för många asylsökande.

Tre syriska medborgare, två 
vuxna och deras son, bevil-
jas tillfälligt uppehålls-
tillstånd i Sverige för att 
kunna återförenas med 
den andre sonen i famil-
jen. Detta meddelade Mig-
rationsöverdomstolen i 
mitten av november. 

Familjens ene son, som i dag 
är åtta år, kom till Sverige med 
släktingar i december 2015, efter 
att ha kommit ifrån föräldrarna i 
det krigsdrabbade Syrien. I mars 
2017 beviljades pojken ett tillfäl-

ligt uppehållstillstånd som alter-
nativt skyddsbehövande. 

Resten av familjen ansök-
te sedan om uppehållstillstånd 
på grund av anknytning i juli 
2017. Såväl Migrationsverket 
som migrationsdomstolen av-
slog dock ansökan, med hän-
visning till att den tillfälliga 
utlänningslagen bara tillåter 

uppehållstillstånd på grund 
av anknytning i undan-
tagsfall. 

Men Migrationsöver-
domstolen kommer till 
en annan slutsats. Enligt 
domstolen står inte den 

inskränkning som den tillfälliga 
lagen innebär när det gäller Eu-
ropakonventionens, EKMR, rätt 
till familjeliv för personer med 
tillfälliga uppehållstillstånd i 
rimlig proportion till regering-
ens syfte att under en tid be-

gränsa antalet asylsökande till 
Sverige. 

I sin prövning har Migra-
tionsöverdomstolen fäst sär-
skild vikt vid barnkonventio-
nen och principen om barnets 
bästa. Domstolen har här bland 
annat beaktat barnets psykiska 
hälsa, separationens längd och 
att familjen inte kan återfören-
as på någon annan plats. Slutsat-
sen blir att det skulle strida mot 
svenska konventionsåtaganden 
att inte tillåta familjeåterfören-
ing i detta fall. 

Migrationsverket säger i ett 
pressmeddelande att man väl-
komnar avgörandet.

”Det här innebär en lättnad 
i ärenden om familjeåterfören-
ing som antagligen kommer att 
påverka många fall”, säger Mig-
rationsverkets rättschef Fredrik 
Beijer i pressmeddelandet. 

Förbud mot familjeåterförening 
strider mot Europakonventionen

78 har fått brottsskadeersättning efter terrordådet
Hittills har närmare åtta 
miljoner kronor betalats till 
de drabbade vid terrordådet 
på Drottninggatan i Stockholm 
förra året.

Brottsoffermyndigheten har 
hittills betalat ut brottsskade-
ersättning för kränkning till 
78 personer efter attentatet på 
Drottninggatan den 7 april 2017. 

Ersättningen har varierat från 
30 000 kronor upp till 150 000 
kronor, bland annat beroende på 
vilket typ av brott som personen 
blivit utsatt för. Totalt uppgår er-
sättningen till närmare åtta mil-
joner kronor.

Brottsskadeersättning kan 
utbetalas när gärningsmannen 
bakom brottet inte själv har möj-
lighet att betala skadestånd, och 

den drabbade inte heller kan få 
ersättning via en försäkring. 

I domen finns 138 personer 
med som målsägande och fle-
ra av dem har med hjälp av sina 
målsägandebiträden ansökt om 
brottsskadeersättning. Hittills 
har Brottsoffermyndigheten fått 
in 130 ansökningar om brottsska-
deersättning med anledning av 
attentatet på Drottninggatan.

Sergels torg efter att Rakhmat Akilov i en lastbil körde på människor längs Drottninggatan i Stockholm. Som en följd 
av terrorrattacken avled fem personer.

MÖD mål nr 
UM5407-18

Riksdagen förbjuder 
utländska barnäktenskap

Trots kritik från Lagrå
det röstade riksdagen 
i november för att 

godkänna regeringens proposi
tion om skärpta regler kring 
utländska barnäktenskap. De nya 
reglerna innebär ett förbud mot 
att erkänna utländska barnäkten
skap, oavsett vilken anknytning 
till Sverige som personerna hade 
när äktenskapet ingicks eller hur 
gamla de är när frågan prövas 
av en myndighet. Om minst en 
av personerna fortfarande är 
ett barn vid prövningen ska det 
aldrig gå att göra undantag från 
förbudet. I dag kan utländska 
barnäktenskap erkännas i Sve
rige om ingen av parterna hade 
anknytning hit när äktenskapet 
ingicks.

Lagrådet ansåg i sin prövning 
att lagen inte ger något skydd för 
barn som saknar anknytning till 
Sverige när äktenskapet ingås. 
Lagrådet påpekade också att 
lagen innebär en inskränkning i 
rätten till respekt för familjelivet 
enligt artikel 8 i Europakonven
tionen, liksom en inskränkning av 
den fria rörlighet som garanteras 
enligt artikel 21 i EUfördraget. 

Lagändringarna börjar gälla 
den 1 januari 2019.

Kustbevakningen 
ska utreda fler brott

Kustbevakningen ska få 
utökade befogenheter 
och ett utökat ansvar 

för brottsbekämpning och ord
ningshållning till sjöss, enligt 
en proposition från regeringen. 
Förslaget innebär att Kustbevak
ningen på egen hand kommer att 
kunna utreda vissa brott till sjöss, 
till exempel fiskeribrott. Kustbe
vakningen kommer också att få 
utökade möjligheter att stödja Po
lismyndighetens och Tullverkets 
arbete med brottsbekämpning, 
till exempel vid våldsbrott som 
begås till sjöss. Samtidigt stärker 
förslaget också polismäns befo
genheter till sjöss. 

Den nya kustbevakningslagen 
och övriga lagändringar föreslås 
träda i kraft den 1 april 2019.

En ny kustbevakningslag, 
prop. 2018/19:16  
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Förslag om klientmedelskonton
– ett hot mot advokatsekretessen
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ADVOKATSAMFUNDETS REMISSVAR

Advokatsamfundet avstyrkte förslaget kraftfullt 
på flera grunder.
l Enligt Advokatsamfundet säger inte Global Fo
rum att det svenska undantaget för advokaters 
klientmedelskonton är oacceptabelt, utan man 
har bara uppmanat Sverige att se över frågan. 
Samfundet menade att det var anmärkningsvärt 
att de skäl för förslaget som regeringen redovi
sar i sin promemoria inte överensstämmer med 
Global Forums bedömning.
l Promemorian redovisar inte någon bedömning 
av om undantaget för advokater verkligen har en 
negativ inverkan. Det går därför inte att dra någ
ra slutsatser om att den svenska regleringen är 
otillräcklig. Enligt Advokatsamfundets bestämda 
uppfattning svarar den svenska regleringen väl 
upp mot kraven på ett effektivt genomförande av 
de internationella reglerna.

l Enligt Advokatsamfundet är det förtroendefulla 
förhållandet mellan advokater och deras klien
ter av grundläggande betydelse i rättsstaten. 
Samfundet påminde här om Högsta förvaltnings
domstolens avgörande i HFD 2012 ref. 12, där 
HFD avvisade en rätt för Skatteverket till insyn 
i klientmedelskonton med hänvisning till att en 
sådan åtgärd vore för ingripande i den enskildes 
möjligheter att söka råd och biträde i skydd av 
advokaters tystnadsplikt.
l Promemorian verkar inte bygga på någon 
närmare undersökning av hur vanligt det är 
att advokater håller klientmedelskonton, vad 
klientmedelskonton används till eller vilken risk 
det finns för att klientmedelskonton används för 
brottsliga syften. Advokatsamfundet anser inte 
att det är försvarligt att genomföra ingripande 
förändringar i förhållandet mellan advokater och 

deras klienter utan noggrann undersökning av 
de faktiska förhållandena.
l Advokater är i sin hantering av klientmedels
konton inte bara underkastade allmänna regler, 
utan måste också följa stränga särskilda regler, 
både vad gäller de begränsade syften för vilka 
klientmedelskonton får användas och tillsynen 
över hur klientmedelskonton faktiskt används.
l Vid en avvägning mellan Sveriges intresse av 
att genomföra den föreslagna lagändringen och 
intresset av att upprätthålla advokatsekretessen 
framstår det enligt Advokatsamfundet därför 
som uppenbart att skälen för att ta bort det 
föreliggande undantaget är avsevärt svagare än 
de principiellt sett starka skäl som motiverar ett 
bibehållande av undantaget. Advokatsamfundet 
anser därför att förslaget inte borde leda till 
lagstiftning.

Regeringens förslag om klientmedelskonton har fått mycket hård kritik från 
bland andra Advokatsamfundet.

Regeringen föreslår att undan-
taget i rapporteringsskyldig-
het för klientmedelskonton 
tas bort. Enligt regeringen är 
förändringen nödvändig för 
att leva upp till internationella 
avtal. Men förslaget får hård 
kritik från en rad aktörer, däri-
bland Advokatsamfundet.

Regeringen föreslår i en pro-
position att undantaget i nuva-
rande lagstiftning som gäller 
rapporteringsskyldigheten för 
advokaters klientmedelskonton 
ska tas bort. Advokater blir, om 
förslaget träder i kraft, därmed 
skyldiga att redovisa identiteten 
på de klienter som man förval-
tar klientmedelskonton åt, till 
banken. 

Förslaget har fått mycket hård 
kritik från bland andra Advokat-
samfundet.

– Detta är ytterligare ett in-
itiativ som urholkar advoka-
tens tystnadsplikt och därmed 
klientens privilegier. Det finns 
många starka och legitima skäl 
som talar för att advokats kli-
entmedelskonton också i fort-
sättningen ska vara undantag-
na från rapporteringsplikt. Det 
inger starka betänkligheter när 
lagstiftaren på, som i detta fall, 
oklara grunder vill omvandla ad-

vokatrollen från att vara en för-
trogen rådgivare till att bli an-
givare, säger generalsekreterare 
Anne Ramberg. 

Enligt det nu gällande undan-
taget anses inte en advokats kli-
ent som innehavare av ett kli-
entmedelskonto som advokaten 

förvaltar för klientens räkning. 
Därmed behöver rapporterings-
skyldiga finansiella institut inte 
identifiera klienter i egenskap av 
kontohavare för advokaters kli-
entmedelskonton.

Bestämmelserna finns i lagen 
(2015:62) om identifiering av rap-

porteringspliktiga konton med 
anledning av FATCA-avtalet.

Regeringen hävdar att lagänd-
ringarna behövs för att till ful-
lo genomföra det multilaterala 
avtalet mellan behöriga myn-
digheter om automatiskt utbyte 
av upplysningar om finansiella 
konton, som annars genomför-
des genom lagstiftning som träd-
de i kraft den 1 januari 2016. För-
slaget till nya lagändringar läggs 
fram efter påpekanden från det 
globala forumet för transparens 
och informationsutbyte i frå-
ga om skatter (Global Forum), 
som utvärderade Sveriges lag-
stiftning på området 2017.

Sveriges advokatsamfund har i 
sitt remissyttrande avstyrkt för-
slaget, liksom Svenska Bankför-
eningen. Näringslivets skatte-
delegation, med instämmande 
av Företagarna, Svenska Bank-
föreningen och Svenskt Närings-
liv, ansåg också i sina remissvar 
till promemorian där förslaget 
lades fram, att skälen för un-
dantaget för advokaters klient-
medelskonton alltjämt gör sig 
gällande.  MA, UÖ

Prop. 2018/19:9 Ytter ligare 
ändringar vad gäller auto- 

matiskt utbyte av upp- 
lysningar om  finansiella 

konton och några andra skattefrågor
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Förslag om att ge polisen uppgifter
från signalspaning sågas bestämt
Utökade möjligheter för polisen 
att ta del av uppgifter från FRA 
riskerar att sätta grundläggan-
de rättssäkerhetsgarantier ur 
spel, skriver Advokatsamfundet 
i sitt remissvar.

Advokatsamfundet avstyrker i 
ett skarpt formulerat remissvar 
utredningsförslaget om en ny lag 
som möjliggör att Säkerhetspo-
lisen och Nationella operativa 
avdelningen i Polismyndighe-
ten tar emot uppgifter från För-
svarets radioanstalt även efter 
det att en förundersökning har 
inletts.

Advokatsamfundet anser att 
dagens lagstiftning och system 
för hantering av underrättel-
sematerial från signalspaning 
är tillräckligt effektiva för de 
brottsbekämpande myndighe-
terna samtidigt som godtagbara 
rättssäkerhetskrav upprätthålls. 
De föreslagna nya reglerna ris-
kerar i stället att sätta grundläg-

gande rättssäkerhetsgarantier ur 
spel, menar Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets huvudin-
vändningar mot förslaget är att 
det varken är känt hur redovis-
ning av signalspaningsmateria-
let från FRA till NOA kommer 
att ske, eller vilken bearbetning 
och vidarebefordran som ska 
göras.

enligt utredningsförslaget ska 
uppgifterna från signalspaning 
inte få användas för att ut-
reda brott, utan enbart 
för att förhindra brottslig 
verksamhet. Uppdelning-
en kommer, enligt Advo-
katsamfundet, att skapa 
mycket svåra gränsdrag-
ningsproblem inom den 
myndighet som uppgifter-
na lämnas till. Det finns, 
skriver samfundet, till och med 
en risk för att informationsöver-
föringen kan komma att begrän-
sas för att undvika dessa gräns-

dragningsproblem, vilket i så 
fall gör lagförslaget kontrapro-
duktivt utifrån sin ursprungliga 
tanke.

advokatsamfundets invänder också 
mot det föreslagna förbudet mot 
att använda uppgifter till förmån 
för den misstänkte. Detta kan 
innebära att polisen har uppgif-
ter som talar för en misstänkts 
oskuld, men är förhindrade att 
använda dem. 

Även Justitieombudsman-
nen, JO, kritiserar försla-
get om att uppgifter som 
talar till den misstänktes 
fördel inte ska få använ-
das. JO skriver i sitt re-
missvar ”att de skäl som 
utredningen har redovi-
sat inte har sådan tyngd 
att de kan läggas till grund 

för ett undantagslöst förbud mot 
att använda uppgifter som är till 
fördel för den misstänkte i en 
brottsutredning”.  UÖ

Advokatsamfundets tyngsta invändning inriktas på det föreslagna förbudet mot att använda uppgifter till förmån för 
den misstänkte. 
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Utsatthet för hot och 
sexualbrott har ökat
Andelen av befolkningen som 
uppger sig ha varit utsatta för 
sexualbrott har ökat enligt de 
senaste fem åren, främst bland 
kvinnor. Det visar Brottsförebyg
gande rådets, BRÅ, sammanställ
ning av Nationella trygghetsun
dersökningen. Av befolkningen 
i åldrarna 16–84 år, uppger 6,4 
procent att de utsattes för sexual
brott under 2017. Det är en ökning 
jämfört med 2016, då andelen 
var 4,7 procent. Även andelen 
som uppger sig ha utsatts för hot 
ökade från 7,9 till 8,3 procent mel
lan 2016 och 2017.

Polisens 
tillgång till 
uppgifter 

från signal-
spaning 

(Ds 2018:35)

Advokat Mats Anderson 
nytt justitieråd i HFD
Regeringen 
utnämnde den 
1 november 
advokat Mats 
Anderson till 
justitieråd i Hög
sta förvaltnings
domstolen. Mats 
Anderson är 
innehavare av advokatbyrån clear 
blue water i Stockholm, som han 
grundade 2007. Han var tidigare 
verksam på Lagerlöf & Leman 
och Linklaters.

Mats Anderson tillträder  
tjänsten som justitieråd den  
1 december.

Mats Anderson.

Anne Ramberg ny 
ordförande i IBAHRI

Advokatsamfundets 
generalsekreterare 
Anne Ramberg valdes 

vid International Bar Associations 
årsmöte i Rom nyligen till ny ord
förande i IBA:s Human Rights Insti
tute (IBAHRI). Anne Ramberg delar 
ordförandeskapet med den aus
traliske domaren Michael Kirby.

– Det är mycket hedrande. 
IBAHRI är en respekterad röst 
som gör mycket runt om i värl
den, säger Anne Ramberg.

Anne Rambergs företrädare på 
posten var ambassadör Hans Co
rell, före detta undergeneralse
kreterare och rättschef i Förenta 
Nationerna. De nya ordförandena 
tillträder den 1 januari 2019. Man
datperioden är två år, med möjlig
het till ett omval.
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Riksrevisionen granskar 
”rättskedjans” styrning
Riksrevisionen har inlett en 
granskning av den så kallade 
rättskedjan. Enligt Riksrevisionen 
påverkar styrningen av varje 
enskild myndighet ofta kedjans 
övriga aktörer. Riksrevisionen 
ska nu i en granskning undersöka 
om styrningen av myndigheterna 
i rättskedjan har ett tillräckligt 
tydligt helhetsperspektiv.

JO kritisk mot poliser 
som hindrade advokat 

Polismyndigheten får 
kritik från Justitieom
budsmannen, JO, för sitt 

agerande i samband med en rät
tegång mot två medlemmar av ett 
motorcykelgäng.

Polisen beslutade att, utan 
tillräcklig grund, kroppsvisitera 
andra medlemmar ur klubben 
utanför tingsrätten. En advokat, 
som var ombud för en av de 
tilltalade, försökte dokumentera 
polisens agerande genom att 
filma det med sin mobiltelefon. 
Enligt anmälan till JO ställde sig 
då en polis i vägen, och hindrade 
advokaten från att filma. 

Enligt JO Cecilia Renfors var 
kroppsvisitationen olaglig, och 
agerandet gentemot den filmande 
advokaten oprofessionellt.

Vid sexualbrott är huvudregeln 
att målsägandebiträde ska 
förordnas även i hovrätten. Det 
fastslog Högsta domstolen i ett 
beslut i november.

Sedan den 1 juli i år förordnas 
målsägandebiträden normalt 
enbart tills tiden för att överkla-
ga tingsrättens dom har löpt ut. 
Om domen överklagas, ska hov-
rätten pröva om målsägandebi-
trädet ska förordnas även i hov-
rätten.

I sitt beslut från den 23 no-
vember uttalar HD dock att 
presumtionen för förordnande 
gäller även i hovrätten vid sex-
ualbrott. Det innebär att måls-
ägandebiträde ska förordnas, om 
det inte är uppenbart att måls-
äganden saknar behov av detta. 

frågan som hd prövat gäller ett mål 
om våldtäkt, där både åklaga-
ren och målsäganden har över-
klagat den frikännande domen. 
Det framgår av utredningen 
att målsäganden inte ska när-
vara vid huvudförhandlingen i 
hovrätten, att ingen ny bevis-
ning åberopas och att förhören 
från tingsrätten ska spelas upp i 
hovrätten. HD anser därmed 
inte att det finns något be-
hov av målsägandebiträde 
med hänsyn till prövning-
en av ansvarsfrågan.

Däremot kan det, en-
ligt HD, finnas behov av 
ett målsägandebiträde 
när det gäller prövningen 
av målsägandens skade-
ståndsanspråk. Eftersom 
tingsrätten meddelade frikän-
nande dom, prövades nämligen 

inte skadeståndsanspråket i sak.
– HD menar att i mål röran-

de sexualbrott där skadeståndet 
prövas i sak i hovrätten som 

första instans och där det 
inte är självklart att åkla-
garen lika väl kan föra 
skadeståndstalan, då ska 
måls ägandebiträde för-
ordnas i hovrätten, säger 
advokat Kristofer Stahre, 
som företräder målsägan-
den i det mål som HD be-
dömt. 

HD skriver i sitt beslut att 
prövningen ska ske utifrån de 

behov som målsäganden har i 
hovrätten. Faktorer som har be-
tydelse är bland annat om mål-
säganden ska närvara vid huvud-
förhandlingen, om det ska hållas 
förhör, hur komplicerad skade-
ståndsfrågan är och om, och i så 
fall på vilket sätt, målsäganden 
har biträtt åtalet.

De nya reglerna för förord-
nanden av målsägandebiträden 
har kritiserats av advokater, som 
anser att de riskerar att öka ut-
sattheten för redan utsatta mål-
säganden (se Advokaten nr 8 
2018).  MA, UÖ

Målsägandebiträde även i hovrätten 
är huvudregel vid sexualbrott

NYA REGLER OM MÅLSÄGANDEBITRÄDEN

Ett målsägandebiträde ska under vissa förutsättningar 
förordnas för målsäganden när en förundersökning har 
inletts. Prövningen av om ett målsägandebiträde ska 
förordnas utgår bland annat från vilken typ av brott det 
gäller. Vid sexualbrott finns det en stark presumtion för 
att förordna ett målägandebiträde: Det ska göras, om 
det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov 
av det.

Från och med den 1 juli i år gäller nya regler för 
förordnandet av målsägandebiträden i allmän dom

stol. Enligt de nya reglerna gäller förordnandet av ett 
målsägandebiträde till dess att tiden för att överklaga 
tingsrättens dom har löpt ut. Ett målsägandebiträde 
kan dock förordnas även i hovrätten om det finns behov 
av det.

Bakgrunden är reformen En modernare rättegång, 
som anses ha minskat behovet av målsägandebiträde 
i hovrätten, bland annat på grund av att målsäganden 
numer sällan deltar personligen i huvudförhandlingen 
i hovrätten.

Högsta 
domstolens 
beslut den 
23 novem-
ber 2018 
i mål nr 

Ö 5233-18

Vid sexualbrott är huvudregeln att målsägandebiträde ska förordnas även i 
hovrätten, enligt en dom från Högsta domstolen.

Slipper självangivelse 
även utanför brottmål

En man misstänkt för 
ekonomisk brottslighet 
behöver inte avlägga ed 

och berätta om vad som hänt vid 
ett edgångssammanträde, efter
som det skulle strida mot rätten 
att slippa ange sig själv.

Konkursförvaltaren begärde att 
mannen under ed skulle berätta 
om vad som hänt i bolaget. Men 
mannen vägrade att yttra sig vid 
sammanträdet, med hänvisning 
till Europakonventionens artikel 
6.1 om en rättvis rättegång och 
rätten att slippa ange sig själv.

Tingsrätten ansåg, efter enskild 
överläggning, att mannens väg
ran hade fog för sig, och skrev i 
protokollet att rätten att vägra 
lämna belastande uppgifter om 
sig själv inte är begränsad till 
brottmål.
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Försiktig optimism vid Citybyråerna
Advokater inom EU och Stor-
britannien får fortsätta att 
verka på varandras markna-
der, och ges tid att ställa om 
inför Brexit. I alla fall om det 
brittiska parlamentet godkän-
ner det förslag till avtal som 
EU-länderna och den brittiska 
regeringen tagit fram.

I slutet av november gav EU-rå-
det sitt godkännande till ett av-
tal om Storbritanniens utträde 
ur EU. Enligt avtalet ska Brex-
it föregås av en övergångspe-
riod, från den 29 mars 2019 till 
årsskiftet 2020–21, med särskil-
da regler för samarbetet mellan 
Storbritannien och de forna EU-
kollegerna. 

Avtalsförslaget, som nu ska 
behandlas av det brittiska par-
lamentet, togs emot med för-
siktig optimism hos de brittiska 
advokatbyråerna, enligt nättid-
ningen Law Society Gazette. 
Övergångsperioden ger byråer-
na ytterligare tid att förbereda 
övergången, till skillnad från ett 

så kallat kraschutträde helt utan 
övergångsregler. 

För advokaternas del inne-
bär avtalet att brittiska advoka-
ter som fått sina kvalifikationer 
godkända inom ett annat EU-
land före eller under övergångs-
perioden kan fortsätta att verka 
inom EU på samma villkor som 
EU-medborgare. På samma sätt 

kan advokater från övriga EU 
fortsätta arbeta inom Storbri-
tannien efter Brexit.

Charles Brasted, delägare i ad-
vokatbyrån Hogan Lovell, upp-
manar i nättidningen Law So-
ciety Gazette advokaterna att 
förbereda sig för det värsta, hop-
pas på det bästa och arbeta för 
det.  
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Advokatkritik mot förslag om e-bevis
EU vill underlätta för med-
lemsstaterna att få tillgång till 
elektronisk bevisning i andra 
länder. Men förslaget till ny 
förordning får hård kritik från 
europeiska advokater.

EU-kommissionen presenterade 
i april i år ett förslag till en ny 
förordning om elektronisk be-
visning. Förslagen innebär att en 
myndighet i en medlemsstat kan 
vända sig direkt till en tjänstele-
verantör i en annan medlemsstat 
med en begäran om att elektro-
niska uppgifter ska bevaras el-

ler lämnas ut. Syftet är att ge 
brottsbekämpande myndighe-
ter ett verktyg för att snabbt få 
tillgång till elektroniska uppgif-
ter som kan användas som bevis-
ning i straffrättsliga förfaranden. 

Förslaget får nu hård kritik 
från den europeiska advokat-
organisationen CCBE. Enligt 
CCBE är det inte möjligt för EU 
att anta regler som möjliggör för 
en stat att gå direkt till tjänstele-
verantörerna och begära ut upp-
gifter om fysiska eller juridiska 
personer, så som föreslås.

CCBE anser också att kommis-

sionens förslag innebär att man 
försöker åsidosätta de nationel-
la regler som ska garantera rätts-
säkerhet och legalitet. Dessutom 
behöver flera frågor, däribland 
hur förordningen påverkar ad-
vokatsekretessen och rätten till 
försvar, analyseras vidare. 

Förslaget diskuterades på rå-
det för rättsliga och inrikes frå-
gors möte den 11–12 november. 
Ministrarna lyckades inte enas i 
frågan, som nu kommer att bere-
das vidare av experter. Förhopp-
ningen är att kunna fatta ett be-
slut i december. 

AVTALET FÖR ADVOKATERNA

l  Erkännande av professionella kvalifikationer fortsätter att gälla under övergångsperioden. Brittiska advokater 
som fått sina kvalifikationer godkända inom EU senast under övergångsperioden får fortsätta verka inom EU på 
samma villkor som EUmedborgare. Detsamma gäller för EUmedborgare inom Storbritannien. 

l  EUdomstolen har fortsatt jurisdiktion över Storbritannien under övergångsperioden. 
l  Brittiska advokater får fortsätta att företräda parter inför EUdomstolen under övergångsperioden.

BREXITFÖRHANDLINGAR

Westminsterpalatset i London där Storbritanniens parlament har sitt säte. 
I palatsets norra torn syns klockan Big Ben.

Europadomstolen i Strasbourg i 
Frankrike.

CCBE-oro över planer 
på nya migrantcenter

Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, 
CCBE, uttryckte i ett 

uttalande i oktober sin oro över 
EU:s planer på nya kontrol
lerade center och regionala 
landstigningsarrange mang.

Tanken inom EU är att skapa 
vad man kallar kontrollerade cen
ter i frivilliga medlemsländer där 
migranter som anländer till EU 
ska kontrolleras för bland annat 
huruvida de har asylskäl. På mot
svarande sätt planeras regionala 
landstigningsarrangemang i ex
empelvis Nordafrika, dit flyktingar 
ska sändas tillbaka för att få sina 
asylskäl kontrollerade.

Sådana planer måste, enligt 
CCBE, kompletteras med åtgär
der för att säkra flyktingarnas 
rättssäkerhet, i synnerhet rätten 
till juridisk hjälp i asylprocessen.

Brottsligt att inte få 
advokat under förhör

Europadomstolen fann 
i ett storkammarav
görande i början av 

november att Belgien brutit mot 
Europakonventionens artikel 6.1 
och 6.3 c när en man förhördes 
av polis utan advokat. Mannen 
lämnade ett utförligt vittnesmål 
till polisen utan att ha en försva
rare närvarande. Polisen ska inte 
heller ha informerat tillräckligt 
tydligt om mannens rätt att inte 
uttala sig.

Enligt Europadomstolen var 
bristerna i förundersökningen så 
allvarliga att mannens rätt till en 
rättvis rättegång och till en för
svarare kränktes. 

Beuze mot Belgien 
(ansökan nr 71409/10)
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Näringsliv

NYHET! VAL AV DISTRIBUTIONSMODELL 
– MÖJLIGHETER OCH RISKER
Datum: 19 mars 2019
Föreläsare: Christian Hybinette, advokat, 
AG Advokat och Emil Fahlén Godö, 
advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå.

NYHET! AI OCH AFFÄRSJURIDIK
Datum: 25 mars 2019
Föreläsare: Anne Håkansson, professor, 
KTH och UIT Norge, Charlotta Kronblad, 
jurist, Chalmers tekniska högskola och 
Ylva Gnosse, konsult, Ylva Gnosse 
Research & Communication AB.

NYHET! CYBERSÄKERHET – VARFÖR DET 
DIGITALA SKYDDET ÄR VIKTIGARE ÄN 
NÅGONSIN
Datum: 1 april 2019
Föreläsare: Janne Haldesten, cyber-

säkerhetsspecialist, 
Sectyne AB.

NYHET! AVANCERAD 
TRAFIKSKADEREGLERING
Datum: 24 april 2019
Föreläsare: Marcus 
Radetzki, professor, 
Stockholms universitet 
och Lars Eriksson, försäkringsjurist, 
Trygg-Hansa.

NYHET! HUR BERÄKNAS ERSÄTTNINGEN 
I ENTREPRENADER – ERSÄTTNINGS-
MODELLER OCH SKADESTÅNDSREGLER
Datum: 6 maj 2019
Föreläsare: Mattias Nilsson, bolagsjurist, 
NCC Building.

NYHET! MEDLING I VÅRDNADSTVISTER
Datum: 13 maj 2019
Föreläsare: Advokat Gert Nilsson, 
Advokatfi rman Eldrimner.

NYHET! DET UTMANANDE MÖTET – ATT 
HANTERA HOT OCH VÅLD I SIN 
YRKESROLL

Datum: 
21maj 2019
Föreläsare: Lena Ljungdahl, säkerhets-
expert, 2Secure.

NYHET! FILMJURIDIK
Datum: 24 maj 2019
Föreläsare: Advokat Emilia Hempel, Time 
Advokatbyrå och Elisabeth Bill, bolags-
jurist, Svenska Filminstitutet.

NYHET! SKILJEFÖRFARANDE I TVISTER 
OM VD-AVTAL OCH ANDRA ANSTÄLL-
NINGSAVTAL
Datum: 3 juni 2019
Föreläsare: Erik Sinander, jur. dr., Stock-
holms universitet, Tobias Normann, 
advokat och Anders Nordström, advokat, 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
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Tonläget 
i rättssalarna
har förbättrats
Under vissa omfattande och uppmärksammade brottmåls
rättegångar blev tongångarna stundtals hårda mellan 
åklagare och advokater. På initiativ av Advokatsamfundet 
och Riks åklagaren togs därför en uppförandekod fram 2016. 
Det visar sig att den har bidragit till att förbättra tonläget. 
Men det kan fortfarande kärva ibland.
TEXT: EVA EKHOLM

Stämningen och den professionella res-
pekten i rättssalarna är, och har hela 
tiden varit, mestadels bra. Problemet 

med hårda tongångar har främst uppstått i 
storstäderna och då vid omfattande mål rö-
rande grov brottslighet. Tonläget har förbätt-
rats även om problemen delvis kvarstår vid 
denna typ av mål. Det är den sammanlagda 
slutsatsen från en domare, två åklagare och 
tre advokater som Advokaten har pratat med.

– Jag tycker att uppförandekoden har bi-
dragit till ett mer professionellt förhållnings-
sätt i förhandlingssituationen. Dessa egentli-
gen ganska självklara förhållningsregler blir 
tydligare när de har satts på pränt, säger Ylva 
Norling Jönsson, lagman vid Helsingborgs 
tingsrätt. 

– Att tonläget blir hårt händer fortfaran-

de, framför allt vid gängrelaterad brottslig-
het där rättssalen fylls av en ”hejaklack” till 
de åtalade. Och med advokater som inte va-
rit så länge i yrket, som spelar tuffa inför kli-
enten och åhörarna. Jag utgår ifrån att det 
handlar om osäkerhet i yrkesrollen och ser 
samma tendens hos yngre åklagare. Kanske 
är det också en spegelbild av hur samhället 
ser ut i dag, med större polarisering, säger 
advokat Anna Björklund, 
Sju Advokater.

Advokat Henrik Olsson 
Lilja, Olsson Lilja Advoka-
ter, beskriver koden som en 
början på ett långsiktigt ar-
bete som sannolikt kommer 
att ses som en självklarhet 
framöver.

– Regelbundna samver-
kansmöten mellan domare, 
åklagare och advokater är en bra metod som 
tillämpats och det arbetet bör fortgå. Uppfö-
randekoden är också en bra vägledning för 
nya yngre aktörer om vad som gäller. Ibland 
kan jag uppleva att nya aktörer saknar sådan 
vägledning, säger Henrik Olsson Lilja.

– Uppförandekoden är angelägen och det 
finns fortfarande ett behov av att diskutera 
och fundera över hur vi bemöter varandra 
i rättssalen. Det viktiga är att vi alla är pro-
fessionella och att inte frågor eller angrepp 

och argumentation blir personliga. Påståen-
den om exempelvis tjänstefel eller obefogat 
åtal bör inte förekomma om det inte samti-
digt anmäls – det ska inte vara något man 

bara för fram argumenta-
tionsvis, understryker Eva 
Thunegard, tillsynschef vid 
Åklagarmyndigheten.

KANSKE INTE BARA KODEN
Intervjupersonerna påpe-
kar att det kanske inte en-
dast var koden i sig som led-
de till förändring utan även 
den debatt som pågick i äm-

net.
– Nu tycker jag åtminstone att vi har kom-

mit bort från delar av den personkoncen-
trering som fanns för några år sedan, det är 
skönt, säger kammaråklagare Johan Leng-
holm, Norrorts åklagarkammare.

Advokat Tobias Fälth, Försvarsadvokater-
na Stockholm, beskriver att han personligen 
upplever att stämningen generellt sett är lug-
nare och mer saklig än tidigare.

