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5 nov | Miljörättsdagen 2019
med Jan Darpö m.fl.

“Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten.
Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar.”

* Kampanjen pågår mellan 13 maj – 30 juni.
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REDAKTIONEN

Med algoritmerna
i advokatens tjänst
i stort sett endast något som de
mer matematiskt intresserade brydde sig om och fascinerades
av. Ordet kommer från arabiskan och från den persiske matematikern och astronomen al-Khwarizmi, som levde i Bagdad
på 800-talet.
Men under andra världskriget förändrades allt när de första elektroniska datamaskinerna togs i bruk. Plötsligt kunde
algoritmerna användas och skapa skarpa verktyg.
Det räcker nämligen inte enbart med att tala om vad en
maskin ska göra. Maskinen behöver även veta hur den ska
göra. Där kommer algoritmerna in. Mycket förenklat kan
man säga att en algoritm är en instruktion för hur en uppgift
ska lösas. Resten är som det brukar heta historia.

algoritmer var under en lång tid

används algoritmer i dag på alla möjliga områden: börshandel, nättjänster, appar, sociala medier, gräsklippare, tvättmaskiner och så vidare. Algoritmer är
även en viktig del i artificiell intelligens, AI; datorer kan lära
sig själva nya saker genom algoritmer.
Och även inom många advokatbyråer är AI en del av vardagen. I denna utgåvas fokus, som handlar om AI, svarade
samtliga nio tillfrågade stora och medelstora advokatbyråer enstämmigt ja på frågan om de investerat i någon form av
AI-lösning. Samtliga har i dag AI-verktyg i drift eller håller
på att trimma in och anpassa dem till verksamheten.
För två år sedan var bilden en helt annan när tidskriften då
skrev om ämnet. Då blev svaret att man följde utvecklingen,
någon hade börjat testa lösningar.
Håller den utvecklingskurvan i sig väntar annorlunda tider
för advokatkåren. Den ibland ensidiga beskrivningen av advokatkåren som konservativ tycks vara allt annan än sann.

i vardag och arbete

Tom Knutson
Chefredaktör
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Att vara advokat är ett
som generalsekreterare brukar jag inte sällan motta reaktioner och synpunkter från ledamöterna. Dessa är i allmänhet mycket kloka och välkomna. Vissa synpunkter
är kanske mindre genomtänkta. Men, även sådana kan
vara värdefulla. De säger något om problemen med att
nå ut med information och kunskap till en heterogen advokatkår.
I varje nummer av denna tidskrift behandlas olika aktuella yrkesfrågor i vid bemärkelse. Så också i nyhetsbrevet, liksom på hemsidan, där nyheter och avgivna remissyttranden dagligen publiceras. Om man följer dessa
informationskanaler får man en god inblick i vad Advokatsamfundet och dess olika organ och företrädare gör,
vilka frågor som är aktuella och vilka specifika åtgärder
som vidtas. Och jag kan försäkra att Advokatsamfundet
uträttar väldigt mycket.
Advokatsamfundets deltagande i lagstiftningsarbetet
är i mycket hög utsträckning beroende av ledamöternas
insatser. Dessa insatser förutan skulle vi inte kunna avge
ett så stort antal remissyttranden eller delta som experter i så många utredningar. Den disciplinära verksamheten skulle heller inte
kunna fungera utan de gigantiska insatser som disciplinnämndens ledamöter bidrar med. Även uppdraget
som styrelseledamot innebär krav
på betydande ansvar och engagemang. Jag skulle dock innerligt
önska att fler ledamöter engagerade
sig och tog ansvar för utvecklingen
av yrket, utanför den dagliga verksamheten.

gemensamma organisation och
dess aktiviteter tar sig
olika uttryck. Av utvärderingarna efter Advokatdagarna, Rakelkonferenser, advokatexamenskurser
med flera slås man av hur
vissa kolleger stundom kan
lägga ned så förvånansvärt
stor energi på att kritisera
allt från valen av maträtter, talare och deras kön till
min klädsel. Vissa upprörs
till exempel över att Grand
Hôtel när de ska servera
sexhundra lunchgäster under en timme, två år i rad på
Advokatdagarna har serverat
engagemanget för vår

6

sin utmärkta signaturrätt, wallenbergare. Andra är allmänt irriterade över att numerären kvinnor som föreläser i förhållande till antalet män inte är identiskt. Vissa
tycker att musiken är för hög. Några är inte nöjda med
att det serveras vin på middagen och så vidare. Någon
ogillar att jag och en annan föreläsare som är kvinna har
varit ”kostymklädda”, ”anorektiska” och ”ansiktslyfta”
med mera. Kritik har även framförts över att generalsekreteraren vid den traditionella middagen i samband
med Advokatdagarna vid sitt bord placerat inbjudna
gäster som justitieministern och domare från de högsta
domstolarna i stället för bara advokater. Knappologiska
synpunkter får man leva med, även om det stundom kräver ett inte obetydligt mått av överseende, tålamod och
humor i kombination.
Påståenden från ledamöter att Advokatsamfundet inte
tillräckligt skulle engagera sig i för kåren angelägna yrkesfrågor som timkostnadsnormen, rättshjälpen och
jämställdhetsfrågor har jag betydligt svårare att överse
med. Bortsett från att även detta givetvis är fel i sak och
att det är ett uttryck för att vi inte lyckats förmedla vad
vi gör. Men det avslöjar också ett bristande engagemang
i och förståelse för Advokatsamfundets arbete.
Jag delar den frustration som många känner över att
taket för rättshjälpen inte har höjts på tjugo år. Det är
något som vi har påtalat ett oräkneligt antal gånger. Det
innebär ju att det endast är de bemedlade som har en reell möjlighet att få sin sak prövad. Underlåtenheten att
höja taket har uppenbarligen medvetet hållits tillbaka av
statsmakterna med utebliven access to justice för stora
delar av det svenska samhället och särskilt för de mest
behövande, som följd. Jag delar också den djupa frustration som många humanjurister, framför allt i Stockholm,
känner över timkostnadsnormens utformning och utveckling. Advokatsamfundet har aktivt drivit dessa båda
frågor de senaste tjugo åren och för övrigt långt dessförinnan.
När frågan om ersättningen till rättsliga biträden liksom höjning av gränserna för rättshjälpen senast utreddes år 2014 var Advokatsamfundets chefsjurist expert i
den så kallade Biträdeskostnadsutredningen. Enligt direktiven 2013:12 skulle utredningen bland annat se över
om tillgången till offentliga försvarare och målsägandebiträden skulle begränsas. Utredaren, den förre lagmannen i Norrtälje tingsrätt K-G Ekeberg, var under
utredningens gång synnerligen angelägen att ta del av
advokaternas erfarenheter och synpunkter. Utöver samfundets expert i utredningen besökte han i detta syfte
avdelningarna, däribland Stockholmsavdelningen, som
sysselsätter hälften av Advokatsamfundets ledamöter.
Inför årsmötet skickades ett antal centrala frågor ut angående orsakerna till kostnadsökningarna för rättsliga
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yrke och ett ansvar
är en liten jurisdiktion. Stora byråer drabbas därför inte
biträden, frågan om skärpning av möjligheterna att byta
sällan av att de måste tacka nej till uppdrag. Det är en
försvarare, justering av gränserna för rättshjälp, taxan i
konsekvens som dock inte kan avhjälpas genom en uppbrottmål, eventuell differentiering av ersättning till ofluckring av regelverket. Utan endast genom upprätthålfentliga försvarare och målsägandebiträden med mera.
landet av detsamma. I vart fall om man önskar värna adTill mötet med utredaren anmälde sig 24 personer att
vokattiteln och vad den står för.
jämföras med 250 anmälningar till middagen i omedelbar anslutning efter årsmötet. Det föranledde mig att
skriva ett mail till Stockholmsavdelningens ledamöter
det etiska regelverket är detsamma för alla advokater oavmed uppmaningen att infinna sig till mötet för att dels få
sett inriktning och var advokaten är verksam. Advokat
information, dels framföra erfarenheter och synpunkter.
etiken är det kitt som utgör grunden för advokatyrket
Det föranledde ytterligare ett femtiotal att
och ytterst för en gemensam yrkesidentianmäla sig.
tet och därmed sammanhållningen i kåren.
Nyligen anordnade vi ett möte på kansliet
Advokatetiken är grundvalen för klientermed den tidigare lagmannen i Stockholms
nas privilegier. Rättegångsbalken anknyHUR SKA
tingsrätt, Stefan Strömberg, som för närvater direkt till våra regler om god advokatVARUMÄRKET
rande har i uppdrag att utreda hur rättssed. Det är detta som utgör grunden för vår
ADVOKAT OCH
hjälpsprocessen kan och bör reformeras.
skyddade advokattitel. I detta perspektiv
Det är en utredning som är av central beALLT SOM DETTA finner jag det anmärkningsvärt att advokattydelse för ombud och biträden samt deras
används i allt mindre utsträckning.
STÅR FÖR VINNA titeln
klienter. Samfundet är representerat av Mia
På affärsbyråerna delas juristerna in i deläRESPEKT OM
Edwall Insulander i den referensgrupp som
gare och biträdande jurister. Advokattiteln
knutits till utredningen. När chefsjuristen
tycks i marknadsföringshänseende sakna
INTE ENS
inbjöd verksamma advokater och biträdande
större tyngd. Firman som varumärke anges
ADVOKATERNA
jurister till ett möte med utredaren på kansi dag bara med ett namn. Ordet advokat elSJÄLVA STOLT
liet anmälde sig fem personer. Tre advokater
ler advokatbyrå står inte sällan undangömt
VÄRNAR TITELN långt ned på hemsidan, brevpapperet eller
infann sig.
Jag tycker att denna brist på engagemang
visitkortet. På visitkorten anges i stället för
ADVOKAT.
är rätt bedrövlig. Särskilt i ljuset av det från
titeln advokat, delägare, dessutom oftast på
tid till annan höga tonläge som vissa ger utengelska – partner. De som inte är delägatryck för i sin fullt förståeliga frustration över bristerna
re har olika engelska benämningar. Titeln advokat lyser
i systemet. Men trovärdigheten i våra försök att påverka
ofta med sin frånvaro.
politiker och utredare om det angelägna i att höja taket
Detta är ju givetvis ett stort misslyckande. Hur ska
i rättshjälpen, liksom att se över systemet med timkostvarumärket advokat och allt som detta står för vinna
nadsnormen, är inte övertygande om de närmast berörrespekt om inte ens advokaterna själva stolt värnar
da inte ens besvärar sig med att komma när tillfälle ges
titeln advokat. För det är ju den som skiljer oss från
att påverka.
konsulterna och tillerkänner advokatens klienter en
rad privilegier. Denna skillnad riskerar att urholkas.
Penningtvättslagstiftningen är ett exempel härpå. Och
såväl på den humanjuridiska som på den affärsjuridiska sidet senaste förslaget om rapporteringsskyldighet vid så
dan brukar också behovet av att marknadsföra advokat
kallade skatteupplägg ett annat. Kåren gör klokt i att
rollen och tydligt klargöra skillnaden mellan advokater
bättre vårda det som är specifikt för vårt yrke och inte
och andra konsulter påpekas. Behovet är stort. Det finns
minst den rättsligt skyddade yrkestiteln. Om inte vi
ett betydande kunskapsunderskott i denna fråga, som
tycker att titeln är viktig kanske samhället i övrigt inte
dessvärre också finns hos de brottsbekämpande myndigheller gör detta.
heterna. Ansvaret för detta åvilar givetvis Advokatsamfundet, men i lika hög grad de enskilda ledamöterna.
Det brukar från de stora affärsjuridiska byråernas sida
ur ett yrkesperspektiv också framställas önskemål om
lindring av det advokatetiska regelverket, framför allt
vad gäller reglerna om intressekonflikter. Dessa är medvetet stränga därför att de ska garantera att advokatens
kärnvärden, det vill säga oberoendet, lojalitetsplikten
Anne Ramberg
och tystnadsplikten, inte riskerar att eftersättas. Sverige
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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NYHETER

Justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson talade
om regeringens
prioriteringar
inom rättspolitiken vid ett sam- Morgan
Johansson.
arrangemang
mellan Advokatsamfundets Stockholmsavdelning
och Juristföreningen i Stockholm
den 10 april. Morgan Johansson
berättade om de prioriterade
målen i regeringens rättspolitik,
där ett övergripande mål är att
bekämpa den organiserade kriminaliteten.
– Min bestämda uppfattning är
att vi ska vidta de åtgärder som vi
behöver göra för att knäcka den
organiserade kriminaliteten, sa
Morgan Johansson.
Han betonade att det är viktigt
att bekämpa både brotten och
brottens orsaker. Bland åtgärderna nämnde Morgan Johansson
särskilt utbyggnaden av de delar
av rättsväsendet som bekämpar
brott, där dubbelt så många
poliser utbildas som för fem år
sedan.

Fler än tusen åtalade
i gemensam satsning
Över 1 000 personer har
åtalats i tingsrätt sedan
2014. Det är resultatet
när Polisen, Åklagarmyndigheten
och övriga myndigheter i den gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet nu redovisar
sina resultat. Knappt hälften av
de åtalade har dömts till fängelse
i sammanlagt 1 100 år. Den myndighetsgemensamma satsningen
har pågått sedan 2009 och omfattar tolv myndigheter, plus ytterligare nio nätverksmyndigheter.
Ungefär samtidigt som myndigheterna lämnade sin statistik presenterade också Riksrevisionen
en rapport om styrningen av det
myndighetsgemensamma arbetet.
Riksrevisionen konstaterar att
regeringens styrning har varit
otydlig och utan samordning.
Brister i uppföljningen gör dessutom att insatsernas effekter inte
går att utvärdera.
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ADVOKATSAMFUNDETS UNDERSÖKNING

Lättare att säga
ifrån efter #metoo
#metoo har gjort det lättare
att säga ifrån och prata om
sexuella trakasserier. Flertalet
av dem som svarat på Advokatsamfundets undersökning är
också positiva till Advokatsamfundets agerande i samband
med uppropen. Men fortfarande
upplever många på advokatbyråerna, både kvinnor och
män, sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling.
Uppropen #metoo och #medvilkenrätt och det intresse som
dessa skapade för frågorna har
fört något gott med sig. Det visar
färska siffror från en egen undersökning som Advokatsamfundet
genomfört tillsammans med undersökningsföretaget
Novus.
Närmare hälften av de svarande, och över hälften av kvinnorna, anser nämligen att det blivit
lättare att tala om och säga ifrån
mot kränkande särbehandling
och sexuella trakasserier på arbetsplatsen efter uppropen.
En stor del, närmare 40 procent av undersökningsdeltagarna, uttrycker också att de
är positiva till Advokatsamfundets hantering av diskussionerna. Män är något mer positiva
än kvinnor till samfundets agerande.

Advokatsamfundet har ett starkt
intresse av att medverka till att
advokatyrket ses som attraktivt,
menar Anne Ramberg.

– Metoo har bidragit till ökad
öppenhet och kan rätt hanterad också bidra till att förändra omedvetna fördomar som vi
alla bär med oss, säger Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg.
Hon menar att frågan om
särbehandling och sexuella
trakasserier ytterst är advokatbyråernas ansvar, men att Advokatsamfundet förstås har ett
starkt intresse av att medverka
till att advokatyrket uppfattas
som attraktivt och att advokatbyråerna är bra arbetsplatser.

OM UNDERSÖKNINGEN
Advokatsamfundets undersökning
om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling genomfördes
av undersökningsföretaget Novus,
under perioden 18 februari – 18
mars.
Undersökningen, som gjordes
med hjälp av webbintervjuer, rikt
ades till samtliga advokater och
biträdande jurister, såväl kvinnor
som män.
Totalt svarade 2 407 advokater

och biträdande jurister på webb
enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 32 procent.
Undersökningen syftar till att
följa upp den enkät som genomfördes år 2017. Till skillnad från 2017
har undersökningen nu riktats till
både kvinnor och män, och den
omfattar också kränkande särbehandling.
Svarsfrekvensen i undersökningen år 2017 var 55 procent.

Trots, eller kanske på grund
av, uppropen uppger fortfarande 35 procent av kvinnorna inom
advokatbyråvärlden att de någon
gång eller flera gånger utsatts
för sexuella trakasserier och 41
procent att de har utsatts för
kränkande särbehandling. Sju
procent har utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året, och 12 procent för kränkande särbehandling.
Till skillnad från den förra undersökningen år 2017 har årets
enkät också gått ut till männen
på advokatbyråerna. Svaren visar att även män faktiskt får
uppleva såväl kränkande särbehandling som sexuella trakasserier. Sjutton procent av männen
uppger att de utsatts för kränkande särbehandling och 7 procent har erfarenheter av sexuella
trakasserier.
Utsattheten för sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är ganska jämt fördelad
över olika typer av advokatbyråer, men förefaller vara allra
värst vid de stora byråerna (med
fler än 50 anställda). Bakom den
kränkande särbehandlingen står
oftast en chef, medan kollegor är
de vanligaste förövarna till sexuella trakasserier.
– Man hade möjligen kunnat
önska att advokatvärlden hade
uppvisat bättre resultat, säger
Anne Ramberg, som konstaterar
att resultatet är i paritet med övriga sektorer i samhället.
Årets undersökning skiljer sig
på flera punkter från den som
genomfördes år 2017. Resultaten är därmed svåra att jämföra.
Även då uppgav dock omkring
en tredjedel av kvinnorna att de
upplevt sexuella trakasserier.
UÖ
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Morgan Johansson om
regeringens prioriteringar

NYHETER
Dödligt våld på
fortsatt hög nivå
RESULTATEN I SIFFROR
l 27 procent av de svarande, 41 procent av
kvinnorna och 17 procent av männen, säger sig
ha utsatts för kränkande särbehandling.
(Bas: 2 407, varav 961 kvinnor och 1 444 män)
l 43 procent av dem som utsatts för kränkande särbehandling (12 procent av samtliga
svarande) rapporterar att de har utsatts för
kränkande särbehandling under det senaste
året. (Bas: 646, varav 395 kvinnor och 251
män)
l 18 procent av de svarande, 35 procent av
kvinnorna och 7 procent av männen, uppger
att de har utsatts för sexuella trakasserier.
(Bas: 2 407, varav 961 kvinnor och 1 444 män)
l 38 procent av dem som utsatts för sexuella
trakasserier (7 procent av samtliga svarande)
rapporterar att de utsatts under det senaste
året. (Bas: 440, varav 335 kvinnor och 105 män)

l 38 procent av de svarande, 34 procent
av kvinnorna och 41 procent av männen, är
mycket positiva eller ganska positiva till Advokatsamfundets hantering av diskussionerna i
samband med #metoo och #medvilkenrätt.
22 procent (31 procent av kvinnorna och
15 procent av männen) anser att Advokatsamfundet agerat mindre bra eller inte bra alls.
(Bas: 2 407, varav 961 kvinnor och 1 444 män)
l 42 procent av de medverkande advokaterna
och biträdande juristerna (51 procent av kvinnorna och 36 procent av männen) anser att det
blivit mycket lättare eller något lättare att tala
om och säga ifrån mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen
efter #metoo och #medvilkenrätt. (Bas: advokatbyråer med anställda, totalt 2 261, varav 907
kvinnor och 1 352 män)

Antalet anmälda brott ökade
något under 2018 jämfört med
föregående år, medan det dödliga
våldet minskade. Det visar Brottsförebyggande rådets, Brå, slutliga
brottsstatistik för det gångna
året.
Under 2018 dödades 108 personer i Sverige, att jämföra med
113 året innan. De senaste fyra
åren (2015–2018) har antalet fall
av dödligt våld dock legat på en
högre och jämnare nivå än tidigare år (mellan 106 och 113 fall
årligen).
De uppmärksammade skjutningarna lämnar spår i statistiken.
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Jusek diskuterade
arbetsmiljöfrågor

Närmare hälften av de svarande, och över hälften av kvinnorna, anser att det blivit lättare att tala om och säga ifrån
mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen efter uppropen.
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Vid Juseks seminarium om
jämställdhet och arbetsvillkor i
advokatbranschen den 25 mars
diskuterades arbetsmiljö samt
möjligheter och utmaningar med
digitalisering. Charlotta Kronblad,
som forskar om digitaliseringen
av juristbranschen på Chalmers
tekniska högskola, talade om
vilka förändringar teknikskiftet
genom digitalisering och AI kan
innebära. Jens Näsström, psykolog och forskningsledare vid
Lawyer Performance Project,
analyserade advokatbyråanställdas arbetsmiljö utifrån sina
undersökningsresultat från 2005
till i dag.
I den följande
paneldiskussionen medverkade
advokat Thomas
Bodström, Juseks
förhandlingschef
för den privata
Mia Edwall
Insulander.
sektorn Maria
Arrefelt, Cirio Advokatbyrås hållbarhetsansvariga
professor Sanna Wolk och psykologen Jens Näsström. Sanna
Wolk förklarade att Cirio som
första stora affärsjuridiska advokatbyrå har tecknat kollektivavtal
som avser juristerna på byrån.
Advokat Mia Edwall Insulander,
tillträdande generalsekreterare
för Advokatsamfundet, avslutade
seminariet med att påminna om
vikten av ett advokatsamfund
som enar alla advokater.
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Skatteförslag hotar rättssäkerheten

EU:s ministerråd antog i april
det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet. Nitton länder,
med motsvarande 71 procent
av EU:s befolkning, röstade för
direktivet.
Upphovsrättsdirektivet, Digital
Single Market (DSM), har väckt
het debatt inom EU. I Sverige
drev en majoritet av EU-nämnden i sista stund igenom att Sverige skulle rösta nej till direktivet. Sverige blev därmed ett av
sex länder som sa nej till DSM,
medan tre stater lade ned sina
röster.
Upphovsrättsdirektivet syftar
till att göra det svårare att sprida
upphovsrättsskyddat material på
internet utan upphovsmannens
tillstånd och att säkra att upphovsmän får ersättning när deras material streamas eller laddas ned. Kritikerna anser dock
att de nya reglerna hotar det fria
internet.
De kritiska rösterna har framför allt handlat om artikel 11 och
artikel 13 i direktivet. Artikel 11
handlar om att digitala plattformar, som Youtube och Facebook,
ska ge ”skälig och proportionell
ersättning” till upphovsmännen
när material delas vidare.
Artikel 13 ställer krav på digitala plattformar att ta ansvar för
att stoppa olovlig uppladdning
av upphovsrättsskyddat material. Enligt kritikerna riskerar detta
att leda till att olika medieplattformar nu inför uppladdningsfilter som i förlängningen kan innebära att innehåll censureras.
EU-länderna är nu skyldiga
att införa upphovsrättsdirektivet i sina egna lagstiftningar
inom två år.
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Advokatsamfundet avstyrker i
sitt remissvar helt förslagen i betänkandet Rapporteringspliktiga
arrangemang – ett nytt regelverk
på skatteområdet (SOU 2018:91).
Samfundet skräder inte orden i sitt yttrande. Bland annat
sägs att förslaget saknar ”en genomgripande analys i fråga om
förslagens reella behov och effektivitet, liksom förslagens proportionalitet såväl i förhållande
till nytta ./. kostnad, som i förhållande till dess långtgående effekter på bl.a. den lagstadgade
tystnadsplikten för advokater”.
”Genom förslaget i stort sett
elimineras grundläggande rättsstatliga intressen såsom sekretess, kundlojalitet och oberoende gentemot staten. Att tvinga
skatterådgivare, t.ex. advokater,
att anta rollen som angivare åt
staten och i praktiken agera biträde åt Skatteverket kan självfallet inte accepteras. Ett genomförande av förslaget skulle
därmed få mycket långtgående
negativa effekter på rättssäkerheten. Därtill skulle den uppenbara problematik med otydliga
begrepp leda till en oacceptabel
brist i fråga om systemets förutsebarhet” skriver man vidare.
Advokatsamfundet
anslu-

Advokatsamfundet anser att utredningen ger uttryck för en direkt felaktig
föreställning om tystnadspliktens omfattning, och att de krav som ställs på
advokaterna urholkar advokatsekretessen.

ter sig i remissyttrandet till det
särskilda yttrande som några av
utredningens experter fogat till
betänkandet, men fokuserar särskilt på de negativa effekter som
förslagen kan få för advokaters
lojalitetsplikt och tystnadsplikt
gentemot klienterna. Advokaterna är i förslagen delvis undantagna från rapporteringsplikten,
men ska ändå lämna vissa uppgifter till Skatteverket.
Advokatsamfundet anser att
utredningen ger uttryck för en
direkt felaktig föreställning om
tystnadspliktens omfattning, och
att de krav som ställs på advo-

katerna urholkar advokatsekretessen.
Advokatsamfundet pekar också på flera oklarheter i betänkandet, bland annat kring vad som
avses med rådgivare och vilka
arrangemang som egentligen är
rapporteringspliktiga. Dessutom
riskerar förslagen om sanktioner
för den som inte fullgör sin rapporteringsplikt att strida mot
principen ne bis in idem, alltså
att samma gärning inte får prövas två gånger.
Läs mer om förslaget
om rapporteringspliktiga
arrangemang på s. 13.

Datalagring för brottsbekämpning ska begränsas
Enligt EU-domstolens avgörande i den så kallade Tele2domen är den svenska data
lagringen alltför omfattande
och inte förenlig med EU-
rättens krav. Nu kommer
förslag på nya regler.
Regeringen föreslår i sin proposition att lagringens omfatt-

ning ska minskas och lagringstiderna differentieras. Lagringen
bör, enligt förslaget, inte få ske
utanför EU.
Det ska också krävas beslut av
åklagare för att de brottsbekämpande myndigheterna ska få inhämta uppgifter om elektronisk
kommunikation i underrättelseverksamhet.

Regeringen föreslår också att
en bestämmelse som nu är tidsbegränsad ska permanentas i lagen (2012:278) om inhämtning av
uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Det ska dessutom
bli möjligt att få tillstånd att hämta in uppgifter om brottslig verkADVOKATEN NR 4 • 2019
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Kritiserat direktiv
blev godkänt
i ministerrådet

Advokatsamfundet avstyrker
förslaget om att rådgivare ska
bli skyldiga att rapportera skatteupplägg till Skatteverket och
varnar för att det hotar rättssäkerheten. Om förslaget ändå
genomförs måste advokater undantas, eftersom rapportering
krockar med yrkets kärnvärden.

NYHETER
Frivårdssatsning
ger goda resultat

Regeringen föreslår en ny lag som ska göra att Säpo och NOA kan bestämma inriktningen av signalspaning och ta
emot underrättelser med inhämtade uppgifter, även om det pågår en förundersökning.