– En bidragande faktor kan vara att rät-

BAKGRUND

Advokaterna Anna Björklund och Tobias Fälth, 
som intervjuas i artikeln, ingick tillsammans 
med kammaråklagarna Elin Blank, Anna Bro
man Olasdotter och Tomas Malmenby samt 
advokat Sture Larsson i den arbetsgrupp som 
formulerade handlingsreglerna. Arbetsgruppen 
inrättades på initiativ av Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg och då
varande riksåklagare Anders Perklev för att 
förebygga att hårda och bitvis osakliga ordväx
lingar i rättssalen skulle minska förtroendet för 
rättsprocessen och rättsväsendet.

Henrik Olsson 
Lilja.

Ylva Norling 
Jönsson.
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tens ordförande i större utsträckning än tidi-
gare visar vem som bestämmer i salen. Och 
en ökad respekt för advokatens roll kan för-
hoppningsvis även bidra till en förståelse 
för att denne många gång-
er måste vara ifrågasättande 
och kan upplevas som be-
svärlig, säger Tobias Fälth.

Både han och Ylva Nor-
ling Jönsson anser att en 
ökad respekt mellan åkla-
gare och advokater samti-
digt ökar respekten för alla 
andra aktörer, både doma-
re och parter, och inte minst 
för processen som sådan.

– Det här är angelägna frågor där vi aldrig 
kan slå oss till ro och tro att vi är färdiga. Det 
räcker inte med en uppförandekod, utan vi 
måste se till att hålla den aktuell och levan-
de genom dialoger mellan domare, åklagare 
och advokater på lokal nivå, tillägger Ylva 
Norling Jönsson.

ORDFÖRANDEN SPELAR VIKTIG ROLL
– Min bedömning är att domarens process-

ledning och bemötande sätter tonen i rätts-
salen och bidrar till en ökad respekt mellan 
samtliga parter. Inom Åklagarmyndigheten 
flaggar vi för uppförandekoden i olika sam-

manhang och kommer att ta 
med den i vår grundutbild-
ning för yngre åklagare. Vi 
har även egna etiska riktlin-
jer, säger Eva Thunegard.

– Konflikterna minskar 
om åklagare och advokater 
bemöter varandra med stör-
re respekt och med kopp-
ling till den professionella 
rollen. Men jag tycker ock-

så att domstolarna ska hålla i taktpinnen, det 
är ordförandens uppgift att styra förhand-
lingen. Vissa ordförande är passiva, det är då 
det riskerar att bli mer munhuggning, säger 
Johan Lengholm.

– Jag tror att ett skäl till att domare inte 
lägger sig i är att de är rädda att betraktas 
som jäviga, att det ska tolkas som att de har 
tagit ställning i förhand. Åklagare och ad-
vokater är ofta tävlingsinriktade personlig-
hetstyper och tar det utrymme de får, kan de 

sno åt sig poäng gör de det. Konkurrensen 
om uppdrag är dessutom stor mellan advo-
kater, så de vill synas, kommenterar Anna 
Björklund.

Ylva Norling Jönsson på-
pekar att domare är män-
niskor, alla med olika per-
sonligheter.

– För vissa är det natur-
ligt att ha en tydlig och auk-
toritär ledarstil i rättssalen, 
andra är mer tillbakadragna 
och griper in först när det 
verkligen behövs. Vi doma-
re ser ju sällan våra kollegor 
agera i rättssalen och det är viktigt att vi ut-
byter erfarenheter med varandra men ock-
så att vi får återkoppling från advokater och 
åklagare. Det kan naturligtvis vara känsligt 
för en åklagare eller advokat att kritisera en 
domare som hen sen kan komma att möta 
som ordförande i en kommande rättegång, 
men återkoppling i generella ordalag om vad 
som är ett bra eller dåligt agerande funge-
rar ofta. Ett annat sätt är att lyfta och sprida 
goda exempel, säger Ylva Norling Jönsson. ¶

Eva 
Thunegard.

Anna 
Björklund.

Tobias Fälth.
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A dvokatsamfundets generalsekretera-
re Anne Ramberg hälsade de över 
700 deltagarna välkomna till den 

åttonde upplagan av Advokatdagarna på 
Grand Hôtel i Stockholm den 25–26 okto-
ber. För en fullsatt föreläsningssal berättade 

hon att mottagaren av Advokatsamfundet 
pris för framstående insatser i advokatyr-
ket i år tilldelas Johan Eriksson.

Anne Ramberg beskrev de utmaningar 
som advokatkåren står inför. Bland dem 
nämndes svårigheterna, framför allt för hu-
manjuridiska byråer, att nå tillräcklig lön-
samhet. Hon tog också upp vikten av att 
upprätthålla Advokatsamfundets och advo-
katernas oberoende och att värna kårens in-
tegritet och kärnvärden. 

Lysande Advokatdagar      – för åttonde gången
ADVOKATDAGARNA

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg 
inledde Advokatdagarna, med förhoppningen om att de kan 
bidra till sammanhållning och att advokater får mötas över 
verksamhetsgränserna.  
TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER
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– Att verka för ett sammanhållet samfund 
har jag sett som en prioriterad uppgift under 
mina 19 år. Jag hoppas att Advokatdagarna 
kan vara ett sådant tillfälle där advokater 
med olika inriktning och bakgrund kan mö-
tas, avslutade Anne Ramberg. 

Advokatsamfundets ordförande Chris-
ter Danielsson gick i sitt välkomstanföran-
de tillbaka i tiden till 1897, då det klargjordes 
i rättegångsbalken att kvinnor kunde upp-
träda som ombud i rätten. Han tog sedan 

klivet fram till den första kvinnliga advoka-
ten, Eva Andén, som antogs som ledamot av 

samfundet för exakt ett hundra år sedan i år. 
Danielsson konstaterade att antalet kvinnor 
i advokatkåren under många år ökade lång-
samt, men att andelen nu är över 30 procent 
och med största sannolikhet växande.

Christer Danielssons anförande finns  
publicerat i förra numret av Advokaten,  
nr 8 2018.

Årets Advokatdagar fick rekordbra resul-
tat i den utvärdering som gjorts av deltagar-
nas upplevelse. ¶

Lysande Advokatdagar      – för åttonde gången

» 

ADVOKATDAGARNA
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En trevlig, lugn, säker och kompetent 
stjärn advokat fick Advokatsamfundets pris 
för framstående insatser inom juridiken.  

Generalsekreterare Anne Ramberg sparade 
inte på superlativen när hon presenterade 
årets pristagare, brottmålsadvokaten Johan 
Eriksson. Hon konstaterade att Eriksson i sin 
roll som försvarare gjort sig känd för sin in-
tegritet och sin oräddhet, vilket han bland 
annat visade i det så kallade kokainmålet, 
där han var mycket kritisk mot hur åklagarna 
bedrev sin förundersökning. 

Anne Ramberg nämnde i sin presentation 
av pristagaren också Johan Erikssons insat-
ser som föreläsare och författare av en an-

vändbar handbok för försvarare. Hon pekade 
också på Erikssons ”utomordentligt profes-
sionella och sympatiska framträdanden i me-
dia”, där han ofta fått förklara svåra rätts-
tillämpningsfrågor. 

pristagaren själv, Johan Eriksson, var stolt 
och glad över priset. Han berättade att han 
släktforskat lite inför sitt tacktal, eftersom 
pristagare ofta pekar på viktiga föregångare 
i familjen. Johan Eriksson fann dock mest fat-
tighjon och soldater på sin fars sida, och mu-
siker och motståndsmän på moderns. 

– Men kanske finns det en sammanhållan-
de länk här ändå, en slags kämpaanda. Och 
det är ju vad jag också har haft att erbjuda 

Johan Eriksson prisad för framstående                  insatser

ADVOKATDAGARNA

» PRESENTATIONER

På Advokatsam
fundets webbplats, 
inloggning krävs, 
finns vissa av pre
sentationerna från 
årets Advokatdagar.
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Hur motiverar man sig själv och sina medarbe-
tare till ett till synes omöjligt uppdrag, där livet 
dessutom står på spel? Överstelöjtnant Robert 
Karjel gav sina svar när han berättade om 
erfarenheterna som chef för en svensk helikop-
terstyrka i Adenviken. Med sin berättelse lycka-
des Karjel väcka både känslor och frågor hos 
publiken, inte minst kring hur man ska förhålla 
sig när reglerna krockar med verkligheten. För 
svenskarna i Adenviken blev frågan brännande 
när de mötte flyktingar i överlastade båtar. ”Här 
mäts jag som människa. En enhällig svensk 
riksdag har sagt att vi ska vända dem ryggen. Det 
jag gör nu kommer att vara avgörande för hur 
jag ser på mig själv resten av mitt liv”, sa Robert 
Karjel. Lösningen blev att under några timmar 
ge flyktingarna sjukvård och vätska ute på flyk-
tingbåten, och att därefter försöka kartlägga var 
båten skulle landa, och meddela detta till FN:s 
flyktingorgan UN HCR, som kunde hjälpa. Robert 
Karjel medverkade också vid årets Rakelkonfe-
rens. Läs ett längre referat av hans berättelse 
där i Advokaten nr 4 2018.

Johan Eriksson prisad för framstående                  insatser
mina klienter, kämpaglöd. Den har jag kvar 
och det tänker jag fortsätta ha, för vi behö-
ver den, sa Johan Eriksson, som hoppades 
att priset kanske skulle få beslutsfattare att 
lyssna när han pekar på saker som behöver 
förändras. 

johan eriksson läste också, till åhörarnas för-
tjusning, upp den ansökan som ledde fram 
till hans första arbete på Björn Rosengrens 
advokatbyrå. I brevet konstaterar den unge 
Johan Eriksson att han inte har någon prak-
tisk erfarenhet av straffrätt, eller egentligen 
inte av någon juridik alls, vilket inte hindra-
de advokat Björn Rosengren från att anstäl-
la honom. ¶

ADVOKATDAGARNA
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Advokaterna Christer Danielsson och Claes 
Zettermarck diskuterade hur ordföranden 
i en svensk skiljenämnd bör agera i olika 
situationer. 

Claes Zettermarck konstatera-
de att rollen som ordförande i 
en skiljenämnd innebär att man 
ska förhålla sig till två grupper: 
medskiljemännen och partsom-
buden. Uppdraget är att levere-
ra en skiljedom som inte med 
framgång kan klandras.

För 15–20 år sedan var det re-
gel att ordföranden anlitade en 
juridiskt utbildad sekreterare, 
berättade Christer Danielsson. 
Men i dag händer det sällan. Det beror på 
motstånd i ombudskåren:

– Ombuden är rädda för att ordföranden 

inte är 100 procent påläst, om sekreteraren 
gör för mycket av jobbet, förklarade Christer 
Danielsson. Han varnade också för att som 
ordförande kommunicera enskilt med parts-

ombud. Samtliga ska vara med i 
tråden när man skickar e-post.

– Men ordföranden kan ha 
kontakt med båda ombuden 
samtidigt utan att medskilje-
männen är med, menade Claes 
Zettermarck.

Det inledande första mötet 
hålls numera oftast på telefon. 
Ordföranden bör skicka ut agen-
da i förväg. På agendan ska alltid 
stå en fullständig tidsplan fram 
till och med slutförhandlingen. 

Viktigt är att bestämma dagar för slutför-
handlingen vid den första konferensen.

– Det är den absolut viktigaste frågan, sa 
Christer Danielsson.

Resultatet av den inledande planerings-
konferensen är ”Procedural Order no 1”. I 
svenska förfaranden är det ganska enkelt, 
bara ett e-postmeddelande eller ett kort do-
kument med en tidsplan och ordningsregler 
för förfarandet. I internationella förfaranden 
är dokumentet ofta 20–25 sidor!

– En viktig fråga att ta ställning till vid 
konferensen är om skriftliga vittnesutsagor 
ska förekomma. Det påverkar hela proces-
sen, sa Claes Zettermarck.

Christer Danielsson förklarade att skrift-
liga vittnesutsagor nästan alltid finns i inter-
nationella förfaranden, men sällan i svenska 
förfaranden.

– Inhemskt skiljeförfarande är på det sättet 
likt en rättegång. Det är sällan viktiga vitt-

nen inte uppträder fullt ut vid förhandling-
en, sa han.

Claes Zettermarck framhöll att ordföran-
den måste ta reda på om någon av parterna 
förutser en begäran om edition.

– I stora förfaranden är det nästan alltid 

De svenska domstolarnas och domarnas 
oberoende behöver ses över. 

Anders Eka, justitieråd och ordförande i 
Högsta domstolen, talade om vikten av obe-
roende domstolar. Frågan har i dag stor ak-
tualitet, inte minst är utvecklingen i europe-
iska länder som Polen och Ungern ett skäl 
till det. Men även i Sverige finns anledning 
till att ägna frågan uppmärksamhet.

Eka talade allmänt om domstolars obero-
ende, bland annat om det individuella obe-
roendet och det institutionella oberoendet. 
Han tog sedan upp begreppet rule of law och 
konstaterade att det saknas en klar defini-

tion av det. Men han poängterade att vissa 
centrala inslag är kännetecknande: obero-
ende rättsväsende, tillgång till rättsmedel, 
rättvis rättegång, likhet inför lagen, förbud 
mot godtycklighet, krav på legalitet, möjlig-
het till lagprövning samt respekt för mänsk-
liga rättigheter.

– De olika principerna går i varandra. Ett 
antal av dem måste finnas för att det ska gå 
att tala om rule of law och om en rättsstat, sa 
Eka som poängterade att en av principerna 
är grundläggande för de andra.

– Ett oberoende rättsväsende är grunden 
till huset, sa Eka som menade att just den 
principen är fundamentet som de andra vilar 

på. Saknas ett oberoende rättsväsende faller 
de andra lätt omkull. Det är en angelägenhet 
för alla – inte endast domare – och är cen-
tralt för enskildas rättssäkerhet.

Anders Eka berättade att efter murens fall 
i Östeuropa har frågan om vad som är ett 
oberoende rättsväsende kommit att disku-
teras.

det krävs flera centrala beståndsdelar för att 
domstolar ska vara oberoende, underströk 
Eka. Dessa beståndsdelar framgår närmare i 
första hand av en rekommendation från Eu-
roparådet. Han nämnde bland annat: Vikten 
av garantier för oberoendet i det konkreta 

Stora skillnader i ordförandens         roll i olika skiljedomskulturer

Oberoende domstolar – en angelägenhet för alla

I STORA FÖRFA-
RANDEN ÄR DET 
NÄSTAN ALLTID 

EDITION. DET 
HAR BLIVIT OER-
HÖRT VANLIGT. 

christer danielsson

FLER SEMINARIER

Anna Ulfsdotter 
Forssell.

Mia Edwall Insulander, Anna Hellron Wikström.

Michaela Ribbing.
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edition. Det har blivit oerhört vanligt, sa 
Christer Danielsson.

Claes Zettermarck förordade att man ska 
se till att få besked från parterna och klara 
av editionsfrågan i ett separat spår så fort 
som möjligt.

– Risken är stor att tidplanen inte fungerar 
annars, sa han.

I traditionella svenska skiljeförfaranden 
har skriftväxlingen sett ut ungefär som i en 
domstolsprocess.

Christer Danielsson menade att svenskt 

skiljeförfarande har påverkats av internatio-
nella förfaranden och att det finns en ten-
dens att de blir mer framtunga.

– Erfarna ordförande vill att du skriver allt 
i käromålet, K1, och ger in allt du vill åbe-
ropa. Samma sak i svaromålet, S1. Därefter 
ska i princip K2 och S2 vara responsiva, sa 
Christer Danielsson.

I princip är det alltid ordföranden som 
upprättar reciten. Till den fogas sedan bara 
domskälen.

– När skiljenämnden samlas inför slutför-
handlingen, ska det som miniminivå finnas 
ett av ordföranden sammanställt dokument 
som visar yrkanden och grunder. Det ska 
inte vara någon tvekan om vad parterna yr-
kar, sa Claes Zettermarck.

ska ordföranden ställa frågor? Där råder olika 
skiljedomskulturer i Europa.

– I en del länder frågar ordföranden oer-
hört mycket och är rent inkvisitorisk på ett 
sätt som gör att vi blir förbluffade, sa Chris-
ter Danielsson.

I den svenska skiljedomskulturen ställer 
ordföranden frågor bara för att vara säker 
på att man förstår vad parterna har sagt, och 
ingenting därutöver.

Christer Danielsson tyckte inte att skilje-
nämnden ska ha överläggning omedelbart 
efter slutförhandlingen.

– Man bör vänta några dagar, så alla hin-
ner tänka, sa han.

Christer Danielsson och Claes Zetter-
marck var överens om att ordföranden ska 
låta medskiljemännen tala först vid över-
läggningen, och lyssna på dem utan att säga 
någonting om sin egen uppfattning. ¶

dömandet. Att regler för administration av 
domstolsväsendet ska läggas fast i lag eller 
grundlag och att administrationen ska vara 
oberoende i förhållande till riksdag eller re-
gering – minst hälften av ledamöterna i led-
ningen bör dessutom vara domare. Beslut 
om urval och domares karriär ska fattas av 
organ som är oberoende av riksdag och re-
gering. Minst hälften av ledamöterna även i 
sådana organ bör vara domare. Huvudprin-
cip om oavsättlighet. Förbud mot förflytt-
ning. Anställningstiden bör framgå av lag 
eller grundlag, så även pensionsålder. Av-
skedande och disciplinpåföljder ska beslutas 
av oberoende organ eller av domstol.

Anders Eka menade att händelserna i Ung-
ern och Polen visar hur den politiska makten 
på kort tid kan nedmontera rättsstaten på ett 
målmedvetet sätt. Och även om det politis-
ka stödet för ett oberoende rättsväsende är 
starkt för närvarande i Sverige så kan obero-
endet behöva garanteras ytterligare. Det finns 
nämligen områden som är bekymmersamma 
sett ur ett oberoendeperspektiv. Bland annat 
skulle Domstolsverket kunna göras mer obe-
roende och verkets generaldirektör utses på 
annat sätt än direkt av regeringen, domares 
pensionsålder framgår inte av lag och doma-
re står under JK:s tillsyn som i sin tur utses 
av regeringen. Eka var därför nöjd med att 

det råder politisk enighet bakom det tillkän-
nagivande från riksdagen som syftar till att 
långsiktigt stärka domstolarnas och domar-
nas oberoende. ¶

Stora skillnader i ordförandens         roll i olika skiljedomskulturer

Oberoende domstolar – en angelägenhet för alla
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Anders Eka.

Advokaterna 
Christer Danielsson 

och Claes Zettermarck 
diskuterade hur ordföranden 

i en svensk skiljenämnd 
bör agera i olika situationer.
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Underrättelse- och säkerhetshotet mot Sve-
rige ökar. Den långtgående digitaliseringen 
gör landet extra sårbart.

Klas Friberg, chef 
för Säkerhetspoli-
sen sedan mars i år, 
berättade att sedan 
ett till två år tillba-
ka talar man inom 
Säkerhetspolisen 
om ett nytt nor-
malläge för Sverige. 
Sammanfattnings-
vis ser myndig-
heten ett ökat un-
derrättelse- och 
säkerhetshot mot 
Sverige. När det 
gäller underrättel-
sehotet konstaterar man att det finns stat-
liga aktörer som har vilja, organisation och 
förmåga att bedriva underrättelsearbete mot 
Sverige. De vill komma åt information som 
är vital för Sveriges demokrati.

Säkerhetspolisen ser att antagonisternas 
förmåga har ökat. Inte minst på grund av 
samhällets ökade digitalisering. Den skapar 
stora möjligheter att planlägga brott och ak-
tioner och förvanska information. Den in-
formation som de aktiva länderna inhämtar 
kan även användas för att påverka val. I va-
len i USA och Storbritannien har det före-
kommit påverkansoperationer. Inhämtning 
av information kan även förekomma i affärs-
förhandlingar.

flera av de statliga aktörerna har långsikti-
ga mål. Kinas mål är, enligt Friberg, att ha 
världsherravälde år 2050. Då ska landet vara 
det dominerande, bland annat ekonomiskt 
och militärt. Även Ryssland är långsiktigt 
och uthålligt i sitt arbete att inhämta infor-
mation och eventuellt även påverka Sverige.

– Ett tydligt syfte för Ryssland är att landet 
inte vill att Sverige ska gå med i Nato. För att 

uppnå det är Ryssland berett att göra en hel 
del. Ett annat syfte som vi tror och ser är på-
verkansoperationer på den egna opinionen. 
Att få det egna landets styre av Ryssland att 
framstå som föredömligt, demokratiskt och 
konkret. Man gör det genom att peka på att 
det fina, demokratiska Sverige numer präg-
las av laglöshet, bilbränder och en ohejdbar 

immigration. På så sätt bygger man upp för-
troendet för det egna landet.

Tyvärr finns flera exempel under senare 
tid, konstaterade Friberg, på att utländska 
säkerhetstjänster är beredda att gå väldigt 
långt för att nå sina syften, till exempel Sau-
diarabiens agerande i Turkiet. I Storbritan-
nien pågår en rättsprocess där ryska under-
rättelseofficerare misstänks för mord och 
mordförsök med nervgift. I Nederländer-
na utvisades nyligen fyra ryska diplomater, 
GRU-officerare, som misstänks ha varit i lan-
det för att spionera. 

för fem år sedan fanns cirka ett hundratal per-
soner som fanns inom en våldsbejakande ex-
tremistisk miljö.

– I dag handlar det om runt tre tusen per-
soner i Sverige som är verksamma inom en 

Trycket och hotet mot      Sverige ökar

FLER SEMINARIER

UllaBella af Klercker, 
Annika Lowén.

Marianne Monte-
lius Lodin, Henning 
 Rönnström.

Karin Åhman, Anders 
Hagsgård.

Helena Dandenell.

I DAG HANDLAR 
DET OM RUNT 

TRE TUSEN PER-
SONER I SVERIGE 

SOM ÄR VERK-
SAMMA INOM EN 
VÅLDSBEJAKAN-

DE EXTREMIS-
TISK MILJÖ. 

klas friberg
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Tänk dig ett rysligt monster på huvudet, två 
röda lönnlöv i öronen och en hamburgare i 
högra ögat: och du har världens tre största 
länder.

Det och mycket annat fick åhörarna lära sig 
av Jonas von Essen, som trollband publiken 
med en kombinerad show och föreläsning 
under torsdagseftermiddagen. 

Jonas von Essen har bland annat två gång-
er korats till världsmästaren i minne, varit 
med i kinesiska tv-shower och tagit andra-
platsen i TV4:s program Talang genom att 
minnas de 50 000 första decimalerna i pi. 

Knepet för att få superminne är, enligt 
Jonas von Essen, att översätta siffror, namn 
och andra ganska abstrakta faktauppgifter 
till bilder. Bildminnet är nämligen männis-
kans bästa utvecklade när det gäller att ta in 
stora mängder information. 

Jonas von Essen bevisade sin tes bland 
annat genom att lära publiken världens tio 
största länder genom att föreställa sig ovän-
tade saker på sin egen kropp, som det rys-
liga monstret (Ryssland), de kanadensiska 
lönnlöven och den amerikanska hamburga-
ren i ögat. ¶ 

våldsbejakande extremistisk miljö. Det sto-
ra flertalet inom islamistisk våldsbejakande 
miljö. Men det finns även en inte obetyd-
lig numerär inom vad som kallas vit makt-
rörelsen och inom den autonoma rörelsen.

Det har lett till att trycket på Sverige och 
Säkerhetspolisen har ökat betydligt för att 
förhindra attentat och terrorattentat. Säker-
hetspolisen hanterar cirka sex tusen under-
rättelser som rör terror varje månad. I stort 
sett vartannat dygn hanterar man konkreta 
attentatshot mot Sverige, där myndigheten 
måste arbeta aktivt för att bedöma om hotet 
är på allvar och kan riskera att verkställas. 
Friberg berättade att tidigt i våras greps fyra 
personer misstänkta för terrorfinansiering 
och förberedelse till terroristbrott. Samtidigt 
har aktiviteten i den autonoma miljön och vit 
makt-miljön varit hög under det senaste året.

Eftersom Sverige är ett av de mest digi-
taliserade länderna i världen är landet mer 
sårbart än de flesta andra för kriminella akti-
viteter. Det finns ett gap, underströk Klas Fri-
berg, mellan den digitala världen och skyd-
det för samhället, företag och medborgare, 
som har ökat och fortsätter att öka kraftigt 
(läs mer på s. 44, månadens gästkrönika). 
Friberg noterade att han målade en tämligen 
dyster bild av säkerhetsläget i dag i Sverige.

– Men vi blir alltmer uppmärksamma på 
den här problematiken. Det hör delvis sam-
man med att Sverige just nu även arbetar 
för att stärka landets totalförsvarsförmåga.

sverige arbetar i dag på olika sätt för att höja 
beredskapen och stärka landets förmåga att 
klara ett krig. Friberg konstaterade att stat-
liga aktörer, framför allt Ryssland, har både 
vilja och förmåga att, långt innan det blir en 
höjd beredskap, påverka Sverige.

– Då kan man fråga sig hur man ska han-
tera detta. Det är ett dilemma. Hur ska vi få 
samhället att snabbare höja sin förmåga? Det 
handlar inte om det traditionella kriget med 
grönklädda soldater som kommer hit. Utan 
det handlar om en period innan.

Det andra dilemmat handlar om obalansen 
i kampen mot brott som begås i den digitala 
världen. Både Säkerhetspolisen och polisen 
behöver mer och bättre lagstiftning för att 
kunna följa kommunikationen i den digita-
la världen, ansåg Friberg, eftersom möjlig-
heterna att kommunicera har ökat ofantligt 
under de senaste tjugo åren för människor 
i Sverige. 

Samtidigt har Säkerhetspolisens möjlighet 
att följa kommunikationen minskat drastiskt 
eftersom det finns så många nya kommuni-
kationsvägar i dag. Balansen har förskjutits 
både vad gäller Säkerhetspolisens möjlighet 
att underrättelsemässigt och effektmässigt 
hantera brottslighet.

– Det är ett dilemma. Ibland tycker jag att 
man i debatten vill påstå att om åklagare 
och polis får utökade möjligheter att klara 
sitt uppdrag så innebär det mer integritets-
kränkningar. Det håller jag inte med om, sa 
Friberg som ansåg att om Säkerhetspolisen 
får den nya lagstiftning som de hoppas få så 
har man ändå bara återtagit en liten del av 
de kriminellas kommunikationsförsprång. ¶

Trycket och hotet mot      Sverige ökar

Minnesmästare 
trollband publiken

Klas Friberg sa att Säkerhetspolisen i dag har 
ett mycket bra samarbete med andra myndig-

heter, framförallt MUST och FRA, inte minst 
dess signalspaning som är helt avgörande 

för Säpos uppdrag. Även samarbetet mellan 
olika länders säkerhetstjänster i västvärlden 
är effektivt, inte minst i Europa och inom EU. 

Under de senaste fem åren har stora steg 
tagits både strategiskt och operativt.

Jonas von Essen.
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Klas Friberg, gästkrönika:
Dags att återställa balansen – s. 44
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EU:s nya bodelningsregler kan påverka 
såväl enskilda som ska bodela som svenska 
domstolar. Professor Michael Hellner pre-
senterade de viktigaste förändringarna som 
kommer redan nästa år.

Den 29 januari nästa år träder 
EU:s nya förordningar om ma-
kars och registrerade partners 
förmögenhetsförhållanden i 
kraft. Utredningen om hur reg-
lerna ska implementeras i Sve-
rige leddes av Michael Hellner, 
professor i internationell pri-
vat- och processrätt. Vid Advo-
katdagarna presenterade Hellner 
förordningarna för intresserade 
advokater. 

Michael Hellner tog inledningsvis med 
åhörarna på en exposé genom familjeförmö-
genhetsrätten, där reglerna om ägande och 
bodelning skiljer sig åt ganska mycket mel-

lan länderna i Europa. Via konkreta exempel 
visade han att de olika materiella reglerna 
om förmögenhetsförhållanden mellan ma-
kar och registrerade partners kan få en stor 
praktisk betydelse. Därmed blir också lag-

valsregler och regler om dom-
stols behörighet viktiga. 

Hellner presenterade däref-
ter de viktigaste förändringarna 
som bodelningsförordningarna 
innebär för svensk del. En av 
dem handlar om lagval vid bo- 
delning. I dag gäller som huvud- 
regel den så kallade föränder-
lighetsprincipen. Bodelning ska 
enligt den göras enligt regler-
na i det land där makarna tagit 

hemvist efter att de ingått äktenskap. När ett 
par byter hemvistland gäller att de efter två 
år i stället ska tillämpa det nya landets regler. 

– Det här kommer som en överraskning för 
vissa. Man kan avtala bort det naturligtvis, 

men då måste man tänka på det, sa Michael 
Hellner, som konstaterade att dagens regler 
ofta ställer till svårigheter för svenskar som 
utstationeras för att arbeta i andra länder 
under en period.

omvänt ska även par som flyttar till Sverige ef-
ter ett par år tillämpa svensk rätt vid en bo-
delning. 

Hållbarhet är en del av advokatbyråns affär 
och långsiktigt värdeskapande. 

Det var en del i budskapet som förmedlades 
vid seminariet om advokatverksamhet och 
mänskliga rättigheter av Emma Ihre, hållbar-
hetschef vid Mannheimer Swartling, Théo 
Jaekel, specialist inom mänskliga rättighe-
ter och företagsansvar på Vinge, och advo-
kat Karin Faxén Ågrup, Mannheimer Swart-
lings chefsjurist.

– Begreppet hållbarhet har vidgats och an-
ses nu inte bara omfatta miljöfrågor, utan 
också frågor som mänskliga rättigheter, ar-
betsvillkor och affärsetik, sa Emma Ihre.

Hon underströk att det kostar för företag 
och investerare att inte ha koll på de här frå-
gorna och att inte hantera dem på ett bra sätt.

För en advokatbyrå gäller det att få in håll-
barhetsfrågor som mänskliga rättigheter, ar-
betsvillkor, miljö, antikorruption i rådgiv-
ningen till klienter, för där har man störst 
möjlighet att påverka utvecklingen i rätt rikt-
ning samtidigt som man hjälper klienter. Och 
gör man det lönsamt i rådgivningen, kom-
mer man att fortsätta med den verksamhe-
ten även när vi kommer in i tuffare tider, för 
det är en del av byråns affär.

– Man måste leva som man lär – vi kan 
inte ge råd om uppförandekoder och whist-

leblowers, göra utredningar, säga vad våra 
klienter ska ställa för krav på sina underle-
verantörer och agenter, om vi inte som byrå 
själva har en uppförandekod och inte har ett 
whistleblowersystem eller liknande för att 
rapportera in brott mot uppförandekoder, 
sa Emma Ihre.

Théo Jaekel presenterade FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättighe-
ter från 2011, som är grunden för de riktlin-
jer om företagande och mänskliga rättigheter 
som Advokatsamfundet antog 2016.

FN-principerna är det rådande ramverket 
när det gäller företag och mänskliga rättighe-
ter. De är indelade i tre pelare: staters ansvar, 

Nya regler kan 
innebära stora 
förändringar

Hållbar advokatverksamhet – en fråga om lönsamhet

EU:S NYA BODELNINGSFÖRORDNINGAR

DET HÄR KAN 
STÅ DEN SOM 
INTE TÄNKER 

I FÖRVÄG 
GANSKA DYRT. 

michael hellner
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– Med de nya reglerna byter vi till oförän-
derlighetsprincipen. Vi ska fortfarande till-
lämpa de regler som gäller i det land där ma-
karna först tog hemvist, men det ändras inte 
om de flyttar, förklarade Michael Hellner. 

Detta kan underlätta för svenskar som flyt-
tar ut i världen. Det kommer dock också att 
innebära att svenska domstolar, åtminstone 
i vissa invandrartäta områden, kommer att 

få tillämpa betydligt mer utländsk rätt än de 
gör i dag, påpekade Hellner.

liksom i dag kan makar och partners själva av-
tala om vilket lands lag som ska tillämpas vid 
en bodelning. Från 2019 krävs det dock att 
avtalet ingås före eller under äktenskapet. I 
dag är det också möjligt i svensk rätt att av-
tala om detta efter att äktenskapet upplösts. 

– Det här kan stå den som inte tänker i 
förväg ganska dyrt, kommenterade Micha-
el Hellner. 

De nya förordningarna innebär också 
nya och fler formkrav på äktenskapsför- 
ord och lagvalsavtal, berättade Michael 
 Hellner. Bland annat krävs att avtalen ska 
vara daterade, något som inte är nödvändigt 
i dag. ¶ 

företags ansvar och gottgörelsemekanismer. 
Vilken nivå av negativ påverkan företaget 
ligger på, avgör vad företaget måste vidta 
för åtgärder.

Advokatsamfundets riktlinjer klargör vad 
FN-principerna innebär för advokatverk-
samhet. I rekommendationerna till advo-
katbyråer ingår:

l MR-due-diligence-process
l  Code of conduct och andra styr-

dokument 
l Internutbildning
l Rutiner för hantering av avvikelser
l  Tillämpa/integrera hållbarhet i råd-

givningen till klient 

Karin Faxén Ågrup berättade att när Advo-
katsamfundet antog principerna 2016, lades 
också en ny bestämmelse till i Vägledande 
regler om god advokatsed: 2.9 om upprätt-
hållande av mänskliga rättigheter i advokat-
verksamheten.

– Den innebär att en advokat inte får läm-
na råd i syfte att motverka eller kringgå 
mänskliga rättigheter. Advokaten ska också 
verka för att upprätthålla mänskliga rättig-
heter, sa Karin Faxén Ågrup.

Advokatbyrån ska, när det krävs, integrera 
mänskliga rättigheter i rådgivningen. Byrån 
bör göra en riskanalys av varje ny klient och 
uppdrag. Dessutom bör byrån arbeta med 
mänskliga rättigheter i det interna arbetet. 
En förutsättning för trovärdig rådgivning är 
att man lever som man lär. Byrån kan till 
exempel ha uppförandekoder för anställda 
och leverantörer och hållbarhetsrapportera 
varje år. ¶

Hållbar advokatverksamhet – en fråga om lönsamhet

EU:S NYA BODELNINGSFÖRORDNINGAR

Förordningen nr 2016/1103 av den 24 juni 2016 
om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet av domar i mål 
om makars förmögenhetsförhållanden samt 
förordningen nr 2016/1104 av den 24 juni 2016 
om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet av domar i  
mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av 
registrerade partnerskap träder i kraft den  
29 januari 2019. 