SIGNALSPANING

Kritiserat förslag på riksdagens bord
Trots hård kritik från bland andra Advokatsamfundet går regeringen vidare med förslaget
om att ge Säkerhetspolisen och
Polismyndighetens nationella
operativa avdelning utökad
tillgång till uppgifter från FRA:s
signalspaning.
I propositionen Polisens tillgång till underrättelser från
Försvarets radioanstalt (prop.
2018/19:96), som presenterades i april, föreslår regeringen
att Säkerhetspolisen och Polismyndighetens nationella operativa avdelning ska få utökad
tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts (FRA) signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
I dag får Säkerhetspolisen
(Säpo) och Polismyndighetens
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samhet som innefattar statsstyrt
företagsspioneri och grov misshandel eller olaga frihetsberövande i systemhotande syfte.
Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 oktober 2019.
medverkade
genom generalsekreteraren i
utredningen som föregick pro-

advokatsamfundet
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nationella operativa avdelning
(NOA) inte tillgång till uppgifter
från signalspaning när det gäller
företeelser som myndigheterna
bedriver en förundersökning
om. Regeringen föreslår nu en
ny lag som ska göra att Säpo och
NOA kan bestämma inriktningen av signalspaning och ta emot
underrättelser med inhämtade
uppgifter, även om det pågår en
förundersökning. Uppgifter från
signalspaningen får användas i
underrättelsearbetet, men inte
för att utreda brott.
Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 augusti 2019.
Advokatsamfundet avstyrkte i
ett skarpt formulerat remissvar
i november 2018 utredningsförslaget om den nya lagen. Advokatsamfundet ansåg att dagens
lagstiftning och system för han-

tering av underrättelsematerial
från signalspaning är tillräckligt
effektiva för de brottsbekämpande myndigheterna, samtidigt
som godtagbara rättssäkerhetskrav upprätthålls.
De föreslagna nya reglerna
riskerar i stället att sätta grundläggande rättssäkerhetsgarantier ur spel, menade Advokatsamfundet. Advokatsamfundets
tyngsta invändning gällde dock
det föreslagna förbudet mot att
använda uppgifterna från FRA
till förmån för den som är misstänkt för brott.
Vänsterpartiet säger nej till
regeringens förslag. I en motion
föreslår partiets representanter
att uppgifter från signalspaning
enbart ska få lämnas över till
polisen i samband med de allra
grövsta brotten.

positionen, och var i sitt remis�svar till utredningen i huvudsak positivt till de presenterade
förslagen. Samfundet efterlyste dock en uttrycklig regel som
undantar uppgifter som skyddas
av advokatsekretess från lagringsskyldigheten, i stället för
den av utredningen föreslagna
skyldigheten att förstöra sådana

uppgifter som omfattas av rättegångsbalkens frågeförbud.
Regeringen frångår på denna
punkt utredningens förslag, och
föreslår inte någon skyldighet
att förstöra uppgifter som omfattas av sekretess. Efter Tele2domen har polisens rätt att få
ut information upphört och det
sker i princip ingen datalagring.

Under åren 2014 till 2017
har drygt 700 frivårdsinspektörer från samtliga
34 frivårdskontor utbildats och
handletts i att samtala med klienter och i olika tekniker för att förebygga återfall i brott. Metoden,
strategic training initiative in community supervision (Krimstics),
bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Satsningen har nu
utvärderats. Och resultaten är
goda. De frivårdsinspektörer som
utbildats visar genomgående en
större förmåga att fokusera på
behov kopplade till kriminaliteten
och var bättre på att engagera
klienten i problemlösning, att
belöna prosociala beteenden
och att betona interna framför
externa faktorer för att motivera
förändring.

Förslag om blåljussabotage kritiseras
Straffskalan för det nya
brottet blåljussabotage,
med upp till livstid för
grova brott, är för sträng. Det
anser Lagrådet som nu granskat
regeringens förslag till en ny lag.
Regeringen utgår i sitt förslag
från straffskalorna för övriga
sabotagebrott, en jämförelse som
enligt Lagrådet haltar, då brotten
mot blåljusverksamhet ”i allmänhet begås av tonårspojkar och
unga män”.

Brå startar studier av
brott och migration
Brottsförebyggande rådet, Brå,
har beslutat att initiera två nya
forskningsprojekt på området
brottslighet bland personer
med utrikes bakgrund. Den ena
studien avser registrerade misstankar om brott bland personer
med inrikes respektive utrikes
bakgrund och ska bland annat ge
möjlighet att följa utvecklingen
över tid. Resultaten är planerade
att publiceras i början av 2021.
Den andra studien rör utsatthet
för brott på asylboenden, svårigheter för rättsväsendet att upptäcka och utreda brott på dessa
boenden och hur dessa brott kan
förebyggas.
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Regeringen skjuter i sin
vårändringsbudget till
105 miljoner kronor till
Kriminalvården för 2019. Totalt får
Kriminalvården därmed 335 miljoner kronor i anslag under året. Det
extra anslaget ska enligt regeringen ge Kriminalvården förutsättningar att upprätthålla ordningen
och säkerheten vid överfulla
häkten och anstalter, till exempel
genom personalförstärkningar.

Nyanlända döms
på vagare grunder
Unga nyanlända migranter döms för sexuellt
ofredande på vagare
grunder än svenska ungdomar.
Det visar en ny studie gjord av
Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet. Lainpelto har studerat underrättsdomar från åren 2013, 2015
och 2017 avseende brottet sexuellt ofredande där den åtalade är
mellan 15 och 17 år. Åren 2013
och 2015 hittades inget statistiskt
samband mellan faktorerna ”etnisk bakgrund” och ”skuldfrågans
bedömning”.
År 2017 hittades däremot ett
statistiskt signifikant samband där
ungdomarna med svensk bakgrund friades i nästan 30 procent
av åtalspunkterna medan motsvarande siffra för ungdomar med
utländsk bakgrund var 3 procent.
En experimentell studie gjord
bland nämndemän visar också att
en svensk ungdom bedöms som
mer trovärdig i en förhörssituation än en ungdom med utländsk
bakgrund – trots identiska förutsättningar och berättelser.

Tullverket behöver
effektivare kontroller
Tullverket saknar ingående kunskap om smugglingen till Sverige,
konstaterar Riksrevisionen som
granskat Tullverkets kontrollverksamhet. Riksrevisionen fann
också brister i myndighetens arbete med att ta fram och hantera
underrättelser. Sammantaget leder svagheterna, enligt Riksrevisionen, till försämrad effektivitet i
kontrollverksamheten.
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PENNINGTVÄTTSLAGSTIFTNING

Lagrådsremiss om penningtvätt
fick stor politisk laddning
Att en länge väntad lagrådsremiss blev till ett slagträ i diskussionerna om den misstänkta
penningtvätten i Swedbank fick
Advokatsamfundets generalsekreterare att reagera starkt
och tala om ”lättvunna politiska
poänger”.
I slutet av mars fick Lagrådet ta
emot regeringens förslag på nya
regler om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag. De nya bestämmelserna ska implementera EU:s fjärde
penningtvättsdirektiv i Sverige,
och innebär vissa nyheter för
advokater och advokatbyråer.
Bland annat skapas ett nytt kapitel i penningtvättslagen om advokater och advokatbolag.
På flera punkter har regeringen tagit intryck av den kritik som bland andra Advokatsamfundet framfört mot det
utredningsförslag som legat till
grund för lagförslaget. Bland
annat ska det krävas att det är
fråga om allvarlig brottslighet
för att en advokat inte ska kunna ha ett kvalificerat innehav av
andelar i ett advokatbolag eller ingå i ledningen. I lagrådsremissen föreslås också att Advokatsamfundets styrelse eller
disciplinnämnd ska bli skyldiga
att lämna de uppgifter till läns-

De nya bestämmelserna ska implementera EU:s fjärde penningtvättsdirektiv
i Sverige, och innebär nyheter för advokater och advokatbyråer. Bland annat
skapas ett nytt kapitel i penningtvättslagen om advokater och advokatbolag.

styrelsen som behövs för länsstyrelsens prövning, i stället för
som utredningen föreslog, advokaterna själva.
överlämnandet av lagrådsremissen

sammanföll i tid med att misstankarna mot Swedbank för penningtvätt uppmärksammades.
Finansmarknadsminister
Per
Bolund gjorde då uttalanden
om advokater och penningtvätt
kopplade till Swedbanksskandalen, något som fick Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg att reagera kraftigt.
Anne Ramberg konstaterade i

en kommentar att lagrådsremissen har sin grund i ett flera år
gammalt direktiv. ”Regeringens
beslut om en lagrådsremiss har
dock låtit vänta på sig. Oklart
varför. Förslaget har ingenting
med Swedbank att göra och
framförallt ingenting med advokaters medverkan i den påstådda penningtvätten att göra.
Lättvunna politiska poänger är
inte det som behövs i dagsläget”
sa Ramberg vidare.
Lagrådet hade ett antal mindre synpunkter på remissen. De
föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober
2019.

Förhandsbesked till försvarare ska gälla
Högsta domstolen ändrar
hovrättens beslut att neka
en försvarare ersättning för
merkostnader på grund av att
advokaten är verksam på annan
ort än där domstolsprövningen
äger rum.
Stockholmsadvokaten i det aktuella målet var begärd som försvarare av en person i Norrköping,
misstänkt för grovt narkotikabrott. Norrköpings tingsrätt

den misstänkte i detta fall inte
gav ett positivt förhandsbesked
riskerade att dömas till fängeltill advokaten, och ansåg att det
se på livstid. Men HD, som nu
fanns särskilda skäl för att staten
prövat frågan, anser alltså att
skulle stå för de merkostnatingsrättens förhandsbesked
der som kom av att advokaska gälla och att försvaraten verkade på annan ort.
ren ska få ersättning för sina
Justitiekanslern överklamerkostnader. HD skriver
gade beslutet till hovrätten,
HD:s
mål nr
att när frågan prövades i
som ändrade tingsrättens
beslut. Enligt hovrätten Ö 5945-18. hovrätten hade försvararen
hunnit sätta sig in i målet,
fanns det inte särskilda skäl
och det fanns därmed särskilda
som motiverar ersättning för
skäl att godta merkostnaderna.
merkostnader, främst eftersom
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Mer pengar till
Kriminalvården
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Från vänster:
Magnus Larsson,
Anne Ramberg,
Teresa Simon-Almedal,
Jesper Barenfeld och
Tomas Algotsson.

SEMINARIUM OM RAPPORTERINGSPLIKTIGA ARRANGEMANG

Hård kritik mot utredningsförslag
Ett bra verktyg för Skatteverket
eller rättsosäker överreglering? Meningarna om utredningsförslaget om rapporteringspliktiga arrangemang gick
vitt isär när Institutet skatter
och rättssäkerhet bjöd in till
seminarium.
Utredningsförslaget presenterades av Magnus Larsson, tidigare skattechef på Deloitte och
expert i utredningen. Magnus
Larsson pekade på en rad problem i förslaget, bland annat
på att den föreslagna rapporteringsskyldigheten brister i
proportionalitet. Även de höga
sanktionsavgifter som föreslås
är oproportionerliga, hävdade
Larsson.
Förslaget lider också enligt
Magnus Larsson brist på tydliga definitioner av grundläggande begrepp såsom ”aggressiv
skatteplanering” och ”rådgivare”. Det är därmed svårt att se
dels vilka skatteupplägg som ska
rapporteras och dels vem som är

från myndigheten efter en inkörskyldig att rapportera dem, meningsperiod kommer att göra det
nade han.
tydligt vad som ska rapporteras.
Skatteverkets Tomas Algots– Vad Skatson delade inte
teverket
vill
Magnus LarsSEMINARIUM
ha
och
vad
de
sons uppfattRapporteringspliktiga
kommer att få
ning, utan bearrangemang – hur säkerställs
rättssäkerheten?
är sannolikt två
skrev förslaget
Seminariet arrangerades den
olika saker, fastsom ett bra
27 mars av Institutet skatter och
slog dock Jesverktyg, efterrättssäkerhet på Setterwalls i
per Barenfeld
som det ger
Stockholm. Samtalsledare var
från AB Volvo,
möjlighet till
Peter Lindstrand, tax partner och
auktoriserad skatterådgivare på
som var mycket
snabbare rePwC, och Lynda Ondrasek Olofskritisk mot utaktioner mot
son, skatteexpert på Svenskt
formningen av
tveksamma
näringsliv. Inledningstalare var
den föreslagna
skatteupplägg
Magnus Larsson, tidigare skattechef på Deloitte, och i panelen
rapporteringsgenom till exmedverkade Teresa Simonplikten.
empel
klarAlmedal, professor i finansrätt vid
Han befaragörande ställStockholms universitet; Tomas
de en omfatningstagande
Algotsson, enhetschef rättsavdeltande överrapeller hemstälningen på Skatteverket; Jesper
Barenfeld, skattechef på AB Volvo
portering och
lan om lagändsamt Anne Ramberg, generalsedärmed också
ring. Han påkreterare Advokatsamfundet.
mycket arbepekade också
te från företaatt Skattevergens sida, mycket på grund av de
ket inte alls önskar få mängder
många oklarheterna i förslaget.
av rapporter, och att kommande
Professor Teresa Simon-Aldomstolsprövningar och föremedal beskrev utredningsförslaskrifter samt ställningstaganden

get som ”ännu mer regler på ett
redan överreglerat område”, och
ifrågasatte starkt behovet av lagstiftningen, som hon framställde som rättsosäker med oklara
och vaga regler och bristande
förutsebarhet. Hon ifrågasatte
också om reglerna är förenliga
med Europakonventionen, och
menade att de kan krocka såväl
med passivitetsrätten som med
principen om ne bis in idem (att
samma gärning inte får prövas
två gånger).
– Det här är ett undermåligt
förslag och ytterligare ett förslag på skatterättens område
som minskar rättssäkerheten,
sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som
pekade på hur förslaget luckrar
upp advokatsekretessen.
Advokaterna är undantagna
från delar av rapporteringsskyldigheten, men förslaget äventyrar trots detta, menar Ramberg,
advokatens tystnadsplikt, lojalitet med klienten och oberoende.

UÖ

FOTO: ULRIKA ÖSTER

RAPPORTERINGSPLIKTIGA ARRANGEMANG – ETT NYTT REGELVERK PÅ SKATTEOMRÅDET (SOU 2018:91)
Förslagen från Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare syftar till att
implementera ett EU-direktiv, DAC 6. Utredaren, kammarrättslagmannen Marie Jönsson,
går dock längre än direktivet och vill införa en
informationsskyldighet även för inhemska ar-
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rangemang. De nya reglerna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2020. Utredningen föreslår en ny
informationsskyldighet för rådgivare avseende
skatteupplägg. Syftet ska vara att ge tidig information om nya former av ”aggressiv skatteplanering”, vilket i sin tur kan ge Skatteverket bättre

redskap för sin kontrollverksamhet. Informationen ska också ge lagstiftaren ökade möjligheter
att ”täppa till luckor i skattelagstiftningen”.
Utredningens förslag fick hård kritik redan
från de egna experterna i ett särskilt yttrande.
Utredningsförslaget remissbehandlas nu.
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Nya strafftidslagen
påverkar verkställighet
Den första april trädde den nya
strafftidslagen i kraft. Förutom
vissa nya regler om avräkning av tid då den dömde varit
frihetsberövad innebär den nya
lagen också nyheter när det
gäller nöjdförklaring.
Den nya strafftidslagen ger utvidgade möjligheter för dömda
att förklara sig nöjda med domen. Den dömde ska nu kunna
förklara sig nöjd även om han

Den nya strafftidslagen ger
utvidgade möjligheter för dömda
att förklara sig nöjda med domen.
Interiör från Kronobergshäktet, Stockholm.

har överklagat och tiden för att
överklaga löpt ut. Straffet kan
därmed börja verkställas.
Tidigare har den som döms
och sitter häktad fått börja avtjäna sitt straff omedelbart om
denne återkallat sitt överklagande. Med de nya reglerna om
nöjdförklaring, har dock Kriminalvården ändrat sina rutiner
så att det nu krävs en nöjdförklaring för att den dömde ska
flyttas över till fängelse, och

strafftiden ska börja löpa. Detta innebär att frihetsberövade
dömda nu ställs inför att underteckna en blankett om nöjdförklaring för att verkställighe-

nöjdförklaring får lämnas inför Kriminalvården, eller, om den dömde
inte är frihetsberövad, inför Polismyndigheten.
Vissa formkrav ställs på nöjdförklaringen.
Det krävs bland annat att den

dömde, om han är frihetsberövad, får viss betänketid, då den
dömde om möjligt ges tillfälle att
samråda med sin försvarare. Det
krävs också att den dömde får
det förklarat vad nöjdförklaringen
innebär. Ett vittne ska närvara vid

ten ska inledas. Enligt reglerna
ska den dömde om möjligt få
samråda med sin försvarare
innan nöjdförklaringen undertecknas.

NYA REGLER OM NÖJDFÖRKLARING
Reglerna om nöjdförklaring finns i
strafftidslagen (2018:1251) §§ 11–13.
En dömd får förklara att han eller
hon avstår från att överklaga eller
fullfölja ett överklagande av en dom
eller ett beslut i den del som avser
fängelsestraff (nöjdförklaring). En

nöjdförklaringen, som också ska
dokumenteras.
En nöjdförklaring får inte tas
tillbaka och innebär att domen eller beslutet i den del som avser
fängelsestraff får laga kraft mot
den dömde.

Advokatsamfundet söker
jurister
advokatsamfundet söker jurister som har mycket goda juridiska kunskaper för anställning,

som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad.
Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.
anställningen innefattar bland annat att handlägga disciplin-, inträdes- och konsument-

tvistärenden samt att upprätta förslag till beslut i disciplin- och konsumenttvistärenden.
Som handläggare deltar du som sekreterare i disciplinnämndens prövningsavdelningar och
som sekreterare i Konsumenttvistnämnden. Till detta kommer en rad andra arbetsuppgifter.
Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och allmänheten.
närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing.
skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till

Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till christina.mattsson@
advokatsamfundet.se
ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 1 juni 2019.
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Alla Sveriges drygt 6 000 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt
2 400 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed.
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 35 anställda.
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MAGNUS
WIDEBECK
Arbetar idag som lagman
vid Nyköpings tingsrätt,
tidigare chefsrådman
vid Stockholms tingsrätt
samt justitieråd. Har stor
erfarenhet av skilje
förfaranden.

THORE
BROLIN

FANNY
GLEISS WILBORG
Advokat och grundare av
Advokatfirman Lundberg &
Gleiss, inriktad på tvistlös
ning. Har tjänstgjort som
domare i domstol, senast
som chefsrådman vid
Södertörns tingsrätt.

Tidigare rådman vid
Stockholms tingsrätt,
numera juridisk konsult
och har deltagit i ett
stort antal
skiljetvister.

Sveriges främsta föreläsare kring tvistemålsprocessen

TVISTEMÅLSPROCESSEN I
13/9 2019 OCH 7/2 2020
Förberedelse

TVISTEMÅLSPROCESSEN II
18/10 2019 OCH 20/3 2020
Huvudförhandling

TVISTEMÅLSPROCESSEN III
10/5 2019 OCH 6/12 2019
Bevisning

Kursen beskriver handfast om hur
förberedelse i tvistemål går till. Fokus
på praktisk handläggning, till exempel
hur ombuden använder stämningsansökan, svaromål, tidsplan och sammanställning för att ta till vara sin klients
talan. Även genomgång av processuella
regler.

Här får du så goda kunskaper om
huvudförhandling i tvistemål att full
kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt
hänseende.
Vi går också igenom processuella
regler, hur ombuden kan strukturera
och klassificera sin talan för att uppnå
bättre genomslag.

Kursen ger praktiska exempel på vad
parter bör tänka på gällande bevisning.
Bevisbörda och beviskrav uppmärksammas, liksom regler och praxis som
styr frågor om vittnen, parter, syn och
sakkunniga. Ger djup kunskap om olika
typer av bevismedel och användningen
av dem.

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

VÄRLDEN
IBAHRI stöder
stopp för dödsstraff
Advokatorganisationen
International Bar Associations människorättsinstitut, IBAHRI, välkomnar
Kaliforniens guvernör Gavin
Newsoms beslut att stoppa alla
avrättningar i delstaten. Guvernören undertecknade nyligen en guvernörsorder om ett moratorium
för dödsstraff. Stoppet innebär
att 737 dödsdömda kaliforniska
fångar som väntar på att avrättas
får uppskov tills vidare.
Moratoriet är ett positivt steg,
anser IBAHRI, som dock uppmanar Kalifornien att helt avskaffa
dödsstraffet.

Skärpta krav på
artighet i New York

Källa: New York State Bar
Associations webbplats

Fortsatt höga vinster
för engelska byråer
De engelska advokat
byråerna gick fortsatt
bra, med rekordhöga
vinster under 2018, men nu anas
en avmattning av marknaden.
Det visar Law Societys studie av
det finansiella läget på advokatmarknaden för 2019. Studien är
baserad på svar från 210 advokatbyråer.
Enligt rapporten ökade arvodesintäkterna och vinsterna för
nionde året i följd. Byråerna rapporterar dock om en rejält minskad ökningstakt I slutet av året,
vilken kan tyda på en nedgång på
marknaden.
Källa: Law Society Gazette
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De olika advokatorganisationerna i Storbritannien har tillsammans med justitiedepartementet skapat en särskild
hjälplinje för advokater och jurister som behöver tala med någon.

STORBRITANNIEN

Stress och självmordstankar
vanligt bland advokater
Många unga jurister i England
och Wales upplever problem
med psykisk ohälsa, och en av
femton har självmordstankar
enligt en stor undersökning.
Samtidigt kommer resultat som
visar att advokater och jurister
är den näst mest stressade
yrkesgruppen i Storbritannien.
Det är i år tredje gången som
Law Society of England and
Wales avdelning för unga jurister och advokater genomför sin
stora undersökning om hälsa
och välbefinnande. Och resultaten är alarmerande.
Av 1 800 svarande uppger nästan hälften, 48 procent, att de
har upplevt psykisk ohälsa under den senaste månaden. Mot-

svarande siffra förra året var 38
procent, en ökning med 26 procent.
93,5 procent av de svarande
upplever att de är stressade i
sitt arbete. En fjärdedel av dessa
bedömer sin stress som allvarlig. De vanligaste konsekvenserna av denna stress är, enligt
undersökningen, sömnproblem
och psykiska problem, som oro,
känsloutbrott, utmattning och
negativa tankar. 6,4 procent av
de svarande (mer än ett hundra unga jurister och advokater)
uppger att de haft självmordstankar.
Stressen i advokatkåren märks
också i försäkringsbolaget Protectivitys nationella undersökning, där advokat utmärker sig

som den näst mest stressande
yrkeskåren. 63 procent av de
tillfrågade advokaterna och juristerna uppgav att de upplevde
stress dagligen. Mest stressade
var HR-ansvariga, där 79 procent uppgav att de kände stress
varje dag.
Flera stora advokatbyråer har
under de senaste åren uppmärksammat problem med psykisk
ohälsa hos anställda och på olika
sätt försökt förebygga och stävja
problemen. De olika advokatorganisationerna i Storbritannien
har också tillsammans med justitiedepartementet skapat en
särskild hjälplinje, LawCare, för
advokater och jurister som behöver tala med någon.
Källa: Law Society Gazette
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Staten New Yorks advokatsamfund har antagit
nya uppdaterade riktlinjer för artighet inom advokatkåren. Riktlinjerna har funnits sedan
1997, men har nu moderniserats
och anpassats till advokatkårens
nya arbetsuppgifter och den tekniska utvecklingen.
Bland de nya riktlinjerna finns
bland annat att en advokat ska
betänka vikten av artighet och
etikett. I detta ryms, enligt riktlinjerna, bland annat situationens
formella krav, de närvarandes
känslor och klientens intressen.

VÄRLDEN

Bruneis nya brutala strafflag
väcker kraftiga reaktioner
Stening och piskning till döds
för samkönad sex, dödsstraff
för äktenskapsbrott och våldtäkt och amputation för stöld.
Detta är några av straffen i sultanatet Bruneis nya shariabaserade strafflag, som fördöms av
omvärlden.
Bruneis nya strafflag trädde i
kraft den 3 april. Strafflagen til�låter stening och piskning till
döds av den som har dömts för
att delta i frivillig sexuell aktivitet med någon av samma kön liksom för äktenskapsbrott. Stöld
kan straffas med amputation.
Straffen ska tillämpas även för
unga, förutsatt att de har kommit i puberteten.
Lagen har väckt starka känslor
i det globala samfundet. Bland
dem som reagerat finns International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI, där
Anne Ramberg är en av två ordförande. Anne Ramberg sade i
en kommentar:
– Internationell
människorättslag stadgar tydligt att dödsstraffet endast får tillämpas för
de allra allvarligaste brotten.
Frivilligt sex mellan personer
av samma kön bör inte utgöra ett brott över huvud taget,
än mindre ett av de allvarligaste brotten. Dessutom pågår en
utveckling mot enighet om att

Sultanen av Brunei, Hassanal Bolkiah, krävde den 3 april, samma dag som den nya strafflagen trädde i kraft, i ett tal
att den islamiska läran ska få starkare genomslag i samhället.

dödsstraffet aldrig bör tillämpas, säger hon i en kommentar.

neis internationella åtaganden
om mänskliga rättigheter.

ibahri uppmanade också Bruneis re-

även human rights watch

gering att omedelbart inhibera
genomförandet av den islamiska strafflagen och att omarbeta
lagen så att den avspeglar Bru-

och en
rad andra organisationer, däribland International Academy
of Family Lawyers, har fördömt
den nya strafflagen. Phil Robert-

son från Human Rights Watch
kallar på organisationens webbplats strafflagen för barbarisk,
och påpekar att landet med
denna inför uråldriga straff för
handlingar som inte borde betraktas som brottsliga över huvud taget.

FOTO: TT

Turkiets angrepp på advokater fördöms
Fredagen den 5 april, en dag
som i Turkiet utnämnts till Advokaternas dag, uppmanade 34
advokatorganisationer från hela
världen den turkiska regimen
att upprätthålla rättsstaten och
genast sätta stopp för förföljelsen av advokater.
Sedan den misslyckade statsADVOKATEN NR 4 • 2019

kuppen i Turkiet år 2016 har
en rad tillfälliga lagar
skapats i Turkiet, lagar som allvarligt underminerar rättsstatens principer och de
mänskliga rättigheterna. Många av lagarna
har också gjorts permanenta.
Advokater är en av de grup-

per som drabbats särskilt hårt
av statens hårdare tag
mot misstänkt oppositionella. Under de
senaste tre åren har
bland annat 1 546 advokater åtalats, och
274 dömts till långa
fängelsestraff.
Advokatorganisationerna,

bland dem International Bar
Associations människorättsinstitut (IBAHRI), Rådet för de
europeiska advokatsamfunden
(CCBE) och Sveriges advokatsamfund, manar i sitt uttalande
Turkiet att genast frige alla advokater som fängslats enbart på
grundval av att de har utfört sina
yrkesplikter.
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Det goda
ledarskapet
i fokus
Årets Rakelkonferens blev en avskedsföreställning för
hela Hildaprojektets initiativtagare, Anne Ramberg, som till
hösten lämnar generalsekreterarposten i Advokatsamfundet.
Anne Ramberg hyllades med en skrift och stående
ovationer under avslutningen av konferensen.
TEXT: TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER

Å

mer att presenteras vid en särskild konferets Rakelkonferens, den trettonde i
rens i höst.
ordningen, lockade närmare 250 delEfter inledningsorden välkomnade Anne
tagare till Grand Hôtel i Stockholm
Ramberg dagens inledningstaden 2 april. De hälsades välkomlare, riksdagens talman Andrena av Advokatsamfundets geneas Norlén. Hon konstaterade
ralsekreterare Anne Ramberg,
”ENGAGEMANG
den parlamentariska situasom tog initiativet till nätverket
ÄR VIKTIGT FÖR att
tionen efter valet 2018 verkligen
Hilda för drygt 13 år sedan.
ETT GOTT LEDAR hade krävt gott ledarskap och
– Det värmer särskilt i hjärtat
att talmannen imponerat på alla
att här i dag se många av dem
SKAP. LEDAREN
med sitt tålmodiga arbete för att
som var med och grundade HilSKA VARA NÄR
få fram en regering.
da år 2006. Ni är utomordentliga
VARANDE PÅ
Andreas Norlén inledde sin
förebilder, och ni har gett mig
RIKTIGT OCH
färgstarka och humoristiska
inspiration och kraft. Flera har
presentation med att påminna
också blivit mina goda vänner,
BRINNA FÖR
om att det nu är ett hundra år
sa Anne Ramberg, som uppmaDET HAN GÖR,
sedan riksdagen beslutade om
nade de unga kvinnorna i salen
SÅVÄL I STORT
att införa allmän och lika röstatt tala med ”storhildorna” och
SOM I SMÅTT.”
rätt för kvinnor och män.
ta del av deras rika erfarenheter.
– Det var ingen självklar utAnne Ramberg konstaterade
andreas norlén
veckling, utan rösträtten geatt nätverket Hilda sedan starnomfördes efter en lång kamp
ten samlat mer än 10 000 deltaoch med hjälp av ett starkt ledarskap, fastgare till sina olika arrangemang. Hon berätslog Andreas Norlén, som sedan gick över
tade också att nätverket nu arbetar med en
till att förmedla sin syn på ledarskap.
handbok om ledarskap, baserad på Hildas
Norléns främsta erfarenheter av ledarskap,
och storhildornas erfarenheter. Boken kom18

som han presenterade i form av en lång rad
nyckelbegrepp, kommer dels från tiden som
ordförande i konstitutionsutskottet 2014–
2018. Norlén arbetade då tillsammans med
vice ordförande Björn von Sydow aktivt för
att åter göra utskottet till en aktiv granskare
av regeringen, snarare än ännu en arena för
partipolitiskt käbbel.
– Vi bestämde oss tidigt för att söka enighet och samförstånd för att sätta normer för
ett bra regeringsarbete, som kan stå sig oavsett vilka partier som för tillfället sitter i regeringen, sa Andreas Norlén.
Uppsåtet lyckades, och KU var under Norléns ledning enigt i nästan alla gransknings
ärenden som behandlades.
Dels byggde Andreas Norlén förstås också
på erfarenheterna från den svåra regeringsbildningen, som pågick hela hösten och större delen av vintern efter valet 2018.
ADVOKATEN NR 4 • 2019
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Det kvinnliga juristnätverket Hilda
bjöd för trettonde året i rad in jurister från advokatbyråerna, domstolsväsendet, åklagarmyndigheten och
andra arbetsplatser inom både den
privata och offentliga sektorn.