Reglerna om domstols behörighet och lagval 
är universellt giltiga och blir i Sverige och öv
riga stater som omfattas styrande i förhållande 
till alla länder. Reglerna om erkännande och 
verkställighet gäller mellan de 18 länder som 
antagit förordningen. 

Förordningarna omfattar såväl utfall vid 
bodelning i samband med dödsfall eller skils
mässa som äganderättsfrågor inom äktenskap 
och partnerskap. 

Förordningarna omfattar IPrättsliga regler 
och ersätter i stora delar de i dag gällande 
bestämmelserna i lagen (1990:272) om interna
tionella frågor rörande makars och sambors 
förmögenhetsförhållanden (LIMF), liksom 
vissa regler i den internordiska förordningen 
(1931:429) om vissa internationella rättsför
hållanden rörande äktenskap, adoption och 
förmynderskap (NÄF) samt lagen (2015:417) om 
arv i internationella situationer (IAL). 

Förordningarna är framtagna som ett för
stärkt samarbete mellan 18 EUstater, då EU 
inte nådde enighet om de nya reglerna. 

Sverige har ännu inte lagt fram konkreta 
förslag till svensk stödlagstiftning. Hellners 
presentation utgick därmed från utredningens 
förslag. 
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Professor 
Michael Hellner 

presenterade
de viktigaste 

förändringarna 
i EU:s nya 

bodelnings- 
regler.

Théo Jaekel, Emma Ihre
och Karin Faxen Ågrup.
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För en fullsatt föreläsningssal berättade 
mottagaren av Advokatsamfundets pris för 
framstående insatser inom advokatyrket, 
Johan Eriksson, om sitt år som försvarare 
för den terrordömde Rakhmat Akilov.   

Johan Eriksson arbetade med 
hela världens blickar på sig, när 
han försvarade Rakhmat Akilov. 
Uppdraget gav en skrämmande 
insikt i hur lätt det är i dag att 
bli terrorist, bara med hjälp av 
en dator med internetuppkopp-
ling, berättade Johan Eriksson.

– Givet att det är så lätt, och 
givet att vår värld ser ut som 
den gör, så tror jag tyvärr att jag 
inte är den sista som försvarar 
en person misstänkt för terro-
rism, sa Johan Eriksson. 

Eriksson inriktade sig i sin fö-
reläsning främst på de praktis-
ka och juridiska frågor som han 
mötte i rollen som försvarare. Men han för-
medlade också att Rakhmat Akilov privat var 
en mycket artig och trevlig person. 

– På det yttre är det svårt att känna igen 
en terrorist. De bakar kärleksmuffins, de är 
artiga och trevliga och rätt intelligenta, för-
klarade Johan Eriksson. 

Johan Eriksson var just hemkommen från 
en golf resa till Italien när terrordådet på 
Drottninggatan inträffade, den 7 april 2017. 
På lördagen planerade Eriksson att besöka 
sin mamma. Men planerna ändrades, när 
Stockholms tingsrätt ringde och frågade om 
Eriksson var intresserad av uppdraget som 
försvarare för den man som gripits för ter-
rordådet. Johan Eriksson tackade ja, och be-
gav sig till Kronobergshäktet.

– På vägen dit tänkte jag en tanke, den bäs-
ta tanke som jag tänkt i hela det här målet: 
jag ska göra som jag brukar, berättade Jo-
han Eriksson. 

Detta blev sedan en ledstjärna under det 
intensiva året, när olika frågor 
väcktes. Som om det verkligen 
var någon mening i att utreda 
och ta ställning till varje påstått 
mordförsök, när det ändå var 
ganska givet att Akilov skulle 
dömas och troligen till livstids 
fängelse.

– Den försvarare är väl inte 
född som tänker ”ett mordför-
sök hit eller dit spelar väl ing-
en roll”, konstaterade Eriksson, 
som beslutade att försöka gå på 
djupet med varje enskild ankla-
gelse mot hans klient. 

Det gjorde han och kollegan 
Robin Söder, som så småningom 
också förordnades, bland annat 

genom att ta fram en kort pm om varje mål-
sägandes berättelse, som Akilov fick ta ställ-
ning till. Med hjälp av kodorden ”erk” och 
”förnek” kunde han sedan deklarera sin in-
ställning till varje enskilt gärningspåstående. 

vid det första samtalet med sin försvarare var 
Rakhmat Akilov vänlig och artig, men också 
tveksam. Egentligen önskade han att få en 
sunnimuslim som försvarare, eftersom han 
var övertygad om att bara en trosfrände kun-
de förstå och på allvar försvara honom. 

Akilov undrade också när tortyren skulle 
börja. Johan Eriksson berättade i sitt före-
drag att hans klient, trots att Eriksson för-
klarar att det inte skulle bli någon tortyr, tro-
ligen fortsatte att vänta på tortyr långt in i 
förundersökningen.

Väl ute från häktet satte Johan Eriksson 
igång sin mobiltelefon, bara för att hitta 140 
meddelanden från olika medier från hela 
världen. 

– Jag var helt ensam. Ingen presstjänst, 
bara en mobiltelefon och en liten förundran 
över hur New York Times kunde ha mitt mo-
bilnummer. Det enda jag kunde göra var att 
sätta igång och försöka svara alla som ringde, 
sa Johan Eriksson, som i dag inser att han i 
stället borde ha kallat till en presskonferens.

rakhmat akilov satt häktad i över ett år, under 
mycket tuffa förhållanden, med konstant be-
vakning och ständig belysning. 

Det förekom också en del prat bland advo-

» 

Hur skiljer sig det kollegiala dömandet 
i domstol och skiljenämnd åt, och vilka 
likheter finns? Advokaterna Fanny Gleiss 
Wilborg och Emilia Lundberg gav sina 
reflektioner vid ett av seminarierna inom 
området process och skiljedom.

Fanny Gleiss Wilborg och Emilia Lund-
berg har båda varit domare i allmän dom-
stol. I dag driver de advokatbyrå, och arbe-

tar främst som skiljedomare. Vid seminariet 
jämförde de steg för steg i processen hur kol-
legialt dömandet fungerar i allmän domstol 
och i skiljenämnder. De konstaterade att do-
mare och skiljedomare har en del att lära av 
varandra, men också att det är viktigt för om-
bud att förstå de skillnader som finns mellan 
processformerna.

En viktig skillnad, konstaterade Gleiss 
Wilborg och Lundberg, är att tvistemålspro-

NÄSTA GÅNG 
JAG FÅR VETA 

ATT EN KOLLEGA 
FÖRSVARAR EN 

MISSTÄNKT 
TERRORIST SÅ 

TÄNKER JAG GÅ 
UT OCH FÖRSVA-
RA DEN KOLLE-
GAN I MEDIA. 

johan eriksson

JOHAN ERIKSSONS RÅD TILL FÖRSVARARE

1. Hamnar ni i en situation där ni kan förutse 
att det blir stor medial uppmärksamhet, håll en 
presskonferens. 
2. Tappa inte bort att i god tid hantera juridiken 
och att förbereda målet på samma sätt som ni 
skulle förbereda vilket annat mål som helst. 
3. Vi advokater måste stödja varandra när vi 
kommer i sådana här situationer. 
4. Hjälp klienterna ordentligt, aldrig halvhjärtat. 
Klarar du inte det så ska du inte åta sig uppdra
get. 

5. Om det är många skadeståndsanspråk i målet, 
prata med tingsrätten om hur de ska hanteras, 
så att inte hela målet tas över av dem. 
6. Ha kontakter med åklagaren tidigt. 
7. Har ni klienter som talar ett språk som ni inte 
behärskar, upprätta en kort pm om varje måls
ägandeförhör. 
8. Skapa mallar och kom överens med klienten 
om vilka förutsättningar som krävs för att man 
ska erkänna eller förneka, så att ni har ett för
svarsteam. 

KOLLEGIALT DÖMANDE: Både likheter och skillnader                   mellan domstol och skiljenämnd

Fanny Gleiss Wilborg och Emilia Lundberg.

”Vi advokater måste stödja         varandra”
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katkolleger, om att Johan Erikssons uppdrag 
var lätt och mest gick ut på att ”vika ut sig i 
media”. Så lätt var det nu inte, rent juridiskt, 
konstaterade Johan Eriksson, som anser att 
advokater i stället ska stötta varandra när det 
blåser snålt kring en kollega. 

– Nästa gång jag får veta att en kollega för-
svarar en misstänkt terrorist så tänker jag 
gå ut och försvara den kollegan i media. Vi 
måste enas om vi ska våga försvara terroris-
ter, fastslog Eriksson. 

Johan Eriksson prisade i sitt föredrag såväl 
tingsrätten som åklagaren i målet.

– Under hela förfarandet hade jag en för-
nämlig relation till åklagaren. Han var en för-
nämlig åklagare. Rättssäker, hela tiden med 
förståelse för invändningar som hade att 
göra med att rättegången skulle bli respek-
tabel och korrekt. Men också mycket klok. 
Vi insåg att här måste allt planeras, berät-
tade Johan Eriksson, som hade flera plane-
ringsmöten med åklagaren inför huvudför-
handlingen.

i sin slutplädering fick Johan Eriksson fram- 
föra sin klients tack till Sverige, åklagare, po-
liser och häktesvakter, för god behandling 
och en rättvis rättegång. Rakhmat Akilov 
tog där efter sitt livstidsstraff utan att över-
klaga det. 

– Det är något vi kan vara stolta över. Då 
har vi ifrån vårt land agerat på det sätt som 
ett land ska göra, nämligen i god demokratisk 
ordning, sa Johan Eriksson, som avslutade fö-
redraget med en protest mot att tingsrätten 
och numera även hovrätten prutat hans och 
Robin Söders kostnadsräkningar. 

– Man respekterar inte att vi lägger ner det 
arbete som krävs. Det tänker jag inte förlåta 
dem! Det är fel! ¶ 

cessen i domstol är betydligt fastare regle-
rad än arbetet i en skiljenämnd, vilket märks 
tydligt bland annat vid omröstningar. En an-
nan skillnad är att ett skiljeförfarande utgår 
från att allt är processmaterial, medan ome-
delbarhetsprincipen fortfarande är utgångs-
punkten för domstolsprocessen. 

en tredje sak som Gleiss Wilborg och Lund-
berg uppehöll sig kring var hur målets för-

beredelse påverkas av att handläggningen i 
skiljemål alltid sköts av samtliga skiljedoma-
re, medan ett mål i domstol som huvudregel 
handläggs av endast en domare.

Fanny Gleiss Wilborg och Emilia Lund-
berg pekade också på att domarna i de all-
männa domstolarna är mer generalister än 
skiljedomare. I skiljeförfarande spelar det 
som regel stor roll för målets hantering vem 
som utsetts till ordförande. ¶

KOLLEGIALT DÖMANDE: Både likheter och skillnader                   mellan domstol och skiljenämnd
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Johan Eriksson 
inriktade sig i sin 

föreläsning främst 
på de praktiska och 

juridiska frågor som 
han mötte i rollen 

som försvarare.

”Vi advokater måste stödja         varandra”

ADVOKATDAGARNA
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Under rubriken ”Vargar och parkeringstill-
stånd” presenterade justitierådet Tho-
mas Bull aktuell rättspraxis från Högsta 
förvaltningsdomstolen med Europarättslig 
inriktning. 

När det gäller Europarättsliga frågor är  
RF 11:14 och 12:10 om lagprövning normalt 
inte direkt tillämpliga, utan domstolspröv-
ningen baseras på fördragen och den svens-
ka lagen om anslutning till EU. Däremot kan 
domstolen via RF 2:19 om att svensk lagstift-
ning inte får stå i strid med Europakonven-
tionen komma in på lagprövning.

I HFD 2017 ref. 7 var frågan om det svenska 
spelmonopolet var förenligt med unionsrät-
ten. HFD fann inte att den svenska lagstift-
ningen stod i strid med unionsrätten på nå-
gon punkt. Avgörandet kom samtidigt som 
det politiska beslutet att inte upprätthålla 
monopolet.

HFD 2017 ref. 9 gällde om det var förenligt 

med EU-rätten att Sverige tog ut kupong-
skatt på utdelning från utländska pensions-
fonder, men tillämpade ett annat system på 
svenska pensionsfonder.

– Här begärde HFD förhandsavgörande 
från EU-domstolen, berättade Thomas Bull.

EU-domstolen svarade att det inte var frå-
ga om lika fall, och därmed innebar det inte 
en förbjuden olikbehandling enligt unions-
rätten att tillämpa olika skatteregler.

• I HFD 2014 ref. 82 prövades ett krav på 
att gå specialisttandläkarutbildning i Sverige 
för att få bli legitimerad svensk specialist-
tandläkare. Ett antal nederländska tandläka-
re hade gått specialistutbildning i Nederlän-
derna. Socialstyrelsen vägrade dem svensk 
specialistlegitimation. HFD fann inga sakli-
ga skäl för att kräva utbildning 
i Sverige och fann att reglerna 
innebar diskriminering i strid 
med unionsrätten.

– Ibland talar man om att 
unionsrätten har en gubben-i-
lådan-effekt i unionsrätten, sa 
Thomas Bull.

Det gäller till exempel en del 
rättsföljder som visade sig vara 
straff i Europarättslig mening, 
och som kräver domstolspröv-
ning, fast Sverige hade uppfatt-
ningen att det inte var straff.

– Man kunde tänka sig att ef-
fekten vid det här laget, 23 år in i 
Sveriges medlemskap i EU, skul-
le ha avtagit. Men för några år 
sedan kom en sådan fråga upp 
igen, berättade Thomas Bull.

HFD 2018 ref. 38 gällde frågan 
hur garantipension ska beräknas för den som 
har arbetat i ett annat EU-land och i Sveri-
ge. Enligt de komplicerade svenska reglerna 

skulle en så kallad pro rata-beräkning gö-
ras. Klaganden hade en annan uppfattning 
än Försäkringskassan om den beräkningen.

HFD skickade en fråga till EU-domsto-
len om hur pro rata-beräkning-
en skulle göras. EU-domstolen 
förklarade att garantipensionen 
inte är en ”pension” i EU-rätts-
lig bemärkelse, utan en sorts so-
cialbidrag för den som inte har 
tillräcklig inkomst. Det innebär 
att ingen pro rata-beräkning ska 
göras, utan en annan beräkning.

– Det slog undan fötterna på 
hela systemet för hur ärendena 
har hanterats, sa Thomas Bull.

frågan om något är en civil rättig-
het enligt artikel 6 i Europakon-
ventionen är ibland avgörande 
för rätten till domstolsprövning, 
tillsammans med frågan om nå-
got rör en anklagelse för brott.

I unionsrätten finns en lik-
nande rätt till domstolspröv-

ning, om det gäller unionsrättsliga frågor – 
i praxis och i EU-stadgan artikel 47.

Ett exempel på svensk tillämpning är ”den 

MAN KUNDE 
TÄNKA SIG ATT 
EFFEKTEN VID 

DET HÄR LAGET, 
23 ÅR IN I SVE-
RIGES MEDLEM-

SKAP I EU, SKUL-
LE HA AVTAGIT. 

MEN FÖR NÅGRA 
ÅR SEDAN KOM 

EN SÅDAN FRÅGA 
UPP IGEN. 

thomas bull

FLER SEMINARIER

Noah Tunbjer, Tomas Fridh, Gregor Noll.

Thomas Rolén, 
Sven-Åke Bergkvist, 
Gunilla Hedwall. 

Lars Edlund.

Europarätten
kommer in i Högsta

förvaltnings-
domstolens praxis

Justitierådet Thomas 
Bull presenterade aktuell 
rättspraxis från Högsta 
förvaltningsdomstolen 
med Europarättslig inriktning.
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En katt bland hermelinerna – vad gör 
egentligen en ekonom på en advokatbyrå? 

Det var rubriken för ekonomen Klas Eklunds 
seminarium. Mannheimer Swartling har som 
första advokatbyrå i Sverige anställt en eko-
nom med uppgiften att vara just dedikerad/
särskilt avsedd att vara ekonom internt och 
för klienter.

Eklund konstaterade att dagens stora kli-
enter efterfrågar mer än endast juridisk råd-
givning, och att de även vill ha svar på för 
dem betydelsefulla strategiska frågor. Det 
kan handla om allt från den globala kon-
junkturutvecklingen, betydelsen för Europas 
länder av president Donald Trumps sänkta 
bolagsskatt för USA:s företag till kryptova-
lutors utveckling och sektoranalyser.

Klas Eklund har fyra huvudsakliga ar-
betsuppgifter. Han fungerar som ett internt 
”bollplank” för byråns advokater och biträ-
dande jurister. Klas arbetar även med intern-
utbildning, bland annat med återkomman-
de föresläsningar. Vidare har han en hel del 
klientkontakter och framträder som talare i 
olika sammanhang.

Det finns dock en tydlig gräns för vad han 
kan åta sig för byrån. Eklund ger inte råd i 
ärenden eller finansiella råd. (Han omfattas 
inte av advokaters ansvarsförsäkring.)

– En rådgivare som inte ger råd, sam-
manfattade han sin roll med en humoris-
tisk underton, och tillade att det alltid är 
advokaterna som sköter de juridiska fråge-
ställningarna.

Under sin föreläsning bjöd Klas Eklund 
på exempel av olika spaningar som han gör, 
bland annat om den kommande börsutveck-
lingen, tillväxtfrågor, ränteläget och Kinas 
roll i världen i dag och i morgon. ¶

första vargdomen”, HFD 2015 ref. 79. En mil-
jöorganisation ville klaga på ett beslut att 
tillåta jakt på varg. Men jaktförordningen 
innehåller ett överklagandeförbud. Frågan 
var om överklagandeförbudet var godtag-
bart enligt unionsrätten.

Den första frågan var vilka som har kla-
gorätt. Är miljöorganisationer tillräckligt 
 berörda av beslutet? HFD kunde hänvisa 
till rättsfall från EU-domstolen om miljöor-
ganisationers möjlighet att klaga enligt År-
huskonventionen, om de är tillräckligt berör-
da. HFD fann att överklagandeförbudet inte 
kunde stå sig, för det minskade effektiviteten 
i unionsrätten och förtog organisationerna 
deras eventuella möjlighet att klaga.

hfd 2016 ref. 49 handlade om parkeringstill-
stånd för en äldre man med ett allvarligt 
funktionshinder. Tillståndet möjliggjorde 
att parkera var som helst i kommunen utan 
böter och innebar att mannen kunde arbeta. 
När han sökte förnya tillståndet gjorde kom-
munen en annan bedömning av hans behov 
och förnyade det inte. Det visade sig att det 
fanns ett överklagandeförbud. Frågan var om 
mannen fick klaga till domstol – gällde sa-
ken en civil rättighet? HFD konstaterade att 

Europadomstolens praxis innebär att även 
materiella förmåner med ekonomiskt värde 
har status av civil rättighet. Tillståndet kun-
de anses vara en civil rättighet, och därmed 
ska klaganden få det prövat i domstol.

– HFD noterade att det finns en presum-
tion för att något är en civil rättighet, om det 
inte finns klart stöd för en annan bedömning, 
sa Thomas Bull.

En återkommande fråga i HFD är propor-
tionalitet.

HFD 2018 ref. 4 tar sikte på frågan om pro-
portionalitet och företrädaransvar. En bo-
lagsföreträdare dröjde en dag med att ansöka 
om företagsrekonstruktion efter att bolaget 
hade konstaterad betalningsoförmåga för 
skatter och avgifter på förfallodagen. Un-
derinstanserna ansåg att företrädaren var 
personligt ansvarig eftersom han hade varit 
grovt oaktsam. Men HFD fann att det inte 
var en rimlig tolkning av grov oaktsamhet.

HFD 2017 ref. 5 är ett mål om djurförbud. 
En bonde skrev på ett strafföreläggande om 
djurplågeri efter att en av hans 300 kor upp-
täcktes ha ett inåtväxt horn, och länsstyrel-
sen beslutade därför om djurförbud. HFD 
fann att djurförbudet inte var en proportio-
nerlig sanktion mot regelöverträdelsen. ¶

Ekonomen som 
visar på de stora 
skeendena

Klas Eklund.
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Anders Thornberg är rikspolischef sedan 
den 15 februari 2018. Vid Advokatdagarna 
berättade han om de reflektioner han har 
gjort i sin nya roll. 

Anders Thornberg sa att det är uppenbart 
att polisen har svårt att räcka till för allt 
den ska göra. Resursläget är ansträngt. Det 
får konsekvenser för polisens förmåga att 
förhindra och klara upp brott, att hålla en 
hög servicenivå till allmänheten, att arbeta 
brottsförebyggande och trygghetsskapande 
i hela landet.

Men rikspolischefen var förhoppningsfull 
över polisens nya strategiska inriktning med 
sikte på år 2024. Inriktningen har 3 grund-
läggande mål:

1. Framgångsrik brottsbekämpning och 
uppklarning

2. En stark lokal närvaro
3. En attraktiv arbetsplats och samarbets-

partner
Antalet poliser ska öka från 30 000 till 

40 000 på sex år. Förstärkningen ska mär-
kas i alla delar av polis-Sverige.

– Det är en viktig signal i 
den nya vision för svensk polis 
som vi beslutade om i början av 
sommaren: ”Din polis gör hela 
Sverige tryggt och säkert”. Det 
ger verkligen utrymme till för-
stärkning av våra utredande och 
brottsförebyggande verksamhe-
ter, sa Anders Thornberg.

Anders Thornberg förklarade 
att polisen konfronteras med ett 
helt nytt omvärldslandskap som 
ställer polisens omvärldsupp-
drag inför stora utmaningar: En 
alltmer osäker säkerhetspolitisk 
situation i omvärlden, en per-
manent höjning av terrorhotni-
vån i Europa och flyktingström-
marna i vår del av världen är några viktiga 
övergripande påverkansfaktorer.

Brottsligheten ändrar hela tiden karaktär 
och ställer krav på anpassning och förnyel-
se. Gängbrottsligheten blir alltmer våldsam. 
Brottsbekämpningen i de mest utsatta om-
rådena blir alltmer komplicerad. IT-insla-

gen präglar en allt större del av brottslighe-
ten. Kraven på internationell samverkan och 
samarbete ökar kontinuerligt.

Samtidigt finns polisens ursprungliga 
uppdrag kvar i botten, konstaterade Anders 
Thornberg:

– Vi ska rycka ut snabbt vid pågående 
brottslighet, vi ska utreda, vi ska klara upp 

brott. Vi ska ge allmänheten 
stöd och service. Vi ska ha en 
stark lokal närvaro i alla delar 
av Sverige, sa han.

Anders Thornberg kommen-
terade Statskontorets utvär-
dering av polisens omorgani-
sation, där det konstateras att 
intentionerna att skapa en mer 
flexibel och enhetlig organisa-
tion har uppnåtts.

– Vi kan på ett mycket enkla-
re sätt i dag flytta resurser och 
göra olika typer av förstärkning-
ar. Det har ökat polisens opera-
tiva slagkraft, sa han.

Anders Thornberg betona-
de att det är viktigt att renodla 

polisens uppdrag. Han menade att de vikti-
gaste renodlingsområdena är transporter av 
frihetsberövade, omhändertagande av djur, 
och omhändertagande av berusade personer.

– Varje år tar vi hand om tiotusentals be-
rusade personer och stoppar in dem i po-
lisarrest, trots att de inte har begått något 

Börje Samuelsson och Biörn Riese redo-
gjorde inledningsvis för disciplinnämnden 
och vilka advokater och av regeringen ut-
sedda representanter som sitter i nämnden. 

Föreläsarna konstaterade att det alltid har 
funnits såväl skrivna som oskrivna regler om 
intressekonflikter.

– Men jag tror att diskussionen om intres-
sekonflikter och reglerna beträffande sådana 
tog fart när vi började få riktigt stora advo-
katbyråer här i landet. Detta och en ökad rör-
lighet mellan advokatbyråerna gjorde att frå-
gorna rörande intressekonflikter blev klart 
mera problematiska än de hade varit tidigare, 
sa Börje Samuelsson.

Advokatsamfundets etikkommitté tillsat-
tes 2005 för att göra en total genomgång av 

Jävsdiskussionen                 tog fart när storbyråerna kom

VI SKA RYCKA UT 
SNABBT VID PÅ-
GÅENDE BROTTS-
LIGHET, VI SKA 
UTREDA, VI SKA 

KLARA UPP 
BROTT. VI SKA 
GE ALLMÄNHE-
TEN STÖD OCH 

SERVICE. 
anders thornberg
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Helena Rosén 
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Katarina Olsson. Karin Faxén Ågrup.

Så ska polisens uppdrag      renodlas

Advokat Biörn Riese är ledamot av
Advokatsamfundets disciplinnämnd
och advokat Börje Samuelsson är
ordförande i nämnden.
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brott. De kan inte ta hand om sig själva. De 
är sjuka, de är beroende av alkohol och behö-
ver hjälp av sjukvården, men det är polisen 
som tar hand om dem, sa Anders Thornberg.

Han berättade att polisen i allt större om-
fattning träffar på personer med psykisk 
ohälsa, som behöver hjälp.

– När vi har tittat på vad vår ingripande-
verksamhet gör runt om i landet, så ser vi 
att vi lägger en stor del av vår tid ute på ga-
tor och torg, tar hand om berusade personer 
och hjälper personer med psykisk ohälsa till 
vårdinstitutioner och annat. Det är inte sam-
hällseffektivt att ta välutbildad polispersonal 
i anspråk, sa Anders Thornberg.

han efterlyste mer samverkan med andra myn-
digheter och samhällsaktörer. Som exem-
pel nämnde han försöksverksamheten med 
snabbare lagföring i Stockholm, där polis, 
åklagare, advokater, domstolar och kriminal-
vård samverkar.

– Målet är att den som har begått brott av 
enklare karaktär ska möta konsekvenserna 
inom 14 dagar, från det att brottet har be-
gåtts till dom, förklarade Anders Thornberg.

Polisen har med sig inställelsetider till 
domstol ut på fältet, och delger direkt.

Anders Thornberg frågade retoriskt:
– Kommer vi att kunna hantera den sto-

ra tillväxten, om vi ska växa från 30 000 till 
40 000 på 6 år och samtidigt sköta vårt jobb?

– Det måste vi klara! sa han. ¶

de vägledande reglerna om god advokatsed. 
Under arbetet kom emellertid just regler-
na om intressekonflikt att bli centrala. Bi-
örn Riese berättade om den infekterade och 
stundtals hetsiga debatt som uppkom fram-
för allt inom advokatkåren på den affärsjuri-
diska sidan när det gällde intressekonflikter i 
samband med så kallade controlled auctions 
och den eventuella möjligheten att öppna 
upp för att olika advokater på samma ad-
vokatbyrå skulle kunna företräda flera oli-
ka budgivare i en auktionsprocess, trots att 
budgivarna kunde sägas ha motstridiga in-
tressen. De regler som blev följden av etik-
kommitténs förslag kom emellertid inte att 
innehålla någon sådan möjlighet. 

Föreläsarna gick härefter igenom och 
analyserade ett flertal avgöranden från dis-

ciplinnämnden under senare år rörande in-
tressekonflikter. I anslutning till ett av fal-
len belystes förutsättningarna för att genom 
samtycke från klient bota en konstaterad in-
tressekonflikt. Historiskt har detta i princip 
varit omöjligt, och klientens uppfattning har 
inte tillmätts någon betydelse alls. Den möj-
lighet att genom samtycke bota en intresse-
konflikt som tillkom efter etikkommitténs 
arbete är emellertid kringgärdad av ett fler-
tal förutsättningar, som måste vara uppfyll-
da. Föreläsarna framhöll också att det alltid 
är advokaten själv som ansvarar för bedöm-
ningen om ett uppdrag kan antas eller inte. 
Föreläsarnas slutsats var att utrymmet för att 
genom samtycke bota intressekonflikter får 
anses vara mycket begränsat. Börje Samu-
elsson tillade att utrymmet torde vara ännu 

mera begränsat när det gäller uppdrag inom 
humanjuridiken. 

I anslutning till fallgenomgången belystes 
och diskuterades vidare bland annat de be-
svärliga frågor beträffande intressekonflikter 
som uppstår när advokater övergår från en 
advokatbyrå till en annan, liksom problem 
som kan uppstå, när en bolagsjurist övergår 
till att arbeta på advokatbyrå och advokatby-
rån har eller kan komma att få uppdrag mot 
bolagsjuristens tidigare arbetsgivare. 

efter fallgenomgången diskuterade föreläsarna 
hur de vägledande reglerna om god advo-
katsed när det gäller intressekonflikter kan 
komma att stå sig eller förändras med tan-
ke på den pågående ganska dramatiska om-
vandlingen av advokatbranschen. ¶

Jävsdiskussionen                 tog fart när storbyråerna kom
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Så ska polisens uppdrag      renodlas

Rikspolischef Anders 
Thornberg konstaterade 
att gängbrottsligheten blir 
alltmer våldsam, och att 
brottsbekämpningen i de 
mest utsatta områden blir 
alltmer komplicerad.
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Advokat Rikard Wikström-Hermansen kon-
staterade att bevisbördans placering ofta 
är avgörande för utgången i kommersiella 
tvistemål. 

Trots deras avgörande bety-
delse framgår reglerna om be-
visbördan märkligt nog mycket 
sällan av lag – rättskällorna är 
rättspraxis och doktrin. Wik-
ström-Hermansen sammanfat-
tade innehållet i reglerna: Den 
part som har lättast att säker-
ställa bevisning bär bevisbör-
dan. Men i vissa fall styrs bevis-
bördan på det sätt som ger bäst 
genomslag för den civilrättsliga 
regelns ändamål.

Huvudregeln är att den som påstår att nå-

got har inträffat normalt har bevisbördan för 
det, eftersom det är lättare att säkra bevis-
ning om att något har inträffat än om att nå-
got inte har inträffat.

Wikström-Hermansen redo-
visade en rad rättsfall där reg-
lerna framgår.

Den som påstår att avtal har 
ingåtts har normalt bevisbördan 
för det (NJA 1999 s. 474). Men 
i NJA 2006 s. 638 hade en nä-
ringsidkare, som förhandlade ett 
avtal och tog emot bekräftelse 
på att avtal hade ingåtts, men 
som underlät att reagera inom 
viss tid, bevisbördan för att avtal 
inte hade ingåtts. Och den som 
påstår att fast pris har avtalats 

har bevisbördan (NJA 2001 s. 177, NJA 2005 

s. 205). När det gäller rättsföljden av en en-
sidig rättshandling har den som till exempel 
påstår att betalning har skett och preskrip-
tionsavbrott inträffat (NJA 2012 s. 172) eller 
att regressanspråk har efterskänkts (NJA 2012 
s. 804) bevisbördan för sitt påstående.

En part som påstår att försträckning har 
skett har bevisbördan (NJA s. 1975 s. 577), 
men den som har tagit emot ett belopp och 
påstår att det var en gåva har bevisbördan 
för det (NJA 2014 s. 364).

Vad kan vi egentligen veta om vår om-
värld och hur kommer det sig att felaktiga 
uppgifter så lätt vinner mark i vår tid? Åsa 
Wikforss gav svar i en mycket uppskattad 
föreläsning. 

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi 
vid Stockholms universitet, och redde under 
Advokatdagarnas sista pass ut begrepp som 
faktaresistens, fejkade nyheter och alterna-
tiva fakta, och varför dessa blivit så aktuella 
just i vår tid. 

Att det sprids felaktiga uppgifter, propa-
ganda eller rena lögner är naturligtvis inget 
nytt, påpekade Åsa Wikforss.

– Men det finns också något nytt i detta, 
som har med den nya tekniken att göra, och 
hur den samverkar med vår gamla psykologi, 
sa Åsa Wikforss.

Wikforss konstaterade att exempelvis kon-
spirationsteorier har funnits med oss sedan 
mänsklighetens barndom. 

– Det har alltid funnits människor som tror 

konstiga saker. Men i dag kan de nå varan-
dra, och då förstärka varandras övertygelse, 
fastslog Åsa Wikforss.

Visst kan vi fnissa åt hur människor till 
exempel hävdar att jorden är platt, sa Åsa 
Wikforss. Samtidigt har kunskapsmotståndet 
också obehagliga konsekvenser. Ett exempel 

är hur det potentiellt dödliga sjukdomen 
mässlingen nu åter sprider sig i Europa, ef-
tersom många avstår från att vaccinera sina 
barn, i tron att vaccinet orsakar autism. Detta 
och andra exempel visar tydligt att kunskap 
är viktigt, hävdade Åsa Wikforss.

Genom hela historien har kunskap varit 
avgörande för människan och hennes ut-
veckling. Ändå väljer många människor i 
dag, i vårt öppna samhälle, att slå ifrån sig 
kunskapen. En viktig förklaring till detta är 
just hur våra psykologiska mekanismer han-
terar och tolkar omvärlden, förklarade Åsa 
Wikforss. Hjärnan spelar oss helt enkelt ofta 
olika spratt, något som Åsa Wikforss kallar 
”tänkandets skevheter”.

ett exempel är bekräftelsebias, alltså den all-
mänmänskliga tendensen att vilja bekräfta 
det man redan tror. Bekräftelsebiasen kan 
vara mer eller mindre medveten, och påver-
kar oss på olika sätt: genom att vi håller oss 
till de källor som vi vet bekräftar våra upp-

Utslagsgivande
bevisbördereglerna           
är oreglerade i lag

Ny teknik och gammal psykologi gör sanningen svårare                  än någonsin 

DEN PART SOM 
HAR LÄTTAST 
ATT SÄKER- 

STÄLLA 
BEVISNING BÄR 
BEVISBÖRDAN. 

rikard 
wikström-hermansen

Enligt advokat 
Rikard Wikström-
Hermansen framgår 
reglerna om bevis-
bördan märkligt nog 
mycket sällan av lag 
utan av rättspraxis 
och doktrin.
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Vid kontokortsbetalningar måste konto-
kortsföretaget bevisa att underskriften är 
äkta, om kontokortsinnehavaren gör antag-
ligt att den är förfalskad (NJA 1992 s. 263). 