– Så vad formar ett gott ledarskap, frågade
Andreas Norlén retoriskt, och gav själv svaret att det präglas av både hjärta och hjärna.
Hjärta stod i Norléns presentation, å ena
sidan, för känslomässiga förmågor, som att
visa engagemang och arbetsglädje, att se
medarbetarna och vara sig själv.
– Engagemang är viktigt för ett gott ledarskap. Ledaren ska vara närvarande på riktigt
och brinna för det han gör, såväl i stort som
i smått. Om människor ser att man brinner
vill de också vara med, sa Andreas Norlén.
Andreas Norlén betonade också att alla
människor i organisationen är just männis
kor, inte bara kugghjul i ett maskineri.
– En god ledare förmår att se och förvalta
vars och ens drömmar och ambitioner, sammanfattade han.
Hjärna, å andra sidan, symboliserar förstås
de mer intellektuella grunderna i ledarskaADVOKATEN NR 4 • 2019

ANDREAS NORLÉN
Andreas Norlén är disputerad jurist och var,
innan han tog plats i riksdagen för Moderaterna
2006, verksam som forskare och lärare vid Linköpings universitet. Efter valet 2014 blev Norlén
konstitutionsutskottets ordförande. 2018 valdes
han till talman för Sveriges riksdag.

pet. Här tryckte Andreas Norlén på vikten
av att som ledare ha tydliga mål och veta
vart man vill ta organisationen. Det är också viktigt att ha kunskap om verksamheten
– annars är det lätt att bli lurad av dåliga råd,
påpekade han.
”NYA SITUATIONER KRÄVER NYA REGLER”
Kreativitet är en annan egenskap som kan
spela stor roll, inte minst när situationen
plötsligt ser helt annorlunda ut än vad den
brukar göra. Detta ställdes Andreas Norlén

inför som talman, då partierna visade sig ha
mycket låsta positioner i regeringsfrågan och
gamla arbetsformer inte längre fungerade.
– Nya situationer kräver nya regler och arbetsformer, sa Norlén, som samtidigt pekade
på att det många gånger kan vara bekvämt
att göra som man alltid gjort.
Andra viktiga rationella grunder i ledarskapet är, enligt Andreas Norlén, förmågan
till långsiktighet och samförstånd, eftertanke, ordning, rättvisa och tydlighet.
Andreas Norlén sammanfattade sitt ledarskapsideal som ”principfast pragmatism”, ett
slags förmåga att känna de grundläggande
värdena i verksamheten och att därmed se
vad som går att kompromissa om.
– En god ledare bottnar i sina egna värderingar och har därmed förmågan att leda till
principfast pragmatism, avslutade Andreas
Norlén. ¶

»
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Svårt att vara ämbetsman 
Efter 25 år som ämbetsman och chef inom
staten fick Ann-Marie Begler sparken från
Försäkringskassan – för att hon tillämpat
gällande regelverk. Hur blev det så, och
hur ska en ämbetsman egentligen förhålla
sig till politiska krav och åsikter? Det gav
Begler svar på i sin föreläsning.
Ann-Marie Beglers föredrag på Rakel lockade en stor publik, som fick ta del av Försäkringskassans förra generaldirektörs erfarenheter av livet som ämbetsman. De fick också
höra en del ganska frispråkiga synpunkter på
politikers inblandning i förvaltningen.
Ann-Marie Begler konstaterade att den
svenske ämbetsmannen är känd som omutbar, objektiv och effektiv, egenskaper som
utgör viktiga grunder för demokratin. Samtidigt utsätts ämbetsmannen för olika påtryckningar och en tilltagande press.
– Det är stor skillnad mot när jag började i ledande position för 25 år sedan. Utvecklingen har gått åt bägge hållen. Det är
DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN
Den statliga värdegrunden består av sex
grundläggande principer som ska ”lägga en
professionell plattform för alla statsanställda
och gör det tydligt vad det innebär att jobba i
staten”.
l Demokrati l Legalitet l Objektivitet
l Fri åsiktsbildning l Respekt
l Effektivitet och service

förklara det regelverk som myndigheterna
till exempel en tydligare skiljelinje mellan
arbetar utifrån.
Regeringskansliet och myndigheterna i dag
– Att kalla upp generaldirektören för ett
än förr samtidigt som myndigheterna är besamtal blir ett sätt att markera
tydligt mer granskade i dag, sa
gentemot väljarna. Samtidigt
Ann-Marie Begler.
”ATT KALLA UPP skapar det osäkerhet och oro
Den offentliga förvaltningen
har på senare år skakats av en
GENERALDIREK för var gränserna egentligen går
mellan politik och förvaltning,
rad affärer och skandaler. Ska
TÖREN FÖR ETT
sa Ann-Marie Begler.
det tolkas som att moralen i
SAMTAL BLIR ETT
Hon, och även oppositionsförvaltningen blivit sämre? Nej,
partierna, uppfattade det som
svarade Ann-Marie Begler, som
SÄTT ATT MAR
snarare ansåg att den etiska niKERA GENTEMOT just en sådan politisk markering när hon fick lämna uppdravån höjts ytterligare med bland
VÄLJARNA. SAM get som generaldirektör för Förannat mindre tolerans för gåvor
TIDIGT SKAPAR
säkringskassan – helt enkelt för
som kan tolkas som försök till
påtryckningar.
DET OSÄKERHET att hon och hennes myndighet
tillämpade gällande lagstiftning.
Däremot har en rad förändOCH ORO FÖR
– Myndigheter styrs av lagringar i samhället gjort uppVAR GRÄNSERNA stiftning, instruktioner för myndraget som ämbetsman svåraEGENTLIGEN GÅR digheten och regleringsbrev,
re, menade Ann-Marie Begler,
som bland annat pekade på att
MELLAN POLITIK inte av vad en enskild minister
säger vid ett torgmöte, fastslog
verksamheterna blivit allt mer
OCH FÖRVALT
Begler, som också pekade på att
komplexa och att det i dag ställs
NING.”
hon som generaldirektör flera
höga krav på effektiviseringar.
gånger informerat regeringen
Medierna har också blivit skickann-marie begler
om brister i lagstiftningen.
ligare, vilket leder till att fler fel
Men hur ska en ämbetsman då
avslöjas.
navigera i den allt svårare miljön? Ann-MaEtt stort problem, som kan handla om det
rie Beglers rekommendation för ämbetsmän
parlamentariska läget i Sverige, är dock envar att ta fasta på den statliga värdegrunden.
ligt Begler, att politikerna i dag tycks allt
– Den som lever enligt den statliga värmer oroliga för att förlora väljare, och att
degrunden kan vara nöjd även om man får
de ibland väljer att rikta strålkastarljuset på
sparken, konstaterade Ann-Marie Begler. ¶
förvaltningen, i stället för att stå upp och

Mycket oklart

”Om Lehman Brothers varit lite mer av
Lehman Sisters hade vi kanske inte behövt
uppleva den tragedi som inträffade med företaget.” Uttalandet gjordes av Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden,
och speglar hur vi ofta ser på kvinnors och
mäns olika riskbenägenhet.
Citatet blev upptakten till Rakelseminariet
med Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stock20
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Män är i genomsnitt något mer riskbenägna
än kvinnor. Men skillnaderna är så små
att de inte kan generaliseras till enskilda
individer, och de är dessutom svåra att
förklara. Det berättade professor Anna
Dreber Almenberg för engagerade seminariedeltagare.
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när politiska vindar blåser
Ann-Marie Beglers
rekommendation för
ämbetsmän var
att ta fasta på den
statliga värdegrunden.
Hon konstaterade att
den som lever enligt
den kan vara nöjd även
om man får sparken.

FOTO: ULRIKA ÖSTER

i forskningen om könsskillnader
holm, där Anna Dreber Almenberg tog sig an
uppgiften att berätta vad forskningen egentligen säger om könsskillnader i risktagande.
Det finns, berättade hon, robusta studier
som visar att män i genomsnitt är något mer
riskbenägna än kvinnor. Skillnaderna är
dock så små att de inte går att tillämpa på
individnivå – av till exempel två kolleger på
samma arbetsplats är det inte alls säkert att
mannen är en större risktagare än kvinnan,
påpekade Anna Dreber Almenberg.
Mycket tyder också på att även andra faktorer än kön spelar in här, som utbildning
och branschkultur. Det gör att uttalandet
om Lehman Sisters kan ifrågasättas, fastslog Anna Dreber Almenberg.
– De som sökt sig till finansbranschen kanske är mer lika än olika, och Lehman Sisters
ADVOKATEN NR 4 • 2019

hade kanske inte alls agerat så annorlunda
än Lehman Brothers, sa hon.
Men vad kan då förklara de skillnader
som ändå finns på gruppnivå mellan män
och kvinnor? Det har forskningen i dag inte
något riktigt svar på, förklarade Anna Dreber Almenberg.
Könshormoner, framför allt testosteron,
lyfts ibland fram som förklaring till exempelvis att män i medeltal tjänar mer än kvinnor. Det finns också undersökningar som har
visat en korrelation mellan högre testosteronnivåer och ökad riskbenägenhet hos män.
Det är dock omöjligt att utifrån detta säga
något definitivt om orsakssambanden, och
de studier som gjorts där testosteron administreras till kvinnor eller män hittar ingen
effekt på risktagande.

Anna Dreber Almenberg och hennes forskarkolleger genomförde nyligen en randomiserad, så kallad dubbelblind, studie på
kvinnor. En grupp av deltagarna fick p-piller, som hämmar testosteronnivåerna, medan den andra fick placebo. Efter en period
fick deltagarna genomgå ett test för att se
hur riskbenägna de var i ekonomiskt beslutsfattande.
Studien gav vad forskarna kallar ett nollresultat.
– Vi hittar inget stöd för att det skulle finnas någon slags hormonell grund för könsskillnader i ekonomiska beslut, sa Anna
Dreber Almenberg, och tillade att p-pillren
däremot påverkade både det allmänna välbefinnandet och det sexuella välbefinnandet
negativt. ¶
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Vägen
lyckat

»

Ett reflekterande
ledarskap innebär,
enligt Isabella Ramsay,
att man som ledare inser
i hur stor utsträckning
man de facto påverkar
dem man arbetar med.
22

När Isabella blev delägare på Mannheimer
Swartling, MSA, var det inte ledarskapet i
sig som lockade utan mer en vilja att få vara
med och påverka. Med tiden har hon insett
hur stor betydelse gott ledarskap har för byråns fortsatta framgång.
– Nästan alltid när det kommer grus i maskineriet på något sätt beror det på brister
i ledarskapet och/eller kommunikationen,
slog Isabella Ramsay fast på klingande finlandssvenska på det välbesökta seminariet.
I frågan om mångfald ställs ledarskapet
på sin spets, enligt Ramsay. MSA arbetar sedan länge aktivt för ett ledarskap som främjar mångfald. I dag är 14 av 81 (17,3 procent)
delägare kvinnor. Under perioden 1996–2009
upptogs färre än en handfull kvinnliga delägare totalt, men sedan dess har utvecklingen
varit klart positiv. I delägarupptag 2010–2019
är andelen kvinnor mer än en tredjedel. I
delägarupptag 2018–2019 är andelen kvinnor
3 av 8, så vi rör oss mot 50–50 i nya delägarupptag.
– Det börjar alltså se mycket bättre ut och
det är viktigt att fortsatt ha blicken framåt
i stället för att gräma sig över historien, sa
Ramsay som underströk att det finns flera
skäl att öka andelen kvinnliga delägare:
l en allmän fråga om gott ledarskap och
anständighet
l biträdande jurister ska ha lika förutsättningar oberoende av kön
l affärsmässigt viktigt för att kunna ”toppa laget” även på längre sikt, med tanke på
den jämnare könsfördelningen bland nyanställda jurister
l även affärsmässigt motiverat på kort sikt
i ljuset av krav från klienter på jämställdhet.
Isabella betonade att varje enskild delägare och annan person med handledaransvar
kan och ska göra skillnad i mångfaldsarbetet.
ADVOKATEN NR 4 • 2019
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I advokatbyråns arbete för ökad mångfald ställs ledarskapet på sin spets. Det
konstaterade Isabella Ramsay, delägare på
Mannheimer Swartling.
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fram för ett
mångfaldsarbete
DE VIKTIGA SPRÅNGBRÄDORNA
Isabella konstaterade att man inom byrån
dragit slutsatser om vad de gemensamma
framgångsfaktorerna, så kallade ”språngbrädor”, är i de enskilda fallen inom byrån.
Den första språngbrädan kallade Isabella ”ledarskapet över dig själv.” Isabella betonade
att man måste lyssna till sig själv och fråga:
vad vill jag?
OM MÅNGFALD
– Om man kommer fram till att man vill
MSA bedriver ett medvetet och strukturesatsa på delägarskap, håll ögonen på bollen
rat mångfaldsarbete, där det allra viktigaste
och ha en positiv grundinställning. Låt dig
arbetet, som sagt, sker i verksamhetsgrupinte dras ner i dina eller andras grubblerier.
perna och av varje enskild delägare och anJobba hårt, ta chanser, sök upp chanser, sa
nan senior befattningshavare i sin handlehon och tillade att det är viktigt att ha tilldarroll.
tro till att saker och ting löser
– Eftersom det är där det viksig samt att ha tålamod.
tiga jobbet görs, är det viktigt
Den andra språngbrädan
att varje person med en ledande
”OM MAN KOM
handlar om gynnsamma förroll är medveten om de subtila
MER FRAM TILL
hållanden i den externa omgivfördomar och förutfattade meningen.
ningar som man kanske bär på
ATT MAN VILL
– Det är viktigt att ha en hejaså att man kan motverka dem,
SATSA PÅ DEL
grupp i bakgrunden, sa Isabella
sa Ramsay.
ÄGARSKAP, HÅLL och berättade att för hennes del
– Ett reflekterande ledarskap
innebär också att man som ledaÖGONEN PÅ BOL är det framför allt familjen och
den nära släkten. Det är också
re inser i hur stor utsträckning
LEN OCH HA EN
viktigt att ha ett jämställt förhålman de facto påverkar dem man
POSITIV GRUND lande om man är i ett förhållanjobbar med. Att man genom sitt
INSTÄLLNING.”
de, sa Isabella och tillade:
agerande faktiskt kan få dem att
– Det är viktigt att ens partner
blomstra eller krokna. Det är A
isabella ramsay
drar sitt strå till stacken utan att
och O när det gäller ledarskap
knussla, sa Isabella och tillade
med hjärtat.
att man inte heller ska vara rädd för att ta
Inom byråns mångfaldsarbete har man hithjälp för att underlätta vardagen.
tills bland annat gjort djupintervjuer med
Den tredje språngbrädan är goda förebilkvinnliga delägare och biträdande jurister,
der. För Isabellas del har till exempel hennes
skapat ett omfattande bibliotek av ”dos and
föräldrar som båda förvärvsarbetade visat
don’ts” samt tagit fram riktlinjer för ett leatt det går att kombinera ett bra familjeliv
darskap som främjar mångfald, som ska stödmed krävande arbete.
ja delägarna och andra i ledande befattning
Den fjärde och sista språngbrädan handi sitt ledarskap. Det sker även en kontinuerlar om bra chef(er) och mentorer. Isabella
lig utveckling av ledarskapet som innefattar:
berättade att en viktig person för henne var
ökad medvetenhet om förutfattade meningden tidigare justitiekanslern Anna Skarhed
ar, hantering av svåra situationer och konsom varit hennes mentor inom juristnätverkreta förbättringsåtgärder för att säkerställa
ket Hildas mentorprogram Sofia.
att de anställda trivs och blomstrar på jobbet
– Det var lite häftigt att ha JK som menoch coachas i sina karriärer.
– Skillnaden görs ”på golvet”, i hur vi alla
agerar mot varandra i vardagen. Den polletten har till all lycka trillat ner hos allt fler
av oss, sa hon och tillade att det är oändligt
mycket effektivare än att delegera frågan till
en liten grupp som diskuterar de här frågorna sinsemellan.
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ISABELLA RAMSAY
Finlandssvenska Isabella Ramsay från Helsingfors följde med sin dåvarande pojkvän
och senare make till Stockholm. Isabella, som
blev svensk advokat 2007, har arbetat på
Mannheimer Swartling i tjugo år. 2011 blev hon
delägare på byrån.
Som jurist var hennes mål tidigt inställt på
att arbeta med affärsjuridik. Hon lockades av
att här arbetade smarta, trevliga människor
med ”stuns i steget” och att arbetsuppgifterna
var spännande och utmanande. I takt med åren
har kollegialiteten och sammanhållningen vuxit
fram som det allra viktigaste.
– Vi bygger något tillsammans i team för att
hjälpa våra klienter. Det är en oerhört tillfredsställande upplevelse. Visserligen är det många
arbetstimmar, men det är ett fritt och självständigt arbete.

tor. Vi hade långa spännande diskussioner
om allt som det innebär att vara människa.
Isabella betonade även hur viktigt det är
med arbetsglädje, uppmuntran, förtroende
och att man verkligen bryr sig om varandra
på arbetsplatsen.
OM ”ME TOO”
Isabella tog även upp ett par aspekter på ”me
too”-frågan. Rörelsen har i sig varit bra på
många sätt, underströk hon, men hon poängterade att det är viktigt att skilja på sådant
som människor gör av illvilja och mindre allvarliga saker människor gör av tanklöshet.
– Skilj på problem och icke-problem. Det
finns en tendens att mindre allvarliga saker
som sker av tanklöshet får för stora proportioner. Det i sin tur kan döda arbetsglädjen
och leda till att människor drar sig undan,
sa Isabella Ramsay som underströk att dåligt beteende inte ska accepteras men hon
uppmanade att ge den som är tanklös ”the
benefit of a doubt” och möjlighet att korrigera sitt beteende.
– Säg ifrån, men var konstruktiv, visa den
respekt du själv efterfrågar, sa hon och til�lade:
– Skäll inte på fel träd! ¶
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”Ängsliga chefer och
ledare tror jag inte på”
Vill man verkligen förändra fungerar det
inte att vara en blyg viol. Det sa Advokatsamfundets avgående generalsekreterare
Anne Ramberg i ett samtal med P1-journalisten Martin Wicklin vid Rakelkonferensen.

ker. Livet blir så ängsligt om man ska vara
det, sa hon, och fortsatte:
– Det är viktigt att vara trygg i sin roll som
ledare. Ängsliga chefer och ledare tror jag
inte på.
Anne Ramberg berättade om
bakgrunden till Hilda, att kvinAnne Ramberg medgav att hon
känt sig nervös inför intervjun
”JAG ÄR INTE SÅ nor då för 13 år sedan var klart
underrepresenterade i ledande
och att hon inte var helt bekväm
RÄDD FÖR VAD
positioner i rättsväsendet, förmed att sitta där på scenen.
ANDRA TÄNKER. valtningen och advokatkåren.
– Det är roligt att se alla, men
Ett nästan ännu större problem
jag tycker att det finns så många
LIVET BLIR
var att kvinnor då inte ens sökte
andra i salen som skulle sitta
SÅ ÄNGSLIGT
de ledande befattningarna, konhär i stället, förklarade hon i
OM MAN SKA
staterade Anne.
samtalet, som kom att röra sig
VARA DET.”
– Vi ville stärka kvinnorna i
allt från Annes barndom, via
deras
professionella roll så att
Hildas syfte och arbete, till adanne ramberg
de åtminstone skulle söka tjänsvokatens roll i rättsstaten.
terna. Det gör de nu, fastslog
Medial uppmärksamhet är
hon.
annars något som Anne Ramberg inte skytt,
Anne Ramberg sade sig annars inte vara
och en viktig del av Annes uppdrag. Martin
särskilt förtjust i begrepp som manliga strukWicklin konstaterade att Anne Ramberg ofta
turer, något som hon ibland fått kritik för. En
varit frispråkig i debatten, och aldrig verkar
förklaring är att Anne själv aldrig har uppha varit rädd för vad andra tycker och tänker
levt att hon diskriminerats.
om henne. Och Anne höll med.
– Snarare har jag fått tillfällen som jag inte
– Nej, jag är inte så rädd för vad andra tän-

hade fått som man, kanske för att jag har
märkts mer som kvinna, sa hon.
För att kunna förändra gamla mönster är
det också viktigt att våga ta plats, menade
Anne.
– Goda arbetsplatser ska självklart ha plats
för alla typer av människor. Men det finns en
verklighet också, som man måste förhålla sig
till. Och du förändrar ingenting genom att
vara en blyg viol i en machomiljö, sa hon.
Anne Ramberg fick också förklara för
Martin Wicklin och publiken varför advokat är världens finaste yrke.
– Du har en klient – ordet betyder skyddsling – som du företräder mot någon annan.
Det är en speciell känsla och mycket tillfredsställande att göra skillnad för den som behöver stöd. Som advokat är du dessutom ofta
den enda som ger stöd, sa Anne Ramberg,
som tryckte på yrkets betydelse i rättsstaten.
Hon fortsatte:
– Det är viktigt att inte yrket bara blir business, utan att vi upprätthåller våra etiska
regler. Om vi inte värnar dem ser jag framför mig att klienterna kan förlora sina privilegier. ¶

Jurister från
när och fjärran
utbytte
erfarenheter

Louise Berlin och Sofia Grape.
24
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P1-journalisten Martin Wicklin intervjuade Anne Ramberg
och hon svarade
bland annat på varför
advokatyrket är det
finaste i världen.

Unik skrift om Hilda överlämnades till Anne Ramberg
Rakelkonferensen avslutades med en överraskning för både intervjupersonen och
publiken, när Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing delade ut nätverket Hildas
nyproducerade verksamhetsberättelse över
de år som gått sedan starten år 2006.

FOTO: TOM KNUTSON

– Det var du som tog initiativet till Hilda,
och när du nu lämnar generalsekreterarposten finns det därför anledning att summera
Hildas 13 första år, sa Maria Billing till Anne
Ramberg.
Maria Billing beskrev skriften som ”impo-

nerande läsning om ett imponerande projekt” och lämnade över den med orden ”äras
den som äras bör”, vilket också utgör den
första rubriken i Hildaskriften.
Anne Ramberg blev både rörd och överraskad och tackade alla dem som blivit kära
vänner inom nätverket.
– Det har varit tuffa bandage ibland, men
det har gått bra för att jag har känt stödet
från er Hildor, sa hon, och avtackades med
stående ovationer från publiken.
Den nyproducerade verksamhetsberättelsen visades för första gången upp under

årets Rakelkonferens. Skriften har producerats av tidskriften Advokatens redaktion på
initiativ av Maria Billing samt med stöd av
en redaktionskommitté av storhildor.
Skriften presenterar Hildas historia och
olika projekt i ord och bild. Den innehåller
också en rad nyskrivna krönikor författade
av medlemmar i Hilda och Ruben, samt intervjuer med flera deltagare i Hildas olika
projekt.
Skriften finns att laddas ner eller läsas på
Hildas webbplats, https://www.advokatsamfundet.se/hilda/. ¶

Anna Skarhed, Inger Söderholm och
Maria Hallqvist.

Kim Dohm-Hansen, Elin CarleEkdahl, Eva Wendel Rosberg och
Ulrika Geijer.

Anna Skarhed, Anne Ramberg och
Mari Heidenborg.

Anneli Olsson, Marie-Jeanette
Axelius Friberg och Veronika
Arvidsson.

Helene Lövung och Anna Fridh Welin.

Lena Frylemo och Helena Östman.

Johanna Edler och Lotta Wendelsson.

Ninni Holfve och Madeleine Onnela.
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Starkt
oberoende
när poliser
utreds för brott
Fall där poliser eller andra aktörer inom rättsväsendet
misstänks för brott får ofta stor uppmärksamhet i media
och väcker frågor kring hur dessa brottsmisstankar utreds.
TEXT: EVA EKHOLM

N

är en polis misstänks för brott hanteras det av polisens avdelning för
särskilda utredningar, SU, och särskilda åklagarkammaren, SÅK. Dessa in
stanser hanterar brottsmisstankar mot polisanställda, polisstudenter samt ytterligare
några yrkeskategorier, exempelvis åklagare,
domare och riksdagsledamöter. I dagsläget
hanterar de inte brottsmisstankar mot advokater.
– Det förs diskussioner om även advokater
borde omfattas eftersom det kan vara problematiskt om en åklagare i ett vanligt mål
möter en advokat som åklagaren även be-

driver förundersökning mot, säger Anders
Jakobsson, chef för SÅK.
SU får in drygt 6 000 anmälningar om
brottsmisstanke per år. SÅK får in fler ärenden då de även hanterar hastighetsöverträdelser av exempelvis poliser.
Majoriteten av anmälningarna kommer
från allmänheten, men det är inte ovanligt
att poliser anmäler kollegor. Poliser har anmälningsplikt, om någon underlåter att göra
det kan personen själv bli anmäld. Och den
så kallade kårandan tycks ha minskat.
– Min uppfattning är att om en polis exempelvis har använt övervåld så är kollegorna

Polisen spärrar återigen av
platsen där Eric Torell blev
skjuten till döds av polisen
i Vasastan, Stockholm. Eric
var en 20-årig man med
Downs syndrom.