I fråga om fel har köparen eller beställaren 
bevisbördan för att ett fel beror på ett förhål-
lande som säljaren eller tjänsteutövaren sva-
rar för och inte på ett förhållande som köpa-
ren/beställaren svarar för (NJA 2013 s. 524).

När det gäller tidpunkten för felets upp-
komst ligger bevisbördan avseende skicket 

på säljaren vid leverans/riskövergång. Om 
köparen/beställaren gör en omedelbar re-
klamation, ligger bevisbördan kvar på sälja-
ren. Men om reklamationen dröjer, går be-
visbördan över på köparen (NJA 2016 s. 465).

I skadeståndsmål har den skadelidande 
som utgångspunkt bevisbördan för både de 
omständigheter som grundar skadestånds-
skyldighet (inklusive orsakssambandet) och 
skadans omfattning och värde.

Men den som enligt avtal har någon an-

nans sak i besittning när en skada inträffar 
ansvarar för skadan, om han eller hon inte 
kan bevisa att han eller hon inte har varit 
försumlig.

NJA 2002 s. 178 är ett exempel på så kall-
lad motbevisbar presumtion: Om en viss 
omständighet visas föreligga, kan bevisbör-
dan kastas om för en annan omständighet. 
Rättsfallet gällde upphovsrättsintrång, där 
ett musikförlag lyckades visa starkt stöd för 
att ett musikverk var en efterbildning. Mot-
parten hade då att visa att verket hade ska-
pats självständigt.

I fråga om beviskravet är normalkravet 
styrkt/visat (NJA 1993 s. 764). I NJA 1992  
s. 113 framgår två lägre nivåer för beviskrav: 
”klart mera sannolikt” och ”mera antagligt” 
(överviktsprincipen).

Liksom vid regeln om bevisbördan kan be-
viskravet sänkas om partens möjlighet för 
part att säkerställa bevisning typiskt sett är 
liten, eller om det ger större genomslag för 
den civilrättsliga regelns ändamål.

Ett exempel på lägre beviskrav gäller för 
orsaksrekvisit, där det framgår av NJA 1993 
s. 764 att beviskravet är ”klart mera sanno-
likt”. För försäkringsfall vid företagsförsäk-
ring är kravet ”klart mera sannolikt” (NJA 
1992 s. 113), men vid konsumentförsäkring är 
kravet ”mera antagligt”, överviktsprincipen.

I internationella skiljeförfaranden anger 
den ledande auktoriteten Redfern and Hun-
ter att bevisbördan vilar på den som påstår 
något och att beviskravet är ”more likely 
than not”. ¶

fattningar, eller genom att vi undviker eller 
tonar ner evidens som talar emot den egna 
övertygelsen och övervärderar det som talar 
för den egna positionen.

Det bästa sättet att undvika bekräftel-
sebias är, enligt Åsa Wikforss, att arbeta i 
grupp. Det förutsätter dock att gruppmed-
lemmarna är inställda på att ifrågasätta var-
andras övertygelselser. Om alla tycker lika 
förstärks i stället övertygelsen i samspelet, 
påpekade Wikforss, och gav exempel på hur 
det kan ske till exempel i Facebookgrupper, 
som samlats kring en gemensam övertygelse. 

Kunskapens fiender finns alltså både inom 
och utom oss, konstaterade Åsa Wikforss. Så 
vad kan vi göra för att så mycket som möjligt 
skapa en kunskapsbaserad bild av världen?

Den viktiga frågan att ställa sig är, enligt 
Wikforss: Har jag goda skäl att tro detta? Frå-
gan är svår, och landar åter i behovet av att 
lita på experternas påståenden om fenomen 
som klimatförändringar eller de eventuella 
skadeverkningarna hos ett vaccin. 

– Vi står inför enorma utmaningar.  
Om jag inte är expert själv, hur ska jag  
då kunna avgöra vem som är det? Det finns 
ett slags paradox här. Svaret måste vara att  
vi litar på våra kunskapsinstitutioner och  

de interna granskningsmekanismer som 
finns där, och i den offentliga debatten  
krävs en situation av respekt och tillit,  
just det vi saknar i dag, avslutade Åsa  
Wikforss. ¶ 

Ny teknik och gammal psykologi gör sanningen svårare                  än någonsin ÅSA WIKFORSS FÖRKLARAR NÅGRA CENTRALA BEGREPP

Kunskap 
Enligt Platons kunskapsdefinition är kunskap att 
ha en övertygelse som är både sann och base
rad på goda skäl eller evidens.

Kunskapsmotstånd (benämns ofta fakta-
resistens) 
Kunskapsmotstånd handlar om att tro det man 
vill tro, i stället för att tro det man har goda skäl 
att tro. Det kan kräva aktivt tänkande och en hel 
del kreativitet, vilket kan förklara att vissa typer 
av kunskapsmotstånd (till exempel politiskt mo
tiverat tänkande) är mer uttalat hos intellektuellt 
rörliga personer. Kan leda till faktapolarisering, 
där olika grupper i samhället tolkar världen helt 
utifrån grupptillhörighet. 

Fejkade nyheter (fake news)
Är sällan helt falska, innehåller snarare en 
blandning av sant och falskt. Har formen av 
en nyhet och väcker därmed engagemang. Ett 

exempel är den nyhet som spreds efter att Tra
fikverket hade förbjudit uppsättning av julgrans
belysning i deras stolpar, för att det kunde störa 
trafiken. I alternativa medier presenterades dock 
i stället förklaringen att julbelysningen förbjudits 
för att den kunde kränka muslimer. 

Så tvivel 
Ett effektivt sätt att underminera ovälkomna 
sanningar, att ifrågasätta vetenskapliga rön 
genom att hävda att forskarna är opålitliga och 
därmed få människor att tvivla på vad de säger. 
Användes flitigt av den amerikanska tobaksindu
strin på 60talet, som inte kunde visa att rökning 
var nyttigt, men i stället spred tvivel om forsk
ningen som sa att det var farligt att röka.

Kan kopplas till populistiska konspirationsteo
rier i form av en tvivlets strategi, där man syste
matiskt söker underminera tilltron till exempel
vis medierna och rättsväsendet genom att hävda 
att de drivs av en hemlig politisk agenda.   
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Flera skarpa förslag för att stärka skyd-
det mot hedersrelaterade brott finns nu 
på bordet. Men ännu har politikerna inte 
fångat upp dem.

Mari Heidenborg, justitiekansler sedan  
1 september i år, talade om hedersrelaterad 
brottslighet. I augusti i år överlämnade hon 
sin utredning med förslag för att stärka skyd-
det mot sådan brottslighet. Heidenborg be-
rättade om utmaningar som aktualiserats i 
utredningsarbetet och ägnade särskilt upp-
märksamhet åt dels förslaget i betänkandet 
som går ut på att skärpa straffet för brott som 
begås med hedersmotiv, dels förslaget med 
ett särskilt barnäktenskapsbrott.

Heidenborg berättade att utredningen 
föreslår en straffskärpningsgrund för brott 
med hedersbrott i 29 kap. 2 § BrB med en ny 
punkt, p. 9. Som försvårande omständighe-
ter vid bedömningen av straff-
värdet, ska vid sidan av vad som 
gäller för varje särskild brotts-
typ särskilt beaktas ”om ett mo-
tiv för brottet varit att bevara el-
ler återupprätta en persons eller 
familjs, släkts eller annan lik-
nande grupps heder”.

Bakomliggande skäl till för-
slaget är att brottsoffret för den 
här typen av brott är än mer ut-
satt eftersom det inte får sin 
omgivnings stöd eller sympa-
ti, tvärtom: Gärningsmannen 
får i stället omgivningens stöd 
och uppskattning. Förslaget 
motiveras även utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv, ett sätt att 
uppvärdera kvinnors underordnade roll. 
Dessutom innebär skärpningen en marke-
ring och kan ha en förebyggande effekt.

 
utredningen föreslår även att bestämmelsen 
om äktenskapstvång görs uttryckligen sub-
sidiär till bestämmelsen om människohan-
del. När bestämmelsen om tvångsäktenskap 
infördes ledde det till att polis och åklagare 
missade att använda bestämmelsen om män-

niskohandel i de allvarligare fallen av äkten-
skapstvång. Är det fråga om ett allvarligare 
brott kan starkare tvångsmedel användas.

– Framför allt i utredningsstadiet är det 
oerhört viktigt om man kom-
mer upp i straffskalan och kan 
tillgripa bättre tvångsmedel. I 
de här fallen är det framför allt 
hemlig avlyssning, men även fri-
hetsberövande, sa Heidenborg 
och tillade:

– De här brotten är ofta gräns-
överskridande, ofta finns per-
soner som har medverkat i gär-
ningen utomlands. Det är lättare 
att få internationell hjälp om det 
är ett allvarligare brott.

utredningen vill även att det införs 
ett särskilt barnäktenskapsbrott. 
För äktenskapsbrott döms ock-
så den som förmår eller tillåter 

ett barn att ingå äktenskap. Det innebär att 
vårdnadshavare som samtycker eller tillåter 
ett barn att giftas bort kan åtalas. Kvinnliga 
vårdnadshavare lever ofta under ett tryck 
från släktingar i utlandet att tillåta barnäk-
tenskap. Men den nya regeln får de ett verk-
tyg att säga nej till barnäktenskap.

 
ett ytterligare förslag från utredningen är ett 
utreseförbud för barn. Om det finns risk för 

Det behövs reformer för att vända utveck-
lingen med allt större och mer komplice-
rade brottmål.

Anders Perklev, president i Svea hovrätt se-
dan 1 juni 2018, konstaterade att brottmålen 
i Svea hovrätt blivit större och mer kompli-
cerade. Förhandlingstiderna har ökat, samti-
digt överlämnas fler frågor till domstolarna 
att hantera.

Svea hovrätt arbetar på flera sätt för att 
möta utvecklingen. Det handlar om nog-
grann planering och bra kommunikation, en 
aktiv processledning, klara anvisningar om 
sakframställning och bevisupptagning samt 
tydliga domskäl. Även ett gott och enhetligt 
bemötande är viktigt.

Perklev berättade i det sammanhanget att 
efter några uppmärksammade stora brott-
målsrättegångar, där stämningen mellan par-
terna i rätten lämnade en del övrigt att öns-

ka, så tillsattes en gemensam arbetsgrupp 
med åklagare och advokater som presentera-
de ett slags uppförandekod. Och enligt hans 
uppfattning har det sedan blivit en föränd-
ring till det bättre (läs mer på s. 16).

Hovrättens målsättning är att ha hög kva-
litet i rättens bedömningar och domskäl, ha 
en koncentrerad process med fokus på vad 
som är tvistigt och att ha avgöranden inom 
rimlig tid.

Perklev konstaterade att hovrättsproces-
sen har varit sig ganska lik genom åren, även 
om EMR-reformen har betytt väldigt mycket. 
Anders Perklev menade sammanfattningsvis 
att det krävs ytterligare insatser för att bryta 
dagens trend med allt större mål.

– Målens storlek och innehåll har föränd-
rats mycket. Jag tror att det behövs ännu 
mer reformer, konstaterade Perklev och tog 
i detta sammanhang upp Fredrik Wersälls 
delbetänkande från 2017, med förslag om 

Flera nya skarpa förslag mot         hedersrelaterad brottslighet

Så kan hanteringen av brottmål               i hovrätten bli bättre

FRAMFÖR ALLT 
I UTREDNINGS-
STADIET ÄR DET 
OERHÖRT VIK-
TIGT OM MAN 

KOMMER UPP I 
STRAFFSKALAN 
OCH KAN TILL-
GRIPA BÄTTRE 
TVÅNGSMEDEL. 

mari heidenborg

HEDERSRELATERAT BROTTSLIGHET

Begreppet hedersrelaterat brottslighet har va
rit omdiskuterat och kritiserats främst från ra
dikalfeministiskt håll, men numer råder relativt 
stor enighet om begreppets användbarhet och 
innehåll, sa Heidenborg, som konstaterade att 
hedersrelaterat våld och förtryck förekommer 
i stora delar av världen och inte endast i Mel
lanöstern eller hos muslimer. Kännetecknande 
för länder där det förekommer är att staten är 
svag. I stället får släkten eller klanen träda i 
dess ställe för att skydda individen. Dessa kul
turer kännetecknas även genom att ha tydliga 
patriarkala strukturer, och att kvinnans ställ
ning är underordnad mannens.

SOU 2018:69 Ökat skydd 
mot hedersrelaterad brottslighet

Anders Perklev.
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att den som är under 18 år förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap eller liknande för-
bindelse eller könsstympas ska ett sådant 
barn i skyddande syfte förbjudas att lämna 
landet (utreseförbud). Heidenborg konstate-
rade att eftersom väldigt många av de barn 
som är i riskzonen har dubbla pass så är det 
med dagens regler svårt att förhindra att de 
utförs ur landet.

i utredningen uppmärksammades även frågan hur 
nödställda personer kan hjälpas att återvän-
da till Sverige. Enligt Wienkonventionen sak-
nar Sverige möjligheter att agera utomlands. 
De flesta barn som förs utomlands har dubb-
la medborgarskap.

– Vi noterade också en väldigt ful företeel-
se som tyvärr inte är helt ovanlig. Det är att 
vårdnadshavarna för att säkerställa att bar-

net blir kvar i ursprungslandet eller landet 
de har förts till upphäver vårdnadshavarna 
barnets svenska medborgarskap med en väl-
digt enkel åtgärd. I och med det så bakbinder 
de helt svenska myndigheter. Då har barnet 
endast medborgarskap i det land som det 
förts till.

Frågan är dock för stor för att utredning-
en skulle kunna granska den närmare. Men 
det går att göra insatser. Norge har kommit 
ganska långt. På de norska beskickningarna 
i utsatta områden har man personer som är 
duktiga på att arbeta med den här företeel-
sen. De kan på så sätt vara behjälpliga med 
att få hem de utsatta personerna. Svenska 
UD har en liknande försöksverksamhet på 
vissa beskickningar och utredningen före-
slår att det ska man fortsätta med.

Frågan om hedersvåld ägnas i dag upp-
märksamhet och flera myndigheter har fått 
i uppdrag att arbeta med frågorna. Men det 
saknas en övergripande samordning. Lan-
dets kommuner arbetar också väldigt olika 
med frågan. Detta pekar utredningen ock-
så på.

avslutningsvis konstaterade Mari Heidenborg 
att på grund av det parlamentariska läget har 
det inte hänt mycket med utredningens för-
slag, men hon hoppas att man kommer att 
gå vidare med en del av förslagen från ut-
redningen. ¶

att använda inspelade förhör redan i tings-
rättsprocessen som bevisning. Det skulle 
göra processen tydligare, mer förutsägbar 
och materialet mer överblickbart från bör-
jan. Det skulle också vara möjligt att säkra 
den muntliga bevisningen tidigare och där-
med göra processens ramar klarare på ett 
tidigt stadium. 

i framtiden såg anders perklev framför sig en 
långsam utveckling mot en mer koncentre-
rad process. Teknikutvecklingen med den 
alltmer omfattande digitaliseringen driver 
även fram förändringar. Kanske kan artifi-
ciell intelligens komma att användas för att 
hantera stora mängder material. Vidare såg 
han framför sig att muntlighets- och ome-
delbarhetsprinciperna inte kommer att bli 
lika starka som i dag.

Den utveckling Anders Perklev beskrev 
innebär ett ökat ansvar för parterna. Om det 

införs preklusionsregler, att inspelade för-
hör från förundersökningen får användas, 
och man låter åklagarens påföljdsyrkanden 
bilda en ram för processen, då flyttas en del 
av ansvaret för rättegången från domstolen 
till parterna. Å ena sidan skulle man därige-
nom kunna begränsa processen och få den 
snabbare och använda resurserna bättre och 
därmed gynna rättvisan. Å andra sidan ska 
alltid domstolen vara den yttersta garanten 
för ett materiellt riktigt slut oavsett parter-
nas processföring. 

– Med en utveckling mot allt mer större 
och omfattande mål så tror jag att det är nöd-
vändigt att parterna ges ett större ansvar, sa 
Perklev och tillade:

– På lång sikt tror jag inte att rättsväsen-
det bara kan växa och växa. Svea hovrätt har 
snart vuxit ur Riddarholmen, sa Perklev som 
tillade att både polis- och åklagarväsende har 
vuxit enormt.

– Någonstans måste det plana ut. För att 
det ska ske så krävs det lagstiftningsrefor-
mer, så att vi kan begränsa det som har min-
dre betydelse för målet. 

Omvärlden förändras, och då måste mot-
svarande förändringar ske i domstolarnas 
sätt att hantera mål och ärenden. 

– När vi gör det är det väsentligt att vi för-
står varandras olika roller. Att vi inser att när 
vi hanterar och planerar och ställer krav på 
varandra inom rättsväsendet så måste vi res-
pektera att var och en har en roll som inte 
alltid är så enkel, sa Perklev och tillade att 
det är viktigt att värna om den rättskultur 
som vi har Sverige. 

– Mycket kan inte skrivas ned i bestämmel-
ser och lagregler utan  bygger på den tradi-
tion som vi har gemensamt och den goda 
anda som finns i rättsväsendet som helhet 
med gemensamma värderingar och kultur. 
Det ska vi slå vakt om. ¶

Flera nya skarpa förslag mot         hedersrelaterad brottslighet

Så kan hanteringen av brottmål               i hovrätten bli bättre

Under senare år har frågan om hedersrelaterad brottslighet debatterats allt mer. Våren 2017 fick Mari 
Heidenborg i uppdrag att se över hur lagstiftningen ser ut när de gäller skyddet för framför allt unga 
personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterad brottslighet.
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Gängkriminaliteten sätter polisen under 
press. Men hur samhällsfarliga är de krimi-
nella gängen? Åsikterna gick delvis isär.

Advokat Thomas Olsson och 
kriminalkommissarie Gunnar 
Appelgren diskuterade gäng-
kriminalitet och grov brottslig-
het. Olsson konstaterade att ut-
redningarna i dessa ärenden har 
vissa särdrag. De är svårutred-
da eftersom det råder en tyst-
nadskultur, häktningstiderna 
är långa, rättegångarna är sto-
ra, och utredningarna, som ofta 
omfattar ett stort antal miss-
tänkta, pågår även efter att åtal 
väckts.

Enligt Olsson skapas det en 
bild av att de kriminella gängen 
infiltrerar och hotar samhället. 
Han ifrågasatte även den pyramidbild som 
ofta används för att beskriva gängen, med 
en ledning av entreprenörer, en mellannivå 
med experter och en bas med ”hantverka-
re” som utför de handgripliga våldsdåden. 
Att allmänheten skulle hotas stämmer inte, 

menade Olsson. Till exempel var samtliga 
brottsoffer utom ett som drabbades av det 
så kallade Södertäljenätverket syrianer. Ols-
son varnade för att det skapas en osann bild 

av verkligheten på samma sätt 
som hände i fallet med Thomas 
Quick. 

Enligt Olssons uppfattning 
kännetecknas gängkriminalite-
ten generellt sett av att det en-
dast ingår ”hantverkare”. Gun-
nar Appelgren instämde delvis 
i Olssons uppfattning och sa 
att de typiska gärningsmännen 
inom den här kriminaliteten 
kännetecknas av att de är lätt-
kränkta, saknar impulskontroll 
och har god tillgång till vapen. 
Ofta är motivet hämnd eller 
konkurrens om narkotikahan-
del inom ett begränsat geogra-

fiskt område. 
Appelgren konstaterade att den så kallade 

pyramidbilden fått stor medial spridning ut-
anför det enda område där den stämmer, Sö-
dertälje. I just Södertälje har det inom den 
syrianska/assyriska befolkningen vuxit fram 
ett parallellsamhälle med bland annat utlå-
ningsverksamhet och rättskipning.

olsson konstaterade att det under senare tid 
tagits olika initiativ för att bekämpa den gro-
va kriminaliteten. Åtgärder som handlar om 
förändrade arbetsmetoder till olika lagför-
slag i rättskipningen, ett av motiven är just 
gängkriminaliteten. Av särskilt intresse är 
Åklagarmyndighetens krav på att begränsa 
muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna 
och lagförslaget om tidiga förhör. 

Olsson varnade för en utveckling där rätt-
skipningen förvandlas till ett förvaltnings-
ärende där avgörande beslut fattas i prakti-

ken av de brottsutredande myndigheterna 
och inte av domstolarna. I framtiden kan sys-
temet se helt annorlunda ut än i dag.

– Det vi kan se fram emot under en över-
skådlig tid är att alltmer av rättskipning kom-
mer att flytta ut ur domstolarna. Allt det 
arbete som ska ligga till grund för en be-
dömning i domstolen kommer att ske innan 
ärendet tas upp till förhandling i domstol. 
Om den utvecklingen realiseras så kommer 
rättskipningen i brottmål att alltmer likna 
förvaltningsärenden. Domstolen kommer att 
presenteras för ett färdigt material som den 
ska ta beslut på. 

Advokater bör ta sitt principalansvar gent-
emot biträdande jurister på största allvar, 
hävdade advokat Peter Danowsky vid ett 
seminarium.  

Peter Danowsky gick igenom de rättsliga  
aspekterna av principalansvaret för advoka-
ter och revisorer. Han konstaterade att det 
finns en hel del skillnader mellan advoka-
ters och revisorers uppdrag, som också kan 

påverka principalansvaret. Principalansvaret 
styrs framför allt av skadeståndslagen, ak-
tiebolagslagen, rättegångsbalken och utveck-
lingen i rättspraxis, liksom av de avtal i form 
av uppdragsbrev som upprättas. 

Även vilket försäkringsskydd en byrå har 
kan i praktiken spela stor roll för vem som 
blir ersättningsskyldig när en biträdande ju-
rist vållar skada, påpekade Peter Danowsky. 
Frågor om principalansvar ställs på sin spets 

i de fall en advokatbyrå inte har ett tillräck-
ligt försäkringsskydd. 

– Om jag skulle börja som biträdande jurist 
i dag skulle jag verkligen försöka sätta mig 
in i vilket försäkringsskydd byrån har. Just 
för att den här situationen inte ska uppstå, 
att försäkringen inte täcker och jag hamnar 
i en diskussion med byrån om principalan-
svaret, sa Peter Danowsky. 

Peter Danowsky listade ett antal rättsfall 

Advokater bör ta sitt tillsynsansvar på allvar

DET VI KAN SE 
FRAM EMOT UN-

DER EN ÖVER-
SKÅDLIG TID ÄR 
ATT ALLTMER AV 
RÄTTSKIPNING 
KOMMER ATT 
FLYTTA UT UR 

DOMSTOLARNA. 
thomas olsson

FLER SEMINARIER

Robin Oldenstam.

Cecilia Runesson.

Ulf Öberg.

Willy Silberstein.

Gängkriminella i fokus

Advokat Thomas Olsson och 
kriminalkommissarie Gunnar 
Appelgren diskuterade gäng- 
kriminalitet och grov brottslighet.
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gunnar appelgren berättade att uppklaringspro-
centen för skjutvapenmord i gängmiljö/or-
ganiserad brottslighet har minskat från 80 
procent i början av 90-talet på nationell nivå 
till 26 procent. För övriga mord har uppkla-
ringsprocenten under samma period dock 
ökat till över 90 procent. Men för de boen-
de i de utsatta områdena får det konsekven-
ser för tilliten.

– Det är totalt katastrofalt ur ett tillitsper-
spektiv. Det finns en känsla av att bor du i 
ett visst område så har inte rättsapparaten 
förmåga eller bryr sig inte ens. Det är straff -
fritt att begå mord, sa Appelgren och tillade:

– Vi måste öka vår förmåga att lyckas i 
dessa områden om vi ska ta första steget för 
att förtjäna tilliten. 

Gunnar Appelgren beskrev hur enormt 
pressad polisen är i dag till följd av gängkri-
minalitet och ett stort antal dödsskjutningar 
i den miljön. Många tror felaktigt att de för-
sta 48 timmarna efter en dödsskjutning är 
avgörande för framgång i polisutredningen.

– Det handlar i själva verket om 4 till 8 tim-
mar som polisen har på sig, sa Appelgren 
som förklarade att då kan polisen ta vittnes-
mål, gripa och anhålla misstänkta. Det kan-
ske inte håller för en häktning men polisen 

kan säkra bevis och även bryta en våldsspi-
ral med vedergällningsaktioner. 

för att lyckas i sin brottsbekämpning mot de kri-
minella gängen måste polisen få mer resur-
ser, utveckla sin metodik och sitt sätt att or-
ganisera sig. Han underströk dock att det 
inte räcker. För att lyckas måste polisen ska-
pa förtroende hos allmänheten i de utsatta 
områdena. De boende måste våga berätta, 
och de måste märka att det får effekt. Att en 
reser sig är inte tillräckligt. Men blir det till-
räckligt många då kan man stoppa de krimi-
nella gängen. ¶

kring principalansvar och aktuell doktrin, 
och avslutade med några reflektioner kring 
framtiden.

– Jag tror att vi som advokater får finna oss 
i att den skadelidandes intressen kommer att 
vara vägledande för domstolarna, och att för-
säkringsfrågan får stor betydelse.

Han fortsatte med att konstatera att ad-
vokatarbete i allt högre grad håller på att bli 
ett teamarbete. 

– Det talar också för att se på detta enligt 
huvudprincipen att det finns ett principal-
ansvar. Det ställer i sin tur anspråk på oss 
att vi bör efterleva vår tillsynsplikt ganska 
noga, att vi bör granska det som biträdande 
jurister skickar iväg och att vi inte bör vara 
alltför generösa med att släppa iväg icke er-
farna biträdande jurister på uppdrag, utan 
att vi bör hålla i det. Då tror i alla fall jag att 
man sover lugnare. ¶ 

Advokater bör ta sitt tillsynsansvar på allvar

» 

Peter Danowsky.
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Ulrik von Essen tror inte att nya förvalt-
ningslagen innebär stora ändringar för 
förvaltningsbeslutens överklagbarhet. 

Den nya förvaltningslagen (2017:900) trädde 
i kraft den 1 juli i år.

Ulrik von Essen, justitieråd i Högsta för-
valtningsdomstolen, diskuterade hur den nya 
förvaltningslagen kan inverka på den praxis 
som finns om förvaltningsbesluts överklag-
barhet.

Ulrik von Essen trodde inte att så mycket 
skulle förändras.

– Några ändringar får betydelse, fram-
för allt för domstolarna, i huvudsak förvalt-
ningsrätterna. Men mycket fortsätter som 
tidigare. 

Tillämpningsområdet för den nya lagen är 
detsamma, med några ändringar. Undantaget 
för hälso- och sjukvården är borttaget. Några 
principer som redan gällde har kodifierats i 
lagen: legalitets-, objektivitets- och propor-
tionalitetsprinciperna.

Kravet att beslutet ska innebära myndig-
hetsutövning har strukits – den nya lagen 
gäller fullt ut, oavsett om det är myndighets-
utövning eller inte.

– Jag har svårt att se att det innebär stora 
förändringar, sa Ulrik von Essen.

I fråga om överklagbarheten har man tidi-
gare i princip bara kunnat klaga på slutliga 
beslut. Men enligt den nya lagen (41 §) kan 
man klaga på väsentliga beslut, oavsett om 
de är slutliga beslut eller beredningsbeslut – 
och förmodligen också på verk-
ställighetsbeslut. 

– Målsättningen är att man 
ska kunna klaga på fler beslut 
än tidigare. I vilken utsträckning 
får praxis visa, sa Ulrik von Es-
sen.

I rättsfallet HFD 2018 ref. 23 
har HFD sammanställt praxis 
till en ”manual” över överklag-
barhet. 

För överklagbarhet krävs att 
avgörandet är skriftligt, innefat-
tar ett handlingsdirigerande ut-
talande (även till exempel upp-
gifter på en webbsida omfattas, se RÅ 2004 
ref. 8), är bestående i tiden, är dokumenterat 
och har viss verkan på något sätt. Om myn-
digheten utformar ett uttalande så att det 
framstår som att den enskilde behöver rätta 

sig efter det, är det ett överklagbart beslut 
(se RÅ 2007 ref. 7).

Klagorätten är helt oförändrad i den nya 
lagen (42 §) – praxis gäller fortfarande där. 

Den nya lagen (39 §) lagfäster principen 
om litis pendens. 

– Det tycker jag är en olycklig ordning, sa 
Ulrik von Essen.

Det innebär att en myndighet 
numera inte kan ändra ett beslut 
till förmån för den klagande, när 
det väl har gått vidare till dom-
stol. Man tvingas invänta dom-
stolens avgörande.

Enligt RÅ 1995 ref. 26 har 
principen om litis pendens inte 
ansetts absolut i förvaltnings-
processen.

– Men nu får vi utgå från att 
principen är absolut, sa Ulrik 
von Essen.

ett viktigt rättsfall som gäller återförvis-
ningsbesluts överklagbarhet är HFD 2015 
ref. 39, där HFD slår fast dels att ett över-
lämnande inte ger beslutsmyndigheten möj-
lighet att göra en förnyad materiell prövning 

Hur ska domstolar egentligen hantera mål 
om mahr, den islamiska brudgåvan? Ett par 
avgöranden från Högsta domstolen ger i 
alla fall vissa riktlinjer.

Margareta Brattström, professor i civilrätt, 
särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet, 
presenterade rättsläget kring så kallade mahr-
avtal utifrån två domar från HD från 2017. 

Båda målen behandlar iranska medborga-
re som ingått äktenskap i Iran, men där den 
ena parten redan bor i Sverige. Efter skils-
mässan har kvinnorna vänt sig till domstol 
och yrkat att männen skulle förpliktas att be-

Mahravtal en fråga                 med många aspekter

NÅGRA ÄNDRING-
AR FÅR BETY-

DELSE, FRAMFÖR 
ALLT FÖR DOM-
STOLARNA[…]. 
MEN MYCKET 
FORTSÄTTER 

SOM TIDIGARE. 
ulrik von essen

Margareta
Brattström.

Praxis fortsätter
styra överklagbarheten

med nya förvaltningslagen
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av den fråga som domstolen slutligt har av-
gjort, dels att ett beslut om överlämnande 
inte kan överklagas.

HFD 2015 ref. 39 hänvisar till fallet RÅ 1979 
1:95, som fortfarande gäller. 

I RÅ 1979 1:95 slog domstolen fast att, vid 
återförvisning, den instans som man återför-
visar till är bunden av överinstansens pro-
cessuella ställningstaganden.

– Men däremot är underinstansen inte bun-
den i materiella frågor, sa Ulrik von Essen.

I 2015 års fall drar domstolen också en lin-
je mellan begreppen återförvisa och över-
lämna.

– Vid återförvisning ska man undanrö-
ja det som finns, skicka tillbaka det, och så 
börjar man om igen. Vid överlämnande, dä-

remot, ska det inte ske någon ny prövning. 
Överlämnande sker uteslutande för att un-
derinstansen ska verkställa beslutet och fatta 
eventuella följdbeslut, sa Ulrik von Essen.

överklagbarhet vid onyttiga besvär är speciellt 
för förvaltningsdomstolarna. Ett exempel är 
en restaurang som i februari söker tillfälligt 
bygglov för en uteservering under somma-
ren och får det beviljat i april. Grannarna 
överklagar beslutet, och ärendet är färdig-
kommunicerat i november – då uteservering-
en redan är borta. Ärendet avskrivs. När det-
ta upprepas år efter år tycker domstolen att 
grannarna ändå borde få sin sak prövad, och 
prövar överklagandet trots att hela process-
föremålet är överspelat.

HFD har i tidigare praxis sagt att alla 
 domstolsinstanser kan göra en sådan pröv-
ning.

– Domstolarna kan göra det av två skäl: 
antingen för att vägleda myndigheterna, el-
ler av omsorg om den enskilda parten, sa 
Ulrik von Essen.

I HFD 2016 ref. 48 har domstolen slagit 
fast att ett sådant avgörande ska göras inte 
genom avskrivning utan genom dom, så att 
avgörandet går att överklaga. Annars är det 
bara själva avskrivningen som kan överkla-
gas, och eftersom den är riktig i sak avslås 
överklagandet.

– Däremot gissar jag att myndigheter inte 
har motsvarande befogenhet, sa Ulrik von 
Essen. ¶

tala ut mahr enligt avtalen. Margareta Bratt-
ström konstaterade att HD, framför allt i det 
refererade fallet, här fick ta ställning i en rad 
frågor omkring bland annat hemvist, lag-
val, makars avtalsmöjligheter enligt äkten-
skapsbalken samt Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter.

brattström ansåg att de båda målen inte minst 
är intressanta för att de säger mycket om 
makars möjligheter att ingå avtal enligt äk-
tenskapsbalken. HD prövade nämligen dels 
om mahravtalet kunde ses som en gåvout-
fästelse mellan makar, dels om det utgjorde 

ett avtal om framtida bodelning. Enligt HD 
kunde dock ingen av dessa tolkningar läggas 
till grund för kravet på mahr. 

Domstolen diskuterade också om avtalen 
var viktiga för att säkra den svagare partens 

ställning efter en skilsmässa, något som man 
inte fann vara fallet. 

– Det ordnar ju vi på annat sätt i Sverige. 
Hela systemet för bodelning mellan makar 
bygger på att vi bland annat ska skapa ett 
skydd för svagare part, förklarade Margare-
ta Brattström.

Slutligen prövades också kraven på mahr 
mot Europakonventionens regler om religi-
onsfrihet, men fann att eftersom utformning-
en av mahr skiljer sig så mycket åt mellan 
muslimer så kan dessa avtal inte uppväga 
kravet på förutsebarhet och att varje land 
självständigt ska kunna stifta lag. ¶ 

Mahravtal en fråga                 med många aspekter

MAHR

Mahr är en del av ett äktenskapsavtal i mus
limsk kontext, och avser en gåva till bruden 
från mannen. Mahr utges direkt när äktenska
pet ingås, eller senare.