Fördelning av brottskategorier anmälda till SU 2018
Fördelning av brottskategorier anmälda till SU 2018
FÖRDELNINGEN AV BROTTSKATEGORIER
ANMÄLDA TILL SU 2018

inte benägna att hålla personen om ryggen,
säger Jan Carlsson, biträdande avdelningschef/kanslichef vid SU.
Lagföringsgraden, samtliga ärenden inkluderade, är i snitt 3,5 procent.
– Det är en rimlig nivå med hänsyn till att
alla kan begå misstag i sin tjänsteutövning,
men det ska vara ganska allvarligt innan man
blir föremål för åtal och fällande dom. Och
när det gäller förtroendet för yrkeskategorierna vore det förstås förödande om lagföringen var betydligt högre, säger Anders
Jakobsson.
SKA POLISER UTREDA POLISER?
Från tid till annan uppstår diskussioner om
det är rätt att poliser utreder poliser, eller
om en fristående myndighet borde upprättas.
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SU OCH SÅK
Avdelningen för särskilda utredningar, SU, tillhör polismyndigheten men är oberoende och
avskild från övrig polisverksamhet.
Särskilda åklagarkammaren, SÅK, är separerad från den vanliga åklagarorganisationen
och är den enda av åklagarkamrarna som organisatoriskt lyder direkt under Riksåklagaren.
SU och SÅK är nära knutna till varandra.

Ebba Sverne Arvill,
polisdirektör,
hovrättsassessor
och chef för
avdelningen
för särskilda
utredningar (SU)
inom Polisen.

Jan Carlsson,
polismästare
och biträdande
avdelningschef/
kanslichef vid
SU.

Anders
Jakobsson,
överåklagare
och chef för
särskilda
åklagarkammaren
(SÅK).

SEMINARIUM
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Utredningar mot poliser och andra aktörer
inom rättsväsendet
Advokatsamfundet bjöd in till en informationsträff den 1 april, i samfundets lokaler i
Stockholm. Föreläsare var Ebba Sverne Arvill,
polisdirektör, hovrättsassessor och chef för
avdelningen för särskilda utredningar (SU)
inom Polisen; Jan Carlsson, polismästare och
biträdande avdelningschef/kanslichef vid SU
samt Anders Jakobsson, överåklagare och chef
för särskilda åklagarkammaren (SÅK).

– I samband med omorganisationen av polisen 2015 vägdes återigen oberoende mot
kvalitet i en parlamentarisk utredning som
enigt ansåg att kvalitetsskälen talade för att
verksamheten skulle bedrivas inom polisen,
ADVOKATEN NR 4 • 2019

och SU inrättades, säger Ebba Sverne Arvill,
chef för SU.
För att säkra oberoendet är SU:s verksamhet – även genom separata lokaler – avskild
från övrig polisverksamhet. SU tilldelas en
årlig anslagspost av regeringen vilket innebär att Polismyndigheten inte kan påverka
storleken på eller användandet av SU:s budget. Avdelningschefen tillsätts av regeringen och årsrapporten är åtskild från övriga
inom polisen.
– Ytterligare en sak som ger oberoende är
att om en polisanmälan upprättas som rör någon av de personalkategorier vi hanterar förs
den över till våra datasystem och åtkomstskyddas hos polisen. SU har dock tillgång till
polismyndighetens register. Vi i vår tur lämnar alla ärenden till SÅK, vars åklagare fattar

beslut om förundersökning och agerar förundersökningsledare, säger Ebba Sverne Arvill.
Hon tillägger att det finns riktlinjer som
gäller för hela Polismyndigheten, exempelvis om vem som får ta upp anmälan mot en
polis och att man måste stämma av med SU
eller SÅK innan man har debriefing i grupp
om det pågår ett ärende.
Det finns ett nationellt insynsråd och sju
regionpolisråd för insyn i Polismyndighetens arbete. Dessa råd har ett särskilt uppdrag att granska SU:s polisrelaterade ärenden, de får kontinuerlig information och har
exempelvis rätt att sitta med vid förhör.
Trycket från media är ofta mycket stort i
de ärenden som SU och SÅK hanterar och
båda instanserna svarar så långt det är möjligt med hänsyn till sekretessen. ¶
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En lag räcker inte – för
eglantyne jebb hade kanske gett ett litet glädjeskrik. Elin
Wägner hade säkert applåderat. Eller åtminstone, som
jag och mina kollegor, klappat oss och andra barnrättsorganisationer på axeln innan vi kavlade upp skjortärmarna igen. Grundarna av internationella och svenska
Rädda Barnen, Jebb och Wägner med flera, grundade
en rörelse som i hundra år kämpat för barns rättigheter.
När beslut fattades om att barnkonventionen blir lag i
Sverige i januari 2020 hade samtliga svenska barnrättsorganisationer nått ett viktigt delmål. Men ett mål är inte
slutet på ett arbete, utan snarare början för att stärka
barns rättigheter ytterligare.
Redan 1924 antogs deklarationen om barns rättigheter av Nationernas Förbund, skriven av just Eglantyne
Jebb. 1989 formulerades en mer aktuell version, nämligen barnkonventionen.
Som ett av de första länderna att ratificera konventionen har Sverige visat sig vara ett land som tar barn och
ungas rättigheter på allvar. Vi har, precis som alla de 196
länder som skrivit på konventionen, skyldighet att skydda barn baserat på de 54 artiklar som ingår i konventionen. Det innebär att Sverige vart femte år rapporterat till
FN:s barnrättskommitté om vad som gjorts för att tillgodose barns rättigheter. Men nu blir barnkonventionen
en egen rättskälla. Det betyder att ett ombud för barn i
olika tvister eller rättsprocesser kan hävda att ett beslut
strider mot barnkonventionen och att domstolar och
myndigheter då måste beakta barnkonventionen i högre
utsträckning än tidigare. Det är främst i speciallagstiftning utan skrivningar om barnets bästa, exempelvis vid
utmätning av föräldrars skulder där beslutet kan påverka
barnet. Nu kan barnkonventionen som lag tydligt markera att barnets bästa ska beaktas, utredas och redovisas
i samtliga mål och ärenden som rör barn.
Därför är Rädda Barnen självfallet positiva till att riks-
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OLA MATTSSON
Ola Mattsson är Sverigechef för
Rädda Barnen och har tidigare bland annat varit ordförande i
Röda Korsets Ungdomsförbund,
projektledare för MR-dagarna, föreståndare för Demokratiakademin,
generalsekreterare för Svenska
Freds- och Skiljedomsföreningen
samt regionchef och biträdande
Sverigechef för Rädda Barnen.

dagen röstade för att barnkonventionen blir lag. I juni
2018 firade vi att regeringen tagit nästa steg för att visa
att barns rättigheter ska tas på allvar. Men det betyder
inte att vi lutar oss tillbaka och tror att alla barn i Sverige är skyddade. Tvärtom. Nu börjar utmaningen med att
implementera lagen och säkerställa att den efterföljs.
per automatik att alla bekymmer
är ur världen. Kunskap krävs för att efterleva lagen. Det
här är bred lagstiftning som kommer beröra flera olika
områden, allt ifrån asylprocesser, LVU och svenska barn
som befinner sig i konfliktområde till utmätning, och
därför trycker vi på vikten av att se lagen i sin helhet,
istället för se olika separata delar som fyller olika syften.
Först och främst måste barn och de som arbetar med
barn förstå konventionen och dess omfattande skyddsnät för alla upp till 18 år.
En som har möjlighet att se denna helhet är Barnombudsmannen. Men Barnombudsmannen är den enda ombudsmannafunktionen i Sverige som inte får föra talan i

att lagstifta betyder inte
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tidigt att andas ut
enskilda fall. Det innebär att Barnombudsmannen inte
får lyfta enskilda klagomål från den grupp den representerar. Samtidigt ser vi positivt på att Barnombudsmannen får utbildning i barnkonventionen finansierad av
staten, men det måste förenas med att denne även kan
höja rösten för de barn som är tysta.
Barnens juridiska skyddsnät är fragilt och regeringen
gör inte en tillräcklig ansträngning för att stärka det. För
samtidigt som Barnombudsmannen inte kan föra enskilda falls talan kan inte barn överklaga när dess rättigheter kränks. Sverige har skrivit på samtliga 54 artiklar och
tilläggsprotokoll till barnkonventionen, förutom ett. Det
tredje tilläggsprotokollet innebär att ett barn kan överklaga när någon kränker dess rättigheter. Rädda Barnen
kräver därför att regeringen ska skriva på det tredje til�läggsprotokollet, så att barn ges möjlighet att lämna in
klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i
hemlandet.
är att de når dem
som berörs. I dag lär sig många barn om både barnkonventionen och mänskliga rättigheter i skolan, men vår
förhoppning är att lagstiftningen kommer att bli ett uppvaknande för samtliga lärare att låta barn förstå innebörden och historien bakom konventionen. Rädda Barnen
arbetar ständigt på material som kan gå ut till skolklasser med information, med den starka förhoppningen om
att barn får en djup förståelse om hur de får behandlas.
Men en så pass bred, och stundtals luddig, lagändring
förutsätter att fler kan få obligatorisk utbildning i frågan. Därför anser Rädda Barnen att statliga medel inte
bara ska finansiera Barnombudsmannens utbildning om
konventionen. Medel behöver avsättas till utbildning för
jurister, statliga myndigheter och tjänstemän, något som

en förutsättning för rättigheters genomslag
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även FN:s barnrättskommitté och Barnrättsutredningen
slår fast.
Även kommuner bär ett viktigt ansvar och behöver
avsätta pengar i den kommunala budgeten till tillfällen
med utbildningar, reflektioner och handledning. För att
det ska ske en reell förbättring måste socialsekreterare,
fritidspedagoger, lärare, kuratorer och andra som möter barn i deras vardag förstå hur barnets rättigheter ska
efterföljas. Regioner med betydande ansvar kring barns
fysiska och psykiska hälsa kommer även de att behöva
vidareutbildning kring vad den nya lagen innebär.
Under 2015 sökte många asyl i Sverige och vi kunde
tydligt se hur ett juridiskt skydd för barn saknades. Det
såg även FN:s barnrättskommitté, som riktade kritik
mot Sverige för den tillfälliga migrationslagstiftningen.
Asylprocessen utgick ifrån föräldrarnas situation och
tog inte hänsyn till vad som var bäst för barnen. Att regeringen inte såg vad ett beslut hade för konsekvenser
för barn är allvarligt och direkt skadligt. Förhoppningen
är att en lagstiftning som skyddar barn kan ha en effekt
i migrationsärenden, men det förutsätter att kompetensen finns, att Barnombudsmannen kan lyfta enskilda klagomål och att barn har möjlighet att överklaga.
– något jag alltid trycker på. Det är jättebra att
barnkonventionen blir lag. Barnrättsorganisationer jublar över att Sverige kommit långt i frågan. Men en lag
är inte en lag bara för att det står på pappret. Kunskap
om hur lagen ska appliceras i praktiken är nödvändig för
att barns rättigheter ska tillgodoses.

slutligen

Ola Mattsson
Sverigechef Rädda Barnen
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Snart lanseras

JP Juridiskt Bibliotek
Svaret – ett klick bort

Hur dömer domstolen
i liknande mål?

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

2007– samt NJA 1981 –
2010 –
2008 –

HFD/Regeringsrätten:
Kammarrätterna:
Förvaltningsrätterna:

2007 – samt RÅ/HFD-serien 1978 –
2005 –
1 september 2010 –

JP Infonet
Tillgängliggör juridisk information

FOKUS: AI OCH RÄTTSSTATEN

Algoritmernas
nya era är här
Algoritmerna eller artificiell intelligens, AI,
förvandlar hela samhället på ett sätt som
närmast kan liknas vid en digital revolution.
På svenska advokatbyråer är AI-tekniken
redan en del av den löpande verksamheten.
Advokater och forskare ser stora möjligheter
men varnar samtidigt för en övertro.
TEXT: ULRIKA ÖSTER RESEARCH: EVA EKHOLM
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Karl de Fine Licht.
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våra mobiltelefoner ska kopplas upp mot i varje stund
ar du sökt efter en seeller system för avfallshantering eller energitillförsel.
mesterresa på Google
Betydligt mer komplicerat blir det när, som i fallet
på sistone? Vill du kanmed utvärderingen av lärare, algoritmerna ger sig in
ske byta arbetsplats? Elpå områden som rör människors behov och att försöler är du oroad över din
ka styra, utvärdera eller förutsäga mänskligt beteende.
hälsa?
Dessa beslut får dessutom stora konsekvenser för enOavsett vad du letar
skilda människor.
efter har du förmodliKarl de Fine Licht, lektor i etik och teknik vid Chalgen redan upptäckt att
mers tekniska högskola i Göteborg, har kommit att inGoogle snabbt försöker
tressera sig för användningen av AI och dess konsehjälpa dig på trakvenser. Han pekar på att tekniken ger oss fantastiska
ven, med mängmöjligheter. Samtidigt varnar han för övertro på resulder av annonser
taten och möjligheterna.
om härliga resmål, hugade arbetsgivare, nätdoktorer
– Det kommer ut olika siffror, och eftersom programoch undermediciner. Lägg ihop alla sökningar du gjort
men är så otillgängliga och komplicerade så tänker man
på ett år, och datorn vet helt enkelt skrämmande mycklätt att de står för något som de kanske inte riktigt står
et om dig, dina behov och dina rädslor. Men hur?
för, säger han, och pekar på hur man i USA använt
Svaret är algoritmer, eller med ett sammanfattande
AI för att försöka förutsäga återfallsrisk hos dömda
begrepp: artificiell intelligens (AI). Genom sinnrika
brottslingar.
formler som väger in en rad parameSystemen för bedömning, vars retrar hos dig, hos den grupp du tillhör
sultat kan påverka intagnas möjlighet
och hos befolkningen som helhet, och
att bli villkorligt frigivna, tar bland
viktar dem mot varandra, kan datorn
annat in faktorer som antal tidigare
blixtsnabbt skapa en bild av dig och
brott och alkoholproblem. Men ockge dig vad du vill ha – eller vad du
så den intagnes hemort och brottsligförväntas vilja ha.
”Algoritmerna kan
het hos släktingar och vänner räknas
Algoritmstyrda annonser kan författa beslut mycket
in, med följd att personer från fattiga
visso vara irriterande och lite skrämsnabbare än vi. Om
och brottsdrabbade områden bedöms
mande. Kanske leder de till att du
man har med bias och
som mer återfallsbenägna än motsvagör en dålig affär eller köper något
rande personer från mer välbärgade
du inte tänkt. Men algoritmerna ansedan trycker ut en
Studier visar också att sysvänds i dag på många fler områden
massa beslut riskerar vi områden.
temen tenderar att felaktigt bedöma
än bara reklam – också där de kan få
att få massor av beslut
betydligt fler afroamerikaner som
mycket större och mer djupgående
konsekvenser.
som faktiskt förstärker återfallsbenägna än vita.
AI används också för att bedöma
Lärarna i Houstons fristående skoldet bias som finns i
våldsbenägenhet hos personer missdistrikt i USA blev väl medvetna om
systemet genom alla
tänkta för brott, bland annat i Washdetta när skoldistriktet år 2011 implebesluten i sig.”
ington DC i USA. Bedömningen ingår
menterade ett nytt utvärderingssyssom en del när en domstol utmätem för lärare, baserad på en algoritm.
karl de fine licht
ter påföljder, och har kritiserats av
Utifrån olika kriterier, som elevernas
många advokater för att befästa och
betyg i förhållande till snittbetygen i
förstärka rasism. Frågan om ras ingår visserligen inte
distriktet, fick datorn väga och mäta varje lärare. Där
i själva bedömningen. Det gör däremot en rad faktoemot tog den inte in socioekonomiska variabler, som
rer som tydligt pekar mot den misstänktes etniska och
elevernas hemmiljö eller föräldrarnas utbildningsnivå
sociala bakgrund, som bostadsort och närhet till krii ekvationen.
minella gäng.
De ”bästa” lärarna fick bonus. De ”sämsta” avskedaI just Washington DC användes algoritmen för riskdes. Systemet användes ända tills lärarfacket gick till
bedömningar av ungdomsdomstolarna från 2004. Först
domstol och krävde att det skulle stoppas (se fakta2018 utmanades systemet av advokater, som visade att
ruta på s. 38). Granskningen visade då på stora brister
metoden inte hade tillräckligt vetenskapligt stöd för
i både själva algoritmen och de data den matats med.
att domstolen skulle fästa vikt vid den.
– Problemet är förstås att modellerna bygger på data
SVÅRA ATT TOLKA
som är väldigt biased, skruvad på olika sätt, vilket gör
Inte bara i USA utan även i Europa fattas nu allt fler
att resultaten är rätt svåra att använda, och särskilt i det
beslut med hjälp av algoritmer. De allra flesta besluindividuella fallet, säger Karl de Fine Licht.
ten fungerar alldeles utmärkt och går helt obemärkt
På samma sätt som statistik blir förstås resultaten
förbi oss vanliga människor, som vilka satelliter som
ADVOKATEN NR 4 • 2019
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av algoritmerna helt beroende av vilka data som
matas in. En skillnad mot klassisk statistik är dock att
AI:s svar är betydligt svårare att ifrågasätta. Det finns
helt enkelt ingen att fråga. Datorn själv tiger – och räknar.
Resultaten av AI:ns räknande är alltså helt beroende av vilka data som från början stoppas in. Och data
tenderar i sin tur att vara färgade av det samhälle vi
lever i, med dess fördomar och skevheter. Till skillnad
från, möjligen fördomsfulla, människor, kan tekniken
också sprida skevheterna oändligt snabbt och effektivt.
– Algoritmerna kan fatta beslut mycket snabbare än
vi. Om man har med bias och sedan trycker ut en massa
beslut riskerar vi att få massor av beslut som faktiskt
förstärker den bias som finns i systemet genom alla
besluten i sig, säger Karl de Fine Licht.
LÄR SIG SJÄLV
Datorernas stora fördel gentemot människor är förstås
deras snabbhet och förmågan att processa enorma datamängder. Datorn gör inte heller några slarvfel, och den
blir inte trött, hungrig eller uttråkad som vi människor.
Tills helt nyligen har man dock kunnat invända att
datorer saknar den kreativitet och den förmåga till nyADVOKATEN NR 4 • 2019

tänkande som människor har. Men utvecklingen av så
kallad maskininlärning, där datorer får öva upp sig själva till att lösa problem, har kanske ändrat detta.
Ett exempel är schackdatorn AlphaZero, skapad av
Googles dotterbolag Deep Mind. AlphaZero startade
programmerad enbart med reglerna för schack. I ett
oändligt antal partier fick datorn sedan lära sig spelet,
genom att spela mot sig själv.
Resultatet slog schackvärlden med häpnad. På fyra
timmar nådde AlphaZero en nivå som slår de allra
flesta av världens schackspelare. Programmet krossade snabbt de traditionella schackmotorerna, som programmerats med all världens schackkunskap. AlphaZero visade också prov på något som liknar mänsklig
kreativitet, genom att datorn gjorde helt nya drag, som
ingen människa gjort tidigare.
Den danske stormästaren Peter Heine Nielsen kommenterade sin upplevelse av AlphaZero med att han
alltid undrat hur det skulle kännas om en överlägsen art
landade på jorden och visade oss hur de spelade schack.
”Det känns som att jag vet det nu”, avslutade han.
De självlärande datorerna ägnar sig inte bara åt
schack. De kan också hjälpa till med rekrytering eller
att bedöma låneansökningar. Och här blir det tydligt

I Houston, USA, blev
lärare i ett distrikt
utvärderade av ett
system baserad på
en algoritm. Utifrån
olika kriterier, som
elevernas betyg i
förhållande till snittbetygen i distriktet,
fick datorn väga och
mäta varje lärare. De
”bästa” lärarna fick
bonus. De ”sämsta”
avskedades.
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Christian Åhlund.

– Under de senaste ett eller två åren har policyskaatt algoritmerna kan bidra till att inte bara spegla förpare och politiker blivit allt mer medvetna om att de
domar, utan också att föröka dem.
måste fatta beslut och ta steg för att fastslå vilka värNär Google och Facebook lät sina datorer, utifrån
den som är viktiga och vilka som inte är det, säger hon,
enorma mängder data i form av namn eller bilder, lista
och konstaterar att tekniker och systemutvecklare reut vem som skulle få olika platsannonser blev resultadan talat om detta i många år.
tet, föga förvånande, mycket traditionellt. Män fick erDen ökade medvetenheten märks bland annat på att
bjudandena om höga chefsuppdrag eller traditionella
EU-kommissionen i slutet av 2018 tillsatte en experthantverkarjobb, medan kvinnorna fick annonser om
grupp med uppdraget att skapa etiska
lägre chefsbefattningar eller traditioriktlinjer för AI-användning. Virginia
nella kvinnoyrken.
Dignum är medlem i gruppen, som
På motsvarande sätt har självläranlevererade sina riktlinjer i april i år.
de datorer med uppdraget att bedöma
– Expertgruppens riktlinjer är
en låneansökan hittat lösningar som
just riktlinjer, inte regleringar eller
kan slå hårt mot enskilda. AI:n kom
”Det här blir en väldig
ens rekommendationer, utan ger en
nämligen fram till att postnummer
riktning och förslag på vilka områvar den bästa parametern att gå efutmaning för rättsden som är viktiga att se på, förklater, helt enkelt för att personer som
systemet, inte bara
rar Virginia Dignum, och tillägger att
bodde i välbärgade områden både fått
att använda de här
det också kan behövas ytterliga reglefler lån tidigare och förmodligen ockmöjligheterna som AI
ringar på EU-nivå eller inom staterna.
så förmått betala tillbaka dem.
En av grundstenarna i riktlinjerna
Med allt självständigare datorer
ger, utan rättssystemet
är
att all AI-användning måste följa
blir frågan också vem som egentligen
måste också se till att
gällande lagar. Men räcker dagens
har ansvaret för misstag och diskrimiproducera reglering
lagstiftning till för den nya tekniken?
nering. Det är en svår fråga att svara
som är användbar och Frågan har diskuterats i expertgruppå, säger Karl de Fine Licht.
pen.
– Det vi måste göra i dag är att bygeffektiv samtidigt.”
– I många fall är de tjänster och
ga en infrastruktur, institutioner, som
christian åhlund
produkter som skapas med AI sådafördelar ansvar för de här sakerna.
na att vi redan har regler för ansvar
Annars riskerar vi att hamna i en sioch konsumenträttigheter. Då behöver vi inte krångla
tuation där det liksom inte finns någon att utkräva antill saker mer än nödvändigt, säger Dignum.
svar ifrån, säger han.
Hon exemplifierar med en självkörande bil. Självklart
ska den följa de regler som finns i dag för bilar, kring
BEHÖVS INSTITUTIONER
säkerhet och ansvar om något går fel till exempel. DäVirginia Dignum, professor vid Umeå universitet, forsremot kan det förstås också komma att behövas särskild
kar i social and etisk artificiell intelligens. Hon upplelagstiftning just kring AI, påpekar Virginia Dignum.
ver att medvetenheten kring AI:s potentiella risker har
Expertgruppen, som består av 52 personer, ska nu ta
ökat i samhället på senare år.

EU-kommissionens expertgrupp för AI
presenterade i april sina riktlinjer för hur
man kan bygga en pålitlig och etisk AI.
FOKUS: AI OCH RÄTTSSTATEN
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xpertgruppen består av 52 experter från EU-länderna, som tillsammans tagit fram en rad riktlinjer för den fortsatta användningen av artificiell intelligens. Gruppen konstaterar att AI inte är ett
självändamål, men en lovande metod att öka mänsklig
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blomstring och skapa nyttigheter såväl för individer
som för samhället. AI för dock också med sig vissa
risker, som måste hanteras. Riktlinjerna är ett steg i
att göra detta.
Pålitlig AI präglas enligt expertgruppen av tre komponenter, som ska beaktas under hela systemens livslängd:
1. AI ska vara lagenlig, följa alla gällande lagar och
regleringar (denna del har gruppen hittills inte fördjupat sig vidare i).
2. AI ska vara etisk, och säkra att etiska principer
och värden efterlevs.
3. AI ska vara stabil, såväl tekniskt som socialt.
ADVOKATEN NR 4 • 2019
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Etiska riktlinjer för pålitlig AI

ALGORITMER KAN DISKRIMINERA
Även Europarådet har intresserat sig för frågorna kring
AI. I februari i år bjöd Europarådet och det finländska

ordförandeskapet in till konferens i Helsingfors för att
diskutera AI:s påverkan på de mänskliga rättigheterna,
rättsstaten och demokratin.
Den bild som växte fram under inläggen från politiker, höga tjänstemän och forskare var klar: AI och algoritmiskt beslutsfattande innebär stora möjligheter för
samhället, men också helt nya utmaningar. Inte minst
för att AI ofta kommit att användas i förhållande till
samhällets mest sårbara individer, de som behöver statens hjälp.
Advokat Christian Åhlund, tills nyligen ordförande
för Europarådets organ ECRI, European Commission
against Racism and Intolerance, medverkade vid konferensen. Han konstaterar att risken för diskrimineringen framför allt märks på områden där det redan
förekommer diskriminering, som antagning till högre
utbildning eller tillgång till bostäder. Fenomenet har
fått ett namn: algoritmisk diskriminering.
Professor Frederik Zuiderveen Borgesius vid Amsterdams universitet har på uppdrag av ECRI gått igenom hur AI kan riskera att skapa diskriminering och
hur detta kan förhindras. Han ser antidiskrimineringslagstiftning och dataskyddslagstiftning som de viktigaste juridiska medlen för att förhindra algoritmisk diskriminering. Zuiderveen Borgesius vill också utrusta
diskrimineringsombudsmännen med mekanismer för
att övervaka hanteringen av AI.
– För mig låter detta främmande, det är ju traditionellt inte någon materia som de har haft. Men visst går
det att inrätta särskilda avdelningar för det också, säger
Christian Åhlund, som anser att lagstiftningen släpar
efter ordentligt på detta område.
– Det här blir en väldig utmaning för rättssystemet,
inte bara att använda de här möjligheterna som AI ger,
utan rättssystemet måste också se till att producera
reglering som är användbar och effektiv samtidigt, säger han.