Mahr har i många äktenskap främst en reli
giös och symbolisk betydelse, men kan också 
omfatta stora belopp. 
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Ulrik von Essen 
diskuterade hur 
den nya förvalt-
ningslagen kan 
inverka på den 

praxis som finns 
om förvaltnings-

besluts över-
klagbarhet.
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Advokatdagarna – den       stora mötesplatsen
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Dags att återställa      balansen
säkerhetspolisen ska skydda sverige och vår demokrati, och 
under det senaste året har flera företrädare för myndig-
heten talat om det nya normalläget. Hoten mot Sverige 
är mer omfattande än på flera år, och det nya normallä-
get handlar om att såväl hotet från främmande makts sä-
kerhets- och underrättelsetjänster som hotet från terro-
rismen har antagit nya former.

Hotet från främmande makt består bland annat av in-
hämtning av hemlig information och otillbörlig påver-
kan. Förutsättningarna för detta har förändrats drastiskt 
under senare år, bland annat genom den snabba teknik-
utvecklingen. Varje dag bedrivs till exempel cyberspio-
nage och signalspaning mot kritisk infrastruktur i Sve-
rige. Elförsörjningen, våra vattenverk, hamnar och vägar 
är bara några exempel på det som kartläggs. Därtill ska 
läggas inhämtningen av skyddsvärd information inom 
viktiga företag och inte minst underrättelseinhämtning 
mot regimkritiker, så kallat flyktingspionage.

De senaste årens tillväxt inom extremistmiljöerna har 
lett till våldsdåd såväl inom den våldsbejakande islamis-
tiska miljön som inom vit makt-miljön och den auto-
noma miljön. Inom extremistmiljöerna är hotet mot vår 
demokrati störst från den våldsbejakande islamistiska 
miljön, och här spelar digitala och i flera fall krypterade 
plattformar en viktig roll. Dels för att sprida ideologin 
och dels för att rekrytera nya anhängare som har avsikt 
och förmåga att begå terrorhandlingar.

Samtidigt som det nya normalläget etablerat sig tving-
as vi bevittna ett ökande gap mellan hot och säkerhet. 
Säkerhetspolisens uppdrag, där vi ska skydda Sveriges 
demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter 
och den nationella säkerheten, går inte hand i hand med 
lagstiftningen. Det gör det svårt att nå vår målbild: ett 
säkert Sverige.

den nuvarande lagstiftningen fungerade utmärkt på den ti-
den då ett domstolsbeslut om hemlig telefonavlyssning 
täckte hela den avlyssnades telekommunikation. På den 

tiden då det fanns en fast telefon i varje hem och det var 
mellan två sådana, eller möjligen via en telefonkiosk, 
som kommunikationen ägde rum.

Den här verkligheten är som bekant inte längre aktu-
ell. Teknikutvecklingen är i många delar positiv och har 
medfört fantastiska möjligheter till kommunikation. Men 
utvecklingen utnyttjas också av brottslingarna. 

Möjligheten att anonymisera och kryptera används 
flitigt av kriminella. I den utredning som regeringen lät 
göra inför lagförslaget om hemlig dataavläsning konsta-
teras till exempel att mer än 90 procent av den internet-
trafik som brottsbekämpande myndigheter tillåts avlyss-
na är krypterad. Det innebär att de brottsbekämpande 
myndigheterna i praktiken kan få del av mindre än 10 
procent av den datakommunikation som får avlyssnas el-
ler övervakas, trots att domstol har givit tillstånd.

Kriminella och statliga aktörer är också väl medvetna 
om den dom som EU-domstolen meddelade i decem-
ber 2016, där Sveriges och andra EU-länders datalagring 
inte fick godkänt. Tidigare var teleoperatörerna skyldi-
ga att spara uppgifter om teletrafik under sex månader, 
men efter EU-domstolens dom slutade många operatö-
rer att lagra uppgifterna. Det innebär att den första och 
ofta enda ingången som brottsbekämpande myndigheter 
hade i en utredning försvann.

GÄSTKRÖNIKA

KLAS FRIBERG
”Det finns ett gap i Sve
rige som ökar. För var 
dag blir det djupare och 
bredare. Jag tänker på 
gapet mellan hot och 
säkerhet.” Det skriver 
säkerhetspolischef Klas 
Friberg.

Referat från 
Klas Fribergs 
anförande på 

Advokatdagarna, 
s. 24.
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För Säkerhetspolisen har den strypta tillgången på 
trafikdata fått allvarliga konsekvenser. Det har blivit svå-
rare för oss att upptäcka och förhindra terroristbrott och 
spioneri. Det har också lett till att samarbetet med an-
dra länder blir lidande eftersom vi inte kan bistå med att 
hitta svenska kopplingar till internationell brottslighet.

Jag tror att alla förstår dilemmat och ser behovet av 
modern lagstiftning som bidrar till att minska gapet 
mellan hot och säkerhet. En lagstiftning som hjälper oss 
att återta den förmåga som vi har tappat i takt med att 
tekniken utvecklats. 

säkerhetspolisen efterlyser inte några utökade befogenhe-
ter. Däremot behöver vi få tillbaka några av de möjlighe-
ter som vi tidigare hade för att utföra vårt uppdrag. Det 
handlar om att återställa balansen.

När det gäller datalagring finns ett utredningsförslag 
som ligger hos regeringen. Lagförslaget skulle i och för 
sig inte ge brottsbekämpande myndigheter samma verk-
tyg och operativa förmåga som fanns innan EU-domen 
kom, men det skulle innebära en förbättring i förhållan-
de till i dag.

En förbättring skulle det också bli om lagförslaget om 
hemlig dataavläsning genomförs. Inte heller detta skulle 
innebära ett nytt tvångsmedel, utan i stället skulle det 
vara ett sätt att verkställa beslut om hemliga tvångsme-
del som fattas redan i dag och ge Säkerhetspolisen till-
gång till den information som är krypterad.

Signalspaning parallellt med en förundersökning är 
ytterligare ett exempel på lagstiftning som måste till. 
Säkerhetspolisen behöver ta del av den signalspanings-
information som finns även när det pågår en förun-
dersökning. Det är inte rimligt att ha det som i dag, att 
tillgången till signalspaning upphör i den stund förun-
dersökning inleds. I dag kan den paradoxen uppstå att 
FRA har information om hot mot Sverige från terroris-
ter eller spioner, men är förhindrat att lämna informa-
tionen till Säkerhetspolisen som är den myndighet som 

ska ingripa mot hotet. Regeringens utredare har föresla-
git en ny lag som åtgärdar detta, och att den genomförs 
är givetvis angeläget.

När förändringen som rör signalspaning väl är ge-
nomförd behöver också lagen om straffansvar för delta-
gande i terroristorganisationer komma på plats. Det är 
en lag som kommer att bli ett viktigt verktyg i brottsbe-
kämpningen. 

Kanske finns det någon som nu funderar över ”hur 
tänker han kring integriteten?”. Självfallet finns det ett 
starkt intresse att värna människors integritet, vilket jag 
är övertygad om att våra lagstiftare på ett klokt sätt ser 
till att hantera. Jag tror också på jämlikhet, likhet inför 
lagen och starka rättssäkerhetsgarantier och vill i det 
perspektivet ställa motfrågan – hur är det med integrite-
ten sett ur ett brottsofferperspektiv? 

Som garant för detta finns även granskningsorganen. 
Säkerhetspolisen granskas löpande av Säkerhets- och in-
tegritetsskyddsnämnden (SIN) och Datainspektionen. 
Jag träffar också regelbundet det särskilda insynsrådet 
där alla riksdagspartier är representerade och informe-
rar om Säkerhetspolisens arbete. Förutom det finns flera 
andra instanser i vårt rättssamhälle som har den mycket 
viktiga uppgiften att granska myndigheternas verksam-
het.

under tiden som lagstiftningen dröjer fortsätter brottslighe-
ten. Vi riskerar nya terrordåd och andra stater kan, med 
i värsta fall begränsad risk för upptäckt, utöva sin un-
derrättelseverksamhet.

Säkerhetspolisen ska skydda Sverige och vår demo-
krati. Då måste vi återställa balansen, minska gapet till 
dem som vill vårt land illa.

Klas Friberg
Säkerhetspolischef

Dags att återställa      balansen

GÄSTKRÖNIKA
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Lära
för livet

Behovet av kunskap och lärande ökar hela tiden. 
Klienterna kräver ständigt uppdaterad kunskap, 
inte bara inom juridiken. Kraven möts med stora 

utbildningsinsatser, både på advokatbyråerna och 
inom Advokatsamfundet. Men hur man utbildar 

sig och inom vad varierar mycket. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: ADVOKATUTBILDNING
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dvokatyrket är, och har alltid varit, 
ett kunskapsyrke. Men frågan är 
om det inte i dag är det mer än 

någonsin. Samhället förändras 
snabbt, och det är nödvändigt 
för alla som vill konkurrera att 

följa med i utvecklingen. Det 
märks också att utbildning 
och kunskapsutveckling är 
en stor och viktig fråga, på 

advokatbyråerna 
såväl som i ad-
vokatorganisa-

tionerna, i Sveri-
ge och i våra grannländer. 

I England och Norge pågår just nu en total omstöp-
ning av advokatutbildningarna. Förändringen går åt 
två helt olika håll: Medan myndigheterna i England 
och Wales vill flytta ut advokatutbildningen från uni-
versiteten och ut på marknaden, vill 
en statlig utredning i Norge i stället 
flytta in den i akademin. I båda fallen 
har respektive lands advokatorganisa-
tioner uttryckt oro över utvecklingen 
(se artiklar på s. 58 och s. 60). 

I Sverige är det Advokatsamfundet 
som självt ansvarar för advokaternas 
grundläggande utbildning, i form av 
de så kallade advokatkurserna och ad-
vokatexamen. Advokatsamfundet har 
också tagit fasta på behovet av stän-
digt lärande och ställer sedan snart 
15 år tillbaka krav på alla advokater 
om årlig fortbildning. Själva samfun-
det erbjuder också utbildningar, både 
kostnadsfria och avgiftsbelagda, sär-
skilt inriktade på advokaternas och 
advokatbyråernas behov.  

Dessutom finns en rad utbildnings-
företag som också erbjuder utbild-
ning, antingen i färdigpaketerade kur-
ser eller skräddarsydda varianter, till advokater och 
andra verksamma inom den juridiska branschen. 

KRÄVER AFFÄRSKUNNANDE
Advokatbyråvärlden i dag är långt ifrån homogen. Och 
precis som byråerna skiljer sig åt i storlek, inriktning 
och sammansättning så varierar också utbildningsbe-
hoven och förmågan att svara mot dem. Genomgående 
tycks dock vara att dagens advokater behöver kunna 
mycket annat än bara juridik och advokatetik.

– Klienterna önskar att vi är mer uppdaterade på de-
ras verksamheter och deras konkurrenters verksamhet, 
att vi förstår olika branscher, det är inget vi anser man 
får med sig från juristlinjen. Och det ställer krav på ut-
bildning, säger Caroline Falconer, HR-chef på advokat-
firman Baker McKenzies Stockholmskontor. 

Hon får medhåll av advokat Elisabet Dahlman Löf-
gren, KM- och utbildningschef på Mannheimer Swart-
ling. 

– Den kunskap som vi förväntas ha i dag är ännu 
bredare än tidigare. Det är mycket affärskunskap, och 
även annat, som hållbarhet, etiska frågor, affärsfokus, 
kunskap kring digitalisering och så vidare, säger hon. 

Elisabet Dahlman Löfgren säger sig brinna för livs-
långt lärande. För henne är detta inte så mycket en 
fråga om att gå kurser, som en grundläggande inställ-
ning hos individerna. 

– Det finns ingen bland våra delägare som skulle säga 
att ”det här behöver inte jag, för jag kan redan allt”. Det 
skulle uppfattas som en oerhört konstig inställning. Det 
ligger inbyggt i att vara ett kunskapsföretag, att klar blir 
man aldrig, förklarar hon. 

Den här inställningen, och den omfattande sats-
ning som byrån gör på kunskap och lärande, får ock-
så näring av byråns vinstdelningssystem, så kallad 

true  partnership med lockstep, där 
del ägarna delar lika på vinsten oav-
sett individuell insats, anser Elisa-
bet Dahlman Löfgren. Kunskapsut-
veckling blir därmed en investering 
som alla har intresse av, snarare än 
en kostnad.

Även på humanjuridiska advokat-
byråer märks behovet av kunskaps-
utveckling tydligt. Elisabet Audell är 
advokat och delägare i Sju Advokater, 
som arbetar främst med brottmål. Lä-
randet här är i viss mån mer traditio-
nellt för den juridiska världen, med 
nya lagar och rättsfall som kräver in-
läsning och ständig uppdatering. Men 
det räcker inte. 

– Det har blivit en stor förändring 
med den digitala utvecklingen. Där 
behöver vi vidareutbilda oss för att 
överhuvudtaget förstå hur de nya 
brotten går till, förklarar Elisabet 

Audell. 
Som delägare är Elisabet Audell arbetsgivare, vil-

ket även det kräver kunskap och fortbildning, konsta-
terar hon. 

UTBILDNING LOKALT OCH GLOBALT
En central del av lärandet på advokatbyråer är förstås 
att skola in nya blivande advokater i form av biträdande 
jurister i arbetet och i advokatrollen. Liksom de allra 
flesta stora affärsjuridiska advokatbyråer har Mann-
heimer Swartling och Baker McKenzie egna satsning-
ar för detta. 

Baker McKenzies utbildningssatsning vid Stock-
holmskontoret har fått namnet ”the Bakery”. Enligt Ca-
roline Falconer är det inte ett program i någon strikt 
mening, utan mer en paketering och ett tydliggörande 
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”Den kunskap som 
vi förväntas ha i dag 
är ännu bredare än 

tidigare. Det är mycket 
affärskunskap, och 

även annat, som håll-
barhet, etiska frågor, 
affärsfokus, kunskap 
kring digitalisering 

och så vidare.” 
elisabet dahlman löfgren

Advokat Elisabet 
Dahlman Löfgren.
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av hur Baker McKenzies utvecklingstrappa ser ut och 
vad varje steg innebär.

Inledningsvis handlar utbildningen mycket om ad-
vokatrollen och om de etiska reglerna. Senare skiftar 
fokus mer mot försäljning och projektledning, för att 
ytterligare ett steg upp rikta in sig på företagsutveck-
ling och delägarskap. 

Den lokala utbildningen kompletteras av byråns glo-
bala utbildningssatsning ”Baker University”, också det 
med olika steg.

– När den biträdande juristen börjar åker hon på 
ett junior meeting för regionen Europa-Afrika, där 
man träffas och diskuterar olika frågor utifrån Baker 
 McKenzies värdegrund, och vad en karriär inom Baker 
McKenzie innebär, berättar Caroline Falconer. 

Senare bär det av till ett junior associate meeting 
som behandlar omvärldens och klienternas för-
väntningar på advokaten. 

Till detta kommer också 
olika mentorskapspro-
gram och kurser på den 
öppna marknaden, liksom 
återkommande lunchut-
bildningar på kontoret. By-
rån globalt har dessutom ett 
gemensamt ledarskapspro-
gram i Colorado, USA, un-
der ledning av en konsult-
firma.

– Vi gör stora inves-
teringar i våra medar-
betare, samman-
fattar Caroline 
Falconer, som ser 
en tendens att ut-
bildning och lärande 
har blivit mer genom-
tänkt och organiserat med 
åren. 

KOMMUNIKATIONEN 
 CENTRAL
Mannheimer Swartlings utbild-
ningsprogram för nya jurister omfat-
tar över 200 timmar, fördelade över sex år. Den to-
tala utbildning som erbjuds uppgår till det dubbla. I 
det centrala programmet ingår en hel del juridik, som 
byråns mer seniora medarbetare kan förmedla, men 
också ämnen som retorik, intäktsgenerering, företags-
ekonomi, förhandlingsteknik och projektledning, be-
rättar Elisabet Dahlman Löfgren, som understryker att 
det dessutom hålls mycket ytterligare utbildning ute i 
verksamhetsgrupperna. 

– Där bjuder vi ofta in klienter till våra utbildningar 
för att få diskussioner. Så det är en ansenlig mängd tid 
som läggs ner, förklarar hon, och tillägger att advoka-
terna på byrån inte har några problem att komma upp 

i de 18 timmar av vidareutbildning som krävs enligt 
Advokatsamfundet.

De flesta utbildningsinsatserna som Mannheimer 
Swartlings biträdande jurister och advokater får del 
av är på ett eller annat sätt skräddarsydda för byrån. 
På det viset, och genom långvariga relationer med ut-
bildarna, får man utbildare som förstår byråns verk-
samhet, menar Elisabet Dahlman Löfgren. 

På Elisabet Audells byrå arbetar sammanlagt sju ad-
vokater, två biträdande jurister och tre administratö-
rer. Här finns inte möjlighet till strukturerade utbild-

ningsprogram som på de 
stora affärsjuridiska 

byråerna. Delägar-
na och de biträ-

dande jurister-
na går i stället 
de utbildningar 

som finns på mark-
naden, framför allt Advokat-

samfundets kurser. 
Biträdande jurister på 

Elisabet Audells ad-
vokatbyrå har alltid 
suttit ting innan de 
anställs. De har där-
med goda grund-
kunskaper om dom-
stolsprocessen och 
de områden som 
byrån arbetar med. 

– Så det vi framför 
allt fokuserar på är att 

de ska få en god och 
gedigen kunskap om 

det etiska regelverket. 
Men också själva hantver-

ket, berättar Elisabet Audell. 
Det kan handla om hur man 

tillgodoser klientens intressen, 
hur man byter från ett domstols-
perspektiv till ett advokatperspek-

tiv och förhörs- och pläderingsteknik.
Förutom Advokatsamfundets obligato-

riska kurser får de biträdande juristerna tidigt gå en 
målsägandebiträdeskurs, för att de själva ska kunna ta 
dessa uppdrag. För dem som riktar in sig på det blir 
det också utbildningar i socialrätt och migrationsrätt. 
Här får behoven styra. 

– De biträdande juristerna får gå de kurser som de 
tycker är viktiga för dem. Det brukar framför allt i bör-
jan vara etiska kurser och advokatkurserna, och om det 
är något speciellt ämnesområde där de behöver fylla på 
kunskaper, säger Elisabet Audell, och fortsätter:

– Det är viktigt för oss att de som företräder oss och 
som uppträder utåt under vårt namn ska ha en god 
grundkunskap. 
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Mycket av lärandet sker också i det dagliga arbetet, 
där de biträdande juristerna själva tidigt får egna ären-
den att arbeta med. 

– Vi sitter nära varandra och vi har kommunikation 
varje dag med våra biträdande jurister om hur olika 
frågor ska hanteras och hur man ska tänka i ärendena. 
Vi läser igenom deras inlagor och finns alltid tillgäng-
liga innan de ska upp i rätten för att diskutera vilka 
svårigheter som kan uppkomma, om de har tittat på 
olika rättsfall och olika vinklingar på problem, förkla-
rar Audell. 

PRAKTISKA DELAR UPPSKATTAS
Ett viktigt steg på vägen mot att bli 
advokat är Advokatsamfundets tre 
obligatoriska advokatkurser, som le-
der fram till advokatexamen. 

Elisabet Audells byrå vill gärna att 
deras biträdande jurister ska gå den 
första delkursen tidigt under anställ-
ningen, eftersom den enligt Audell 
ger bra grundkunskap om det etiska 
regelverket. Erfarenheten är att kur-
sen är mycket uppskattad, vilket ock-
så får stöd i deltagarnas utvärderingar 
av kursen. 

De andra kurserna har fått lite mer 
blandade reaktioner, berättar Elisabet 
Audell.

– Eftersom vi har anställda som har 
suttit ting och jobbat på domstol så är 
det ju inga större nyheter hur proces-
sen går till som man tar i delkurs 2. 
Men det är ändå intressant att höra hur andra tänker, 
som hur de stora affärsjuridiska byråerna arbetar med 
processer. Det är väsensskilt från hur vi arbetar, säger 
Audell, och fortsätter:

– Vi uppmuntrar dessutom nätverksbyggande, att ju-
risterna skaffar sig kontakter på de här kurserna.

Elisabet Audell har själv gått de tre advokatkurserna. 
Även hon uppskattade delkurs ett mycket, liksom av-
snittet om förhandlingsteknik i delkurs två. 

– Jag minns också delen om hur man sköter kontak-
ten med medierna. Jag använder mig re-

gelbundet av den kunskap som jag fick 
där, säger hon. 

Just utbildningen i förhandlings-
teknik är något som också Caroline 
Falconer vid Baker McKenzie upple-

ver att byråns biträdande jurister 
uppskattar. 

– Det är kanske för att det är 
rätt praktiskt, gissar hon, och 

tillägger att byrån tidigt går ige-
nom advokatetikens grunder även 

på kontoret.  
Också på Mannheimer Swartling 

ingår advokatetiken i det som byrån själv förmedlar till 
alla nya biträdande jurister. Samtidigt har det ett värde 
att samla biträdande jurister från olika byråer för en 
central utbildning, menar Elisabet Dahlman Löfgren.

– Någon sorts allmän nivå eller kurs eller kunskap be-
hövs, tycker jag, eftersom alla byråer och jurister kom-
mer från så olika håll. Sedan är det en annan fråga om 
det skulle behöva vara riktigt så omfattande som det 
är, säger hon, och pekar på att advokatkurserna inne-
bär en mycket stor kostnad för byrån.

Även Elisabet Audell tycker att 
kurserna är förhållandevis dyra. Det 
är, menar hon, trots allt lite av en 
chanstagning för en byrå att utbilda 
en ny advokat. 

BJUDER IN KLIENTER
Behovet av utbildning upphör förstås 
inte i och med advokattiteln, eller för 
att man klarar av ett visst antal år på 
byrån, det är samtliga intervjuade 
ense om. De är också eniga om be-
hovet av fortbildning. Utbildningen 
kan ta sig olika former – exempelvis 
att själv undervisa. 

Det gör bland andra delägarna på 
Sju Advokater. 

– Inom de områden där man under-
visar tvingas man hålla sig helt upp-
daterad inom lagstiftning och rätts-
fall, säger Elisabet Audell.

På hennes byrå är det dessutom 
självklart att delge kollegerna på by-

rån dessa kunskaper. 
– Vi berättar för varandra på byrån i olika samman-

hang om olika intressanta rättsfall eller ny lagstiftning. 
Det finns mycket kunskap på byrån som vi försöker ut-
byta med varandra, förklarar Audell. 

Fyra gånger om året har byrån dessutom internut-
bildningar, med mer djupgående genomgångar och ana-
lyser av exempelvis nya rättsfall. 

Även Elisabet Dahlman Löfgren betonar vikten av 
att ständigt, i informella och mer institutionaliserade 
sammanhang, överföra kunskaper inom byrån. Efter 
de första sex åren sker den överföringen framför allt 
inom de olika verksamhetsgrupperna. Det finns dock 
också centrala satsningar, som återkommande runda-
bordssamtal, ledarskapsutbildningar, seminarieserier 
och utbildningskonferenser. 

En viktig form av kunskapsöverföring är möten, eller 
kunskapsluncher, dit även klienter är inbjudna, berät-
tar Elisabet Dahlman Löfgren. På det viset tvingas ad-
vokaterna att verkligen på djupet lära sig det område 
som ska presenteras, för att snabbt och effektivt kunna 
förmedla det till de upptagna klienterna. 

På Baker McKenzie löper utbildningsprogrammet 
vidare även för mer seniora advokater, med fokus på 

Advokat Elisabet 
Audell.

”Juristerna behöver, 
nästan från dag ett, 

börja förstå att visst är 
de jurister och det är 
jätteviktigt, men det 
är bara en plattform. 
Det krävs så mycket 

mer av en advokat. Allt 
ifrån vad marknaden 
kräver till klienternas 

utmaningar.” 
caroline falconer
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bland annat ledarskap och affärsutveckling. Samtidigt 
blir utbildningen med tiden allt mer individualiserad 
och anpassad efter person och behov, berättar Caroli-
ne Falconer. Det finns möjlighet till individuell coach-
ning, och mycket handlar om att hitta sin roll och sitt 
förhållningssätt.

– Det handlar inte bara om ren kunskap, säger Ca-
roline Falconer, som menar att det också blir viktigt 
att lära sig hantera den stundvis krävande rollen som 
advokat och ledare med balans i livet och en bra hälsa. 

SVÅRT ATT HINNA
Som ledamöter av Advokatsamfundet 
är advokaterna skyldiga att genomgå 
minst 18 timmars fortbildning om 
året, ett krav som inte är svårt att leva 
upp till, enligt de intervjuade. Baker 
McKenzie har ett betydligt högre mål 
för sina medarbetare, med 100 tim-
mars utbildning om året. 

Inte heller Elisabet Audell anser att 
de 18 timmarna är svåra att fylla, trots 
att kursutbudet inom brottmål är gan-
ska begränsat. 

– Däremot finns det ju flera kurser 
som inte är ämnesrelaterade men som 
ändå är relevanta, som etikkurser, sä-
ger hon, och berättar att hon själv gått 
en ledarskapsutbildning arrangerad 
av Advokatsamfundet. 

Även Advokatdagarna är mycket gi-
vande, menar Audell. Samtidigt har 
hon förståelse för att advokater som 
är specialiserade, exempelvis inom ekobrott, kan ha 
svårt att hitta relevanta utbildningar, och att det dessut-
om kan bli kostsamt för mindre, humanjuridiska byråer. 

– Å andra sidan finns det också lite billigare utbild-
ningar. Så jag tycker nog att det är bra om kravet och 
antalet timmar kvarstår, säger Audell. 

Även om advokatbyråerna i dag gör stora ekono-
miska investeringar i utbildning och fortbildning kan 
tidsfaktorn sätta käppar i hjulen. 

– Jag skulle vilja säga att det finns ett enormt sug efter 
att lära, men utmaningen är att man inte har så mycket 
tid. Ibland är det svårt att prioritera utbildning och lä-
rande, säger Elisabet Dahlman Löfgren, och fortsätter:

– Generellt tycker jag att vi är väldigt duktiga på att 
ändå göra den prioriteringen, eftersom det ändå är en 
långsiktig investering. Om vi inte utbildar och lär oss 
så kommer vi så småningom att stagnera. Det går inte 
att alltid prioritera bort sitt lärande. 

Caroline Falconers erfarenhet är att det ibland kan 
vara en fördel att ta in utbildare utifrån i stället för att 
använda byråns egna resurser. Anledningen är just att 
den externa utbildningen är svårare att prioritera bort. 

Även den humanjuridiska byrån har svårt att få ti-
den att räcka till. För Elisabet Audell och hennes kol-

leger ställer det dessutom ofta till problem när de blir 
in bokade i exempelvis ett brottmål med mycket kort 
varsel. 

– För oss är det inte alls ovanligt att vi är anmälda till 
en kurs, och så kommer det en förhandling som man 
inte kan boka om. Då tvingas vi ställa in kursen, säger 
Audell, som önskar att fler utbildningar skulle gå att 
ta del av som e-kurser, som kan genomföras när och 
där det passar henne. 

NYA KRAV KOMMER
Ständigt pågående utbildning är allt-
så helt grundläggande för den advo-
kat som i dag vill lyckas i den hår-
da konkurrensen. Inget tyder heller 
på att behovet av kunskap minskar i 
framtiden, menar de intervjuade ad-
vokaterna och byråföreträdarna. 

– Den juridiska kompetensen mås-
te förstås vara både bred och djup. 
Det man redan i dag behöver utöver 
det är saker som projektledning, för-
mågan att inte bara svara utan också 
få ihop transaktioner eller processer, 
att få ihop stora mängder personer 
och information och att driva ären-
det framåt, fastslår Elisabet Dahlman 
Löfgren, och tillägger att allt större 
teknikkunnande också kommer att 
krävas. 

Samtidigt, menar Elisabet Dahl-
man Löfgren, får man aldrig glöm-
ma att den juridiska kunskapen är 

själva grunden. 
– Har du inte den juridiska kunskapen som advokat-

byrå, då är du borta snart. Men har man en god och 
stark kärnverksamhet så går det att ovanpå den bygga 
något som gör en mer framgångsrik, säger hon. 

Även Caroline Falconer tror att kraven på kunskaper 
utöver själva juridiken kommer att öka. 

– Juristerna behöver, nästan från dag ett, börja förstå 
att visst är de jurister och det är jätteviktigt, men det 
är bara en plattform. Det krävs så mycket mer av en 
advokat. I dag är du mer en ”trusted advisor” till kli-
enter och det kräver mer än ”bara” juridiska kunska-
per. För att nå en framgångsrik karriär inom advokat-
branschen måste man dessutom lära sig att utveckla 
och använda sitt nätverk. 

Samtidigt spelar förstås också kunskapen om och 
 förståelsen för advokatetiken en central roll, inte minst 
för att den skiljer advokaterna från övriga aktörer på 
den juridiska tjänstemarknaden, påpekar Caroline Fal-
coner.

– Då blir det jätteviktigt att man granskar och under-
håller det som Advokatsamfundet står för. Att advoka-
ter också uppfyller det som samfundet säger att de ska 
göra, säger hon. ¶

För medlemskap i 
Advokatsamfundet 
krävs att den sö-
kande:
l har avlagt de 
kunskapsprov som 
krävs för domar
behörighet, det vill 
säga i Sverige har 
en jur. kand. eller 
juristexamen; 
l i minst tre år har 
ägnat sig åt prak
tisk kvalificerad 
juridisk verksam
het och även gör 
det vid tiden för 
ansökan;
l har genomgått 
Advokatsamfun
dets utbildning för 
advokatexamen 
och därefter har 
godkänts i examen, 
en utbildning med 
tre kurstillfällen 
om vardera 2½ dag 
som avslutas med 
muntlig examina
tion. Från den 
1 januari 2016 in
går även en skrift
lig examination i 
konstitutionell rätt 
som en obligato
risk del i advokat
examen;
l har gjort sig 
känd för redbarhet 
och i övrigt anses 
lämplig att verka 
som advokat. 

Advokatsam
fundets ledamöter 
är skyldiga att 
upprätthålla och 
vidareutveckla sin 
yrkeskompetens. 
Styrelsen har i sina 
riktlinjer slagit fast 
att det innebär att 
advokaterna ska 
genomgå minst 18 
timmar struktu
rerad utbildning 
per år. Sex av tim
marna får utgöras 
av så kallad e
utbildning.

ADVOKAT- 
UTBILDNING 
I SVERIGE

Satsning
har gett
resultat – vänd!

Caroline Falconer.
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Advokatsamfundet har svarat på de 
stigande kunskapskraven på marknaden 

med ökade krav på utbildning för 
advokater och biträdande jurister och 

en lång rad utbildningar. Satsningen har 
varit framgångsrik och lämnar nu tydliga 

spår, inte minst i disciplinstatistiken. 

FOKUS: ADVOKATUTBILDNING

 K omplexiteten i advokatyrket ökar, det skapar 
ett behov av mer utbildning. Vi advokater kan 
inte vara säkra på att de färdigheter vi har vid 

examen och får i själva arbetet verkligen räcker. 
Det säger advokat Torgny Wetterberg, ledamot av 

Advokatsamfundets utbildningsnämnd och långvarig 
kursledare på advokatkurserna. 

Torgny Wetterberg ser tre huvudspår där advokater 
och biträdande jurister fortlöpande behöver underhålla 
sina kunskaper. Det första spåret är god advokatsed.  

– Det är viktigt att varje advokat med jämna mellan-
rum uppdaterar sig här. Till och med när man regel-
bundet arbetar med advokatetik kan det ibland bli så 
att man funderar på vad som gäller i en viss fråga, säger 
han och tillägger att den som inte regelbundet hante-
rar advokatetiska frågor löper en ökad risk att trampa 
fel. Det är därför viktigt med löpande uppdateringar.

Det andra spåret är själva juridiken, där behovet av 
fortlöpande utbildning och uppdateringar också har 
ökat. 

– Förändringar kommer snabbt och komplexiteten 
i den värld vi lever i och i advokatyrket ökar hela ti-
den, och det gör även kraven på oss advokater, fastslår 
Torgny Wetterberg. 

Till det kommer det tredje spåret, generella utbild-
ningar, som ger mer allmänna insikter. Advokatsam-
fundets generalsekreterare Anne Ramberg pekar på 
att en av Advokatsamfundets främsta uppgifter enligt 
stadgarna är att garantera att advokaterna håller en 
etiskt och professionellt hög standard. Utbildning är 
en grundsten i detta, menar hon.

– Kunskap är nödvändig för att kunna göra juridiskt 
adekvata bedömningar och lämna goda råd till klien-
ten. Kunskap är självklart även en konkurrensfördel, 
säger Ramberg.

Torgny Wetterberg var som styrelseledamot år 2002 
och 2003 med och fattade besluten om att införa de tre 

advokatkurserna, Advokatexamen och kravet på årlig 
fortbildning. 

– Det var helt nödvändigt att införa advokatexamen. 
Den utbildning som ges inför examen ger en bra bas 
för biträdande jurister och samfundet visar utåt att det 
ställs höga krav för att bli advokat. Utan denna utbild-
ning skulle kravet på advokatbyråerna att själva ordna 
utbildningar ökat samtidigt som det då skulle ha varit 
svårt att få enhetlighet i utbildningen – nu får alla bi-
trädande jurister en gemensam kunskapsbas att stå på, 
vilket är mycket värdefullt.

De nya utbildningskraven mötte initialt ett visst mot-
stånd, vilket bland annat syns i form av debattartiklar i 
tidskriften Advokaten. Men kritiken tystnade rätt snart. 
Torgny Wetterberg upplever i dag att advokatkurserna 
är mycket uppskattade, i synnerhet delkurs ett.

– Utbildningen i advokatetik är helt central och nöd-
vändig, säger han. 

Torgny Wetterberg har själv under långa perioder 
undervisat på advokatkurserna, en verksamhet han 
verkligen uppskattar. 