För att uppnå punkt 2 och 3 ska AI, enligt expertgruppen, vila på följande principer:
l Respekt för människans autonomi
l Förhindrande av skada
l Rättvisa
l Förklarbarhet.
Gruppen listar också en rad faktorer som bör prägla
AI-användningen i praktiken:
l Mänsklig kontroll och översyn
l Teknisk stabilitet och säkerhet
l Skydd för privatlivet och datasäkerhet
l Transparens

Mångfald, icke-diskriminering och rättvisa
Miljömässig och social hållbarhet
l Möjlighet till ansvarsutkrävande.
För att uppnå allt detta krävs att både tekniska och
icke-tekniska metoder tas i bruk. Några av de icke-tekniska metoderna är, enligt expertgruppen, reglering,
standardisering, uppförandekoder, certifiering och utbildning. Metoderna behöver fortlöpande utvärderas.
Expertgruppen har också tagit fram en checklista
som nu ska testas och utvärderas. Gruppen ska också
lämna rekommendationer om regleringar och investeringsbehov till kommissionen. ¶

sig an uppdraget att dels undersöka om de rekommendationer som ges i slutet av riktlinjerna är tillämpliga
och lämpliga för olika områden och branscher, dels att
skapa en lista med rekommendationer till medlemsstaterna om regleringar och investeringar på området.
Men för att upprätthålla lagar behövs förstås också
institutioner som vi känner tillit till. Och det är inte
omöjligt att vi behöver skapa sådana, menar Virginia
Dignum.
– Jag tror att vi behöver certifieringsorgan, med tillräckliga tekniska kunskaper, som kan kontrollera systemen, och sedan utdela något slags godkännande av
dem, säger hon, och jämför med livsmedelsindustrin.
– Vi har en massa produkter i snabbköpet som sägs
vara ekologiska, fair-trade eller annat. Som konsument
vet du inte riktigt om det är sant eller inte, men du litar på att det finns institutioner som kontrollerar detta. Vi behöver sådana människor som kan intyga att
ett system upprätthåller en viss nivå av skydd för personuppgifter eller att data inte är snedvridna av bias,
och att resultaten är rättvisa, fastslår Virginia Dignum.
Hon tillägger att detta naturligtvis är komplext och
svårt, bland annat för att vi inte har någon exakt definition av vad rättvis betyder i dessa sammanhang. Även
detta behöver alltså regleras. Dessutom utvecklas datasystemen hela tiden. Att ett system är rättvist i dag
behöver inte betyda att det är det imorgon.
– Det här behöver vi tänka kring. Men jag tror att
det här är rätt väg att gå. Du kan inte förvänta dig att
konsumenterna på egen hand ska ta ställning till dessa
frågor, precis som du inte kan räkna med att de åker ut
till bondgården för att kontrollera att hönsen är frigående, säger Virginia Dignum.
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AI
Artificiell intelligens, eller AI, innebär att datorn får
härma det mänskliga tänkandet och
hitta samband och
avvikelser eller
själv lära sig av de
problem som ska
lösas. Man utnyttjar alltså datorns
förmåga att snabbt
gå igenom stora
mängder data för
att låta den hitta
samband och ”se”
mönster på ungefär samma sätt
som en människa
skulle göra. Det
kan handla om till
exempel mönsterigenkänning,
bildanalys eller
talförståelse.
En form av AI
kallas maskininlärning. Datorn får
då själv pröva sig
fram till ett sätt att
lösa det problem
som presenteras.
I djup maskininlärning har man tagit
ytterligare ett steg
och låter datorn
själv skapa program för att lösa
problem.

l
l

»
37

37

Virginia Dignum.

visorns roll i företag: att intyga att allt gått rätt till men
MENINGSLÖS TRANSPARENS
inte att avslöja företagets hemligheter.
Förutom att algoritmerna tycks ge fördomsfulla och
Även Karl de Fine Licht ser det som ganska meningsibland felaktiga resultat, som dessutom får stor inverlöst att lämna ut koden bakom algoritmerna. I stället
kan på enskildas liv, är de förstås svåra att bemöta och
tror han på det som kallas förklarande AI, där datorn
försvara sig mot, eftersom det är näst intill omöjligt att
inte bara levererar ett svar utan också
förstå vilka grunder de vilar på. De
förklarar svaret.
är helt enkelt inte det minsta trans– Det ger ett underlag som vi kan
parenta.
använda oss av för att till exempel
Och även när algoritmerna går att
överklaga ett beslut. Transparens i
förstå kan det bli mycket kostsamt att
fråga om förklaringar medan proundersöka dem, vilket de som ifrågasatt olika beslut fått erfara, till ex”Det finns förstås saker cessen fortfarande är osynlig för oss,
empel de lärare som utmanade Houssom vi anser är speciel- sammanfattar han.
Förklarande AI eller fristående
tons utvärderingssystem (se faktaruta
la för människan, men granskare är också ett sätt att komnedan).
de kan förändras. Det
ma runt problemet med att algoritChristian Åhlund har ett förslag på
hur transparensen skulle kunna ökas:
vi säger nu att tekniken mer kan vara IP-rättsligt skyddade av
de företag som tagit fram dem.
genom en omvänd bevisbörda i beslut
aldrig kan göra, eller
som fattas med AI.
vi inte vill att systemen
DATA ÄR MAKT
– Det skulle innebära att en mynDen israeliske historikern Yuval Noah
dighet som avslår en ansökan om till
ska göra, kanske inte
Harari målar i sin artikel Why Techexempel socialbidrag skulle behöva
är samma saker som
nology Favors Tyranny upp en dyster
visa att beslutet är välgrundat, i stälman säger om några
bild av samhällsutvecklingen. Enligt
let för som i dag, där den som stämgenerationer.”
Harari var en viktig anledning till demer, eller överklagar, ska kunna visa
mokratins och marknadsekonomins
att beslutet är felaktigt, säger han, och
virginia dignum
seger över diktaturen på 1900-talet
tillägger att omvänd bevisbörda ju reatt ingen enskild aktör längre kunde
dan finns inom vissa delar av arbetsöverblicka all relevant information i det allt mer komrätten och diskrimineringsrätten.
plexa samhället. Demokratin med sin decentralism blev
Det bästa sättet att skapa transparens kan tyckas vara
helt enkelt mer effektiv än enväldet.
att ge programkoden till alla, konstaterar Virginia DigMed AI:s utveckling riskerar detta att vändas upp
num. I praktiken är sådan transparens helt meningslös.
och ner, menar Harari. Plötsligt går det att hantera när– Du kommer inte att förstå den. Inte ens jag förstår
mast hur stora datamängder som helst. Diktaturen kan
den. Verklig transparens tror jag handlar mycket mer
åter visa sig vara det mest effektiva systemet, genom
om processen runt omkring, säger Dignum.
att den snabbt kan reagera på de data som kommer
Viktiga uppgifter blir då sådant som vilka personer
in. Dessutom kan diktaturen bygga sig ännu starkare
som är inblandade i processen, vilka faktorer som tagenom att samla in ännu mer data – och bygga ännu
gits in i algoritmen, vilka data som har använts och vem
bättre algoritmer.
som samlat in datan. Virginia Dignum jämför med re-

RÄTTSFALL
K.W. mot Armstrong
År 2011 sjösatte myndigheterna i Idaho, USA, ett
nytt AI-verktyg för att beräkna stödet till personer med funktionsnedsättningar inom ramen
för delstatens Medicaid-program. Efter förändringen drabbades plötsligt många av rejäla nedskärningar – 20–30 procent var inte ovanligt – i
sin ersättning. Gemensamt för de drabbade var
att de inte kunde få några riktiga svar på varför
de plötsligt fick mindre ersättning, eftersom
detta sades vara en affärshemlighet.
4 000 personer väckte då en grupptalan med
hjälp av American Civil Liberties Union (ACLU).
Det första steget blev att via domstolen begära
ut algoritmen bakom beräkningarna. Domstolen
gick på de klagandes linje, och domaren yttrande bland annat att det ”är ett flagrant brott
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mot kravet på rättvis rättegång att skära ned
någons ersättning med 20 000 dollar om året
och hänvisa till att orsaken är hemlig”.
ACLU lät flera experter gå igenom koden. Genomgången visade för det första att algoritmen
byggde på felaktiga och ofullständiga data, för
det andra att staten själv hade upptäckt problem med verktyget men ändå valt att använda
det, och för det tredje att formeln bakom beräkningarna hade allvarliga brister.
Domstolen fann, utifrån ACLU:s granskning,
att formeln bakom beräkningarna var oförenlig
med konstitutionens krav på rättvis rättegång,
eftersom den producerade godtyckliga resultat för ett stort antal människor. Domstolen
beordrade också delstaten att sluta använda
den aktuella metoden. Nu arbetar staten Idaho

tillsammans med representanter för brukarna
med att skapa ett nytt beräkningssystem för
Medicaid.
ACLU uppger att fallet kostade dem omkring
50 000 dollar att driva.
K.W. v. Armstrong, No. 14-35296 (9th Cir. 2015)
Houston Federation of Teachers mot Houston
Independent School District
Houstons skoldistrikt införde år 2011 en
utvärderingsmodell, Education value-added
assessment system (EVAAS). Systemet, baserat
på en algoritm framtagen av ett privat företag,
syftade till att mäta lärarnas effektivitet, bland
annat med utgångspunkt i elevernas betyg i
förhållande till genomsnittet i skoldistriktet.
Användningen av EVAAS under åren 2011–2016
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Hararis resonemang för lätt tankarna till Kina, som
enligt många bedömare är i full färd med att bygga upp
ett storebrorssamhälle med närmast fullständig kontroll
över medborgarna, med hjälp av AI. Exemplet visar tydligt att AI lika effektivt kan användas till onda som till
goda ändamål, som likabehandling och snabbhet.
Varken Karl de Fine Licht eller Virginia Dignum ser
dock sådana tendenser i Europa, mycket på grund av
våra demokratiska och rättsstatliga traditioner. Där
emot ger Kina och andra avskräckande exempel skäl
att noga värna våra demokratiska institutioner, menar
Karl de Fine Licht, som samtidigt varnar för naivitet.
– Kina utvecklar en väldigt kraftfull AI. Att de kan
göra det beror på att de har tillgång till så fruktansvärt mycket data, som de kan träna AI:n på, säger han.
Blotta mängden av data som samlas in om medborgarna ger alltså ett försprång när det gäller att skapa
ännu bättre AI, som förstås även kan säljas till demokratiska stater. Kontrollsamhället får alltså en konkurrensfördel, ungefär som i Hararis resonemang. Detta
kan sätta press på våra demokratiska institutioner framöver, påpekar Karl de Fine Licht.
– Å ena sidan vill man ha en AI som folk kan lita på,
som är etisk försvarbar. Å andra sidan kommer det att
testas hårt av de praktiska realiteterna, att vi konkurrerar med andra aktörer som inte alls behöver följa de
här reglerna, säger han, och beskriver att företag redan
i dag kämpar hårt för att få tillgång till så mycket data
om oss konsumenter som möjligt.
Även Virginia Dignum betonar vikten av att vi vårdar
våra demokratiska och rättsstatliga traditioner och institutioner. Hon pekar också på att den digitala världen
saknar gränser. Det kan därmed vara svårt att hålla fast
vid vår syn på exempelvis skydd för personuppgifter.
– Vi i Europa kan förstås köpa kinesiska produkter,
som telefoner, och vi vet inte riktigt vad som finns där
inuti, i form av kontroller av användaren, säger hon
och tillägger att detta är en fråga för lagstiftaren och
juristerna.

fick stora konsekvenser för många lärare.
Bland annat sades 221 lärare upp under bara
ett år som en följd av alltför dåliga EVAASresultat.
Lärarfacket vände sig 2014 till domstol och
hävdade att EVAAS utgjorde ett brott mot det
fjortonde tilläggets rätt till rättvis rättegång.
Lärarna fick till slut möjlighet att se källkoden, om än med stora begränsningar. Den anlitade experten fann då att systemet var omöjligt
att tolka. Detta gav stöd åt lärarnas argument
att de nekats en rättvis process.
I oktober 2017 fann parterna en förlikning där
skoldistriktet lovade att sluta använda EVAAS.
Skoldistriktet gick också med på att fortlöpande
föra en dialog med lärarrepresentanter kring
hur lärarna ska utvärderas. Myndigheten fick
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Hon fortsätter:
– Vi kontrollerar ju kinesiska produkter i fråga om
kemikalier till exempel, så att leksaker inte innehåller farliga ämnen. Vi behöver samma typ av kontroller
även för digitala tjänster och produkter som vi köper
från Kina och andra länder utanför EU.
GER ARBETE FÖR JURISTER
AI-utvecklingen skapar alltså en hel del för lagstiftaren
och för juristerna att ta tag i. Virginia Dignum ser det
som en viktig uppgift för jurister att nu undersöka hur
regler och institutioner fungerar i förhållande till AItjänster, och vad som kan behöva regleras ytterligare.
Än ser vi kanske inga tvister om algoritmisk diskriminering i svenska domstolar som i USA, men det är
förmodligen bara en tidsfråga. Christian Åhlund är
övertygad om att utvecklingen kommer att ge arbetsuppgifter för advokater framöver, i alla fall om advokaterna är tillräckligt insatta i saken för att ställa de
rätta frågorna.
– Absolut tror jag att det kan bli en mycket intressant
nisch för advokater i fortsättningen. Hela området är
ju i dag egentligen oreglerat, säger han.
Men hur långt kan då utvecklingen av AI gå? Finns
det saker som vi aldrig kan överlåta till tekniken?
Varken Karl de Fine Licht eller Virginia Dignum ser
någon sådan absolut gräns.
– Det finns förstås saker som vi anser är speciella för
människan, men de kan förändras. Det vi säger nu att
tekniken aldrig kan göra, eller vi inte vill att systemen
ska göra, kanske inte är samma saker som man säger
om några generationer. Det handlar om kultur, säger
Virginia Dignum.
Ytterst handlar det också om vad vi vill att tekniken
ska göra, påpekar Virginia Dignum. Och det är här begränsningen kommer, påpekar hon.
– Det enda som kanske aldrig kan överlåtas är att besluta vad vi vill att tekniken ska göra och inte göra, att
vi fattar dessa beslut. ¶

också stå för lärarfackets rättegångskostnader,
237 000 dollar.
United States District Court Southern District of
Texas, Houston Division, Civil Action H-14-1189
Union nationale des étudiants de France (Unef)
mot Université des Antilles
I Frankrike infördes år 2018 ett nytt system
för antagning till högre utbildningen. Systemet,
Parcoursup, bygger på en komplicerad algoritm
som rangordnar de sökande till olika universitet. Under införandet restes en rad krav på att
algoritmen skulle offentliggöras. Detta gjordes
också på nationell nivå. De lokala varianterna
har dock fortsatt varit sekretessbelagda.
Bland dem som krävde offentliggörande av
antagningsalgoritmen fanns studenter vid uni-

AI nu
självklar på
advokatbyråerna
–vänd!

versitetet i Antillerna. Då rektorn vägrade att
offentliggöra koden, med hänvisning till skyddet
för personuppgifter, vände sig studentkåren till
domstol.
Den 4 februari i år meddelade Guadeloupes
förvaltningsdomstol i Franska Antillerna att algoritmerna skulle lämnas ut till studentkåren. Enligt domstolen kunde inte utlämnandet av koden
avslöja några personuppgifter från antagningen,
utan bara hur olika meriter vägdes och rangordnades. I beslutet framgår att universitetet måste
lämna ut de efterfrågade uppgifterna inom en
månad. Efter det utgår ett vite om 100 euro för
varje dags försening. Universitetet ska också betala studentkårens kostnader om 300 euro.
Tribunal administratif de la Guadeloupe,
№ 1801094.

»
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AI kan utföra vissa uppgifter snabbare och bättre än
människor, arbeta oändligt många timmar och kan
analysera större mängder information och data på
kortare tid än vad människor kan. Men AI har även
begränsningar. Vikten av förtroende och sociala
relationer gör att advokater under överskådlig
tid inte behöver frukta att bli ersatta av robotar.

»

ADVOKATERNA

ADVOKATERNA

AI nu självklar på 
FOKUS: AI OCH RÄTTSSTATEN
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är tidskriften Advokaten år 2017 frågade ett
antal svenska advokatbyråer om de gjort några satsningar på AI-lösningar till verksamheten svarade de flesta att de följde utvecklingen. Någon
hade också börjat testa olika lösningar.
Nu, två år senare, har samtliga tillfrågade affärsbyråer ett eller flera AI-baserade verktyg till sitt förfogande. Favoriten tycks vara amerikanska Luminance, ett
verktyg för dokumentgranskning med maskininlärning.
– På Baker McKenzie är en av de viktigaste pelarna
i vårt FoU-program engagemang för ekosystem, bland
ADVOKATEN NR 4 • 2019
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På två år har de svenska advokatbyråerna
gått från nyfikenhet på och försiktigt
testande av AI-tekniken till att använda den
som en del i den löpande verksamheten.
Advokaterna ser stora möjligheter med
tekniken, men varnar också för övertro.

advokatbyråerna
annat genom samarbetshubbar som vi har lanserat och
samarbetat med – som World Economic Forum Center
for Fourth Industrial Revolution i San Francisco, vårt
WhiteSpace Legal Collab i Toronto, och Europas första juridiska innovationscentrum ReInvent Law, säger
Hanna Canning, innovation and knowledge manager
på Baker McKenzie, och fortsätter:
– Vi ser tydligt att utvecklingen av AI-teknologin
kommer att påverka både samhället generellt och, om
vi tar vara på verktyget, ta advokatverksamheten till
nya höjder.
ADVOKATEN NR 4 • 2019

Flera av advokatbyråerna samarbetar också med så
kallade legal tech-bolag kring utveckling av nya AIlösningar.
ERSÄTTER INTE RELATIONER
Mycket har alltså hänt på två år. Det främsta argumentet för investeringarna är att tekniken snabbt och träffsäkert kan gå igenom och granska ett mycket stort antal dokument. Den är därför särskilt användbar inom
områden som due diligence och att strukturera upp
material i stora tvister.

Hanna Canning.

»
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Elisabet Dahlman Löfgren konstaterar att många
saker i advokatverksamheten rör sig om bedömningar
där det inte är svart eller vitt. Men även där kommer
AI i framtiden kunna spela en stor roll, tror hon.

»

Sophia Lagerholm.
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– AI kan utföra vissa uppgifter snabbare och bättre
än människor, arbeta oändligt många timmar och analysera större mängder information och data på kortare tid än vad människor kan, säger Sophia Lagerholm,
head of digital & innovation på advokatfirman Delphi,
och tillägger:
– Men det är hur vi som experter sedan använder
och tränar systemen som är avgörande för vad vi får
ut av dem.
Att datorerna är överlägsna i snabbhet, men också
i träffsäkerhet, visades tydligt av en undersökning genomförd av legal tech-bolaget Law Geek år 2018. Law
Geek lät 20 erfarna amerikanska jurister granska ett
antal kontrakt. Kontrakten innehöll totalt 30 olika juridiska svårigheter. Samma uppgift utfördes av ett AIverktyg, som använde sig av maskininlärning för att
upptäcka nya mönster och exempelvis identifiera kritiska avtalsklausuler.
Resultatet var nedslående för juristerna – och en
triumf för legal tech-företaget. AI:n lyckades hitta 95
procent av de juridiska problemen. Genomsnittet för
juristerna var 85 procent av problemen. Den stora skillnaden var dock tiden det tog. AI-programmet behövde
26 sekunder för sin granskning, medan juristerna i genomsnitt använde 92 minuter, för att komma fram till
ett något sämre resultat än datorn.
Samtidigt har AI-verktygen ännu vissa begränsningar. Elisabet Dahlman Löfgren, head of innovation and
Synch, som bildades 2014, har valt en lite annan väg
knowledge management på Mannheimer Swartling,
in i AI-åldern än de övriga svenska advokatbyråerna
pekar bland annat på att tekniken framför allt kan vara
och tagit fram egna AI-lösningar med hjälp av anställett stöd när det finns tydliga svar: får vi patent eller inte,
da utvecklare.
finns det skillnader i avtalen eller inte?
– Vi är rådgivare till bolag i det här området, vårt
– Men många saker i advokatverksamheten rör sig
fokus är tech och digital business, så
om bedömningar där det inte är svart
det är extremt viktigt för oss att alleller vitt. Men även där kommer AI i
tid hålla oss uppdaterade och à jour
framtiden att kunna spela en stor roll,
med teknikutvecklingen, förklarar
tror Elisabet Dahlman Löfgren.
Jim Runsten.
En annan begränsning, som inneFörra sommaren lanserades bybär att advokaterna inte behöver fruk”Det är väldigt stora
råns första AI-lösning, Privacy pota att bli ersatta med robotar än på ett
licy check, som kontrollerar att en
tag, är vikten av förtroende och sociinvesteringar innan
personuppgiftspolicy lever upp till
ala relationer i advokatrollen.
vi vet exakt vad den
alla krav i dataskyddsförordningen
– AI kommer inte, i vart fall inte
kan och ska göra.
GDPR. Verktyget är gratis och finns
inom en överskådlig framtid, att kunMen det gäller alla
tillgängligt på nätet.
na skapa tillit, förstå socialt samspel
Byråns andra AI-projekt, som beoch ersätta de viktiga personliga konplattformar, heter det
drivs med stöd från statliga innovatakterna mellan klient och advokat,
bara legal tech så är
tionsmyndigheten Vinnova, är nu i
säger Sophia Lagerholm, och tillägger
det oerhört dyrt.”
slutfasen. Resultatet ska bli ett verkatt när det gäller allt annat är byrån
tyg för att hantera dataprocessavtal,
öppen för de digitala verktyg som kan
elisabet dahlman löfgren
alltså avtal om överförande om perförbättra verksamheten.
sonuppgifter.
– Vi vill visa att man kan göra de här sakerna som
SKAPAR EGNA LÖSNINGAR
advokatbyrå. Alla tror att det är så mycket restriktioJim Runsten, CEO på advokatbyrån Synch, delar uppner, men så är det ju inte. Målet är att positionera oss
fattningen att mänsklig interaktion alltjämt är central
som en modern, innovativ och framåt advokatbyrå, säför advokater. I övrigt vill han inte sätta upp några diger Jim Runsten.
rekta gränser för vad AI kan göra.
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uppger att de använder betydligt fler AI-baserade verktyg.
Språket kan vara en barriär, eftersom tekniken behöver tid för att träna upp sig på varje nytt språk. De
verktyg som finns är också tämligen smala i sin tillämpning, enligt de intervjuade. Här tror Sophia Lagerholm
att det kommer en förändring, så att samma verktyg ska
kunna användas för flera olika uppgifter.
Kostnaderna kan naturligtvis också vara ett hinder
för att verkligen satsa på AI. De verktyg som finns på
marknaden är dyra, det bekräftar intervjupersonerna.
– Det är väldigt stora investeringar innan vi vet exakt
vad den kan och ska göra. Men det gäller alla plattformar, heter det bara legal tech så är det oerhört dyrt,
säger Elisabet Dahlman Löfgren.
Förhoppningen är förstås att de stora investeringarna så småningom ska löna sig, både ekonomiskt och i
form av högre kvalitet på rådgivningen.
– Just nu innebär det helt ärligt mest merkostnader
för oss i form av licenskostnader och omfattande arbete med att lära upp verktygen och implementera dem,
men syftet är naturligtvis att vi ska spara tid för både
oss och klienterna, så att vi kan ägna oss åt andra intäktsskapande aktiviteter som att påbörja nya uppdrag
och projekt, säger Sophia Lagerholm.

Att verktygen är framtagna vid byrån skapar också
trygghet, genom att advokater och jurister verkligen får
möjlighet att förstå hur systemen fungerar.
– Om du inte förstår vilka urval eller kriterier AI gör
och har för sin sammanställning så kan det leda till en
ofullständig rådgivning. Utgångspunkten måste vara att
vi tar ett ansvar för den slutgiltiga rådgivningen och
då behöver vi ha en förståelse för de bitar som ingår i
den, hävdar Jim Runsten.
I dag är det ett val för advokatbyråerna att ta till sig
AI eller inte. Så kommer det inte att vara i framtiden,
förutsäger Jim Runsten.
– Om tio år tror jag att det är svårt att bedriva den här
typen av verksamhet utan ett bra stöd från AI-verktyg
och den typen av tjänster, säger han.
Även Mannheimer Swartling arbetar med AI-lösningar inom ramen för sitt initiativ MSA Innovation
Lab. Utvecklarna är då inte anställda direkt av byrån
utan arbetar som underkonsulter.
– Vi ser samarbetet som ett sätt att utveckla vår rådgivning, säger Elisabet Dahlman Löfgren.
KOSTAR MYCKET
Naturligtvis måste advokatbyrån inte skapa egna
AI-lösningar för att dra nytta av teknikens möjligheter.
Det finns i dag ett antal AI-baserade verktyg för jurister på marknaden. Utbudet på engelska är dock betydligt större än det på svenska, vilket kan vara en förklaring till att de anglosaxiska byråerna som tillfrågats
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GER UPPDRAG
Förutom att ge advokaterna nya arbetsredskap kommer
teknikutvecklingen på AI-området också med största
sannolikhet att ge nya arbetsområden för advokatbyråerna.
– Redan nu arbetar vi mer med datasäkerhet, IP, media, IT-rätt samt juridik relaterad till teknikutveckling,
implementation av AI och digital transformation, berättar Sophia Lagerholm, som också uppger att Delphi redan i dag har klientuppdrag som rör självkörande bilar.
– Den typen av frågor tror vi kommer att bli allt vanligare, fortsätter hon.
Advokat Carl Svernlöv på Baker McKenzie ser att
den nya tekniken i sig och implementeringen av denna ger möjligheter till uppdrag för advokaterna inom
flera områden, kopplade till den eventuellt problematiska användningen av AI-verktyg.
– Datainspektionen har specifikt pekat ut maskin
inlärning som ett tillsynsområde för dataskyddsfrågor.
Till det kommer den globala diskussionen om ansvarsfrågan för förarlösa bilar. Här kan advokater få flera nya
arbetsuppgifter där nuvarande lagstiftning krockar med
den nya tekniken, säger han, och tillägger att användningen av AI-verktyg kan ge mer tid för advokater att
effektivt jobba med svårare bedömningsfrågor.
Synch grundades med inriktning på just ny teknik
och innovationer, och möter ofta innovatörer bland annat inom AI som behöver hjälp att orientera sig i det
juridiska och affärsmässiga landskapet. Jim Runsten
konstaterar att denna typ av uppdrag också ställer lite
andra krav på rådgivarna.

Jim Runsten.

»
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Samtliga nio stora och medelstora affärsjuridiska advokatbyråer svarade enstämmigt ja på frågan om de investerat
i någon form av AI-lösning. Alla har i dag AI-verktyg i drift
eller håller på att trimma in och anpassa dem till verksamheten. Favoritverktyget bland byråerna är Luminance, ett
amerikanskt analysverktyg med maskininlärning.

»

Det finns också en etisk aspekt som får ökat fokus, på– Ska du ägna dig åt rådgivning i dessa frågeställningpekar Elisabet Dahlman Löfgren, och ger ett exempel
ar så behöver du så klart ha en grundläggande förståpå hur fel det annars kan bli:
else. Kan du sedan ha dubbla examina så är det säkert
– Baserat på historiska data kan AI dra slutsatsen att
jättebra, jurist och systemvetare, säger han, och tillägbästa sättet att gå in i ett land är att muta. Den bedömger att det mycket handlar om att kunna kommunicera
ningen kan vara korrekt, men det innebär naturligtvis
med klienterna.
inte att vi kan lämna det som råd, säger hon.
Precis som på många andra nya områden har lag
Carl Svernlöv betonar vikten av att advokatbyråerna
stiftningen svårt att hänga med när AI nu snabbt får
förstår grunderna i hur de nya verktygen fungerar och
allt större utrymme. Även detta glapp kan ge advokainte minst vilka data som använts för
terna en viktig roll, menar Jim Runatt träna upp självinlärande program.
sten.
– Om det till exempel gjorts me– Det ställer kraven på oss advokatodfel vid insamlandet av data som
ter att kunna göra bedömningarna, utmaskininlärningen tränas på, risifrån den teknikneutrala lagstiftningkerar den selektionsbiasen att följa
en. Hur applicerar vi det här på den
med i resultatet av AI-programmet,
nya tekniska utvecklingen och situa”I dag kan teknik
säger han, och tillägger att detta för
tionen, påpekar Runsten.
åstadkomma väldigt
en rättsstat kan innebära att struktuImplementeringen av AI-lösningar
mycket, nästan vad
rella orättvisor befästs.
kan dessutom komma att skapa behov
– Ett AI-program måste programav nya personalkategorier på advokatsom helst om vi frågar
meras
på ett transparent och förståebyrån, som dataanalytiker och data
ingenjörerna. Då är
ligt sätt, och beslutsramen måste kunvisualiserare.
frågan: ska vi tillåta
na gå att både förklara och validera,
Bilden av AI-samhället väcker
tekniken att göra det?” fortsätter Carl Svernlöv.
ibland oro för att robotarna ska göra
Advokater, med sin särskilda kunoss människor överflödiga på arbetsjim runsten
skap kring riskbedömningar, har ockplatserna. Än så länge ser dock ingen
så en viktig roll att fylla i samhällsav intervjupersonerna något minskat
debatten kring den tekniska utvecklingen, anser Jim
behov av jurister på grund av de nya redskapen, även
Runsten. Men då behövs också viss kunskap om tekom det alltså kan behövas lite andra typer av kompeniken, för att få gehör i frågor som annars drivs mycktens.
et av tekniker.
– I dag kan teknik åstadkomma väldigt mycket,
INTE GÖRA ALLT
nästan vad som helst om vi frågar ingenjörerna. Då
Den framväxande bilden av AI på advokatbyråerna
är frågan: ska vi tillåta tekniken att göra det? Det är
tycks ljus. Men riskerna då?
också verkligen grundfrågan kring etik och AI: ska
Det finns helt klart en medvetenhet bland de ansvavi tillåta AI att göra allt den kan, bara för att den kan
riga på advokatbyråerna för problematiken med ofulldet? ¶
ständiga eller skeva data som kan ge felaktiga resultat.