– Det är väldigt trevligt att träffa yngre jurister. Och 
genom att kurserna är på 2,5 dagar så får man mycket 
personlig kontakt. Delkurs ett är också en oerhört vär-
defull kurs och tacksam att hålla undervisning i, efter-
som formatet fungerar och alla förstår hur viktig kur-
sen är, vilket skapar intresse.

Förutom att kursen ger en bra bas för det framtida 
advokatlivet fyller den också en annan viktig funktion: 
att väcka liv i de etiska samtalen ute på advokatbyrå-
erna, menar Torgny Wetterberg. 

– Utbildningen gör att de biträdande juristerna kan 
bidra till en god kultur och har lättare att stå upp för 
de advokatetiska värdena. Så det är också ett långsik-
tigt arbete. Kortsiktigt får de biträdande juristerna de 
kunskaper de behöver, men långsiktigt bidrar utbild-
ningen till att det på advokatbyråerna skapas en miljö 
där advokatetiska frågor är viktiga, sammanfattar han. 

En av de senaste reformerna av advokatkurserna är 
införandet av konstitutionell rätt som ämne i delkurs 
tre, med en examen som avslutning. Torgny Wetter-
berg tycker att inslaget har ett stort värde, genom att 
det skapar en bredare förståelse för rättssystemet och 
advokatkårens funktion i det.  

GER RESULTAT
En annan lyckad utbildningssatsning, som lovordats 
från första början är Advokatdagarna, som hade pre-
miär år 2011. Torgny Wetterberg pekar på att advokat-
kurserna och Advokatdagarna har en gemensam näm-

Kunskapssatsning          har gett resultat

Torgny Wetterberg.

Anne Ramberg.
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nare: att de kombinerar utbildning med möten mellan 
människor från olika delar av landet och med olika ju-
ridiska verksamheter. 

– Mötena ger advokater och jurister förståelse för 
varandra och varandras verksamhet och en inblick i vad 
andra gör. Den förståelsen och respekten är av otrolig 
betydelse för att vi ska kunna hålla ihop samfundet, 
fastslår Wetterberg, som pekar på att detta blivit ännu 
viktigare till följd av den snabba tillväxten i storstads-
regionerna och vid affärsbyråerna. 

KOSTNADSFRIA KURSER
Som en följd av de nya kraven på advokaterna och Ad-
vokatsamfundets satsning på utbildning och fortbild-
ning har Advokatsamfundets kursverksamhet under de 
gångna 15 åren vuxit starkt (se statistik). En bidragande 
orsak till tillväxten är att samfundets sedan 2008 sat-
sat särskilt på att erbjuda helt kostnadsfria kurser. Bara 
under det första året gick omkring ett tusen advokater 
och biträdande jurister dessa kurser. 

För Anne Ramberg är det naturligt att Advokatsam-
fundet erbjuder utbildning inom en rad olika områden. 

– Dels ökar komplexiteten inom juridiken påtagligt, 
dels är kåren jämförelsevis mycket heterogen. Vi tillhan-
dahåller därför också gratiskurser inom en rad advokat-

typiska områden som vänder sig till alla, förklarar hon. 
Torgny Wetterberg är positiv till utvecklingen och 

samfundets egen kursverksamhet. Och han pekar på 
att utbildningssatsningen inom samfundet faktiskt fyl-
ler flera funktioner. 

– Den ena är att advokater ska få de kunskaper och 
den utbildning de behöver. Den andra är att samfundet 
utåt visar att samfundet inte bara ställer krav på advoka-
ter utan också självt bidrar till den nödvändiga utbild-
ningen. Samfundet kan också ta fram utbildningar inom 
områden som annars inte får någon uppmärksamhet.   

Utbildningarna har varit framgångsrika på alla punk-
terna, menar Torgny Wetterberg. 

– Advokatexamen har pågått länge nu, och vi ser 
resultat i form av att advokatetiska frågor har en mer 
central plats i diskussionerna än tidigare. Bland de ju-
rister som har gått utbildningen är kunskapen om ad-
vokatetik generellt mycket hög. 

Anne Ramberg delar hans uppfattning. Hon är över-
tygad om att det minskande antalet disciplinanmälning-
ar i förhållande till antalet advokater till stor del kan 
förklaras av satsningen på utbildning och fortbildning. 

– Advokatexamen har haft stor betydelse för de ung-
as förståelse och respekt för advokatrollen och advo-
katens roll i samhället, säger hon. ¶

Kunskapssatsning          har gett resultat
SAMFUNDETS UTBILDNINGSVERKSAMHET I SIFFROR

Antal deltagare
i advokatkurs 1–3

År Antal 
 deltagare
2004 1 004
2005 869
2006 828
2007 813
2008 907
2009 1 050
2010 1 874
2011 1 533
2012 1 376
2013 1 369
2014 1 281
2015 1 235
2016 1 288
2017 1 423

Antal kurstillfällen och del-
tagare i Advokatsamfundets
fortbildningskurser
Antal Antal
kurser deltagare
23 547
29 686
30 650
40 752
Ca 88 2 600 
Ca 70 1 800
Ca 60 1 400
Ca 50 1 850
54 1 965
57 1 800
58 1 900
66 2 233
70 2 167
63 1 952

ADVOKATUTBILDNINGENS UTVECKLING

1988  Införande av en obligatorisk preparandkurs kring advokatyrkets etik och 
 teknik. 

2002  Advokatsamfundets styrelse beslutar om införande av advokatexamen, 
 inklusive den obligatoriska advokatutbildningen. Arbetet med att arrangera 
advokatkurserna inleds samma år. I och med advokatkurserna fasas den tidi
gare preparandkursen ut, och innehållet inkluderas i den nya utbildningen.

2003  Fullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse, § 36, i Advokatsam fundets 
stadgar om ledamots skyldighet att upprätthålla och vidareutveckla sin 
yrkeskompetens. Enligt styrelsens riktlinjer innebär detta en skyldighet att 
genomgå minst 15 timmars fortbildning per år.

2004  Reglerna om obligatorisk advokatexamen och fortbildning träder i kraft.
2008  Kravet på fortbildning utvidgas till 18 timmar/år. Advokatsamfundet inleder 

en stor satsning på kostnadsfria fortbildningskurser, som lockar många del
tagare.

2011  Kravet på praktisk, juridisk verksamhet för att bli advokat sänks från fem 
till tre år. Antalet som genomgår advokatkurserna och advokatexamen ökar 
 under ett par år kraftigt. Premiär för Advokatdagarna.

2014  Riktlinjerna för obligatorisk vidareutbildning ändras så att 6 av de 18 timmarna 
per år kan vara eutbildning.

2016  En skriftlig examination i konstitutionell rätt införs som en del av advokat
kurserna.

2017  Lansering av Advokatakademien, ett samlingsnamn och en ny webbplats för 
Advokatsamfundets utbildningsverksamhet. 

2018  Lansering av meriterande kurser och möjlighet att registrera erfarenhets
meriter som tar sikte på uppdragslistorna för domstolsförordnanden.

Så tycker de 
biträdande 
juristerna 
om advokat- 
kurserna
– vänd!

Advokatsamfundets utbildningsverksamhet, Advokataka-
demien, utgör en del av Advokatsamfundets kansli. Vid kurs-
avdelningen arbetar tre personer. Tillsammans planerade 
och administrerade de under år 2017 totalt 135 utbildnings-
tillfällen med sammanlagt omkring 4 200 deltagare.
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OSCAR HILLMAN
Crusner Advokatbyrå 
AB, Linköping
Har gått delkurs 13

Vad tycker du om advo-
katkurserna?

– Jag har uppskattat 
alla tre kurserna och de 
olika inriktningar som 
de tar sikte på. Att vara 
iväg på tredagars inter-
nat hjälper en att ta till 
sig utbildningsmomen-
ten och att knyta nya 
kontakter med de andra 
kursdeltagarna.

 
Vad har varit bäst och sämst?

– Bäst var det moment på delkurs 1 där man nog-
grant går igenom jäv inom ramen för god advokatsed. 
Den kunskapen har varit otroligt nyttig för mig och jag 
tycker att alla som börjar på byrå borde gå delkurs 1 
inom de första 6 månaderna. 

– Sämst var examinationen i konstitutionell rätt! Kur-
sen var i sig intressant och värdefull, framför allt hur 
man som praktiker kan använda konstitutionell rätt i 
sitt dagliga arbete, men jag klarade tentan på termin 1 
på juristprogrammet och förstår inte varför jag måste 
bevisa det igen för Advokatsamfundet.

 
Vad tycker du om att på det här viset gå kurs tillsam-
mans med jurister från många olika typer av verksam-
heter? 

– Jag märker att samfundet strävat efter bredd i ut-
bildningsmomenten av just den anledningen. Jag tycker 
att diskussioner får nya perspektiv när deltagare från 
olika verksamhetsgrenar träffas och tar sig an olika öv-
ningar. Man får också en större förståelse för de vitt 
skilda delarna av vår kår vilket jag tror är en nyttigt.

 
Känns kurserna relevanta för din praktiska verksamhet 
på byrån?

– Ja, mycket har absolut varit relevant för mig som 
jobbar med humanjuridik och efter dessa kurser kän-
ner jag mig bättre rustad för att exempelvis processa 
i domstol. ¶

Ny advokat-
examen 

skapar
osäkerhet

– vänd! » 

EMELI MOLIN 
Mannheimer Swartling, 
Göteborg
Har gått delkurs 1

Vad tycker du om advo-
katkurserna?

– Jag har deltagit i del-
kurs 1 och tycker att kur-
sen är jättebra, verkligen 
lärorik och givande.

Vad har varit bäst och 
sämst? 

– Det bästa med kur-
sen är att den innehåller 
mycket värdefull information och intressanta fråge-
ställningar som man kan applicera och få användning 
av i det vardagliga arbetet på byrån. Upplägget där fö-
reläsningar kombineras med gruppövningar är bra ef-
tersom man då får möjlighet att själv identifiera och 
bedöma ett flertal advokatetiska frågeställningar i oli-
ka situationer. Jag har svårt att komma på något som 
var mindre bra eftersom mitt helhetsintryck är att det 
verkligen är en jättebra kurs på alla fronter, men om 
jag ska nämna något skulle man kunna byta gruppmed-
lemmar i övningstillfällena för att lära känna och dis-
kutera frågorna med så många deltagare som möjligt. 

Vad tycker du om att på det här viset gå kurs tillsam-
mans med jurister från många olika typer av verksam-
heter? 

– Det var otroligt givande eftersom man får möjlig-
het att få en inblick i hur en arbetsdag kan se ut för en 
annan jurist verksam inom en annan typ av verksam-
het. Föreläsningarna är även anpassade utifrån det vil-
ket gör att man får en förståelse för att advokatetiken 
kan skilja sig åt i vissa situationer om man jobbar på 
till exempel en affärsjuridisk byrå jämfört med en hu-
manjuridisk byrå. 

Känns kurserna relevanta för din praktiska verksamhet 
på byrån?  

– Delkurs 1 som jag gått hittills var mycket relevant 
för mig i mitt vardagliga arbete, nu förstår man proble-
matiken bakom samt har möjlighet att själv identifiera 
potentiella jävssituationer och liknande.

Så tycker de biträdande
juristerna om advokatkurserna



Enkel och e� ektiv ärendehantering 

Kleos är ett molnbaserat system som underlättar och effektiviserar ärendehantering för både 
större och mindre verksamheter. Upptäck varför Kleos är det självklara valet för 20.000 jurister
världen över:

■ Dokumenthantering: alla dina dokument och mejl samlade på ett ställe
■ Tidsregistrering och fakturering
■ Kalender och uppgifter
■ Integration med Fortnox
■ Mobilitet: tillgång till allt. Var du än är, från alla dina enheter

Kleos är framtaget av Wolters Kluwer, den ledande leverantören 
av juridiska verktyg i Europa.

Testa Kleos
Starta nu ditt kostnadsfria provabonnemang och få tillgång till Kleos under en månad
Scanna QR-koden med din smartphone eller påbörja din provperiod på

Kleos

www.kleos.wolterskluwer.com/se/trial 

JN2045-KLUW-Advertentie Kleos tijdschrift SE-Advokaten 215x285-ZW2.indd   1 5/11/18   09:56

» 



ADVOKATEN NR 9 • 201858

» 

58

I England planeras en helt ny 
advokatexamen, med start 2021. 

Men ännu vet ingen vilken utbildning 
som ska leda fram till examen. Kritiker 

befarar att den nya ordningen ska få 
motsatt effekt mot den önskade.

FOKUS: ADVOKATUTBILDNING

 Den nya advokatexamen, solicitors qualifying 
examination, SQE, utgör en del av en helt ny 
ordning för att bli advokat (solicitor) i England 

och Wales. 
Efter att advokatutbildningen hittills 

huvudsakligen ägt rum vid universiteten, 
plockas alla formella utbildningskrav bort. 
Avgörande för att få kalla sig solicitor blir i 
stället att man klarat en examen i två steg, 
plus två års arbetslivserfarenhet inom ju-
ridisk arbete.

Syftet med reformen, som drivits fram av tillsyns-
myndigheten Solicitors Regulation Authority, SRA, är 
att säkerställa att alla advokater lever upp till samma 
höga kunskapskrav. SRA befarar nämligen att det 40-
tal universitet som i dag erbjuder advokatutbildningen 
legal practice course har olika måttstockar. SRA hävdar 
också att advokatyrket med det nya systemet blir mer 
jämlikt och rättvist, då alla advokater, oavsett univer-
sitetsbakgrund och byråtillhörighet, i och med examen 
har visat sig vara lika kompetenta. 

Från början angav SRA att den nya ordningen skul-
le gälla från september 2020. Sedan många, däribland 
många av universiteten, uttryckt att tiden för omställ-

ning var för kort meddelade SRA i november i år att 
myndigheten skjuter upp starten ett år, till september 
2021. 

VÄCKER OSÄKERHET
Syftet med reformen är förstås vällovligt. Men planerna 
väcker samtidigt en lång rad frågor. 

– Vi är alla i ett tillstånd av osäkerhet just nu. Vi 
står inför ett totalt nytt sätt att göra saker och vet inte 
riktigt hur det kommer att se ut, säger Alan East, ord-
förande i utbildningskommittén inom Law Society of 
England and Wales. 

Ett av de största frågetecknen berör hur de blivande 
advokaterna ska förbereda sig och studera för examen. 

SRA har valt att inte reglera det, utan läm-
nar detta till marknaden. I dag vet ingen 
därför hur man ska förebereda sig för SQE, 
och inte heller vad det kommer att kosta.

I dagens system kostar det omkring 
16 000 pund att genomgå den ettåriga ad-
vokatutbildningen LPC. 

– Det stämmer att dagens system är dyrt, men du 
kan få studielån för utbildningen. Så gjorde jag till ex-
empel, berättar Alan East, som befarar att de nya ut-
bildningar som kan tänkas växa fram inte kommer att 
berättiga till studielån.

En trolig utveckling är att åtminstone vissa univer-
sitet kommer att stöpa om sina juristutbildningar, med 
mer praktiska inslag, så att de också förbereder för 
SQE.

– Det kan vara kostnadseffektivt att göra det, kanske 
till och med billigare än dagens system, säger Alan East, 
som dock är osäker på möjligheterna för dem som lä-
ser en mer traditionell utbildning.

– Kanske kommer de institutioner som i dag håller i 

ADVOKATUTBILDNING I ENGLAND

Dagens system
För att bli advokat (solici-
tor) i England och Wales 
krävs i dag:
l Juridisk examen (qua
lifying law degree) som 
måste innehålla vissa obli
gatoriska moment.
l Legal practice course, 
LPC, en ettårig praktisk 
inriktad universitetskurs 
(eller två år på halvtid).
l Två års juridiskt arbete 
på en advokatbyrå, ett så 
kallat training contract.

Det nya systemet
Alla som börjar stu-
dera juridik från och med 
september 2021 omfat-
tas i stället av den nya 
ordningen med examen. 
Enligt förslaget ska detta 
krävas för att bli advokat:
l Akademisk examen inom 
valfritt ämne eller mot
svarande kunskaper (SRA 
föreslår här exempelvis en 
lärlingsposition).
l Två års juridiskt arbete, 
exempelvis på en advo

katbyrå eller en så kallad 
law clinic.
l Godkänt resultat i del
proven SQE 1 och SQE 2.

Stegen kan göras i vilken 
ordning som helst. För att 
godtas som solicitor krävs 
också att man befinns 
lämplig. Lämplighetspröv
ningen riktar bland annat 
in sig på att man inte är 
straffad eller har ägnat 
sig åt ekonomiska oegent
ligheter. 

Det första delprovet, 
SQE 1, ska huvudsakligen 
pröva examinandens ju
ridiska kunskaper. Detta 
ska göras med hjälp av 
flervalsfrågor. Kostnaden 
för att ta SQE 1 beräknas 
bli 1 100–1 650 pund. 

I SQE 2 ska examinan
den visa sin förmåga att 
tillämpa sina juridiska 
kunskaper. SQE 2 ska 
kosta 1 900–2 850 pund att 
genomföra. 

Personer som har börjat 

studera juridik före 2021, 
men ännu inte blivit advo
kater, får välja mellan det 
gamla och det nya syste
met. Detta gäller fram till 
år 2032. 

SRA har genomfört 
en upphandling om vem 
som ska få uppdraget att 
arrangera SQE. Vinnare 
blev utbildningsföretaget 
Kaplan. 

Företaget kommer att 
genomföra en pilotexamen 
under år 2019.

Ny advokatexamen

Alan East.
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LPC att paketera om sina utbildningar så att de i stäl-
let leder till SQE. Men det kommer förstås inte att bli 
billigt, konstaterar han. 

ÖKAR INTE JÄMLIKHETEN
Enligt SRA:s förslag ska den som påbörjat sin juridiska 
utbildning före september 2021 och vill bli advokat få 
välja vilket system hon ska bedömas enligt. Även detta 
skapar osäkerhet, berättar Adele Edwin Lamerton, nyss 
avgången ordförande i Junior Lawyers Division, JLD, 
Law Societys avdelning för juriststudenter, biträdande 
jurister och nyblivna advokater.

– Ska man läsa LPC eller ska man vänta på SQE? 
Vissa tror att det kan bli billigare att vänta. Men det 
kommer fortfarande att krävas lika mycket arbetslivs-
erfarenhet, och ingen vet riktigt hur svår examen kan 
bli, säger Adele Edwin Lamerton, som fått många frå-
gor om reformen. 

JLD är positiva till införandet av en ny, enhetlig exa-
men. Men Adele Edwin Lamerton, som också ingår i 
Law Societys utbildningskommitté, är mycket kritisk 
mot SRA:s hantering av utbildningsfrågan. 

– Att säga att detta är en fråga som marknaden får 
lösa tycker vi inte är en tillfredsställande inställning 
från en reglerande myndighet, betonar Adele Edwin 
Lamerton, som är övertygad om att det kommer att be-
hövas någon form av utbildning för att klara examen. 

JLD:s huvudsakliga invändning mot de nya reglerna 
för att bli advokat är annars att de inte i praktiken, så 
som SRA vill, kommer att öka den sociala rörligheten 
och mångfalden inom advokatkåren. 

– Genom att SRA vägrar att föreskriva hur man ska 
förbereda sig för examen kommer jurister inte att kun-
na få studielån för utbildningen, eftersom den inte är 
obligatorisk. Det kommer i praktiken att hindra vissa 
från att studera för examen. Man kan inte heller få lån 
för själva examen, som ska kosta 4 500 pund. En del 
kommer inte att kunna finansera det, säger hon. 

Adele Edwin Lamerton berättar att de stora advokat-
byråerna i dag närmar sig de bästa studenterna på de 
mest prestigefyllda universiteten redan i mitten av de-
ras utbildningar, och erbjuder så kallade training cont-
racts. I många fall betalar då byrån för juristens LPC. 

SRA anser att den nya examen ökar möjligheten att 
konkurrera med denna elit, eftersom alla som klarar 
examen därmed har bevisat sin höga kompetens. Men 
Adele Edwin Lamerton är skeptisk till resonemanget. 

– Det funkar ju inte så i verkligheten. Vi ser inte att 
SRA:s reform egentligen kommer att öka jämlikheten 
alls, fastslår hon, och tillägger att hon och JLD skulle 
vara mycket glada om de har fel. 

KRITISK VÄN
Mycket är alltså ännu oklart kring den nya ordningen 
i England och Wales. Att den kommer att genomför-
as betvivlar dock ingen – myndigheten Legal Practice 
Board, som reglerar olika juridiska verksamheter i Eng-
land och Wales, har redan gett grönt ljus.

Vissa frågetecken rätas förmodligen ut när utbild-
ningsföretaget Kaplan under nästa år startar sin för-
söksverksamhet med examen, och det blir tydligare 
vilken nivå examen kommer att ligga på och hur frå-
gorna utformas. 

– Det har varit en period av tystnad och eftertanke, 
när ingen kunnat göra något eftersom det inte varit 
klart vem som ska hålla i examen. Nu kommer det att 
ta fart igen. Det ska genomföras test, och det är viktigt 
att dessa utvärderas ordentligt. När pilotstudien är ge-
nomförd kommer vi att ha ett bättre underlag och veta 
vilken typ av frågor vi kan vänta oss och liknande, sä-
ger Alan East.

Law Society kommer också att fortsätta sin täta dia-
log med SRA. 

– Vi har varit en kritisk vän till SRA. Vi vet ju att 
det här kommer att bli av, det finns det enighet om, 
men vi försöker säkerställa att det görs riktigt, fast-
slår Alan East.

Diskussionerna England, liksom i Norge (se artikel 
på s. 60), antyder att makten över utbildningen är starkt 
kopplad till advokatsamfundets status och självstän-
dighet. I såväl England som Norge pågår en utveckling 
där staten allt mer har kommit att ge sig in och reglera 
och utöva tillsyn över advokaterna. Utbildningsfrågan 
blir då en del av den större diskussionen om vem som 
egentligen är bäst lämpad att reglera och kontrollera 
advokater – staten eller advokaterna själva. ¶

Advokat- 
utbildning i 
grannländerna
– vänd!

skapar osäkerhet

Många nuvarande och 
blivande juriststu-
denter känner idag 
osäkerhet inför 
framtiden. 

Adele Edwin 
Lamerton.
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Vägen till att bli advokat har stora 
likheter i de nordiska länderna. 

Men i Norge pågår en omdiskuterad 
omstöpning av advokatutbildningen.  

FOKUS: ADVOKATUTBILDNING

 I Norge pågår just nu diskussioner om att förändra 
advokatutbildningen. Enligt de gällande reglerna 
krävs följande:

l Masterexamen i rättsvetenskap. 
l Två års erfarenhet av juridiskt arbete, som advo-

katfullmäktig (motsvarande biträdande jurist) på ad-
vokatbyrå, vid en domstol, hos åklagare eller som lä-
rare i rättsvetenskap.

l Erfarenhet av att ha genomfört minst tre huvud-
förhandlingar av visst omfång i domstol.

l Genomförd advokatkurs om sex dagar, och god-
känt resultat på den avslutande examen. Kursen kostar 
14 500 norska kronor. Kursen och examen arrangeras 
av  Juristenes Utdanningssenter, JUS.

En utredning, Advokatlovsutvalget, har på regering-
ens uppdrag lämnat över förslag till en ny advokatlag. 
I betänkandet finns också planer för en ny advokatut-
bildning. 

Advokatlovsutvalget föreslår följande:
l Kravet på juridisk arbetslivserfarenhet höjs till tre 

år. I gengäld ska alla typer av juridisk verksamhet kun-
na tillgodoräknas. 

l Det så kallade processkravet, om att den sökan-
de måste ha genomfört minst tre huvudförhandling-
ar, tas bort. 

l Advokatkursen omvandlas till en terminslång uni-
versitetsutbildning. 

Förslagen ska, enligt utredningen, spegla den för-
ändrade och allt mer heterogena advokatrollen, där 
många jurister och advokater i dag sysslar med andra 
saker än domstolsprocesser. Den nya, längre utbild-

ningen ska enligt utredningen säkra en hög kvalitet 
på utbildningen.

Advokatforeningen, motsvarigheten till Advokatsam-
fundet, är positiv till att förlänga den period av prak-
tiskt juridiskt arbete som krävs av de blivande advo-
katerna. Minst två av de tre åren bör dock vara på en 
advokatbyrå, anser Advokatforeningen. Processkravet 
bör enligt Advokatforeningen vara kvar, men kan mins-
kas i omfång. Men håller också med om att utbildning-
en bör förlängas, men bara till 15 undervisningsdagar.  

FINLAND
För att bli advokat i Finland måste den sökande först ha 
en jur. kand.-examen från universitet. Därutöver krävs 
minst fyra års juridiskt arbete, varav minst två vid ad-
vokatbyrå. Slutligen ska de aspirerande advokaterna 
genomgå en utbildning som leder fram till examen. 
Utbildningen består av en tvådagarskurs i advokatyr-
kets etik och teknik, samt en 12 veckors e-utbildning 
som avslutas med två dagars kurs på plats i Helsing-
fors, med fokus på rättegången. Examen utgörs av ett 
skriftligt prov. Kostnaden för kurser och examen är 
sammanlagt 2 850 euro. 

DANMARK
I Danmark är grunden, precis som i alla grannländer-
na, en juridisk utbildning vid universitetet. Därefter 
ska den blivande advokaten arbeta i minst tre år som 
advokatfullmäktig (motsvarande biträdande jurist) på 
advokatbyrå. Även arbete i domstol eller hos åklagare 
får tillgodoräknas. Alla som tagit sin jur. kand. efter 
1997 måste slutligen genomgå en kurs uppdelad på åtta 
tillfällen, 20 dagar, innan det är dags för examen. Kur-
serna kostar sammanlagt 36 000 danska kronor utan 
övernattning och 43 800 danska kronor med övernatt-
ning. Examen består sedan av två delar, ett skriftligt 
prov och ett rättegångsprov inför domstol. Provet kan 
utgöras av en verklig förhandling, eller ett rättegångs-
spel för den som inte har någon lämplig sak att pröva. ¶

Norge väljer ny väg

l I alla de nordiska 
grannländerna 
ställs, precis som 
i Sverige, krav 
på att advokater 
fortlöpande vidare
utbildar sig. 
l I Finland är ad
vokater, liksom i 
Sverige, skyldiga 
att genomgå minst 
18 timmar fortbild
ning per år. 
l I Danmark for
muleras kravet i 
stället som minst 
54 timmar under 
tre års tid. I ge
nomsnitt blir tim
antalet detsamma 
som i Sverige och 
Finland. 
l I Norge, slutli
gen, måste advo
kater genomgå 
minst 80 timmars 
utbildning under 
en femårsperiod, 
alltså i genomsnitt 
16 timmar per år. 

FORTBILDNING

ADVOKATUTBILDNING I GRANNLÄNDERNA

LÄS MER

l Advokatforeningen: 
Memorandum vedrørende 
Advokatutdanningen i 
Norge, september 2018.

l NOU 2015:3, Advokaten 
i samfunnet — Lov om ad
vokater og andre som yter 
rettslig bistand.

l Reyes, Eduardo: One
way ticket to an uncertain 
destination, The Law So
ciety Gazette, 10 septem
ber 2018.

l Solicitors Regulation 
Authoritys webbplats, 
www.sra.org.uk/

l The Law Society of Eng
land and Wales webbplats, 
www.lawsociety.org.uk
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DEBATT

 IArbogamålet har Johanna Möl-
ler dömts till livstids fängelse för 
mordet på sin far och försök till 

mord på sin mamma. Modern lycka-
des överleva attentatet men Johanna 
Möller har kvar rätt till arv.

Trots sina grova brott mot föräld-
rarna har Johanna Möller rätt till 
arv efter sin mor som om ingen-
ting skett. Här har nästan det värsta 
som kan drabba en familj hänt. Hon 
har dödat sin far, sin mors make, 
sina syskons far och med allvarli-
ga personskador som följd försökt 
mörda sin mor. Trots detta förver-
kas inte Johanna Möllers rätt till 
arv efter modern. Modern kan inte 
ens göra Johanna Möller arvlös ge-
nom ett testamente, då denna som 
bröstarvinge alltid har rätt till lag-
lott. Rätten till arv efter fader har 
Johanna Möller enligt reglerna dock 
förverkat genom mordet på honom. 
Endast om Johanna Möllers mord-
försök mot modern lyckats hade 
hon förlorat sin arvsrätt efter mo-
dern. Johanna Möller är som ett mi-
nimum garanterad sin laglott. Det 
aktualiserar frågan om att avskaffa 
det tvångsarv som laglotten innebär. 
Det borde stå envar fritt att göra 
som den vill med hela sin kvarlå-
tenskap.

I Sverige kan man som barn inte 
bli arvlös med mindre än att man 
dödat sin förälder. En ultimativ ord-
ning. En förälder kan helt enkelt 
inte göra sitt barn arvlöst. Det kan 
bara barnet själv göra genom att 
mörda sin förälder. Och hur tänkte 
lagstiftaren, då kan frågas.

Barn som till och med indirekt 
framkallar arvlåtarens död har rätt 
till laglott – varför?

Även om barnet uppför sig myck-
et illa mot föräldern kan han/hon 
alltid driva sin förälder mot ättestu-
pan genom att exempelvis vanvår-
da, framkalla depression eller annan 
psykisk sjukdom. Genom att skända, 
ofreda, förtala eller misshandla sin 
förälder. 

Endast om barnet direkt framkal-
lat döden genom brottslig hand-
ling förlorar barnet sin arvsrätt. Ett 
utdraget plågande av föräldern är 

inte en sådan handling. Döden utlö-
ses då inte genom mord, utan av ett 
utdraget plågande. Barnets knuffar 
mot ättestupan och döden belönas 
paradoxalt med att barnet får ett 
arv, men med vilken rätt? Bör bar-
net ha fördel av sin medverkan, sitt 
onda handlande? Svar: Nej.

det är omoraliskt att Johanna Möllers 
mor, som förlorat så mycket genom 
dotterns brott, saknar en rätt att  
göra henne arvlös. Lagstiftningen 
bör  reformeras och barns rätt till 
laglott en gång för alla begravas. 
 Johanna Möllers fall är ett utmärkt 
exempel. Laglotten är ett förlegat 
tvångsarv.

Vid döden har bröstarvingar, 
om det inte finns överlevande äkta 
make, alltid rätt till hela kvarlåten-
skapen. Även om den döde testa-
menterat all sin egendom till annan 
har barnen rätt till hälften – laglot-
ten. 

Ett arv är till sin natur samma sak 
som en gåva. Det skall inte vara nå-
gon skillnad om givaren är i livet el-
ler död. En gåva kan man per defini-
tion aldrig tvingas att lämna genom 
lag. Laglotten är ett tvångsarv. Det 
är inte en gåva av fri vilja.

Den kränker den grundläggan-

Fallet Johanna Möller visar         att laglotten bör begravas
Det är omoraliskt att Johanna Möllers mor som förlorat så mycket genom dotterns brott 
saknar en rätt att göra henne arvlös. Lagstiftningen bör reformeras, och barns rätt till 
laglott en gång för alla begravas. Johanna Möllers fall är ett svart exempel på att lag
stiftningen måste moderniseras. Etik och lag bör gå i takt med tiden och rätten till laglott 
tas bort. Det anser advokat Svante Thorsell.

Svante Thorsell, 
känd advokatprofil 
i Göteborg med 
mer än fyrtio år 
som advokat bakom 
sig.

DEBATTÖREN

EN MÖRDARES RÄTT TILL ARV
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de egendomsrätten, den självklara 
mänskliga rätten att förfoga över all 
sin egendom. I regeringsformen  
2 kap. 18 § stadgas att vår egendom är 
tryggad genom att ingen kan tvingas 
avstå den till annat än för allmänt 
ändamål såsom skatt etc. Denna rätt 
stärks ytterligare genom EU-rätten.

Laglotten som tillkom för snart 
160 år sedan bör förvisas till rätts-
historien. Juristprofessorn Mårten 
Schultz argumenterar föredömligt 
efter dessa linjer i tidskriften Kvar-
tal beträffande fallet Johanna Möl-
ler. Laglotten tillkom för jordbru-
kets behov vid skifte av jord och 
som en social skyddslagstiftning för 
minderåriga barn. 

jordbrukarsveriges familjebildningar har 
kompletterats med en palett av för-
äldraformer som samboende, dels-
boende, särboende och hbtq-föräld-
rar, där till och med barnalstrande 
ibland inte ens är en sexuellt över-
förd konsekvens av föräldrarnas 
samvaro. Lagstiftningen rörande 
svensk och utländsk insemination 
har blivit tillåtande och spermagiva-
ren ofta befriad från plikter såsom 
ansvar för barnet och skyldighet att 
lämna arv till det.

Blodet har numera mindre bety-

delse än de faktiska sociala relatio-
nerna mellan föräldragenerationen 
och barnen, oavsett om barnen är 
egna blodsbarn, utomäktenskapli-
ga barn, bonusbarn eller vad de nu 
kan kallas. Fokus bör i stället ligga 
på arvlåtarens vilja och de sociala 
banden, inte att DNA-koden har lik-
heter med arvlåtarens. När adoptiv-
barn 1958 fick rätt till arv efter adop-
tivförälder klipptes dennes rätt till 
arv efter just blodsföräldrarna.