AI nu standard på storbyråerna
Verktyg baserade på artificiell
intelligens är på väg att bli
ett självklart redskap på de
affärsjuridiska advokatbyråerna.
Det visar en undersökning
som tidskriften Advokaten
genomfört.
FOKUS: AI OCH RÄTTSSTATEN
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T

idskriften Advokaten har frågat nio stora och
medelstora affärsjuridiska advokatbyråer om de
investerat i någon form av AI-lösning. Svaret blir
ett entydigt ja. Samtliga byråer har i dag AI-verktyg i
drift eller håller på att trimma in och anpassa dem till
verksamheten.
Favoritverktyget bland byråerna är Luminance,
ett amerikanskt analysverktyg med maskininlärning.
Flera byråer har också andra program i bruk, eller
på prov. Framför allt sticker de internationella
byråerna White & Case och Baker McKenzie ut genom att ha fler AI-verktyg i verksamheten än de helt
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Se alla enkätsvaren på
Advokatens webbplats,
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svenska och nordiska byråerna. En förklaring kan
vara att verksamheten inom så kallad legal tech drivs
från de anglosaxiska länderna, men också att det i dag
finns betydligt fler engelskspråkiga verktyg än svenskspråkiga.
En advokatbyrå, Synch, arbetar med att ta fram egna
AI-verktyg. Men även ett par andra advokatfirmor uppger att de har täta samarbeten med legal tech-bolag för
att ta fram nya produkter.
Utbudet av AI-lösningar på marknaden bedöms i dag
vara relativt gott. Flera av de tillfrågade uppger dock
att verktygen än så länge är mycket begränsade i vad
ADVOKATEN NR 4 • 2019

de kan göra och att ganska få är anpassade till den
nordiska marknaden och till det svenska språket. Det
krävs dessutom stora investeringar, både i pengar och
i tid och arbete, för att få verktygen på plats och funktionella för den egna verksamheten.
Användningsområdet för AI-verktygen är, naturligt
nog, än så länge främst delar av juridiken där stora
mängder dokument och data ska gås igenom och analyseras, till exempel i samband med due diligence vid
företagstransaktioner. Även processer med stora mängder material nämns, liksom patent- och varumärkesfrågor. ¶

Robotdomaren
ännu långt
borta
–vänd!
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AI I DOMSTOLEN

Robotdomaren ännu 
Algoritmerna är på väg in i domstolarna
på flera sätt. Men ännu är den helt digitaliserade domaren enbart en fantasifigur.
Och kanske kräver demokratin att vi
människor döms av just människor.

med i teknikutvecklingen. När det gäller domarnas
arbete kan dock tekniken under överskådlig framtid
främst användas för att skapa underlag för domstolens
rättsliga bedömningar, menar hon.
– Självständiga domstolar är en av grundbultarna i
rättsstaten. Förtroendet för domstolarna bygger på att
väl utbildade och skickliga domare dömer med hög
kvalitet. Mycket av dömande verksamhet handlar om
FOKUS: AI OCH RÄTTSSTATEN
att göra komplexa analyser av rättsliga regler och att
värdera bevisning utifrån en juridisk metod.
Möjligen skulle tekniken självständigt kunna hantera
ärldens största ”domstol” drivs i dag av sälj
enkla och okomplicerade saker, som att avvisa ett kärosajten Ebay. På sajten kan kunder få hjälp med
mål där ansökningsavgiften inte har blivit betald, kontvistlösning av en digital ”domare”. Först om
staterar Gudrun Antemar. Det behövs inte något beslut
detta första steg misslyckas kopplas en mänsklig tvistfrån domstol för att ingå äktenskap
lösare in.
och i framtiden skulle AI kanske
I amerikanska domstolar används
kunna användas för äktenskapsskillockså redan i dag olika digitala lösnader om parterna är ense och det
ningar för att bland annat avgöra återär rättsligt okomplicerat. Det går säfallsrisk och våldsbenägenhet (se arkert också, enligt Gudrun Antemar,
tikel på s. 34). Systemen har dock fått
”Självständiga
att i framtiden hitta andra områden
mycket kritik, bland annat för att vara
där det inte behövs ett avgörande
rättsosäkra och diskriminerande.
domstolarna är en av
från en domstol eftersom saken är
Hur långt har egentligen användgrundbultarna i rättsmycket enkel och beslut kan fattas
ningen av AI-lösningar kommit i de
staten. Förtroendet för med hjälp av AI.
svenska domstolarna?
– En viktig fråga är också att dom– Vi befinner oss egentligen bara i
domstolarna bygger
idé- och konceptstadiet, svarar John
på att väl utbildade och stolarnas verksamhet bygger på insyn och offentlighet. Förhandlingar
Lagström, som leder Domstolsverkets
skickliga domare döär som regel offentliga och det är allinnovationsprogram.
mer med hög kvalitet.” tid tydligt vilken eller vilka domare
Det finns, berättar Lagström, idésom har avgjort ett mål. Jag tror att
er och initiativ som ska testas under
gudrun antemar
förtroendet för domstolarna skulle
året. Det handlar då främst om admipåverkas negativt om viktiga uppgifnistrativa uppgifter som att boka och
ter överläts åt AI, säger hon.
koordinera parter, resurser och salar, översättning av
Att myndigheter som Försäkringskassan börjar andokument och liknande enklare delar av arbetet vid
vända AI i sitt beslutande är inget argument för att
domstolarna.
domstolarna ska göra det, menar Gudrun Antemar.
John Lagström ser stora möjligheter för AI-lösningar
Snarare tvärtom: domstolsprövningen blir då den möjatt förenkla och effektivisera administrativa uppgifter.
lighet som står till buds för att faktiskt få sin sak pröMen AI:n kan också hjälpa domaren till ett bättre dövad av en skicklig domare.
mande, menar han.
John Lagström är av samma uppfattning.
– Datadrivna insikter om hur vi dömer och resonerar
– När det gäller mer komplexa uppgifter tror jag
i vissa fall kan stärka rättsäkerheten, genom att säkerframgent främst att maskiner kommer att assistera oss
ställa att lika fall bedöms lika och att kopplingen mellan
människor, säger han.
påföljd och domskäl kan bli ännu tydligare.
Här är det viktigt att lyfta fram det rättsstatliga sammanhanget, menar Lagström, som lutar sig bland annat
KOMPLEXA ANALYSER KRÄVS
mot EU:s expertgrupps nyantagna riktlinjer för etisk
Även Gudrun Antemar, lagman vid Stockholms tingsAI (se faktaruta på s. 36).
rätt, tycker att det är viktigt att domstolarna hänger

V
John Lagström.
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långt bort
– AI ska användas på ett sätt som säkerställer att
grundläggande fri- och rättigheter stärks och att individen inte får minskade gränser och att man inte underminerar mänsklig självständighet.
De mänskliga aspekterna av dömandet och den
mänskliga kompetensen kommer att bli ännu viktigare i och med att vi börjar använda AI i framtiden, säger
han, och fortsätter:
– Vi är en demokrati, det innebär att landet ska styras av människor. Det innebär också att människor ska
dömas av andra människor.
Till det kommer risken att algoritmernas beslutsfattande riskerar att spegla de fördomar och strukturer
som finns i samhället, vilket gör domarens roll ännu
viktigare. Det behövs helt enkelt människor för att tolka data och analysera hur de har samlats in och vilka
biaser de kan ha med sig.
KOMBINATIONEN BÄST
John Lagström följer noga det arbete som pågår inom
EU-kommissionens expertgrupp för etisk AI. Han sitter dessutom själv med i E-justice working party, en
expertgrupp som diskuterar användandet av AI inom
rättsväsendet. Han menar att AI ger fantastiska möjligheter till rättsväsendet. Och oavsett vad man personligen känner för tekniken går den knappast att komma undan.
– AI är en teknik som penetrerar varje del av samhället, vi kommer alltid komma i kontakt med den, säger
Lagström, och pekar på hur tekniken redan märks i inkomna mål och i advokatbyråernas arbete.
Centralt blir då att använda tekniken på ett sätt som
är i linje med och stärker domstolens kärnvärden, menar Lagström. Resultatet blir också bäst när datorn får
sköta uppgifter som den är överlägsen på, som att på
väldigt kort tid analysera stora mängder information
och dra logiska slutsatser av det. Människan, å sin sida,
är bra på att fatta beslut baserat på få parametrar och
att greppa sammanhang.
– Det är kombinationen av datorns analysförmåga
och människans förmåga att fatta beslut som höjer kvaliteten, sammanfattar John Lagström.
Tekniken kommer inte heller att minska behovet av
god juridisk kompetens, anser Lagström.
– Maskinen kan inte förstå vad som är rätt och fel,
eller vad som är ett bra eller dåligt beslut, det måste vi
människor tala om och då måste vi kunna det juridiska
hantverket, säger han.
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BEHÖVS KOMPETENS
Algoritmernas allt större roll i samhället kommer med
nödvändighet att påverka domstolarna, anser John
Lagström. Dels måste domstolen förstå AI tillräckligt
mycket för att exempelvis kunna värdera bevisning.
Dels måste domstolspersonalen lära sig att använda
och tolka de AI-baserade verktygen på ett ansvarsfullt
sätt.
– Det kräver kompetensutveckling, inte bara för domstolar, utan i alla branscher i samhället, säger Lagström.
Rätt använd har tekniken alla möjligheter att öka
kvaliteten i dömandet. Den kan dessutom göra själva
arbetet i domstol roligare.
– Jag tror att den största potentialen är att kunna ta
bort många monotona och repetitiva arbetsmoment för
att kunna fokusera på de mer komplexa, att frigöra tid
för att kunna möta människor på deras villkor i domstolarna, vilket är jätteviktigt för förtroendet. Vi kan
få tid att förklara, tid att lyssna.
Finns det då någon självklar gräns för vad AI kan göra
i domstolarna i framtiden? Frågan är svår att besvara,
menar Gudrun Antemar.
– Domstolar måste naturligtvis vara en del av samhällsutvecklingen, det är viktigt att vi tar till oss den
tekniska utvecklingen och lär oss att använda de tekniska möjligheter som finns. Men det måste ske på ett
klokt och genomtänkt sätt och man måste vara väldigt
noga med analyserna av vad AI kan bidra med, och där
måste rättssäkerhet vara utgångspunkten, säger hon. ¶

Gudrun Antemar, lagman vid Stockholms
tingsrätt, tycker att
det är viktigt att domstolarna hänger med
i teknikutvecklingen.
Möjligen skulle
tekniken självständigt
kunna hantera enkla
och omkomplicerade
saker, som att avvisa ett käromål där
ansökningsavgiften
inte har blivit betald,
konstaterar Antemar.

Ansvaret
ligger på
användaren
–vänd!
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RÅDGIVARANSVAR OCH AI

Ansvaret ligger på användaren
AI, och inte minst självlärande maskiner,
väcker nya frågor kring advokatens ansvar
som rådgivare. Advokaten och adjungerade
professorn Carl Svernlöv har tillsammans
med en student fördjupat sig i vad som gäller för advokatens ansvar när AI används.
FOKUS: AI OCH RÄTTSSTATEN
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arl Svernlöv, verksam vid den internationella byrån Baker McKenzie, som använder en rad AIlösningar, ser stora möjligheter i AI för advokaterna och för rättsstaten.
Men, som Svernlöv konstaterar: AI är ett verktyg,
ingen universallösning. Som med alla verktyg hamnar
ansvaret på den som använder det. För att användaren
ska kunna ta det ansvaret är det centralt att verktygen
är transparenta och att användarna förstår dem, påpekar Carl Svernlöv.
I en rättsstat kan det få stora konsekvenser om detta
brister, till exempel genom att AI-lösningar bygger på
bristfälliga eller skeva data. Carl Svernlöv menar, precis som Christian Åhlund (se artikel på s. 34) att AI då
kan bidra till att strukturella orättvisor befästs.
För advokatens del kan bristande förståelse för verktygen och de data de bygger på, innebära att rådgivningen blir ofullständig. Det drabbar förstås klienten,
som kan hålla advokatbyrån ansvarig för vårdslös rådgivning.
Hur ska då advokaterna resonera kring att ta in AIverktyg? Carl Svernlöv konstaterar att advokater, liksom andra rådgivare, huvudsakligen är skyldig att använda beprövade metoder.
– Det här metodansvaret gör det klokt att komma
överens med klienten om ansvaret för om något skulle
gå snett när man använder självlärande AI, åtminstone

Carl Svernlöv.

till dess att användningen av självlärande system har
blivit allmänt vedertagen, säger Carl Svernlöv.
Metodansvaret är dock inte ensamt avgörande för om
juridisk rådgivning ska anses som vårdslös eller inte.
I en artikel i tidskriften Balans, skriven tillsammans
med Matilda Magnusson, konstaterar Carl Svernlöv att
det också har betydelse vilka försiktighetsåtgärder som
vidtagits i övrigt.
”Vid användande av artificiell intelligens bör det därmed vara av stor vikt att ett tillförlitligt system används
av personal som utbildats i hur systemet ska hanteras. Systemens felmarginaler är ofta lägst då undersökningen förenas med stickprovskontroller och liknande
mänsklig input vilket därför rekommenderas”, skriver
Svernlöv och Magnusson, som också pekar på att det
är viktigt att informera klienten om att byrån använder AI i ärendet.
Utvecklingen kan naturligtvis göra att AI i framtiden
blir en självklar arbetsmetod för advokatbyråer, konstaterar Carl Svernlöv. Kanske kommer det rent av att
kunna anses oaktsamt att inte använda dessa verktyg.
I dagsläget behövs dock, enligt Carl Svernlöv och
Baker McKenzie, regleringar av ansvarsfrågorna kring
AI och självlärande maskiner. Det handlar då särskilt
om vem som är ansvarig för kontrakt som ingåtts av
AI-verktyg och vem som är ansvarig för förluster genom förutsebara AI-aktiviteter gentemot oförutsebara AI-aktiviteter. Förutsebara AI-aktiviteter åsyftar ett
utfall som är förprogrammerat i AI-verktyget och därmed har kunnat tas med i beräkningen av förluster. På
samma spår är oförutsebara AI-aktiviteter sådana aktiviteter som inte funnits med i den förprogrammerade
beslutsramen (alltså som AI-verktyget kommit fram till
”självt”) och därmed inte har kunnat tas med i beräkningen av förluster. En annan viktig punkt är vem som
har ansvaret för att data som används för att lära upp
AI-system inte har metodfel eller andra felaktigheter
som påverkar slutresultatet. ¶

MINSKA RISKERNA
Så kan du minska riskerna för att anses oaktsam när AI används:
Välj ett etablerat AI-system med små felmarl Följ programmerarens rekommendationer anl Håll personalen utbildad i hur systemet anginaler.
gående mänsklig input och stickprovskontroller.
vänds och kontrolleras.
Så kan du minska risken för att klienten missförstår resultatets tillförlitlighet vid användning av AI:
Avtala med klient om att artifil Presentera tydligt AI-systemets
l Infoga avsnitt om AI-systemet
l Erinra om felmarginaler och
ciell intelligens ska användas i due
begränsningar och risker för klisom arbetsmetod i DD-rapportens
resultatets tillförlitlighet i anslutdiligence.
enten på ett pedagogiskt sätt.
introduktionsdel.
ning till att råd angående fortsatta
åtgärder lämnas klient.

l

Källa: Svernlöv, Carl; Magnusson, Matilda: Rådgivningsansvar vid användande av artificiell intelligens, Balans nr 3 2018.
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Advokatsamfundets tillsyn
Advokatsamfundets tillsyn är synnerligen väsentlig och givetvis ett angeläget skydd mot
oegentligheter från en medlem. Revisorsintygen bör därför vara tillgängliga för den klient
som visar att han har ett fullständigt legalt syfte att få del av intyget och, för det fall att
intyget inte lämnats, få vetskap om detta vid förfrågan. Det anser advokat Göran Rise som
menar att det är dags att ändra den nuvarande ordningen.

A

dvokatsamfundet är anförtrott
att utöva proaktiv tillsyn över
medlemmarna. En viktig del i
denna verksamhet är att granska de
revisorsintyg, som ska säkerställa att
advokaternas ekonomi och bokföring
är i god ordning. Intygen ska innehålla att advokaten hanterat klienternas
medel enligt lag och bokföringsreglementet. Revisorsintyget ska lämnas
årligen. Samfundet har skärpt reglerna under 2018 och nu ska den advokat som inte inkommer med intyget
erhålla varning med en straffavgift om
5 000 kronor.

DEBATTÖREN
Göran Rise har en
lång och bred erfarenhet av advokat
yrket och har varit
försvarsadvokat i
flera stora, kända
mål. Efter en flytt
till den spanska
solkusten startade han 1999 en egen
advokatbyrå i Marbella där han fortfarande är verksam och även tar ett och
annat ekomål.

Fråga har nu uppkommit om
dessa intyg är sekretessbelagda, då

Advokatsamfundet har vägrat mig
att för en klients räkning få del av
en kollegas intyg för de senaste tre
åren. Klienten hade i sin tur anförtrott denne betydande belopp och
inte fått någon slutredovisning som
visade på vilket sätt hennes medel
förvaltats av advokaten. Och givetvis inga pengar!
Saken – kollegans hantering av
klientmedel – var tidigare föremål
för prövning av disciplinnämnden,
men är numera inte aktuell, då advokaten ifråga på egen begäran utträtt ur samfundet.

REPLIK

Flera argument mot att ta bort
Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, invänder på en rad punkter mot
Göran Rises debattinlägg. Bland annat skriver Ramberg att Advokatsamfundets tillsyn inte
har till uppgift att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till att en klient får underlag för att
föra en skadeståndstalan mot en advokat.

K

ansliet bedriver en proaktiv
tillsyn av ledamöterna. Denna innefattar att advokater är
skyldiga att årligen inkomma med revisorsintyg. Av detta ska bland annat
framgå att advokatens redovisning är
i enlighet med bokföringsreglementet samt att advokaten uppfyllt sitt
utbildningskrav. Revisorsintygen omfattas av den sekretess som gäller för
50

alla tillsynsärenden. Av detta följer att
kansliet inte lämnar ut revisorsintygen ifråga.
Advokat Riese vill att de revisorsintyg som inges till Advokatsamfundet ska kunna begäras ut av klient
som har ”ett fullständigt legalt syfte
att få del av intyget”. Argumenten är
att det inte framgår av årsredovisningen hur advokaten hanterat kli-

entmedel, utfående av intyget skulle
underlätta en klients skadeståndstalan och det skulle vara bra för kommande klienter. Inte något av dessa
argument är dock relevanta för att
ändra nuvarande sedan lång tid til�lämpad praxis.
Om ett revisorsintyg ingår i akten
i ett disciplinärende får anmälaren
alltid del av intyget efter en sekreADVOKATEN NR 4 • 2019
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ur ett klientperspektiv
En årsredovisning för det fall den
skulle ha lämnats visar inte på vilket
sätt klientmedlen hanterats, då någon revisorsberättelse inte behöver
lämnas i förevarande fall.
In casu förelåg starka skäl att
misstänka att advokaten inte skött
sina åligganden under de senaste
tre åren och underlåtit att inkomma
med intyg som visade att allt stod
rätt till i hanteringen av klientmedel.
En skadeståndstalan inleddes mot
advokaten jämte brottsanmälan och
som en omständighet åberopades att
ingen årsredovisning inlämnats. Avsaknande av revisorsintyg hade kunnat stärka klientens talan ytterligare.
För det fall att intygen lämnats i tid
till Advokatsamfundet och inga anmärkningar riktats i revisorsintygen
skulle en skadeståndstalan dessutom
kunna riktas mot revisorn för vårdslöshet i sin yrkesutövning.
För det fall anmärkningar framförts i ett revisorsintyg kan det ock-

så vara av intresse för kommande
klienter att få veta vilka åtgärder
som Advokatsamfundet vidtagit i
disciplinärt förfarande mot den advokat som misskött hanteringen av
sina klientmedel för att förhindra att
klienten blir utsatt för ett brottsligt
förfarande. En synnerligen viktig
upplysning som Advokatsamfundet
enligt min mening ska kunna tillhandahålla som ytterligare en säkerhet för den som söker advokathjälp
och anförtror advokaten betydande
belopp för till exempel ett fastighetsköp. Det är dessvärre inte alltid
tillräckligt med titeln advokat. Jag
menar självfallet inte att samfundet
i sig ska borga för advokatens ärlighet.
Öppenhet och transparens i dessa
frågor är viktig för att bibehålla det
absoluta kravet att pengar som anförtros en advokat är säkra. Advokattiteln ska faktiskt borga för detta
så långt det är möjligt.

Samfundets ställningstagande
är därför uppseendeväckande och
främjar inte klienternas sak genom
att revisorsintygen är sekretessbelagda.
är synnerligen väsentlig och givetvis ett angeläget skydd mot oegentligheter
från en medlem. Revisorsintygen
bör därför vara tillgängliga för den
klient som visar att han har ett fullständigt legalt syfte att få del av intyget och för det fall att intyget inte
lämnats få vetskap om detta vid förfrågan. Jag har svårt att föreställa
mig något annat skyddsintresse med
revisorsintygen än klientens utöver
vårt allmänna rykte att vara obrottsligt lojala och hederliga.
Det är dags att ändra den nuvarande ordningen i analogi med de
skärpta kraven!

advokatsamfundets tillsyn

ADVOKAT
SAMFUNDETS
TILLSYN ÄR
SYNNERLI
GEN VÄSENT
LIG OCH GI
VETVIS ETT
ANGELÄGET
SKYDD MOT
OEGENTLIG
HETER FRÅN
EN MEDLEM.

Göran Rise
Advokat

sekretessen för revisorsintygen
tessprövning. Intyget kan ju teoretiskt sett innehålla känsliga uppgifter om andra klienter än den som är
anmälare.
bokföringsreglementets föreskrifter är man som syssloman skyldig att hålla klientmedel
avskilda. En revisor är skyldig att i
årsredovisningen ange om det förekommer misstanke att förskingring
av klientmedel ägt rum. I detta hänseende tillför inte revisorsintyget
något av betydelse som skiljer sig
från vad som följer av den offentliga
årsredovisningen. Ett revisorsintyg
utgör enskilt inte heller en handling som kan utgöra adekvat underalldeles oavsett
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lag för en skadeståndstalan utöver
vad en årsredovisning gör. Till detta
kommer att Advokatsamfundets tillsyn inte har till uppgift att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till
att en klient tillhandahålls underlag för att föra en skadeståndstalan
mot en advokat. Argumentet att det
skulle gagna blivande klienter saknar relevans. Vad som kan vara relevant för en skadeståndstalan skulle
möjligen vara reciten och utgången av disciplinnämndens prövning.
Av beslutet från nämnden framgår
vilka omständigheter som ligger till
grund för att fria eller fälla ledamoten ifråga.
Advokat Rise är mycket engage-

rad i ett ärende som varit aktuellt
under en längre tid. Advokat Rise
har för en klients räkning anmält
en advokat, som inför nämndens
prövning begärde sitt utträde, vilket beviljades av styrelsen. Advokatsamfundet saknar möjlighet att
kvarhålla en ledamot mot dennes
vilja. Och om det förekommer icke
grundlösa påståenden av allvarlig karaktär finns det goda skäl att
bevilja utträde. Det ligger ju inte
i Advokatsamfundets intresse att
kvarhålla dessa personer i advokatgemenskapen.
Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund
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EU:s bodelningsförordning
Den 29 januari i år trädde EU:s bodelningsförordning i kraft. Den är ett led i unionens fortsatta arbete med att samordna den internationella privaträtten bland medlemsstaterna och
på det sättet förbättra den fria rörligheten. Författarna lyfter fram de viktigaste reglerna i
den nya förordningen och belyser dessa med praktiska exempel.