Förr dog man ofta yngre och ef-
terlämnade minderåriga barn. I dag 
blir svensken sådär 80 år. Den ty-
piske bröstarvingen är sedan många 
år avvand från bröstet och långt 
ifrån ett barn. Ofta är arvingen mel-
lan 50 och 60 år och har sedan länge 
Volvo, Villa och Vovve. Barnbarnen 
i sin tur är också de vuxna utan be-
hov att bli försörjda av sina föräld-
rar. Laglotten är i dag lika omodern 
som den avskaffade änkepensionen.

allt det arvlåtaren äger bör denne 
kunna disponera över som han vill. 

l Om en förälder har en son som 
är stenrik och en dotter som är han-
dikappad, medellös och sitter på ett 
servicehem. Vad är det då för fel om 
föräldern ger hela arvet till dottern 
och inget till sonen? Svar: Inget.

l Av vilket skäl skall det barn som 
ignorerat eller kanske till och med 
plågat sin förälder mot ättestupan 
och döden inte kunna göras arvlös? 
Svar: Inget.

l Varför skall inte det barn som 
vårdat och månat – kanske avstått 
från arbete eller egen familj – inte 
kunna gynnas och få hela arvet? 
Svar: Inget.

l Hur positiv är en biologisk  
fader till ett utomäktenskapligt  
barn, eller barnets farmor, till att 
tvångsvis lämna laglott till ett 
barn man kanske aldrig fått träffa 
på grund av en trilskande moder? 
Vad har de gemensamt annat än en 
DNA-sträng? Finns det något skäl 
till varför biologiskt arv skall ge rätt 
till arv också av egendom? Svar: Inte 
alls.

att johanna möller har rätt till arv på 
detta sätt är stötande. Att mord- 
platsens blodfläckar vid analys  
skall kunna åberopas till stöd för 
rätt till arv väcker känslor av av-
sky. Hon är ett svart exempel på att 
lagstiftningen måste moderniseras. 
Etik och lag bör gå i takt med tiden 
och rätten till laglott tas bort.

Svante Thorsell   
Advokat

Fallet Johanna Möller visar         att laglotten bör begravas

LAGLOTTEN 
TILLKOM FÖR 

JORDBRU-
KETS BEHOV 

VID SKIF-
TE AV JORD 

OCH SOM 
EN SOCIAL 

SKYDDSLAG-
STIFTNING 

FÖR MINDER-
ÅRIGA BARN.
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REFLEKTION

 S ist jag skrev några rader i den-
na tidskrift hade Advokatsam-
fundet nyss fyllt 100 år, och 

bland alla allvarsamma hyllningar 
ville jag smyga in en liten bagatell av 
det lättsammare slaget. När jag nu 
åter fattar pennan i dessa spalter är 
det en annan hundraåring jag har i 
åtanke, och anslaget måste dessvärre 
bli ett annat.

Det var 1918 som advokaten Alf 
Lindahl grundade sin affärsjuridis-
ka firma i Stockholm, Alf Lindahls 
Advokatbyrå. I den var han sedan 
verksam i 51 år, sönerna Magnus och 
Tord i 53 respektive 35 år. Såväl Alf 
Lindahl som Magnus Lindahl valdes 
till ordförande i Advokatsamfundet. 

Otaliga unga jurister har under åren 
lärt sig advokatyrket under deras 
överinseende. När jag hade turen att 
komma till firman 1973, var vi sam-
manlagt fem jurister – det var en 
medelstor firma på den tiden. Första 
gången jag träffade Magnus Lindahl 

talade han sig varm om advokatyr-
kets frihet och möjligheter, men 
också om dess ansvar och stränga 
krav på rättrådighet. Det var ”helt 
magiskt”, tror jag att man skulle 
säga i dag. Mina tankar gick osökt 
till Olof Wibelius i Runebergs dikt 
Landshövdingen, och ännu i dag är 
detta ett av mina starkaste minnen 
från mina 35 år i yrket.

under åren som gått har naturligtvis 
yrket, och därmed också advokat-
firman, undergått stora förändring-
ar. Juridiken, klienterna, uppdragen, 
juristerna, stilen, arbetsmetoderna, 
arbetstakten, hjälpmedlen, ja det 
mesta ter sig i dag helt annorlunda. 

Hundraåringen som klev ut         genom fönstret och försvann

Advokat Lars Fredborg reflekterar över advokatfirman Lindahls utveckling. I år 100års
jubilerar Lindahls. Samtidigt står det klart att Lindahls Stockholmskontor vid kommande 
årsskifte genomgår en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt 
att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Lars Fredborg  är 
advokat och var 
delägare i Alf Lin
dahls Advokatbyrå 
under åren 1978–
1989 och i Advo
katfirman Lindahls 
Stockholmskontor 
under åren 1990–2008.

DEBATTÖREN
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REFLEKTION

Men de grundläggande värdering-
arna på vilka verksamheten vilar är 
desamma.

1990 slogs firman samman med Dag 
Magnussons Advokatbyrå i Göte-
borg, Advokatfirman Lundius, Lau-
rin och Ljungholm med kontor i 
Malmö, Lund och Kristianstad, Ad-
vokaterna Ramberg och Stenström 
i Helsingborg och Advokatfirman 
Carlbäck & Partners i Örebro och 
antog namnet Advokatfirman Lin-
dahl. Senare har Advokatfirman 
Chrysander i Uppsala och Rydin-
Carlsten Advokatbyrå i Stockholm 
anslutit sig. Sammanslagningarna 
är naturligtvis en del av förklaring-

en till att firman i dag har cirka 400 
medarbetare, ”400 experter”, för att 
citera hemsidan. 

På hemsidan hittar man också den 
13 juni 2018 följande notis: Lindahls 
Stockholmskontor kommer vid 
kommande årsskifte att genomgå en 
omfattande förändring, då delägar-
na vid kontoret i Stockholm valt att 
lämna Lindahl för att efter årsskiftet 
bilda två nya byråer. Förändringen 
sker efter en tids interna diskussio-
ner mellan delägarna i Stockholm.

ingen advokat ur grundarfamiljen är 
längre med i firman eller ens i li-
vet, och tur är kanske det. För nu 
skall alltså firmans Stockholmsdel-

ägare mangrant avtåga, och det ge-
nom icke mindre än två fönster, om 
jag får anspela på den titel som jag 
oblygt lånat från Jonas Jonassons 
populära verk.

för egen del sällar jag mig nu till de 
snopna hundraårsgratulanternas 
skara och ber att få önska firmans 
alla jurister lycka till – både dem i 
Stockholm som söker sig nya vägar i 
jakten på grönare gräs, och dem vid 
de övriga kontoren som förhopp-
ningsvis förmår hålla fanan högt 
och föra detta klassiska advokat-
namn vidare.

Lars Fredborg    
Advokat

Hundraåringen som klev ut         genom fönstret och försvann

För snart tjugo år sedan fick Sveriges 
advokater ännu mer tid till sina klienter. 
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort  antal 
 advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på 
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer 
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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 För snart 10 år sedan skrev jag en 
debattartikel i DI Debatt där jag 
varnade svenska företag för att 

de kunde drabbas av den amerikanska 
antikorruptionslagstiftningen (FCPA 
– Foreign Corrupt Practices Act) i sitt 
agerande såväl i Sverige som utom-
lands. Dagen efter bortförklarades 
mina varningar i ett bemötande av en 
talesman för Svenskt Näringsliv med 
den sammanfattande kommentaren 
att ”Utterström har helt fel – han för-
står inte detta”. Ignorans kan ha ett 
högt pris och ett flertal svenska före-
tag har numera fått lära sig att brott 
mot FCPA är osedvanligt dyrt! 

Sedan dess har också utveckling-
en inom antikorruptionsområdet 
gått fort, och den teknik som an-
vänts på detta område för att fälla 
företag och företagsledningar har 
spridit sig till andra områden inom 
vad som generellt kan kallas ”comp-
liance”, det vill säga företagens ”re-
gelefterlevnad”. Begreppet som an-
vänds av mig är ”failure to prevent” 
(eller ”F2P”), det vill säga företa-
gets/företagsledningens underlåten-
het att vidtaga tillräckliga åtgärder 
för att förhindra att företaget genom 

sina anställda begår eller medverkar 
i brott mot regler och policies.

Myndigheternas ansvarsutkrä-
vande vid brott mot regelefterlev-
nad har som sagt utvecklats först 
inom antikorruption och då med 
ursprung i den amerikanska kor-
ruptionslagstiftningen som snabbt 
spritts till andra länder. Därefter har 
man inom andra regelområden – så-
som inkomstskatt och skydd av per-
sondata – insett att samma teknik är 
lämplig. Att denna utveckling har 
gått relativt snabbt beror sannolikt 
delvis på medierna (och allmän-
heten) som satt politikerna under 
verklig eller uppfattad press att age-
ra mot ”oacceptabla” eller vad som 
anses vara ”oetiska förfaranden”. 
Denna utveckling har naturligtvis 

ytterligare förstärkts av senare tids 
Panama- och Paradise-papers. Ris-
ken är därför, enligt min uppfatt-
ning, uppenbar att tekniken kommer 
att tillämpas på alla de områden där 
det är svårt att ta fram en tydlig och 
förutsebar lagstiftning eller där be-
visbördan för myndigheterna anses 
för hög. Att skapa ett system base-
rad på regelefterlevnad – complian-
ce på nysvenska – är då naturligtvis 
lockande för varje lagstiftare som – 
åter starkt förenklat – vill kunna två 
sina händer relativt allmänheten. 
Den börda som man därmed till-
skapar på företagandet är förmod-
ligen något som man många gånger 
helt bortser från; ett bra exempel 
på detta är GDPR där genomsnitts-
kostnaden i Europa för företagen 
uppges till cirka 140 000 kronor/
företag. Oavsett detta, låt oss dock 
inledningsvis konstatera att begrep-
pet ”failure to prevent” har kommit 
för att stanna och att det kommer 
att spridas till fler områden av af-
färslivet.

startpunkten är som sagt rent his-
toriskt i den amerikanska (anti-)

PRAKTISK JURIDIK

  ”Failure to prevent” 
– en universallösning       för myndigheter?

Miljardböterna för Telia är bara början. Regelverken kring korruption och mutor 
är här för att stanna – och kommer att utvidgas till andra områden som skatt, 
arbetsrätt med flera. Med ökad risk för företagsledningar och rådgivare. Det 
konstaterar advokat Peter Utterström.

Peter Utterström 
är advokat 
sedan 1984 
med särskild 
inriktning på 
bolagsbeskattning 
och compliance
frågor.

PRESENTATION
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korruptionslagstiftningen där den 
utvecklats i praxis. Eftersom den 
amerikanska jurisdiktionen på detta 
område är vid – i korthet räcker det 
att mutbrottet befrämjats genom 
användning av det amerikanska 
post-, tele- och banksystemet – fin-
ner amerikanska myndigheter ofta 
att de har jurisdiktion, något som 
ett antal svenska företag har fått er-
fara dyrt. Den amerikanska lagstift-
ningen och praktisk hantering har 
snabbt spritt sig till andra länder – 
UK Bribery Act (2012) är ett exem-
pel där också principen om failure 
to prevent inkluderats i lagstift-
ningen. Enligt denna skall företags-
ledning vidta alla de åtgärder som 
är ”rimliga” (reasonable actions) 
för att förhindra att anställda begår 
brott mot lagstiftningen. Även Sve-
rige har på sitt lite udda sätt (också 
2012) inkluderat F2P-principen i 
brottet ”grov vårdslös finansiering 
av mutbrott” där det föreskrivs en 
skyldighet för företagsledningen att 
säkra kunskap om med vem man 
gör affärer och hur finansiella medel 
därvid används. Om företaget bris-
ter i denna så kallade due diligen-

ce av sina samarbetspartners/kun-
der kan företaget göras ansvarigt för 
detta brott. Med denna utveckling 
bör man som företagare och affärs-
rådgivare utgå ifrån att principen i 
varje fall på korruptionsområdet är 
väl etablerad rent globalt. 

vad har detta då inneburit när det gäl-
ler mutbrott? Sett ur ledningens 
synvinkel har problemet när brottet 
kommer till ytan historiskt hante-
rats genom att man pekat på en viss 
anställd – gärna långt borta – som 
då påstås ha struntat i regelsys-
tem, lagstiftning eller interna poli-
cies. Kanske också att man möjligen 
har anpassat till den lokala kultu-
ren. Detta fungerar dock inte i dag 
– ledningen måste kunna visa att 
man rent faktiskt har vidtagit alla 
(rimliga) åtgärder för att förhindra 
brott mot reglerna – genom en tyd-
lig etisk kod såväl som kunskap och 
efterlevnad av lagregler. Det inne-
bär i praktiken att företagsledning-
en måste säkerställa att det finns en 
etablerad kultur inom företaget att 
”göra rätt”, det vill säga en kultur 
grundad på integritet och trovärdig-

het som inte tillåter brott mot lag 
och intern policy. Till detta måste 
det kopplas en struktur av olika åt-
gärder som alla syftar till att stötta 
denna kultur – policies, utbildning 
med mera. Vidare måste företags-
ledningen ha säkrat att det finns en 
etablerad visselblåsarfunktion där 
också anmälningar om påstådda 
brott tas på allvar, och där visselblå-
saren inte riskerar att bestraffas – en 
tyvärr alltför vanlig händelse. Ovan-
stående får nog betecknas som ett 
minimikrav i de företag som förstått 
behoven av åtgärder. Alltfler före-
tag har också utvecklat sina interna 
etiska policies att inkludera fler – 
för att inte säga alla – områden för 
ett etiskt agerande såväl internt och 
externt.

nedan en kort beskrivning över andra 
områden där varianter av failure to 
prevent har etablerats – direkt eller 
indirekt. 

PENNINGTVÄTT
Lagstiftningen om penningtvätt har 
inom EU grundats på ett antal direk-
tiv och har förstärkts mer och mer 

ALLTFLER 
FÖRETAG 

HAR OCKSÅ 
UTVECKLAT 
SINA INTER-
NA ETISKA 
POLICIES 

ATT INKLU-
DERA FLER 
– FÖR ATT 
INTE SÄGA 

ALLA – OMRÅ-
DEN FÖR ETT 
ETISKT AGE-

RANDE SÅVÄL 
INTERNT OCH 

EXTERNT.

PRAKTISK JURIDIK

  ”Failure to prevent” 
– en universallösning       för myndigheter?
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dels genom att ålägga banker, finan-
siella institutioner och aktörer som 
normalt är involverade i finansiella 
transaktioner att införa interna ruti-
ner som upptäcker, rapporterar och 
förhindrar penningtvätt. Penning-
tvättsregler gäller givetvis också de 
affärsdrivande företagen som tving-
as ta fram policies för hur företagets 
anställda skall agera. Underlåtenhet 
att vidta de grundläggande åtgär-
derna eller brister i dessa rutiner 
kan förorsaka stora finansiella straff 
oavsett om skada inträffat. Pen-
ningstvättsreglerna bryter också ad-
vokatsekretessen genom skyldighe-
ten för rådgivare – inklusive advokat 
– att rapportera misstänkt penning-
tvätt i ärenden som handläggs. 

DATA PRIVACY/GDPR
Ett område som – för många över-
raskande – kom upp på F2P-radarn 

är GDPR, det vill säga det EU-di-
rektiv som trädde i kraft den 25 maj 
2018 och som riktar sig mot skyddet 
av persondata. I detta direktiv (och 
lokal lagstiftning) läggs ett omfat-
tande ansvar på företagsledningen 
att tillse att regler rörande skyddet 
av personuppgifter tas på allvar, inte 
bara som en kulturfråga utan även 
rent tekniskt. Och att persondata 
inte sparas onödigtvis – jämför ”bra 
att ha” vs ”nödvändigt för verksam-
heten”. Och här kommer F2P-poäng-
en – kostnaden vid brott mot dessa 
regler kan bli mycket hög oavsett 
eventuell skada.  Detta innebär att 
företagsledningen måste säkra att 
alla åtgärder vidtas för att företaget 
och de anställda anpassar sitt age-
rande till GDPR-reglerna.

SKATTERÅDGIVNING
På skatteområdet har utvecklingen 

gått från en generell acceptans att 
skattskyldiga planerar för att redu-
cera skattekostnaden inom ramen 
för de regler och villkor som lag-
stiftningen ställer upp, till kravet 
i dag dels att skatteplanering som 
sådan i alltfler fall anses oetisk och 
dels att skattebetalaren (eller skatte-
rådgivaren) måste redogöra för sina 
åtgärder att minska skatten för myn-
digheterna. Tydligast framgår detta 
synsätt i det så kallade BEPS-projek-
tet (”Base Erosion Profit Shifting”) 
där man under OECD:s ledning har 
tagit fram 15 olika handlingsplaner 
vilka alla åsyftar att förhindra vad 
som kan samlas under begreppet 
”otillåten skatteplanering”. Dessa 15 
handlingsplaner innefattar allt från 
enskilda förändringar av olika skat-
terättsliga företeelser, åtgärder för 
att förhindra ”skatte-arbitrage”, in-
formationsutbyte mellan stater till 

PRAKTISK JURIDIK

» 

Spelas t o m 6 april 2019.
Musik Alan Menken. Text Stephen Schwartz. Manus Peter Parnell. 
Baserad på romanen av Victor Hugo och sånger från Disneys film.

Köp biljett eller presentkort på opera.se.

GöteborgsOperans huvudsponsorer: Göteborgs Hamn, SKF, Volvo

”Spektakulär uppsättning” (SvD)

”Disneymusikal får stående 
ovationer” (Borås Tidning)

©Disney

Den perfekta julklappen till den som har allt!
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ett multilateralt skatteavtal; allt för 
att öka informationsflödet och där-
med minska möjligheterna att skat-
teplanera. EU har hakat på denna 
trend genom bland annat ett nytt di-
rektiv rörande skatteundandragande 
åtgärder (Anti-Tax Abuse Directive 
– ATAD) liksom ett direktiv riktat 
mot skatterådgivare och skyldighe-
ten för dessa och/eller företaget att 
anmäla vad som populärt kallas ”ag-
gressiv skatteplanering”. Denna an-
mälningsplikt stöttas naturligtvis av 
ett högt finansiellt ansvar i händel-
se av underlåtelse. Åter ett exempel 
på en variant av F2P där dessutom 
statens intresse av information be-
dömts viktigare än till exempel ad-
vokatsekretessen. 

ARBETSRÄTT
Att andra områden kommer att in-
kluderas i denna tillämpning är up-

penbar – ett utmärkt exempel är 
arbetsplatsfrågor där det succes-
sivt ställs allt högre krav på arbets-
givarens agerande för att förhindra 
olika ageranden, där den mest up-
penbara är den utveckling som skett 
efter #metoo. Den företagsledning 
som i dag inte aktivt ser över före-
tagskulturen så att denna inte till-
låter mobbning, trakasserier – vare 
sig sexuella eller andra – eller an-
dra oacceptabla ageranden kommer 
med hög sannolikhet att få betala 
dyrt för denna underlåtelse. 

SAMMANFATTNING
F2P är enligt min uppfattning en 
princip som helt enkelt bedöms  
som alldeles för effektiv för att både 
lagstiftare och rättstillämpande 
myndigheter ska avstå från denna. 
Genom denna kan ”rättvisa” utkrä-
vas genom att man konstaterar att 

företagsledningen har brustit i ett 
eller annat avseende – till exempel 
inte antagit en tillräckligt omfattan-
de etisk kod eller genomfört utbild-
ning i tillräcklig omfattning av de 
anställda på områden rörande upp-
förande som många gånger borde 
sitta i ryggmärgen på de flesta an-
ställda. 

de ovanstående exemplen är sannolikt 
bara en början. Det innebär att före-
tagsledningarna måste börja tänka 
mer på hur regelefterlevnaden fung-
erar i företaget och skapa proce-
durer och rutiner för att följa upp 
denna. Och att rådgivare – alla kate-
gorier inklusive advokater – redan i 
dag måste inkludera frågor röran-
de regelefterlevnad i sin rådgivning 
och agerande.

Peter Utterström    
Advokat

PRAKTISK JURIDIK

är du driven, ansvarsfull och serviceinriktad? Trivs du i en kommunikativ och självständig roll?  
Har du lätt för att samarbeta? Då kan du vara den ekonomichef som Advokatsamfundet söker! 

beskrivning av tjänsten: Advokatsamfundet söker en erfaren och ansvarsfull ekonomichef,  
som kan axla en bred roll med stor variation. Som ekonomichef på Advokatsamfundet har du 
ett övergripande ansvar för organisationens och ett antal närstående stiftelsers redovisning. 
Tjänsten är mycket verksamhetsnära och du rapporterar direkt till generalsekreteraren. 
Arbetet är självständigt. 

i arbetsuppgifterna ingår: Budget, prognoser, bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer 
för Advokatsamfundet, dess dotterbolag Sveriges Advokaters Service AB samt sju stycken, till 
 samfundet närstående, stiftelser. Rapportering, analyser och verksamhetsuppföljning. Personal
ansvar för 12 personer Sekreterare i styrelserna för tre stiftelser. Sekreterare i Advokatsamfundets 
försäkringsgrupp.

vem är du?  Vi söker dig som har flera års erfarenhet av en liknande roll. Du har en relevant hög
skoleexamen inom ekonomi. Du är en van användare av excel, word och har en god system
kunskap (Advokatsamfundet arbetar med Visma som ekonomisystem). Vi lägger stor vikt vid 
 personliga egenskaper. Du har en utpräglad samarbetsförmåga, är lyhörd, prestigelös och 
 noggrann. Du är självständig, kommunikativ och van vid många kontaktytor. Du har hög 
integritet. Arbetet sker under sekretess.

intresserad? I denna rekrytering samarbetar Advokatsamfundet med Invici. Vid frågor om 
tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Nilsson. 073384 20 22 , magnus.nilsson@invici.se  
Välkommen med din ansökan jämte CV, betyg och uppgift om löneanspråk. Intervjuer kommer  
att ske löpande. Sista dag för ansökan är den 14 januari 2019. Tillträde sker under maj 2019

Ekonomichef till Advokatsamfundet 



 

Advokatakademiens kurser 
VÅREN 2019

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

Alla våra kurser får räknas in i det årliga fortbildningskravet (18 timmar) för advokater.

VÅREN 2019

Advokatetik och god advokatsed
28 jan  Göteborg
4 feb  Malmö
12 feb  Stockholm
12 mar  Stockholm
8 apr  Stockholm
23 apr  Göteborg
21 maj  Stockholm

Advokatetik och god advokatsed  
för advokater
25 mar  Malmö
11 jun  Stockholm

Nyheter rörande penningtvättslagstiftningen
28 jan  Stockholm
18 mar  Göteborg
13 maj  Malmö 

Stresshantering och ett hållbart arbetsliv
18 feb  Stockholm
18 mar  Malmö
6 maj  Göteborg
10 jun  Stockholm

Kostnadsfria kurser

www.advokatakademien.se  |  kursinfo@advokatsamfundet.se  |  www.advokatsamfundet.se  |  08-459 03 00
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https://advokatakademien.advokatsamfundet.se/alla-kurser/   

Utökat utbud  
av meriterande 

kurser med sikte 
på uppdrags- 

listorna
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AKTUELLT

Du är advokat men också mat-
bloggare. Berätta om din blogg!

– Det är egentligen två fora: 
jag har en länk från min advokat-
byrås hemsida till vad jag kallar 
FrydmanGuides. Den innehåller 
min samling av favoritrestau-
ranger i olika delar av världen, 
för närvarande drygt 200 restau-
ranger i 32 städer, som jag för-
söker uppdatera årligen. Dessut-
om har jag en blogg på Facebook 
med samma namn, där jag läg-
ger in intressanta matupplevel-
ser när de inträffar.

Hur började bloggandet?
– Det började för 12 år sedan 

medan jag arbetade i Bryssel. 
Mitt matintresse hade på nå-
got sätt blivit känt, och jag blev 
ombedd att skriva en månatlig 
restaurangrecension i en lokal 
tidning. Artiklarna blev gan-
ska populära, och många läsare 
skrev och bad mig om att lägga 
ut artiklarna på nätet så de kun-
de hittas lättare. Jag var länge 
tveksam till att börja med detta, 
men många bad mig också om 
restaurangtips, och jag tyckte till 

slut att det kanske kunde vara 
praktiskt att kunna hänvisa till 
min hemsida. Sedan kom blog-
gen som ett mera uppdaterat 
komplement. 

Varifrån kommer dit matintresse?
– Under större delen av min 

karriär har jag haft arbeten 
som ofta tog mig på resor 
till många platser i världen. 
Jag behövde därför äta på 
restaurang två till tre gång-
er om dagen, och jag upp-
täckte då hur stora skillna-
derna var mellan bra och 
dåliga ställen. Så det gällde att 
hitta dem som var bra, och und-
vika de dåliga! Jag började intres-
sera mig för hur man gör detta, 
och det blev något av en hobby. 
Nästan alla hobbyer är ju ”frivil-
liga” i den meningen att man inte 
måste utöva dem, men att äta är 
ju nödvändigt, så det kändes som 
ett angeläget intresse.

Hur hittar du bra restauranger?
– Jag följer noga vad som ”gäl-

ler” där jag befinner mig och för-
söker hålla mig uppdaterad. Mitt 

bästa tips är annars att söka upp 
den lokala matmarknaden och 
fråga slaktaren eller grönsaks-
handlaren vart han tar familjen 
på söndagsmiddag. Då är san-
nolikheten större att man får en 
genuin och prisvärd matupple-
velse. En annan trevlig metod är 

att promenera runt i staden 
och hitta något själv. Då får 
man samtidigt upp aptiten. 

I vilken stad äter man bäst?
– Matintresset och res-

taurangkvaliteten har på 
senare år formligen ex-

ploderat på många platser, inte 
minst i Stockholm. Och vet man 
vart man ska gå kan man äta bra 
i nästan alla storstäder. Men jag 
skulle säga att det är svårt att 
få en dålig måltid i Bryssel el-
ler Tokyo.

Var äter man bäst i Stockholm?
– Jag är lite av en ”allätare”; 

ibland blir det modernt och lätt 
på Gastrologik eller Volt, men 
oftast en torskrygg på Sturehof 
eller en Biff Rydberg på Opera-
baren. 

Har du något favoritkök i värl-
den?

– Dött lopp mellan Italien och 
Japan.

Vad är det konstigaste du har 
ätit?

– Det var nog någonting i Pe-
king som jag fortfarande inte vå-
gat fråga vad det var.

Favoriträtt?
– Min mors köttbullar.

Finns det någon restaurang du 
varit på som särskilt lockar ad-
vokater?

– Det finns några restauranger 
i Washington DC (som The Old 
Ebbit eller The Palm) och New 
York (till exempel 21 Club, Mi-
chaels eller Four Seasons) där 
man kan äta ”power lunch” och 
där man kan hitta många advo-
kater …

Vilken är den bästa maten inför 
en viktig process eller förhand-
ling?

– Något lätt men ändå mättan-
de, kanske en ”stor sushi”.

Restaurangätandet blev en hobby för Jan Frydman

MATINTRESSET OCH 
RESTAURANGKVALITETEN 
HAR PÅ SENARE ÅR FORM-

LIGEN EXPLODERAT PÅ 
MÅNGA PLATSER, INTE 
MINST I STOCKHOLM. 

MÅNADENS ADVOKAT

JAN E. FRYDMAN
Förutom sin matblogg driver 
advokat Jan Frydman advokat
byrå. Han arbetar dessutom som 
rådgivare till Sveriges EUkom
missionär, Cecilia Malmström, 
och är chef för den svenska 
delegationen till Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden. 
Just nu vikarierar han för Advo
katsamfundets ställföreträdande 
chefsjurist Johan Sangborn. 

www.
frydman.

se
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Yttrandefrihetsorganisationen 
Svenska PEN tilldelar 2018 års 
Tucholskypris till den iranska 
människorättsjuristen och skri-
benten Nasrin Sotoudeh.

Nasrin Sotoudehs vän, advoka-
ten och mottagaren av Nobels 
fredspris 2003 Shirin Abadi,  
tog emot Soutedehs pris i  
Stockholm eftersom Nasrin be-
finner sig i iranskt fängelse. So-
toudeh har försvarat flera kvin-
nor som protesterat mot Irans 
slöjkrav.

Varför kan inte Nasrin Sotoudeh 
hämta sitt Tucholskypris i Stock-
holm?

– Nasrin är dömd till fem års 
fängelse för att ha ”hotat rikets 
säkerhet”, men i själva verket 
har hon försvarat flera kvinnor 
som protesterat mot slöjkravet 
och gripits av moralpoliser. Hon 
sitter i Evin-fängelset norr om 
Teheran. Därför kan hon tyvärr 
inte hämta sitt pris, säger Shi-
rin Abadi.

Hur mår Nasrin Soutedeh? Och 
vad sa hon till dig när hon fick veta 
att hon tilldelats Tucholskypriset?

– Nasrin är en mycket stark 
person. Hon mår väldigt bra så-
väl fysiskt som psykiskt. Nas-
rin blev mycket glad när hon 
fick veta att hon tilldelats Tuc-
holskypriset. Detta pris betyder 
oerhört mycket för henne och 
kan påskynda hennes frihet lite. 
Hon har bett mig att i hennes 
namn tacka Sverige och Svens-
ka PEN för stöd och solidaritet. 

Och jag känner mig hedrad av att 
jag får hämta detta pris i Nasrins 
namn. Detta pris är en symbol 
för yttrandefrihten.

Advokatsamfundet i Teheran be-
lade Soutedeh med ett förbud att 
bedriva advokatverksamhet. Är 
det staten som bestämmer i Ad-
vokatsamfundet i Iran?

– Det är inte lätt att svara på 

din fråga. Advokatsamfundets 
ledning väljs av medlemmarna, 
men de förtroendevalda måste 
godkännas av den iranska staten, 
säger Shirin Abadi. 

Advokaten Zeynab Taheri, som 
varit den dödsdömda svenska 
medborgaren och KI-forskaren 
Ahmedreza Djalalis advokat, sit-
ter också i fängelse. Hur bedömer 
du de kvinnliga juristernas ar-
betssituation i Iran?

– För närvarande sitter två 
kvinnliga advokater i fängel-
se. Nyligen lämnade en tredje 
kvinnlig advokat, Xweda Hamid, 
fängelset mot borgen. 

Får man välja sin advokat i Iran?
– Under utrednings- och för-

undersökningsprocessen får 
politiska fångar, enligt Irans 
strafflag, endast använda de 
försvarsadvokater som staten 
utser. Och det som avgör en 
dom är det som kommer fram 
i en förundersökning. Den an-
klagade får välja advokat efter 
förundersökningsfasen, men då 
är det mycket för sent att få ju-
ridisk hjälp, säger Shirin Abadi.

Kurdo Baksi

AKTUELLT

Nasrin Sotoudehs vän, advokaten och mottagaren av Nobels fredspris 2003 Shirin Abadi, tog emot Soutedehs pris i Stockholm eftersom Nasrin befinner sig i 
iranskt fängelse.

Advokaten, människorättsjuristen och skribenten Nasrin Sotoudeh. 

MOTIVERING

Motiveringen lyder: ”För hennes modiga och outtröttliga kamp för att för
svara de röster som riskerar att censureras och tystas i Iran, tilldelas skri
benten och människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh Tucholskypriset 2018. 
Med stort rättspatos fortsätter Sotoudeh, år efter år, kämpa för fängslade 
och hotade författare, journalister och kvinnoaktivister i landet.”

Fängslad iransk advokat prisas för sitt arbete



BOKA DYGNET RUNT PÅ: 

TEL: 08-410 96 300
E-POST: kundservice@linguacom.se
HEMSIDA: www.linguacom.se

*Gäller max 60 min telefontolkning. Vid boknings tillfälle uppge kod: Advokaten  
** Lott tilldelas vid första bokningstillfälle, uppge kod: Jul2018 Erbjudandet gäller t.o.m 2018-12-31. 
Vinnaren meddelas via e-post senast 2019-01-14.

Vi har Sveriges bästa tolkar och översättare 
som är specialiserade på tolk- och översätt-
ningstjänster för advokat- och juristbyråer. 

Vill Du ha de bästa auktoriserade tolkarna? 
Vill Du ha marknadens snabbaste leveranser av 
auktoriserade/stämplade översättningar? Kontakta 
då Linguacom, vi har alla världens språk under ett tak!

För akuta ärenden och snabb handläggning ring på 08-410 963 01,  
 ett direktnummer exklusivt för Advokatens läsare,  mellan kl 8–17. 

Möjlighet till kostnads beräkning direkt efter avslutad tolkning.

Linguacom
Din tolk- och översättningsbyrå!

Just nu får ni 30% rabatt* på er första tolkning 
 eller översättning och därtill chansen att vinna en 
Apple iPad Wi-Fi (2018) 32GB**

TESTA OSS
IDAG – VAR MED I
UTLOTTNINGEN

AV EN IPAD!

TESTA OSS
IDAG – VAR MED I
UTLOTTNINGEN

AV EN IPAD!

LINGUACOM ÖNSKAR ADVOKATENS LÄSARE EN GOD JUL!



 BIDRAG TILL STUDIER
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

har som ett ändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran 
av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Bidrag kan medges till postgymnasiala studier, företrädesvis till vissa kostnader för utbytesterminer 
vid utländskt universitet inom ramen för en högskoleutbildning men även andra postgymnasiala studier 
kan ge rätt till bidrag. Bidrag kan också medges till fleråriga utbildningar som endast tillhandahålls mot 
ersättning. I sådana fall kan dock bidragsbeloppet per termin begränsas. Vidare skall sökanden upp-
visa godtagbara studieresultat för den föregående terminen innan bidrag för en ny termin kan medges.

Sökanden måste vara barn till advokat eller tidigare advokat. Sökanden måste dessutom ha uttömt alla 
andra möjligheter till finansiering på egen hand, typiskt sett maximala studiebidrag och studielån samt 
större egna tillgångar. Föräldrarnas ekonomi har således ingen betydelse. 

Till ansökningshandlingarna skall bifogas komplett ekonomisk redogörelse för sökt studieperiod.

Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se senast 11 januari 2019.

Stiftelsens sekreterare Jonas Hultgren kan nås på tel. 08-459 03 00.

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/ 
Sveriges-advokatsamfunds-Understodsfond/ 

EKONOMISKT UNDERSTÖD
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

har som ändamål att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor 
efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av behövande barn 

till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater.
Understöd kan medges till sökanden som tillfälligt har kommit i ekonomiskt trångmål pga större och/
eller oförutsedda utgifter för till exempel tandvård, särskild läkarvård eller liknande.

Periodiskt understöd kan medges till sökanden vars ekonomiska situation är utsatt och som kan  
förväntas vara så för överskådlig tid. Periodiska understöd är skattepliktiga för mottagaren.

Till ansökan skall bifogas ekonomisk redogörelse för sökandens ekonomi, inklusive samtliga inkomster, 
utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information 
som sökanden bedömer ha betydelse. 

Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se senast 11 januari 2019.