D

en 29 januari 2019 trädde EU:s
förordning 2016/1103 och dess
parallellförordning 2016/1104 i
kraft. Dessa förordningar etablerar ett
unionsgemensamt regelverk för makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Vi kommer att
behandla förordning 2016/1103 som
gäller för makar. Förordning 2016/1104
om registrerade partner är utformad
på samma sätt och innehåller snarlika
regler. I denna artikel kommer förordningen att konsekvent kallas för bodelningsförordningen, och exemplen
kommer att utgå från bodelningar, då
bodelningar torde vara det som förordningen till största delen kommer
att tillämpas på. Bodelningsförordningen har formen av ett fördjupat
samarbete. I skrivande stund har 18
av EU:s medlemsstater anslutit sig.
Syftet med denna artikel är att
genom ett antal exempel redogöra
för hur vissa viktiga delar av bodelningsförordningen kommer att
fungera i praktiken. Därför kommer vi inte att göra någon redogörelse för bodelningsförordningens
innehåll i sin helhet, utan endast
beskriva de artiklar i bodelningsförordningen som är relevanta för de
exempel som tas upp.
Fem centrala artiklar i bodelningsförordningen kommer att beskrivas. Beskrivningarna åtföljs av
exempel som visar hur förordning52

PRESENTATION
Ulf Bergquist var
ledamot av den
expertgrupp som
på uppdrag av EUkommissionen utarbetade förslaget
till EU:s bodelningsförordning samt
av expertgruppens
särskilda arbetsutskott. Han har vidare
varit ordförande i den internationella
författargrupp som skrivit lagkommentaren (utgiven av Oxford University Press) till förordningen.
Gustaf Mollstedt är
biträdande jurist på
Bergquist & Partners Advokatbyrå
AB. Han är specialiserad på internationell bodelnings- och
arvsrätt.

en fungerar i praktiken. Artiklarna
kommer att beskrivas med varierande detaljeringsgrad beroende på vilken fråga som ska belysas.
ART. 4. DOMSTOLS BEHÖRIGHET
VID BODELNING PÅ GRUND AV
MAKES DÖD
I art. 4 i bodelningsförordningen
stadgas att om talan har väckts vid
en domstol rörande arvet efter en
make i enlighet med EU:s arvsförordning, ska den domstolen även
vara behörig i frågor rörande bo-

delning på grund av makens död.
Denna artikel samordnar alltså arvsförordningen och bodelningsförordningen.
Exempel 1
Juan och Maria gifte sig 1990 i Madrid. Juan är spansk medborgare och
Maria är svensk medborgare. De
bodde i Spanien till 2020. Det året
separerade makarna, men de skilde sig inte. Maria flyttade hem till
Stockholm. Juan bodde kvar i Madrid. Maria avlider 2023.
Stockholms tingsrätt är behörig
att ta upp mål angående arvet efter Maria, eftersom hon vid sin död
hade hemvist i Stockholm (EU:s
arvsförordning, art. 4). Då är Stockholms tingsrätt också behörig att ta
upp mål om bodelning mellan Juan
och Maria (EU:s bodelningsförordning, art. 4).
ART. 5. DOMSTOLS BEHÖRIGHET
VID BODELNING PÅ GRUND AV
ÄKTENSKAPSSKILLNAD
Huvudregeln är att behörig domstol
vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad avgörs enligt art. 5.
Enligt art. 5 är den domstol, som är
behörig att ta upp frågor rörande
äktenskapsskillnad i enlighet med
art. 3.1 i Bryssel II bis-förordningen,
även behörig att ta upp frågor om
bodelning (med viss reservation; se
ADVOKATEN NR 4 • 2019
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i praktiken
sista stycket i exempel 2 nedan). De
sju behörighetsalternativen i Bryssel II bis-förordningen är likställda
och således ej rangordnade. Detta
innebär att ett så kallat race to court
kan uppstå, eftersom en domstol i
en medlemsstat ska förklara sig obehörig om talan redan har väckts i en
annan medlemsstat (litis pendens).
Det finns även risk för så kallad forum shopping, vilket innebär att en
part väcker talan i en viss medlemsstat, för att han/hon tror sig kunna
få fördelar av att bodelningen hanteras där.
Exempel 2
Samma förutsättningar som i exempel 1 med den skillnaden att år 2023
avlider inte Maria utan makarna vill
det året skiljas.
Juan kan väcka talan om äktenskapsskillnad i Spanien, då makarna
där hade sitt senaste gemensamma
hemvist och han bor kvar där
(art. 3.1 a andra strecksatsen i
Bryssel II bis-förordningen).
Maria kan å sin sida väcka talan
om äktenskapsskillnad i Sverige, då
hon är svensk medborgare och har
bott i Sverige mer än sex månader
efter separationen (art. 3.1 a sjätte
strecksatsen i Bryssel II bis-förordningen).
Om Juan väcker talan om äktenskapsskillnad vid domstol i Madrid, är den domstolen också behörig
att ta upp frågor avseende bodelning mellan makarna (art. 5.1 i EU:s
bodelningsförordning). Talan om
bodelning kan därefter på grund av
litis pendens inte också tas upp av
svensk domstol (art. 17 i bodelningsförordningen).
Om Maria väcker talan om äktenskapsskillnad vid Stockholms tingsrätt kan hon yrka att den domstolen
ADVOKATEN NR 4 • 2019

också tar upp frågor om bodelning.
Dock krävs i det fallet (på grund av
att käranden väckt talan i sin egen
hemviststat och makarna där inte
haft gemensam hemvist) att Juan
accepterar att Stockholms tingsrätt
har behörighet (art. 5.2 b i bodelningsförordningen).
ART 22. LAGVALSAVTAL
Makarna kan avtala om tillämplig lag. Lagvalsmöjligheten är dock
inskränkt till stat där en eller båda
makarna var medborgare eller hade
hemvist vid tidpunkten för avtalets
ingående. Viktigt att notera är att ett
byte av tillämplig lag på grund av
lagvalsavtal normalt inte gäller retroaktivt (det vill säga äldre lag til�lämpas för de tillgångar makarna
förvärvat före lagvalsavtalet, medan
den nya lagen bara tillämpas för de
tillgångar makarna förvärvat efter
lagvalsavtalet). Detta kan självfallet
ställa till betydande tolkningsproblem i praktiken. Dock kan makarna
i lagvalsavtalet lägga till att lagvalsbytet även ska gälla retroaktivt. Vår
byrå brukar rekommendera ett sådant tillägg.
Exempel 3
Juan och Maria gifte sig 1990 i Madrid. De bodde där till år 2020. Då
flyttade de till Stockholm. Samtidigt ingick de ett lagvalsavtal där
svensk bodelningsrätt utpekades
som tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden. Någon retroaktivitet avtalades ej vid lagvalet. År
2025 väcker de gemensam talan vid
Stockholms tingsrätt om äktenskapsskillnad och inleder samtidigt
där en tvist om bodelning. Makarna
har dels i Madrid en fastighet, som
de förvärvade år 1990, dels i Stockholm en bostadsrättslägenhet, som

de förvärvade år 2021. Stockholms
tingsrätt ska tillämpa spansk bodelningsrätt på fastigheten i Spanien,
men svensk bodelningsrätt på lägenheten i Stockholm.
ART 26. TILLÄMPLIG LAG OM
LAGVALSAVTAL EJ INGÅTTS
Om makarna inte avtalat om til�lämplig lag för bodelning avgörs
vilken lag som är tillämplig av bestämmelserna i art. 26 i bodelningsförordningen. Art. 26 består av tre
hierarkiskt ordnade alternativ.
I första hand tillämpas lagen i den
stat där makarna tog sin första gemensamma hemvist efter det att de
hade gift sig.
I andra hand tillämpas lagen i den
stat där båda makarna var medborgare när de gifte sig.
I tredje hand tillämpas lagen i den
stat till vilken makarna med hänsyn
till samtliga omständigheter hade
närmast anknytning när de gifte sig.
Den tillämpliga lagen behöver
inte vara lagen i en medlemsstat
som anslutit sig till bodelningsförordningen, utan kan även vara lagen
i en stat utanför EU eller en EU-stat
som inte har anslutit sig till förordningen (universalitetsprincipen).
Något byte av tillämplig lag sker
inte automatiskt viss tid (till exempel två år) efter det att makarna flyttat till en annan stat (oföränderlighetsprincipen).
Exempel 4
Juan och Maria gifte sig år 2020 i
Madrid och bosatte sig där. Juan är
spansk medborgare och Maria är
svensk medborgare. De har inget
lagvalsavtal. År 2025 flyttar de till
Sverige. Maria ansöker om äktenskapsskillnad vid Stockholms tingsrätt år 2030.

BODELNINGS
FÖRORDNING
EN HAR FOR
MEN AV ETT
FÖRDJUPAT
SAMARBETE.
I SKRIVANDE
STUND HAR
18 AV EU:S
MEDLEMS
STATER AN
SLUTIT SIG.
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Trots att makarna bott fem år i
Sverige ska spansk lag tillämpas
på bodelningen (art. 26.1 a i bodelningsförordningen). Förordningen
baseras på den så kallade oföränderlighetsprincipen, som innebär att
tillämplig lag inte ändras även om
makarna flyttar till annat land än
där de hade sitt första gemensamma
hemvist. (En annan sak är att de enligt art. 22 i bodelningsförordningen
kan avtala om att svensk lag ska vara
tillämplig på bodelningen.)
Exempel 5
Juan och Maria gifte sig år 2020 i
Madrid och bosatte sig där. Juan är
spansk medborgare och Maria är
svensk medborgare. År 2025 separerar makarna och Maria flyttar hem
till Sverige. Maria väcker år 2026 talan om äktenskapsskillnad och bodelning vid Stockholms tingsrätt.
Om Juan och Maria inte avtalat om tillämplig lag för bodelningen, ska spansk lag tillämpas även
om frågan om bodelning tas upp av
Stockholms tingsrätt. Troligen kom-

mer Juan dock inte att acceptera att
Stockholms tingsrätt är behörig i
bodelningsdelen (se exempel 2 sista
stycket), utan istället väcka talan i
den delen i Madrid. Då får bodelningen avgöras av en spansk domstol, som naturligtvis är kunnigare
avseende spansk bodelningsrätt än
en svensk domstol.
ART 69.3. ÄLDRE ÄKTENSKAP
En av de viktigare reglerna i för
ordningen är övergångsbestämmelsen i art. 69.3. I den artikeln fastslås att kapitel III i förordningen,
det vill säga kapitlet om tillämplig
lag, inte gäller för makar som ingått
äktenskap före den 29 januari 2019
(med undantag för om de gjort ett
lagvalsavtal på eller efter det datumet).
Exempel 6
Samma förutsättningar som i exempel 4 med den skillnaden att makarna ingick äktenskap år 2018.
Eftersom äktenskapet ingåtts före
den 29 januari 2019 (och makarna

inte upprättat något lagvalsavtal
på eller efter det datumet), räknas
äktenskapet som ett ”äldre äktenskap”. Då gäller inte bodelningsförordningens regler om tillämplig lag,
utan istället de IP-regler som gällde
innan bodelningsförordningen
trädde i kraft. Stockholms tingsrätt
ska i sådant fall tillämpa de nationella svenska reglerna i LIMF
(SFS 1990:272). Enligt den lagens
4 § 2 st. ska svensk lag tillämpas på
bodelningen, om båda makarna flyttat till Sverige och bott här i minst
två år (flyttningsprincipen). När
flyttningsregeln i LIMF tillämpas
gäller full retroaktivitet, det vill säga
den nya lagen blir tillämplig även på
tillgångar som makarna hade innan
de flyttade. Flyttningsregeln och
den automatiska retroaktiviteten är
de två viktigaste skillnaderna mellan EU:s bodelningsförordning och
LIMF.
Ulf Bergquist
Advokat
Gustaf Mollstedt
Biträdande jurist

Nu släpper vi den andra
generationen av ett tvättäkta
molnsystem för advokater.
Många konkurrenter har inte
ens kommit i gång med den
första.
alla funktioner tillgängliga på alla skärmar,
i både Windows och Mac. Stöd för de vanligaste
webbläsarna. Snabbare och smartare system.
Design som utgår från användaren – och vässade
funktioner. Det blir verklighet med Saturnus 2.
Stort tack till våra kunder för ris, ros och
inspiration som ledde fram till den nya tidens
advokatsystem. Läs gärna mer om Saturnus 2
på www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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NYA RANGE ROVER EVOQUE

TIME TO MAKE A
STATEMENT

ETT SJÄLVSÄKERT VAL
Nya Range Rover Evoques eleganta design, sofistikerade
interiör och legendariska off-road egenskaper är svåra att
motstå. Det är en fängslande efterträdare till originalet som
vunnit 225 priser globalt och satte hjärtan i brand världen
över. Nu full med nyheter som gör den ännu mer älskvärd
och kapabel att ta dig dit du vill med stil.
Läs mer och boka provkörning på landrover.se

I NYA RANGE ROVER EVOQUE
SIGNATURE FE P200 MHEV 4WD
AUTO INGÅR BLAND ANNAT:
– 9-växlad automatisk växellåda
– 4-hjulsdrift
– LED-strålkastare
– 18 tum lättmetallfälgar
– Cold Climate Pack
– Lädersäten med 10-vägs elektriskt
inställbara förarsäten
– Parkeringsradar fram och bak
samt backkamera
– Eldriven baklucka
– Navigation Pro
– Connect Pro
KAMPANJPRIS
– Privatköp 409.900 kr*
– Förmånsbil 385.250 kr*
(8,3 prisbasbelopp)
– Billån 3.095 kr i 36 månader**

*Nya Range Rover Evoque Signature FE P200 MHEV 4WD Auto pris 409.900 kr privatköp, 385.250 kr förmånsbil. **Månadskostnad billån vid privat köp via DNB Finans 3.095 kr, 36 månader. Ränta 3,95 %
(rörlig). Kontantinsats 30 %, restvärde 50 %. Effektiv ränta 4,39 %. Uppläggningsavgift 595 kr och aviavgift 55 kr tillkommer. Reservation för sedvanlig kreditprövning. Bränsleförbrukning l/100 km bl. körning
NEDC: 7,7 WLTP: 9,2. CO2-utsläpp g/km NEDC: 176 WLTP: 209 Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Erbjudandet gäller till
och med den 1 augusti 2019. Lokala avvikelser kan förekomma.

Cyberförsäkring – Nya tidens
skydd för företag
Cyberangrepp mot företags datorer, molntjänster och mobila enheter ökar. Det
är inte bara stora företag som drabbas, utan även små företag är i riskzonen.
Mer än 90 % av alla företag har någon gång drabbats av ett cyberangrepp som
har orsakat ett dataintrång. Med en cyberförsäkring får ni skydd och beredskap
för att hantera cyberangrepp.
Vanliga följder av cyberangrepp är att datasystem ligger nere och företag därför inte kan bedriva sin
verksamhet vilket kan leda till avbrott. Dyrbara åtgärder måste då vidtas såsom att anlita datakonsulter för att utreda, återskapa och återställa de datasystem som har drabbats. Angreppen kan
även orsaka att kunders data (personuppgifter eller annan känslig information) olovligen sprids vilket
kan påverka företagets varumärke.
Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer.
Telefon: 08-546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com

AKTUELLT

Affärsadvokaten som
flyttade hem till Norrbotten
MÅNADENS ADVOKAT
JAN LINDÉN
Jan Lindén är affärsjurist och har
varit verksam i Stockholm sedan
han blev advokat 1997. Nu har
han återvänt hem till Norrbotten
och har kontor i Luleå och Boden.

SITUATIONEN HAR
FÖRÄNDRATS – NUMER
FINNS DET INTELLEKTU
ELLT LIKA STIMULERANDE
ARBETE ATT TILLGÅ
UTANFÖR DE TRE STOR
STADSREGIONERNA.

Varför har du flyttat tillbaka?
– Jag ville komma åt Norrbottens alla fördelar och insåg
plötsligt att jag faktiskt kunde
göra det och ändå fortsätta arbeta med det jag kan och tycker
om. Jag kände att jag hellre kunde bo i Norrbotten och vid behov resa ner till Stockholm än
omvänt. Det som avgjorde saken var när barnen flyttat hem
ifrån och sa att de inte ville bo i
Stockholm.

FOTO: TOMAS BERGMAN

Hur ser dina uppdrag ut?
– Jag har samma typ av ärenden som i Stockholm, företagsförvärv, immaterialrättsligt relaterade avtal, finansieringsavtal,
aktieägarfrågor och affärstvister.
Till min överraskning har marknaden för affärsjuridisk rådgivning i Norrbotten visat sig vara
enormt god. Det saknas lokal
tillgång till specialistkompetens
inom affärsjuridik.
Vilka typer av klienter får du?
– Sedan starten den 1 februari
har jag fått in kommunägda bolag, flera utvecklingsbolag inom
IT, ett bryggeri som vill expandera och inleda export, aktie
ägarfrågor för bolag inom byggsektorn och ett fastighetsbolag.
Jag har även fortsatt att arbeta
med internationella avtal med
koppling till IT och immaterialrätt.
Vilka är skillnaderna mellan att
arbeta som advokat i Norrbotten
och i Stockholm?
ADVOKATEN NR 4 • 2019

affärsjurister att öka där. Den
tekniska utvecklingen medför
också att vårt yrke alls inte är
så platsberoende som förr. Jag
tror att vi på sikt kommer att se
att även de affärsjuridiska byråerna tar sig till platser med lägre lokalkostnader. Jag har också
sett en tendens att yngre jurister
sätter större värde på livet utanför arbetet. Detta kanske också
kommer att medföra en decentralisering av affärsjuristerna.

– Det är livet utanför advokatfirman! Rikare fritid och att man
tar sig till och från jobbet på tio
minuter.
Vad är det bästa med att ha flyttat tillbaka?
– Att få ut det bästa av två
världar. Jag har ett intellektuellt
lika stimulerande arbete men får
mer tid över för fritid, motion
och social samvaro. Dessutom
är Norrbotten verkligen vackert.
För en affärsjurist är det inte lika
mycket konkurrens som i Stockholm. Mitt intryck är också att
uppdragsgivarna här har lite mer
framförhållning, det är bara undantagsvis extremt bråttom.

Har du upplevt några problem?
– Det har visat sig svårt att
få tag i yngre jurister med rätt
kompetens, särskilt när verksamheten expanderar så snabbt
som den gjort för mig. Affärsjuridiken är så centrerad till storstäderna, men jag hoppas att det
ska dyka upp någon hemvändare.
Varför är de affärsjuridiska byråerna så centraliserade till storstadsregionerna?
– Det är sannolikt historiska
skäl. Affärsjuristerna finns där
bolagen finns. I takt med att företagandet ökar utanför storstäderna kommer också antalet

Vad kan göras för att få en större
spridning av den affärsjuridiska
kompetensen över landet?
– Information. Situationen har
förändrats – numer finns det intellektuellt lika stimulerande
arbete att tillgå utanför de tre
storstadsregionerna. Juristerna
måste bara våga ta steget.
Hur kan man få fler affärsjurister
att söka sig till regioner med få
affärsjuridiska byråer?
– Jag hörde någon som sa:
”Den meste stockholmaren är en
norrlänning”. Därför tror jag att
det måste till ett samarbete mellan kommuner, företag och jurister i Norrbotten om att sprida
budskapet att det finns lika stimulerande arbeten att tillgå här.
Jag är övertygad om att många
skulle vända åter om de bara hittade rätt arbete.
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Nya uppdrag
och anslag
l Rebecca

Thorburn Stern,
docent i folkrätt vid Uppsalas
juridiska fakultet, Pernilla
Leviner, docent i offentlig rätt,
Stockholms universitet, samt
universitetslektorn Aoife Daly
vid University of Liverpool
får medel från Ragnar Söderbergs stiftelse för projekt
om diskriminering av barn.
Projekttiden är 2020–2022
och projektet är placerat på
Barnrättscentrum/Juridiska
institutionen vid Stockholms
universitet.

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

Johan Eriksson blev hedersdoktor
Stockholms universitet utsåg i april advokat Johan Eriksson till hedersdoktor. Johan
Eriksson är brottmålsadvokat, och har under ett antal år utsetts till ”advokaternas
advokat” – den advokat som medlemmar i kåren själva skulle vilja bli försvarade av.
Enligt Stockholms universitet har Johan Eriksson ”i många år, bland annat i samband med uppdrag som försvarare i medialt uppmärksammade och känsliga mål,
för allmänheten på ett klart och inkännande sätt förklarat och försvarat juridikens
många gånger komplicerade villkor: det möjliga, det inte möjliga”. Han beskrivs som
”en ambassadör för brobyggande mellan juridikens praktiska och akademiska sidor,
med regelbunden kontakt med universitetsvärlden”.

DLA Piper padelsegrare
Tidernas första jurist-SM i padel avgjordes den 5 april 2019 i
PDL Center i Frihamnen, Stockholm. Bland tjugo deltagande
lag vann till slut i A-slutspelet
DLA Piper, med spelarna Alicia
Ehn och Adam Tideman. Segrarna valde att vinstsumman
på 10 000 kronor skulle gå till
Bris. I B-slutspelet vann Systembolaget/Time Advokatbyrå,
företrädda av Titti Wigren och
Jonas Forzelius som även de
valt att skänka vinstsumman,
på 2 600 kronor, till BRIS.

l Moa

Lidén, jur. dr vid juridiska institutionen i Uppsala,
får Ragnar Söderberg postdoctoral fellow in law under
två år. Anslaget omfattar nära
1 900 000 kronor, och ska användas till forskningsprojektet
”Bevisning i brottmål – tillförlitlighet och påverkbarhet”.

Stockholms
Auktionsverk
Hemvärdering

Roberto Rebessi
och Malin Rebessi,
två av värderingsmän
från Stockholm,
Magasin 5.

Anlita
auktionsbranschens
mest erfarna
värderingsmän
Vi utför bouppteckningar
och kostnadsfriaförsäljningsvärderingar
i hela landet.
Välkommen att kontakta oss för mer information.
www.online.auktionsverket.se
Stockholm, Magasin 5 vardering@auktionsverket.se 08-453 67 42 | Stockholms, Globen vardering.globen@auktionsverket.se
08-686 98 80 | Göteborg vardering.goteborg@auktionsverket.se 031-20 61 10 | Malmö vardering.malmo@auktionsverket.se 040-694 98 21
Helsingborg vardering.helsingborg@auktionsverket.se 042-24 43 44
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AKTUELLT

AKTUELLT
Juristprogrammet fortsatt populärast

NUMM

Nämnde
mannen
•

ER 1.2019 Nämndeman
i fokus Nytt och notera
t Föreningsnytt
Vi informerar: Domstolsverk
et En tidning från Nämn
demännens Riksförbund

Juristprogrammet vid Stockholms universitet är fortsatt
Sveriges mest sökta utbildning med totalt 5 946 sökande
inför höstterminen. Även juristprogrammen i Uppsala,
Lund och Göteborg är mycket populära och kommer på
andra till fjärde plats bland de mest sökta programmen.

•

•

•

•

Advokatgolfen i år på Vidbynäs
Den 27–28 september spelas advokat-SM i golf, i år på Vidbynäs 18-hålsbana i Nykvarn. Tävlingen instiftades år 1969
och har spelats varje år sedan dess på olika banor runtom i
Sverige.
SM spelas på fredagseftermiddagen, och följs av festmiddag. På lördagens förmiddag spelas 18 hål, med poängbogey
i huvudtävlingen och därtill en scratchtävling. Medföljande
golfare kan delta i en odyltävling.
Tävlingsledare är Stig Sahlström och Leif Gustafsson. För
mer information, använd e-postadressen golf@hamilton.se.

DAGS FÖR NYA NÄMN
DEMÄN
PORTRÄTT MUSTAFA
PANSHIRI
TOLKEN – BRYGGA MELL
AN KULTURER
NÄMNDEM ANNEN

Tidningen Nämndemannen
har fått nya kläder
FOTO: ISTOCK

Tidningen Nämndemannen, utgiven av
Nämndemännens riksförbund, har i och
med årets första utgåva fått ny form och
nytt fräscht utseende.

Nya uppdrag
Tomas Åhlén har
utnämnts till rådman i Hudiksvalls tingsrätt.
l Lars Thunberg är ny managing partner vid Wistrands
advokatbyrås Göteborgskontor.
Han ersatte den 1 april Martin
Wedén, som haft posten i nio år.
l Anna Palmérus är ny managing partner vid advokatfirman Vinges Göteborgskontor.
Hon ersätter Charlotte Forssander.
l Annelie von Dahn har utsetts till ny HR-chef vid Foyen
Advokatfirma. Hon var tidigare
verksam som HR-chef vid
Landshypotek Bank.
l Mats Eriksson och Magnus
Oskarsson har utsetts till
delägare i DLA Piper. Mats
Eriksson är verksam i advokatfirmans fastighetsgrupp,
och Magnus Oskarsson i bolagsrättsgruppen.
l Advokat

Tolkning & översättning
Språkservice erbjuder tolkoch översättningstjänster
i alla språk och dialekter
för alla situationer.
Välkommen!

Språkservice Sverige AB är
idag Nordens största tolkoch översättningsföretag.

www.sprakservice.se
KONTAKTA OSS!
E-post: info@sprakservice.se
Telefon: 0770–457 458
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Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
LÄSTIPS

Lagen om företagshemligheter
Författare: Reinhold
Fahlbeck
Förlag: Norstedts
juridik
Den 1 juli 2018 trädde
en ny lag om företagshemligheter i
kraft. Lagen genomför ett EU-direktiv
som antogs 2016 och
som syftar till att harmonisera medlemsstaternas civilrättsliga skydd för företagshemligheter och skapa lika villkor för företag
inom EU. De nya reglerna innebär bland annat
att fler former av angrepp är otillåtna, att den
som avslöjar en företagshemlighet ska betala
skadestånd i fler fall och att sekretesskyddet
för företagshemligheter i rättegångar blir starkare. Denna fjärde upplaga av boken behandlar den nya omarbetade lagen och innehåller
både en lagkommentar och en rättsöversikt
över ämnet.
Studier rörande allmän straffrättspraxis
m.m.
Författare: Martin
Borgeke, Catharina
Månsson
Förlag: Jure
Boken är en sammanställning av Högsta
domstolens vägledande avgöranden
inom det rättsområde
som går under beteckningen straffrättens allmänna del,

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2019 om inte annat anges.
Andersson, Magnus: Handbok för
ekonomiska föreningar / Magnus Andersson, Yngve Karlsson (2. uppl. Norstedts juridik.
306 s.)
Bengtsson, Bertil: Allehanda om
skadestånd i avtalsförhållanden / Bertil Bengtsson, Harald
Ullman, Sven Unger (3. uppl.
Jure. 181 s.)
Bärgman, Ove: Förundersökning
60

det vill säga de regler som är gemensamma
för alla eller flertalet brott, exempelvis krav
på uppsåt, allmänna ansvarsfrihetsgrunder,
osjälvständiga brottsformer och preskriptionsregler. Boken behandlar även gällande rätt på
de områden som tas upp. Samtliga bestämmelser i brottsbalkens 23 och 24 kap. behandlas. Rättsfall från Högsta domstolen till och
med år 2018 har kunnat beaktas. Författarna
har även gett ut Studier rörande påföljdspraxis m.m. (senaste 6. uppl., 2018) som är en
heltäckande framställning av brottsbalkens
påföljdsbestämningssystem.
VÄGLEDNING FRÅN EUROPADOMSTOLEN

Practical guide on admissibility criteria i ny
uppdaterad version
För att kunna inleda en process i Europadomstolen krävs det att en rad formella krav
är uppfyllda. Domstolen publicerade 2010 en
vägledning, riktad till advokater, som i detalj
förklarar kriterierna för att domstolen ska
kunna behandla ett klagomål. Vägledningen
som uppdateras med jämna mellanrum finns
nu i en fjärde version som täcker rättspraxis
fram till den 28 februari 2017 och de nya, striktare regler för ansökan till domstolen som
trädde i kraft den dagen. Publikationen går att
ladda ned från Europadomstolens webbplats.
AVHANDLING

Fel i tjänst : om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade
fall av Peter Hultgren, Umeå universitet,
15 februari
I svensk rätt saknas allmänna regler för när
en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om
parterna själva inte avtalat om saken måste
domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Peter Hultgren granskar i sin avhandling Högsta domstolens utfyllande verksamhet
och behandlar frågan om hur utfyllning av
avtal bör motiveras. Han presenterar och analyserar vidare en modell för att avgöra när fel
i tjänst föreligger vid oreglerade tjänster och
därtill det allmänna påföljdssystemet.

i brottmål : en handbok om rättegångsbalkens 20–23 kapitel
och annan lagstiftning, särskilt
förundersökningskungörelsen
och lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / Ove Bärgman, Stig
Danielsson ; under medverkan
av Gösta Westerlund (6. uppl.
Bruun. 282 s.)
Dahlquist Cullborg, Joel: The use
of “non-ICSID” arbitration rules
in investment treaty disputes
: domestic courts, commercial

NY FORSKNING

Rättsväsendets bemötande av unga med utländsk bakgrund
Forskning från Stockholms universitet visar
att unga nyanlända döms på vagare grunder
för sexuellt ofredande än svenska ungdomar
och att de också bedöms som mindre trovärdiga i förhör. Bakgrunden till undersökningen
är diskussionerna kring nyanlända ungdomar
som en särskild riskgrupp för sexualbrott.
Studien som är gjord av Katrin Lainpelto,
docent i processrätt vid Stockholms universitet, har genomförts inom ramen för den
tvärvetenskapliga satsningen Barn, migration
och integration som initierades 2016 vid Stockholms universitet. Studien ingår i en antologi
med titeln Barn, migration och integration i en
utmanande tid där även andra forskare anslutna till projektet har bidragit. Hela antologin
går att ladda ned och läsa via DIVA-portalen,
diva-portal.org.
MANAGEMENTROMAN

Ladan av Marianne Hamilton
Marianne Hamilton,
författare och styrelseproffs, har skrivit flera
uppmärksammade managementböcker. Den
nya boken Ladan tillhör
samma kategori men i
romanform.
Tre kvinnor, bland dem
en affärsjurist, mitt uppe
i sina karriärer möter
upp sin mentor Elisabeth under några dagar
på hennes gotländska kalkstensgård för handledning och samtalsstöd. Syftet med vistelsen
är att få kvinnorna att inte bara stanna kvar i
företagen, utan också bli motiverade att växa
i sina professionella roller och gå in i ledande
befattningar. Ett möte som handlar om kvinnors villkor inom näringslivet men också om
utmaningar inte bara i jobbet utan också i livet
i övrigt, om livsval och personlig utveckling.
”Ladan ger inte bara en spännande
inblick i kvinnors villkor i
också en visionär berättelse.
näringslivet – det är
Jag får känslan av att idéerna
skulle kunna förändra saker
i den här romanen
på riktigt.”