Stiftelsens sekreterare Jonas Hultgren kan nås på tel. 08-459 03 00.

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/ 
Stiftelsen-Emil-Heijnes-Fond/
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AKTUELLT

Nya uppdrag och priser
l Per Henriksson blir ny del
ägare i Cederquists grupp 
för bank & finans. Henriksson 
kommer närmast från DNB 
där han arbetat som head of 
legal Northern Europe.

l Carolina Dackö, Aron 
Skogman, Åsa Waller, Jakob 
Wijkander och Fredrik Sjövall 
har valts till nya delägare i 
advokatbyrån Mannheimer 
Swartling. 

l Peter Sarkia blir delägare 
vid DLA Pipers Stockholms
kontor. Sarkia är specialiserad 
på försäkringsfrågor och kom
mer närmast från MAQS.

l Robert Karlsson blir ny  
head of banking & finance på 
advokatbyrån Magnusson.

l Emil Fahlén Godö och Lina 
Håkansson Kjellén blir nya 
delägare i advokatbyrån Bok
wall Rislund från och med 
årsskiftet.

l Sten Gejrot blir ny delägare 
i Advokatfirman Lindahl. Gejrot 
kommer närmast från MAQS, 
och är specialiserad inom 
bank och finansområdet.

l Advokatbyrån Synch anstäl
ler advokat Johan Ragnar. 
Ragnar är verksam i Skåne, 
och Synch etablerar sig där
med i Öresundsregionen. 

l Ola Lidström ansluter som 
ny delägare till Bird & Birds 
nordiska transaktionsgrupp. 
Lidström kommer närmast 
från Hamilton. 

l Författaren och filosofie 
hedersdoktorn Ola Larsmo får 
Martin H:son Holmdahls pris 
för mänskliga rättigheter. Mar
tin H:son Holmdahlpriset är 
Uppsala universitets främsta 
utmärkelse för insatser som 
främjar mänskliga fri och rät
tigheter.

l Professor Marie-Claire Fo-
blets, Leuven och Halle, och 
professor Andrew P. Simester, 
Singapore har utnämnts till 
hedersdoktorer vid juridiska 
fakulteten vid Uppsala uni
versitet.

Ny svensk domare till EU-domstolen sökes
Domarnämnden söker nu en ny svensk domare till Europeiska unionens domstol i Luxemburg. Domare i Euro
peiska unionens domstol ska, enligt Domarnämnden, utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifråga
sättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av de högsta domarämbetena i hemlandet, eller är 
jurister med allmänt erkända kvalifikationer.

Den nye domaren ska ersätta Carl Gustav Fernlund, som haft uppdraget sedan 2011. 

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

En lång rad advokatprofiler, verksam
ma från mitten av 1800talet fram till 
våra dagar, möter läsaren i Advokat
samfundets nya bok Advokatprofiler. 
De flesta texterna är hämtade ur 
tidskriften Advokaten, från starten 
av tidningen 1935 och framåt, och 
ett par kommer från två olika jubi
leumsböcker. 

I boken kan man läsa om 
hur det gick till när Eva Andén 
blev den allra första kvinnliga 
advokaten, och om hur Philip 
Leman grundade sin långlivade 
advokatbyrå, men också möta 
advokater som fortfarande är 
verksamma, som Tomas Nils
son, Åsa Erlandsson och Lisa 
Göransson. 

Advokatprofiler kan bestäl
las från Advokatsamfundets 
kansli på webbplatsen 
www.advokatsamfundet.
se/Advokatsamfundet/
Advokatsamfundetspu
blikationer/, via epost till 
info@advokatsamfundet.
se eller på telefon 08
459 03 00. 

Boken kostar 278 kr 
exkl. moms och 295 kr inkl. moms.

Advokatprofiler tar plats i ny bok
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Miljöadvokat har 
 studerat hur juridik 
kan främja miljöarbete
Advokat Staffan Michelson 
inledde sin karriär med att 
stämma BT Kemi 1976. Nu har 
hans miljöengagemang tagit 
formen av en doktorsavhand
ling i rättssociologi, som läggs 
fram i slutet av november. 

I sin avhandling har Staffan 
Michelson tagit reda på hur 
miljöengagerade personer och 
företag kan ta hjälp av juridi
ken för att främja arbetet för 
en hållbar utveckling.

Miljonanslag till  
forskning om domar- 
roll i förändring
Johan Lindholm och Mattias 
Derlén vid juridiska institutio
nen, Umeå universitet, samt 
statsvetaren Daniel Naurin har 
av Vetenskapsrådet tilldelats 
5,6 miljoner kronor för forsk
ningsprojektet: ”Domstolsmakt 
och makt över domstolar: En 
tvärvetenskaplig granskning 
av domarrollen i förändring”.

De tre forskarna ska under
söka hur svenska domstolar 
påverkar och förhåller sig till 
politiska aktörer och hur detta 
förändrats över tid.

Vinge segrade i innebandy-SM
Advokatbyrån Vinge tog hem årets advokatSM i innebandy genom att i finalen besegra AG Advokat. Samman
lagt deltog 27 byråer i årets turnering som spelades den 9 november. 

Advokatdagarna 2019: Boka in 24–25 oktober
Boka redan nu in 24–25 oktober 2019 för 2019 års upplaga av Advokatdagarna! Det blir som vanligt två dagar 
av möten och mängder av intressanta föredrag och seminarier.

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

Josefine blev Business 
Law Student of the Year
Josefine Jonsson Tepavac, 23, 
från Stockholms universitet tog 
hem segern när Sveriges största 
casetävling i affärsjuridik avgjor
des i Malmö. Hon vann därmed 
Business Law Challenge, som ar
rangerades för åttonde året i rad 
av Advokatfirman Lindahl.

Förstapriset i Business Law 
Challenge är, utöver titeln ”Bu
siness Law Student of the Year”, 
en praktikplats på IKEA:s globala 
juristavdelning i Malmö samt fyra 
veckors sommarnotarietjänst på 
valfritt Lindahlkontor.

Boka 5 april för 
jurist-SM i padel
Den 5 april 2019 
spelas den första 
upplagan av jurist
SM i padel. Padel är
världens snabbast
växande racketsport
och är en blandning
mellan tennis och
squash. Padel spelas
alltid som dubbel och
samtliga lag i juristSM ska bestå 
av en man och en kvinna.

Turneringen spelas den 
5 april i PDL Center i Frihamnen, 
Stockholm. Vinnande par får, 
utöver oändlig ära och pokalen, 
skänka 10 000 kr till valfri väl
görenhetsorganisation. För mer 
information, googla juristSM 
eller kontakta Sebastian Hesam, 
sebastian@advokatsm.se.
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•  EU-direktivet om rekonstruktion och effektivare insolvenshantering. En politisk 
 överenskommelse om det kommande direktivet väntas föreligga till månadsskiftet 
 januari-februari 2019. Vilka är de från svensk synpunkt väsentliga nyheterna? 
 Vilka fördelar har direktivet? Hur kan det användas för att förbättra särskilt svensk 
 rekonstruktionsrätt?

• Styrelseansvar vid fortsatt drift och fortsatt processande vid insolvens, särskilt om 
 ansvaret/ansvarsfrihet under konkurs- eller en företagsrekonstruktion. Frågor om 
 medansvar under konkurs och rekonstruktion enligt 25 kap. ABL, liksom ansvar 
 för bolagsskada vid insolvens enligt 29 kap. ABL eller nya insolvensregler, har 
 stor aktualitet till följd av färsk praxis, doktrin och kommande EU-direktiv. 
 Forumet analyserar och diskuterar det nuvarande och önskvärda rättsläget.

• Luriga ackordsfrågor. Praktiskt och teoretiskt svårbedömda frågor i samband med 
 offentligt ackord i företagsrekonstruktion, som hantering av fortlöpande 
 avtalsviten, krav på säkerhet för ackordslikvid, ränta på ackordsfordringar, 
 principer för säkerhetsvärdering och bedömning av olika typer av 
 hybridinstrument. 

Sedvanlig middag serveras på Uppsala slott den 7 februari

För anmälan och vidare information med fullständigt program hänvisas till Forumets hemsida
www.insolvens2019.se 

Anmälan senast den 10 januari 2019
Vid anmälan efter den 10/1 tillkommer 500 kr. 

För Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum 

Mikael Möller                Johan Falkman

Ett femtonde Insolvensrättsligt Forum arrangeras 
den 7 och 8 februari i Uppsala med följande ämnen:
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser 2018 
(Iustus. 356 s.)

Allmänna bestämmelser och 
andra standardkontrakt för 
byggsektorn (3. utg. Svensk 
byggtjänst. 176 s.)

Arbetsrättsliga föreningen  
60 år : LAS 40 år : anföranden 
vid sammankomst 21 januari 
2015 i Stockholm / Ronnie 
Eklund, red. (Jure. 57 s. Arbets

rättsliga föreningens skrifter 
; 9)

 Arvidsson, Niklas: Entreprenad
avtal mellan näringsidkare och 
konsument / Niklas Arvidsson 
och Per Samuelsson (Nor
stedts juridik. 261 s.)

Asp, Petter: Truman & the fat 
man : en text om doktrinen 
om dubbel effekt (Thales. 
135 s.)

Ekelöf, Per Olof: Rättegång. H. 
3 / Per Olof Ekelöf et al. (8. 
uppl. Norstedts juridik. 372 s. 

Institutet för rättsvetenskaplig 
forskning ; 27)

Englund, Ellinor: LSSboken : 
stöd till beslutsfattare och 
yrkesverksamma / Ellinor Eng
lund, Ylva LIndblom  (Norstedts 
juridik. 286 s.)

Finlands lag 2018 (Helsingfors : 
Alma Talent. 3276 s.)

Gustafsson, Annika:  Exploate
ringsavtal / Annika Gustafsson, 
Marianne Carlbring (Studentlit
teratur. 120 s.)

Hambre, Anna-Maria: Fördjupad 

dialog : en studie av Skattever
kets arbetsform fördjupad dia
log ur ett svenskt offentligrätts
ligt perspektiv (Iustus. 190 s.)

Jerkø, Markus: Bevisvurdering
ens rettslige rammer : bevis
tema, bevisbyrde, beviskrav 
(Oslo : Universitetsforl., 2017. 
481 s.)

Johansson, Svante O.: Valrätt : en 
introduktion till den rättsliga 
regleringen av de allmänna 
valen (Jure. 242 s.)

Karlsson, Per: Svensk kontroll 

 LÄSTIPS

EU:s marknadsmissbruksförordning m.m. : 
en kommentar
Författare: Magnus 
Schmauch
Förlag: Norstedts 
juridik
EU:s marknadsmiss
bruksförordning, 
Mar, som trädde i 
kraft den 3 juli 2016, 
innehåller omfattande 
regler om förbud mot 
marknadsmissbruk 
och bestämmelser som syftar till att förhindra 
samt möjliggöra upptäckt av och ingripanden 
mot marknadsmissbruk. Den nya förordningen 
har medfört omfattande förändringar av 
lagstiftningen på området. Boken behandlar 
hela regelverket, även den svenska komplette
rande lagstiftningen och ansvarsfördelningen 
mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyn
digheten.  

KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och 
 lönefordringar i konkurs och företags-
rekonstruktion 
Författare: Erik Dan
hard 
Förlag: Jure
Boken behandlar ut
förligt reglerna kring 
arbetstagares rättig
heter och skyldigheter 
i samband med kon
kurser och företags
rekonstruktioner. Den 
praktiskt upplagda 
boken innehåller även 
exempel, checklistor och manualer samt aktu

ella lag och andra författningstexter uppda
terade per den 1 juli 2018. Relevanta rättsfall 
beskrivs utförligt i texten. Detta är den sjätte 
upplagan. Erik Danhard är advokat, verksam 
vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SKRIFTSERIE 
Scandinavian studies in law, Sc. St. L.
Stockholm Institute for Scandinavian Studies 
in Law, knutet till Juridiska fakulteten vid 
Stockholms universitet, har som ändamål att 
tillgängliggöra skandinavisk rätt och rättsteori 
för en bredare, internationell publik. Institu
tet som grundades 1956 av professor Folke 
Schmidt, publicerar skriftserien Sc.St.L. en 
serie böcker som innehåller artiklar om olika 
juridiska ämnen på engelska. Den nyligen ut
komna 64:e volymen presenterar 14 bidrag om 
försäkringsrätt, med fokus på utveckling och 
modernisering av lagstiftningen i Skandina
vien och andra europeiska länder. Artiklarna 
är skrivna av europeiska forskare inom äm
nesområdet.  

 AVHANDLINGAR
Loyalty work: emotional interactions of de-
fence lawyers in Swedish courtrooms av Lisa 
Flower, Lunds universitet
Svenska försvarsadvokater använder subtila 

känslouttryck för att visa lojalitet med sin 
klient under rättegången, visar sociologen 
Lisa Flower i sin avhandling. Många klienter 
förväntar sig ett mer aggressivt och ifråga
sättande försvar, så som det ofta skildras i 
amerikanska filmer. Men här är inte samma 
spelregler. Advokatens uppträdande ska präg
las av artighet och god ton. Hon menar därför 
att åtalade och målsäganden bör förberedas 
betydligt bättre inför rättegångar på de ra
mar för känslouttryck som är norm i svenska 
rättssalar. 
 
Blaming victims of rape: studies on rape 
myths and beliefs about rape av Kerstin 
Adolfsson, Göteborgs universitet.
Att människor skuldbelägger våldtäktsoffer 
beror oftast på fördomar och okunskap hos 
dem som skuldbelägger, snarare än omstän
digheter kring själva våldtäktssituationen, 
visar denna avhandling i psykologi från Göte
borgs universitet. En ökad kunskap om våld
täkter skulle därmed kunna förändra synen på 
dessa brott, vilket i förlängningen kan leda till 
att fler vågar anmäla. Resultaten är baserade 
på experiment där drygt 3 800 personer sva
rat på frågor kring en fiktiv våldtäktssituation.
 

 STUDIE
Otydligt nedskrivna polisförhör kan äventyra 
rättssäkerheten, visar ny studie
Språkforskare vid Göteborgs universitet och 
Linnéuniversitetet har undersökt polisens 
förundersökningar om våld i nära relationer. 
Resultatet visar bland annat att polisutredare 
ofta är inkonsekventa i sitt sätt att dokumente
ra förhör, något som kan äventyra rättssäker
heten. Det finns bland annat otydligheter om 
vem som är källan till uppgifter och utsagor i 
polisförhören. Skrivna referatförhör behöver 
utformas mer omsorgsfullt, menar forskarna. 
Studien har publicerats i den vetenskapliga 
tidskriften Nordic Journal of Linguistics, vol. 
41:2, en specialutgåva tillägnat forskningsom
rådet forensisk lingvistik. 

AKTUELLT

Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

av företagsförvärv (Norstedts 
juridik. 312 s.)

Kriminologi och poliskunskap : 
mötet mellan forskning och 
praktik / Peter Lindström, Ulf 
Sempert, red. (Studentlittera
tur. 231 s.)

Larsson, Monica: LSS 2018 / Mo
nica Larsson, Lars G Larsson 
(Komlitt. 195 s.)

Larsson, Nils: Arrende och 
andra nyttjanderättsavtal i 
praktiken / Nils Larsson, Stieg 
Synnergren (5. uppl. Norstedts 
juridik. 460 s.)

Law of the European convention 
on human rights / David Harris 
et al. (4. ed. Oxford Univ. Press. 
986 s.)

Nielsen, Linda: Familieretten / 

Linda Nielsen, Ingrid Lund
Andersen (8. udg. København : 
Ex Tuto. 336 s.) 

Norros, Olli: Obligationsrätt (Hel
singfors : Alma Talent. 782 s. 
Fiducia ; 7) 

Skoljuridik och myndighets- 
utövning : några rättsveten-
skapliga uppsatser om  
skolan / redaktörer: Lotta  

Lerwall, Sverker Scheutz 
 (Iustus. 258 s.) 

Sobocki, Rickard: Lagen om kol
lektiv förvaltning av upphovs
rätt : en kommentar (Norstedts 
juridik.  183 s. Gula biblioteket) 

Steiner, Eva: French law : a com
parative approach (2. ed. Ox
ford Univ. Press. 312 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Hedrad pristagare 
hoppas på Europa
Med Trump som president i USA 
står nu hoppet till Europa i kam
pen för de mänskliga rättighe
terna. Det sa årets mottagare av 
Stockholm Human Rights Award, 
när han intervjuades i Dagens Ny
heter den 19 november. Intervjun 
sträcker sig från Thomas Buer
genthals barndomsupplevelser 
från Nazitysklands dödsläger, till 
dagens utveckling i världen, där 
Buergenthal uttrycker besvikelse 
över utvecklingen i hemlandet 
USA. Buergenthal intervjuades 
även i Aftonbladet i samband med 
sitt besök på Advokatsamfundet i 
Stockholm.

 MEDIERNA

Fokus om Anne Ramberg 
och Advokatsamfundet
Tidskriften Fokus fördjupar sig 
i sitt novembernummer i Anne 
Rambergs roll i Advokatsam
fundet. I reportaget citeras flera 
debattartiklar i tidskriften Advo
katen, och en lång rad advokater 
förutom general sekreteraren 
kommer till tals. 

Advokatfirman Vinge tar till 
nya grepp för att attrahera 
medarbetare. I filmen The 
seat tillverkas en speciell stol, 
tänkt för nyanställda på byrån. 
Huvudrollen spelas av Vinges 
managing partner och vd 
Maria-Pia Hope.

Vinge har gett sig in i filmbran-
schen. Varför har ni valt detta 
sätt att kommunicera?

– Vi ville tränga igenom bru-
set och berätta för framtida 
Vingemedarbetare om något 
vi tycker är viktigt.

Är alla skådespelarna medarbe-
tare på Vinge?

– Alla roller utom konstnären 
och hans assistenter spelas av 

Vingemedarbetare. Det är allt 
som allt 18 personer från olika 
delar av organisationen som 
bär björkar, svarvar stammar 
och deltar i märkliga telefon-
möten.

Vilka reaktioner har ni fått från 
kolleger och klienter?

– Det har strömmat in väldigt 
många glada tillrop om både 
innehåll och utformning från 
bransch och klienter. Viktiga-
re ändå är att våra medarbetare 
och juridikstudenterna verkar 
uppskatta det vi har att säga.

Filmen handlar om en speciell 
stol, vikt för nya anställda på 
byrån. Vilket är budskapet?

– Vi ville ge framtida medar-

betare en tydlig bild av Vinge 
som en organisation med indi-
viden och individens förmåga i 
centrum. För oss är det viktigt 
att medarbetarna får påverka i 
sitt arbete, får växa i sitt yrke 
och får vara sig själva. Vi ville 
också visa den glädje och vär-
me som är en del av vår före-
tagskultur.

Vad vill ni åstadkomma genom 
att ge nyanställda en plats i sty-
relsen? 

– Tanken är att platsen för 
den senast anställda ska ge 
ledningsgruppen ständig till-
gång till ett utifrånperspektiv 
och dra nytta av de nya idéer 
och kompetenser som flödar in 
i företaget.
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SVERIGES NYHETSMAGASIN23–29 NOVEMBER 2018 

FOKUS
»John Keats behandlade sina hostattacker med ansjovis.« Jenny Lindh om författares spännande dieter.

På jakt efter den
manlighet som flytt

Efter Ankie
Blir Advokatsamfundet en lika stark röst för mänskliga rättigheter när generalsekreteraren lämnar?

FEM FRÅGOR TILL … MARIA-PIA HOPE

”The Seat” ska ge framtida 
medarbetare en bild av Vinge 

The Seat finns att se på Vinges webbplats, www.vinge.se.
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Advokatbyrån Hellgren Linander AB söker  
erfaren jurist med erfarenhet av fastighetsrätt
 
Advokatbyrån Hellgren Linander är en av landets ledande inom områdena 
entreprenadjuridik och konsulträtt. Vi är tretton jurister med specialistkunskap 
inom dessa områden, och vi har också specialkompetens i frågor om fastighets-
förvaltning och upphandling. Vi biträder beställare, entreprenörer och konsulter 
vid upprättande av förfrågningsunderlag, anbud och avtal, och vi biträder som 
ombud i tvister och vid överklagande av offent liga upphandlingar. Vi har även 
uppdrag som ordförande i överbesiktningsnämnd och som ledamot i skilje-
nämnd. Du kan läsa mer om advokatbyrån och dess medarbetare på  
www.advokathl.se.

Vi vill nu bredda advokatbyråns verksamhet inom fastighetsrätt. Vi söker därför 
en erfaren jurist med inriktning mot detta område och i stor utsträckning själv-
försörjande. Vi värdesätter ett affärsmässigt och lösningsorienterat förhållnings-
sätt mot klienter och motparter. Det är mycket god stämning på vår arbetsplats 
med högt i tak och med öppen diskussion och bollande av idéer. Stämningen 
främjas av att vi har olika personligheter. Vi söker därför inte någon särskild  
typ av personlighet men det är viktigt att du har samma värdegrund som vi  
vad gäller din syn på samarbete och advokatbyråns verksamhet.

Om du tycker att detta låter intressant är du varmt välkommen att  kontakta  
Bo Linander på bl@advokathl.se. Urval sker löpande. 

Samtal från rekryteringskonsulter undanbedes.

Linnégatan 87 D, Stockholm
08–662 94 00 • info@advokathl.se

www.advokathl.se

Juridiskt
bibliotek

adv.annika.sundstrom 
@telia.com

säljes
  NYA LEDAMÖTER  
DEN 9 NOVEMBER 2018 

Nina Sna Ahmad, Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Olof Bexell, Advokatfirman Defens 
AB, Stockholm
Jacqueline Carsbo, Advokatfirman 
Vangard AB, Stockholm
Caroline Diederichsen, Advokatby
rån Tuhkanen AB, Haparanda
Jessica Ekmark, AG Advokat KB, 
Stockholm
Johan Engdahl, Advokatfirman Del
phi i Göteborg KB, Göteborg
Hans Eriksson, Advokatfirman Lin
dahl KB, Stockholm
Cecilia Malmberg Flodén, Hansen 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Marcus Gillström, Advokatbyrån 
GRANIT AB, Göteborg
Hedvig Grönkvist, Advokatfirman 
Salmi & Partners AB, Stockholm
Niklas Hellsten, Advokatbyrån Gul
liksson AB, Stockholm
Roger Hellström, Advokatfirman 
Titov & Partners KB, Stockholm
Per Henriksson, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Janett Henter, Advokatfirman Su
zanne Johanson AB, Stockholm
Sara Hugo, Advokatbyrån Elisabeth 
Fritz AB, Stockholm
Anna Jonsson, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö
Per Karlsson, Per Karlsson Law & 
Consulting AB, Sollentuna
Johan Kember, Advokatfirman VICI 
AB, Lund
Lizamaria Kosmowski, KLA Karlerö 
Liljeblad Advokatbyrå HB, Stock
holm
Peter Kumlin, Advokatfirman Petra 
Kumlin AB, Stockholm
Frida Lantoft, Roschier Advokat
byrå AB, Stockholm
Fredrik Larsson, Vernia Juridik AB, 
Stockholm
Elin Nilsson, Advokatfirman Kjäll
gren AB, Strömstad
Lucija Pettersson, Alkmene Jurist
byrå AB, Stockholm
Sigrid Premberg, Litigate Lawfirm 
West Advokat AB, Göteborg
Sonny Ragnerstam, MAQS Advo
katbyrå Stockholm AB, Stockholm
Anne Riegnell, MAQS Advokatbyrå 
Stockholm AB, Stockholm

Stephanie Stensson, Moll Wendén 
Advokatbyrå AB, Malmö
Anna Svennenfors, Advokaterna 
Hurtig & Partners AB, Borås
Alexander Wagner, Advokatfirman 
Wåhlin AB, Malmö
Sofia Wedbäck, Foyen Advokat
firma KB, Stockholm
Johan Wedsberg, Kilpatrick Town
send & Stockton Advokat KB

 REGISTRERADE EU-ADVOKATER

Teresa Camacho Artacho, (aboga
do, Spanien), Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Andreas Sabadello, (Rechtsanwalt, 
Tyskland), Rechtsanwalt Mag. An
dreas Sabadello, Stockholm
Zoran Zubović (odvjetnik, Kroatien), 
Advokatfirman Lena B Larsson, 
Kristianstad

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Jakob Aurelius, Malmö, 19 oktober 
2018 
Linda Beskow, Västerås, 19 oktober 
2018 
Johanna Bjärnemyr, Stockholm, 
8 november 2018 

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

SAMFUNDET
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• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden
• vårdpersonal anmäld till IVO-HSAN

Dr. Bo Kuritzén 
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Birger Jarlsgatan 44  • Box 3418 
103 68 Stockholm  • 070 555 02 70 
bo@kuritzen.se  • www.kuritzen.se

MEDICINSK-JURIDISKA UTREDNINGAR

Elisabet Kraft Bucin, Malmö, 
14 oktober 2018
Niclas Carlsson, Stockholm, 1 no
vember 2018 
Bo Flodström, Örebro, 31 oktober 
2018 
Eva Folkow, Göteborg, 31 juli 
2018 
Hans-Göran Frick, Jönköping, 
1 november 2018
Michael Karlsson, Helsingborg, 
8 oktober 2018 
Lovisa Levin, Stockholm, 7 oktober 
2018
Anna Lonergan, Stockholm, 22 ok
tober 2018 
Grant McKelvey, Stockholm, 4 no
vember 2018 
Daniel Modéus, Lerum, 14 oktober 
2018
Henrik Nobel, Stockholm, 24 sep
tember 2018
Mathilda Persson, Stockholm, 
8 oktober 2018

Clas Romander, Stockholm, 12 ok
tober 2018
Ingrid Sandstedt, Stockholm, 1 no
vember 2018 
Gunnar Segergren, Ramkvilla, 
1 november 2018 
Nina Siegl, Malmö, 30 september 
2018
Peter Sjölund, Stockholm, 1 no
vember 2018
Jenny Gustafsson Sverker, Stock
holm, 16 oktober 2018
Louise Sörelind, Stockholm, 1 ok
tober 2018
Theerese Vendel, Nacka Strand, 
15 oktober 2018

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Gunilla Fungdal, Sollentuna, 
12 oktober 2018
Bengt Hesser, Stockholm, 5 april 
2018 
Ingmar Johnson, Nybro, 3 oktober 
2018

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2018/0915, R-2018/1597 Betänkandet Ett ordnat mottagande – ge
mensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) 
och promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
R-2018/1191 Betänkandet Vägen till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)
R-2018/1364 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s 
 prospektförordning
R-2018/1558 Delbetänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd 
vid korttidsarbete (SOU 2018:66)
R-2018/1653 Helgberedskapsprojektets lösningsförslag
R-2018/1655 Promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag
R-2018/1656 Promemorian Polisens tillgång till uppgifter från signalspa
ning (Ds 2018:35)
R-2018/1744 Utkast till global konvention om erkännande och verkstäl
lighet av domar på privaträttens område (Haagkonferensen)
R-2018/1872 Promemorian Förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
börsers förteckningar över innehav av finansiella instrument

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN

SAMFUNDET

kundservice@nj.se
www.nj.se

  ISBN 978-91-39-11643-1

hans-olof sandén
Brottsdatalagen

Brottsdatalagen
En kommentar

Hans-Olof Sandén

GULA BIBLIOT EKET

148x210

omslag_148x210_GB_Brottsdatalagen.indd   Alla sidor 2018-09-17   09:48

kundservice@nj.se
www.nj.se

  ISBN 978-91-39-02143-8

torkel gregow
gösta walin

Förm
ånsrättslagen, löne-

garantilagen m
.m

.
sjunde upplagan

Förmånsrättslagen, 
lönegarantilagen m.m. 
En kommentar

Torkel Gregow
Gösta Walin

GULA BIBLIOT EKET

sjunde upplagan

Omslag_GB_148x210_Formansrattslagen.indd   All Pages 2018-10-19   10:32:01

kundservice@nj.se
www.nj.se

  ISBN 978-91-39-01975-6

anne kuttenkeuler
Lagen om

 distansavtal  
och avtal utanför affärslokaler

Lagen om distansavtal 
och avtal utanför  
affärslokaler
En kommentar

Anne Kuttenkeuler

GULA BIBLIOT EKET

Äktenskapsbalken
En kommentar

Lars Tottie
Örjan Teleman

BLÅ BIBLIOTEKET

Nya lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) trädde i 
kraft 1 juli 2018. Författarna har här i den femte upplagan 
av lagkommentaren utförligt kommenterat den nya 
lagstiftningen.

1 686 kr exkl moms | 978-913902101-8 | nj.se

Lagen om 
 ekonomiska 
föreningar, 5 u

BROTTSDATALAGEN
Hans-Olof Sandén
579 kr exkl moms, 978-913911643-1

FÖRMÅNSRÄTTSLAGEN, 
LÖNEGARANTILAGEN M.M., 7 u
Torkel Gregow, Gösta Walin
757 kr exkl moms, 978-913902143-8

Anders Mallmén 
Sten Andersson
Bo Thorstorp

LAGEN OM DISTANSAVTAL OCH 
AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER
Anne Kuttenkeuler 
786 kr exkl moms, 978-913901975-6

ÄKTENSKAPSBALKEN, 3 u
Lars Tottie, Örjan Teleman 
1 751 kr exkl moms,  
978-913902105-6

Beställ på nj.se eller i närmaste bokhandel.

Ny upplaga

Nyhet Ny upplaga

Ny upplagaNyhet
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om lagprövning
i 7 kap. 2 § rf föreskrivs att yttrande ska inhämtas från 
myndigheter och kommuner vid beredning av reger-
ingsärenden. Även sammanslutningar och enskilda ska 
i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig. 
Det är det sista som gör att Advokatsamfundet varje år 
yttrar sig över ett stort antal förslag till lagar med mera. 
Det händer att vi kritiserar att remisstiden är för kort. 
Det skedde senast vid beredningen av den lag som syf-
tar till att ge möjlighet till uppehållstillstånd för gym-
nasiestudier. Remisstiden var tre veckor. Vi skrev: ”Den 
skyndsamhet som remisstiden påkallar medför att even-
tuella brister i förslaget kan bli otillräckligt 
övervägda eller i värsta fall inte uppmärk-
sammade alls.” 

I 11 kap. 14 § RF föreskrivs bland annat att 
en föreskrift inte får tillämpas av en dom-
stol ”om stadgad ordning i något väsent-
ligt hänseende har åsidosatts vid föreskrif-
tens tillkomst”. Om det är en lagregel ska 

”särskilt beaktas att riksdagen är folkets 
främsta företrädare”.

Kan en domstol underlåta 
att tillämpa en lagregel på den 
grunden att remisstiden varit 

otillräcklig? Det har Högsta 
domstolen prövat i dom den 
28 september i år. En man 
hade av tingsrätt och hovrätt 
dömts till två års fängelse för 
grovt vapenbrott, med tillämp-

ning av regler som trädde i 
kraft den 1 januari 2018 och som bland 
annat innebär att straffminimum för 
grovt vapenbrott höjs från ett till två 
år. Ingen av underinstanserna gjorde 

någon lagprövning av de nya reg-
lerna; ej heller berördes frågan i 
överklagandet till Högsta domsto-
len. Det måste därför förstås så 
att HD på eget initiativ företog 
lagprövning.

Lagrådet hade avstyrkt försla-
get. RF:s beredningskrav ansågs 
inte uppfyllt. Lagrådet anför-
de bland annat att remissin-
stanserna fick mindre än en 
månad på sig att yttra sig och 
att remisstiden inföll under 
sommaren.

Trots att man instämde med Lagrådet att regeringen 
brustit i beredningen ställde sig riksdagens justitieut-
skott bakom propositionen, varvid man hänvisade till att 
det var angeläget att straffskärpningarna snarast trädde 
i kraft och att den stora majoriteten av remissinstanser 
trots allt yttrat sig.

HD anför bland annat följande i sin dom. Brister vid 
beredningen måste för att få betydelse vid lagprövning-
en vara väsentliga. Detta torde endast i undantagsfall bli 
aktuellt och lagprövningen skiljer sig alltså från Lagrå-
dets bredare granskning. Lagprövningen får när det gäl-

ler beredningen anses ta sikte på i vad mån 
frågor av betydelse för rättssäkerheten har 
utretts och belysts. Om det tydligt brister i 
det avseendet samtidigt som det har före-
kommit ett ofullständigt remissförfarande 
bör det kunna inverka vid en lagprövning. 
Om återverkningarna för enskilda i något 
centralt hänseende framstår som helt out-
redda eller oöverblickbara, trots att upp-
lysningar rimligtvis hade kunnat hämtas in 
genom ett mer sedvanligt remissförfarande, 
skulle detta kunna leda till bedömningen att 
stadgad ordning har satts åt sidan i ett vä-
sentligt hänseende. 

HD hänför sig också till föreskriften i  
11 kap. 14 § att det särskilt ska beaktas att 
riksdagen är folkets främsta företrädare och 
skriver att den måste förstås så att en dom-
stol ska ge riksdagens tolkning stor tyngd 
och att det krävs starka skäl, närmast av all-

mänt rättsstatlig karaktär, för att gå ifrån riksdagens be-
dömning.

I det enskilda fallet fann HD att stadgad ordning inte 
följts fullt ut men det saknades skäl för slutsatsen att 
återverkningarna för den enskilde som en följd av den 
korta remisstiden blivit helt outredda eller oöverblick-
bara, varför lagregeln om två års minimistraff skulle till-
lämpas. 

Samfundet kommer förstås att fortsätta kritisera korta 
remisstider men utrymmet för att det skulle föranleda 
att aktuell bestämmelse inte tillämpas är efter HD:s dom 
minimalt.

INGEN 
AV UNDER- 

INSTANSERNA 
GJORDE NÅGON 
LAGPRÖVNING 

AV DE NYA REG-
LERNA; EJ HEL-
LER BERÖRDES 
FRÅGAN I ÖVER-

KLAGANDET 
TILL HÖGSTA 
DOMSTOLEN. 
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fler titlar finns att beställa på karnovgroup.se
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