Marianne Hamilton har
en gedigen erfarenhet
från näringslivet men också
som författare då hon
tidigare gett ut fyra böcker.
Marianne Hamilton har
haft styrelseuppdrag i de
börsnoterade företagen
Meda och
i Alecta och Executive Education Connecta, samt
skolan. Hon har varit ledamot på Handelshögi Utbildningsakademin och Etikkollegiet.
Idag har Marianne styrelseuppdra
g i ett börsnoterat företag – Karo Pharma,
i Cross Children’s
foundation, Keybroker
och Lundsbergs skola.
Hon är ledamot i Advisery
Board på Stockholms
School of Economics och
i Ersättningsakademien.
Under sexton år var Marianne
Senior Vice President på Atlas Copco, med
globalt ansvar för organisationsutveckling och
chefsförsörjning. Hon
satt även i ett antal Atlas
Copco-styrelser runt om
i världen. Hon har arbetat
på PA-rådet, Astra
Pharmaceuticals och Mercuri
Urval.
2007 gav hon ut sin första
bok, Inte bara pengar –
så får vi fram mogna
chefer. Sedan följde Inte
bara makt – utan även
ansvar, Några råd till min
kära dotter och Ett Gotlandshus
vaknar.
Ladan är Marianne Hamiltons
första roman. En
managementroman.

arbitration institutions and
arbitral tribunal jurisdiction
(Department of Law, Uppsala
University. 365 s. Diss. Uppsala
universitet, 2019)
Festskrift till Göran Millqvist /
Lars Gorton, Lars Heuman,
Annina H. Persson och Gustaf
Sjöberg, red. (Jure. 635 s.)
Lehrberg, Bert: Avtalstolkning
: tolkning av avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (8. uppl.
Iusté. 360 s.)

Gertrud Hellbrand, författare
Tre kvinnor är mitt uppe
i sina professionella karriärer.
träffas de på den gotländska
Under några dygn
kalkstensgården Rume
för handledning och
förkovran hos mentorn
Elisabeth. Men deras möte
kommer att innebära
mer turbulens än de kunnat
ana. För den som stannar
sitt yrkesliv kan också få
upp och betraktar
syn på sig själv, sina personliga
val – plötsligt tar livet en
relationer och livsny vändning.

Ladan är en berättelse
med näringslivet som fond.
Författarens gedigna
kunskaper om betingelserna
i denna värld gör boken
till managementlitteratur. Lägg därtill fantasi
och inlevelseförmåga, levande
sonporträtt och en överraskande
miljöer och persig till en roman. En Managementrläsupplevelse tar form. Boken utvecklar
oman.

”Marianne Hamilton har
en fantastisk förmåga att
tänka fritt och visionärt utan
att någonsin tappa fokus
på resultatet. Här skapar
hon dessutom en helt ny
bokgenre.”

”en helt ny
bokgenre”
MANAGEMENTROMAN

MARIANNE HAMILTON

JURIDISKA BIBLIOTEKET

VISION

MARIANNE HAMILTON

Ronnie Leten, tidigare VD
och koncernchef för
Atlas Copco, styrelseordföran
de i Ericsson

UP

PD

MÄ

ISK
OR

STRATEGI
STRUKTUR

ISBN 978-91-88931-10-8

9 789188

931108

Levin, Marianne: Lärobok i
immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönsteroch formgivningsrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU
och internationellt / Marianne
Levin med Åsa Hellstadius
(12. uppl. Norstedts juridik.
2019. 661 s.)
Lundqvist, Ulf: Om prövningstillstånd i Högsta domstolen
vid godtycklig eller uppenbart
oriktig bevisvärdering i brottmål (Bokbyrån. 138 s.)
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BOKTIPSET: THOMAS BULL

Efter en krävande dag på jobbet
blir en färd ut i rymden bra
Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen,
läser mycket på tåget mellan
Uppsala och Stockholm.

FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Hinner du läsa något på fritiden,
och vad ligger i så fall på ditt
nattduksbord?
– Jag läser ganska mycket,
inte minst på tågresorna mellan Uppsala och Stockholm.
Har som så många andra ofta
flera böcker på gång samtidigt,
så humöret kan få styra vad jag
läser en viss dag eller kväll. Eftersom vardagen är full av rätt
så faktaspäckat läsande så brukar jag oftast läsa böcker av ett
helt annat slag när jag själv får
välja. Science fiction och fantasy är genrer där jag ofta har
minst en volym på gång. Nu
senast var det Tiamat’s Wrath,
en bok i en serie av framtidsvisioner skrivna av medarbetare till den betydligt mer kände
George R. R. Martin (Game of
Thrones) under författarnamnet James S. A. Corey. Spännande grejer! Läste nyligen Kjell
Westös Den svavelgula himlen,
en familjeskildring i finlandssvensk miljö. Oväntat bra, jag
brukar inte gilla den typen av
böcker så mycket. Sen har jag
Hate Speech and Democratic Citizenship av Eric Heinze på gång, men det går lite
trögt, den är en ganska teoretisk framställning om ett ständigt aktuellt problem. Och så

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 10 / redaktörer:
Fredrik Sandberg, Kelly Chen
och Mårten Schultz (Stockholm
Centre for Commercial Law.
524 s. Stockholm Centre for
Commercial Law ; 33)
Svanberg, Katinka: FN-stadgan
och världspolitiken : om folkrättens roll i en föränderlig
värld / Katinka Svanberg, Ove
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Anne Ramberg om ”två
decennier i hetluften”
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var
april månads gäst i webb-tv-programmet Månadens juridik. Hon
samtalade där om tiden sedan
hon tillträdde som generalsekreterare år 2000 och diskuterar
bland annat hur rättsstaten och
advokatyrket har förändrats under de senaste 20 åren och hur
den svenska advokatkåren står
sig i internationell konkurrens.
ARKIVET

läser jag den tyske generalen
Guderians memoarer från andra världskriget, där inte minst
hans detaljerade beskrivningar av möten med Hitler ger
(skrämmande) inblickar i den
nazistiska statens inre liv.
Skönlitteratur eller facklitteratur – vilket föredrar du?
– Som redan framgått läser
jag gärna både och. Samtidigt.
Föredrar inget rent generellt,
utan låter stunden styra vad
som passar bäst. Efter en krävande dag på jobbet blir en färd
ut i rymden bra, men en kväll
framför brasan med en kopp te
kan historiska skildringar kännas bättre. Då är det bra att ha
några olika att välja på.
Vilken är din starkaste läsupplevelse i livet?
– Det är ju så klart svårt att

Bring (5. uppl. Norstedts juridik. 610 s.)
Vänbok till Lena Olsen / redaktion : Joel Samuelsson, Laila
Zackariasson (Iustus. 313 s.)
Zillén, Kavot: Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till
sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever
i ekonomisk utsatthet i Sverige
(Iustus. 188 s.)

välja. Jag läste Tolkiens Sagan
om ringen som ung och den
gjorde starkt intryck, läser ju
fortfarande sådana ”barnböcker”. En sommar då jag var rätt
ung läste jag en biografi över
Napoleon och har sedan dess
läst mycket historiskt, inte
minst med militärhistorisk inriktning. Och någon gång i övre
tonåren fick jag En dag i Ivan
Denisovitjs liv i händerna och
kunde inte släppa den, läste ut
den samma dag. Oerhört stark.
Det är tre kandidater.
Vilken bok skulle du köpa till en
god vän just nu?
– The Fifth Season av N. K.
Jemsin. Smart, modern fantasy
med originella idéer och god
berättarteknik. För den som
inte är frälst, men skulle vilja
prova nåt utan alver med spets
iga öron …

Åbjörnsson, Rolf: Samlingsvolym
med inslag av insolvensrättsliga betraktelser : MCMLXVIII –
MMXVIII (Universitetstryckeriet
Karlstad. 231 s.)
Åhman, Karin: Grundläggande
rättigheter och juridisk metod :
RF 2 kap., Europakonventionen
och EU:s stadga och deras til�lämpning (2. uppl. Norstedts
juridik. 135 s.)

Advokaten för 30 år sedan
Majnumret av tidskriften Advokaten år 1989 ägnades åt Svea
hovrätt, som firade sitt 375-årsjubileum. Advokaten talade bland
andra med den 45:e presidenten
i hovrättens historia Birgitta
Blom, tillika den första kvinnan
på posten, som planerar för att
varje domare ska få tillgång till en
dator. I tidskriften rapporteras om
en kraftig ökning av antalet mål
i hovrätten, en ökning som inte
alls motsvaras av antalet domare.
Tre unga domare, däribland det
blivande justitierådet Mats Melin,
intervjuas också om tillvaron som
fiskal.

Öman, Sören: AD om arbetsbrist,
turordning och företrädesrätt
(2. uppl. Lars Åhnberg, 2018.
211 s.)
300 frågor och svar om entreprenadjuridik (Svensk byggtjänst.
228 s.)

Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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Tillämpning av faktureringsvillkor när rättsskydd beviljats.
Erinran.

BAKGRUND
X har anlitat advokaterna A och
B som ombud i en tvist.
ANMÄLAN
X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 11 juli
2018, riktat anmärkningar mot
A och B (gemensamt ”advokaterna”). X har anfört i huvudsak
följande.
Hon har anlitat advokaterna
med anledning av en tvist. Inledningsvis ansvarade A för uppdraget men uppdraget lämnades
sedan över till B med anledning
av föräldraledighet. Advokaterna har överdebiterat i ärendet.
De åtgärder som advokaterna
har vidtagit har i huvudsak varit ett par mejl till motparten och
ett par telefonsamtal. Advokaterna har fakturerat 75 156,25 kr
för åtgärderna. Försäkringsbolaget bedömde att skäligt arvode
uppgick till 20 000 kr.
ADVOKATERNAS YTTRANDE
A och B har i gemensam skrift
tillbakavisat anmärkningarna
och anfört i huvudsak följande.
Det arvode som de har fakturerat är skäligt. X kontaktade
advokatbyrån den 19 april 2018
med en förfrågan om rättslig
hjälp avseende ett antal civilrättsliga krav som hade framställts mot henne. Efter inle62

dande kontakter genom telefon
och e-post har X och advokaterna sammanträffat vid möte den
27 april 2018. Senare samma dag
fick X del av advokatbyråns allmänna villkor och ett angivet
timarvode om 2 500 kr exklusive mervärdesskatt. X accepterade villkoren för uppdraget.
Advokaternas uppdrag var
att utvärdera och hantera de
krav som hade ställts på X. Kraven som bestod av ett stort antal
omständigheter och rättsområden riktades både från ett bolag
och från bolagets ställföreträdare personligen. Kraven berörde nyttjanderätt till en gård,
krav med anledning av obehöriga transaktioner inom ramen för
ett styrelseuppdrag och bättre
rätt till fast och lös egendom. X
önskade dessutom hjälp med att
utvärdera om bolagets ställföreträdare varit ur stånd att vårda
sig och sin person, om X hade
ekonomiska anspråk på bolaget
och dess ställföreträdare, om ett
antal affärstransaktioner var av
betydelse i tvisten samt om det
fanns möjligheter för rättsliga
åtgärder mot bolagets styrelse.
Advokaternas underlag bestod
av omfattande dokumentation
och kommunikationen från X till
advokaterna var mycket intensiv.
Advokaterna har under uppdraget även haft kontakt med mot-

partsombudet, dels genom två
huvudskrifter, dels annan kontakt. Beskrivningen att kontakten i ärendet har begränsats till
ett par mejl och ett par telefonsamtal är därför inte rättvisande. Efter det att X tagit emot den
nu aktuella fakturan har hon på
eget initiativ avslutat advokaternas uppdrag.
Advokaterna har utfört arbete under cirka en och en halv
månads tid och vidtagit ett antal åtgärder. Uppdraget har avsett rådgivning i ett ärende som
avsett olika rättsområden med
omfattande dokumentation som
underlag. X har accepterat uppdragsvillkoren. Det arvode som
har begärts motsvarar 24,5 timmars arbete. I och med att rättsskyddet endast omfattat den del
som avsett frågan om nyttjanderätt har försäkringsbolaget betalat ut ersättning motsvarande 15
timmar. Sammantaget har begärt
arvode varit skäligt.
YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING
Parterna har under vidare skriftväxling yttrat sig över respektive skrivelser och argumenterat
i sak. Under skriftväxlingen har
ytterligare omständigheter anförts.
X har i fråga om faktureringen
och försäkringen tillagt följande.
Efter det inledande mötet har
B efterfrågat personuppgifter för
kontakter med försäkringsbolaget. X uppgav att hon hade rättsskydd både personligen genom
hemförsäkringen och genom en
företagsförsäkring. B uppgav att
det räckte med en av dem. I och

med att X inte hörde något mer
utgick hon ifrån att försäkringsbolaget skulle stå för kostnaderna och att advokaternas arvode
reglerades utan hennes inblandning. När X tog del av fakturan i
mitten av juni hörde hon av sig
till försäkringsbolaget som uppgav att de inte tagit emot någon
anmälan. Efter upprepade kontaktförsök fick hon tag på B som
uppgav att om hon var beroende
av rättshjälp skulle hon inte vara
deras klient. X valde då att avsluta advokaternas uppdrag eftersom de inte hade uppnått något
resultat eller tillvaratagit hennes
rätt i förhållande till motparten.
X har för avsikt att betala fakturan och har i vart fall betalat
32 000 kr av totalt 75 156,25 kr.
Advokaterna har anfört att X
inledningsvis informerades om
förekommande rättsskydd och
att den skulle kunna komma att
täcka en del av arvodet. I och
med advokaternas uppdrag för
X som privatperson har anmälan gjorts med stöd av X:s hemförsäkring. Efter avslutat uppdrag har advokaterna hjälpt till
med en begäran om utbetalning.
Det har inte varit rimligt för X
att anta att betalningen skulle regleras uteslutande mellan
advokatbyrån och försäkringsbolaget. X har informerats om
att rättsskyddet endast täcker
en del av kostnaderna, att advokatbyrån fakturerar klienter löpande samt att begäran om utbetalning från försäkringsbolaget
sker först efter avslutat uppdrag.
Advokaterna har hänvisat till
de allmänna villkoren där inforADVOKATEN NR 4 • 2019
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mation om rättsskydd framgår.
Av de allmänna villkoren framgår bland annat följande.
Även om rättsskydd beviljas kommer fakturering att ske
enligt vad som följer av punkt
6 [dvs. löpande och månadsvis
fakturering med 15 dagars betalningsfrist]. När Advokatbyråns uppdrag är avslutat begär
Advokatbyrån utbetalning från
försäkringsbolaget varigenom
klienten erhåller försäkringsersättning.
Advokaterna har vidare uppgett att fakturan skickades den
1 juni 2018. B har inte uttryckt
att om X var beroende av rättsskydd/rättshjälp så var hon inte
advokatbyråns klient. B har endast klargjort att advokatbyrån
inte fakturerar sina klienters försäkringsbolag och att fortsatt biträde i ärendet förutsatte att X
löpande betalade fakturorna.
X har avslutningsvis framhållit att enligt henne har B sagt att
hon inte var en klient eftersom
hon saknade betalningsförmåga,
vilket var det hon ursprungligen
behövde hjälp med.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
En prövningsavdelning inom
Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutade den 13 december 2018 att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden och att
förelägga advokaterna att svara
på följande frågor.
– Är det korrekt att X upplyst
om att det fanns en företagsförsäkring?
– Vilka överväganden gjordes
när det inte närmare underADVOKATEN NR 4 • 2019

söktes om denna försäkring
kunde användas i uppdraget?
ADVOKATERNAS YTTRANDE
A och B har i gemensam skrift
anfört i huvudsak följande.
Det är riktigt att X har upplyst
om att det fanns en företagsförsäkring. Försäkringen omfattade
verksamhet i X:s enskilda firma
”X z”. Eftersom inget av de krav
som framställts mot X (uppsägning av nyttjanderätt till bostaden, bättre rätt till fritidsfastighet respektive bilar/exklusiva
klockor samt anspråk kopplade till påstått obehöriga uttag/
transaktioner i motparternas
bolag) avsåg eller hade någon
anknytning till z-verksamheten
och då de övriga rättsliga angelägenheter som X önskade hjälp
med (se tidigare skrivelser) inte
heller berörde den verksamheten gjordes bedömningen att
det var uteslutet att de aktuella tvistefrågorna skulle omfattas av denna företagsförsäkring.
Detta klargjordes också vid samtal med X.
Den rättsskyddsanmälan som
gjordes var emellertid generell
såtillvida att anmälan gjordes
med hänvisning till X:s allmänna försäkringsskydd hos försäkringsbolaget, där X hade både
sin hemförsäkring och sin företagsförsäkring. Anmälan gjordes
således inte med hänvisning till
något specifikt försäkringsnummer utan till X:s personnummer.
Avslutningsvis och sammanfattningsvis har advokaterna
framfört att ärendet har avsett

ett stort antal rättsliga angelägenheter som dessutom har varit brådskande. X har getts relevant information om fakturering
och möjligheter till rättsskydd
samt biträde med rättsskyddsansökan. X har inte invänt mot
vilket arbete som skulle utföras
eller hur det sedan har utförts. X
har inte heller efterfrågat någon
uppskattning av kostnaderna eller avstämning. Uppdraget har
utförts under kvällar och helger samt medfört ett stort antal
kontakter, bland annat omfattar
korrespondensen i ärendet cirka 244 meddelanden. Uppdraget
har utförts i enlighet med god
advokatsed.
YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING
X har yttrat sig över advokaternas skrivelse och anfört att
hon för egen del bedömt företagsförsäkringen tillämplig då
tvisten haft betydelse för hennes yrkesverksamma renommé.
Vidare är det inte riktigt att X
har fått information om faktureringen. X har i och för sig inte
frågat om kostnaden avseende
arbetet som skulle utföras, men
det var eftersom hon utgick från
att advokaterna skulle debitera
försäkringsbolaget då inget annat sagts. I sammanhanget bör
framhållas att hennes nuvarande ombud har fakturerat försäkringsbolaget för det arbete som
omfattas av försäkringsskyddet.
X har vidhållit att många av de
mejl hon skickade har inte besvarats och att advokaterna
tycks ha tillgodosett motpartens
intressen mer än hennes egna.

NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Av utredningen framgår att X
i del av tvisten beviljats rättsskydd som ingått i hennes hemförsäkring. Vidare framgår att
advokaterna har tillämpat ett
faktureringsvillkor med innebörd att X genom delfakturering skulle betala arvode motsvarande hela det upparbetade
beloppet, trots att rättsskydd
hade beviljats. X har efter mottagandet av delfaktureringen avslutat uppdragsförhållandet åtminstone delvis med hänsyn till
sin betalningsförmåga.
Genom tillämpningen av faktureringsvillkoret har X i praktiken gått miste om förmånen
av ett effektivt rättsskydd för
att tillvarata sin rätt. A och B
har båda lagt ner arbete i ärendet och har haft ett gemensamt
ansvar för faktureringen. Genom
att tillämpa det aktuella faktureringsvillkoret i förevarande fall
har de brutit mot god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför envar av A och B erinran enligt
8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Utredningen visar inte att A
och B i övrigt har åsidosatt god
advokatsed. ¶
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Advokat har medverkat till ett gåvobrev med sig själv som mottagare. Varning.

ANMÄLAN
X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 24 maj
2017, riktat anmärkningar mot
advokat A och anfört i huvudsak följande.
A har varit ombud för hans
moster, M, som är av hög ålder.
A har också blivit bekant med
mostern på ett mer privat plan.
Den 17 december 2017 undertecknade mostern ett gåvobrev
där A står som gåvotagare av
90 procent av den bostad som
mostern äger. En bostadsrätt
om fyra rum och kök. Han ställer sig frågande till A:s agerande och att hon tagit emot denna
gåva. Mostern är själv inte säker
på hur detta gått till. Vissa dagar minns mostern det inte alls,
andra dagar säger mostern att
A alltid varit allmänt påstridig.
Mostern menar att gåvan är ogiltig alternativt borde återkallas.
Det är således svårt att bringa
klarhet i hur medveten mostern
själv varit när gåvobrevet undertecknades.
Dessutom undrar han när en
advokat slutar vara advokat och
blir något annat mer privat. Och
om detta gått rätt till borde ett
annat neutralt ombud ha varit inkopplat. Mosterns psykiska hälsotillstånd har försämrats de senaste åren och hon har svårt med
minnet och att skilja på personer,
tidpunkter samt nutid och dåtid.
A sökte medlemskap i Bostadsföreningen med gåvobre64

vet som grund. Bostadsrättsföreningen fattade misstankar och
anlitade en advokat. Advokaten
intervjuade mostern och tog sedan saken till tingsrätten som
tillsatte en förvaltare. Förvaltaren sätter sig just nu in i ärendet
och har ännu inte själv fattat något beslut gällande gåvobrevets
giltighet samt om han skall försöka få det ogiltigförklarat.
X har i skrivelse inkommen
den 8 juni 2018 anfört att han, i
egenskap av syskonbarn, är saklegitimerad. Han anser sig vara
personligen berörd då hans moster saknar barn, lever som änka
och han är en presumtiv arvinge.
ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till
Advokatsamfundet 15 juni 2018,
tillbakavisat anmärkningarna
och anfört i huvudsak följande.
X:s moster är inte och har
aldrig varit klient hos henne eller någon annan på hennes advokatfirma. Hennes relation till
X:s moster är helt av privat natur och de har varit nära vänner i
över 20 år. I kraft av X:s mosters
höga ålder har personer som tidigare inte haft del i hennes liv
börjat visa henne ett otillbörligt
stort intresse, vilket detta är ett
exempel på.
Hon har inte på något sätt
medverkat till några oegentligheter avseende X:s mosters bostadsrätt. Anmälan har inte med
hennes yrkesroll att göra varför

hon hemställer att anmälan avvisas.
YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING
Ytterligare skriftväxling har förevarit i ärendet.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
En prövningsavdelning inom
Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutade den 22
november 2018 att bordlägga
ärendet och att förelägga A att
svara på dels vem som upprättade gåvobrevet, dels om hon gett
M juridiska råd mot eller utan
ersättning.
A har i yttrande, som kom in
till Advokatsamfundet den 29
november 2018, anfört följande.
M har genom åren, vad hon
vet, haft minst tre advokater som
har hjälpt M med hennes olika
affärer utöver de personer på
hennes bank och hennes fondförvaltare som har assisterat M
på olika sätt. Vad dessa advokater och andra har gjort för M och
vilka affärer det rör sig om har
hon ingen vetskap om.
Hon har som hon tidigare anfört aldrig representerat M på
något sätt som har med hennes
advokatverksamhet att göra.
Hon har aldrig med eller utan
ersättning gett M någon juridisk rådgivning, dels därför att
M aldrig har bett om det, dels
därför att M har haft andra att
vända sig till. M är dessutom en
synnerligen välbegåvad person.
Vad gäller gåvobrevet ville M
själv att detta skulle upprättas.
M ansåg det inte nödvändigt att
anlita någon utomstående då
handlingen var av mycket enkelt slag och M tyckte inte att
kostnaden för extern hjälp skul-

le behövas. M var själv mycket
medveten om hur handlingen
skulle utformas även om det
var hon som de facto skrev ut
handlingen.
Gåvan är inte traderad och
hon avser inte att göra den gällande eftersom syftet med gåvan
har uppnåtts på annat sätt.
M har under många år stått
henne och hennes familj mycket
nära. M är som en äldre släkting.
De har firat födelsedagar, helger
och semestrar ihop. Deras relation har inte på något sätt varit
affärsmässig.
Till yttrandet har det aktuella
gåvobrevet bilagts.
Vid sammanträde den 13 december 2018 beslutade prövningsavdelningen att hänskjuta
ärendet till disciplinnämnden
och att förelägga A att svara på
följande.
i) Av anmälan framgår att du
sökt medlemskap i Bostadsrättsföreningen. Stämmer det och
vad har i sådana fall hänt sedan
dess?
ii) Vad avses med att ”gåvan
har uppnåtts på annan sätt”?
I yttrande, som kom in den 20
december 2018, har A anfört bl.a.
följande.
Hon och hennes familj hade
en välgrundad anledning att
anta att M höll på att bli avlurad sin bostad. Då M själv i detta
skede inte ville ha en förvaltare
men ändå var medveten om att
hon riskerade att bli av med sitt
boende ansåg hon att den bästa
lösningen var att samäga bostaden. På detta sätt skulle en försäljning av bostadsrätten inte ha
kunnat komma stånd utan A:s
godkännande. Således hade M:s
bostad varit skyddad.
ADVOKATEN NR 4 • 2019
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A:s farhågor angående den
person som försökt lura henne
har senare bekräftats av förvaltaren, som senare har kopplats
in. Förvaltaren har informerat
A om att stora summor pengar,
flera miljoner kronor, har försvunnit från M:s konton och
överförts till en för henne ny
bekantskap.
Banken har också till A bekräftat att M har varit utsatt för
en sol-och-vårare och banken

har själv stoppat vissa dispositioner avseende M:s tillgångar i
banken.
I och med förvaltarens tillträde har behovet av annat skydd
av M:s egendom upphört. Med
anledning av det har A meddelat förvaltaren att hon inte gör
gåvan gällande och således inte
heller har anledning att vara
medlem i bostadsrättsföreningen. A har inte något annat intresse av M:s bostadsrätt och några

andra gåvor eller förmögenhetsöverföringar till henne från M
har inte förekommit.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Nämnden konstaterar inledningsvis att A biträtt vid gåvobrevets tillkomst. Detta handlande faller inom ramen för
advokatverksamhet.
Oavsett det i ett sent skede av
handläggningen av detta ärende

angivna syftet med gåvan borde
A inte ha medverkat till gåvobrevet med sig själv som mottagare.
Genom att ändå göra detta har
hon allvarligt åsidosatt god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. ¶

FLER BESLUT FRÅN
DISCIPLINNÄMNDEN – VÄND!

DATARUM

Ett effektivt system att dela känslig information vid tex.
företagstransaktioner, fusioner, börsintroduktioner,
omstruktureringar och upphandlingar.
Marknadens bästa service och support.

Kontakta oss på 08 520 244 30 eller info@admincontrol.com för mer information

www.admincontrol.com
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Beslut från disciplinnämnden – forts.
»

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2019

3

Publicering på Instagram. Varning.

BAKGRUND
B, biträdande jurist på Advokatbyrån, företräder anmälaren X:s
motpart, Y, i en vårdnadstvist.
Advokat A är offentlig försvarare för Y i mål avseende sexualbrott mot parternas två barn.
ANMÄLAN
X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 24 september 2018, riktat anmärkningar mot B och anfört i huvudsak
följande.
Hennes två barn, som är tre
respektive fem år gamla, har för
barnpsykologer, socialtjänsten
och polisen berättat om hemska övergrepp som deras pappa,
Y, utsatt dem för. Y blev släppt
från häktet, men rättsprocessen
pågår fortfarande.
Advokatbyrån
publicerade
följande inlägg på Instagram;
Tack vare vår biträdande jurist B:s enastående insats blev en
av våra klienter som satt anhållen för grov våldtäkt mot barn
frisläppt. En pust av lättnad
för klienten och ännu en seger

för rättvisan… #xxxxx #xxxxx
#xxxxx #xxxxx #xxxxx #xxxxxx
#xxxxxx #xxxxx
Hon anser att det är mycket oetiskt att på sociala medier
hylla en person som hjälper en
misstänkt att komma undan. När
hennes barn blir stora kommer
de kunna se hur många som gillat B:s insatser. Det borde finnas
en etisk kod över att inte sprida
denna sorts information på sociala medier. B arbetar dessutom
för barns rättigheter, vilket inte
går ihop.
ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till
Advokatsamfundet den 19 oktober 2018, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak
följande.
Bilden på Instagram kan inte
kopplas till Y. Inlägget är anonymt och det framgår inte för läsaren vem av deras klienter inlägget berör.
Samtliga medarbetare på advokatbyrån använder sociala
medier i marknadsföringssyfte.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2019

4

Advokat har inte kommit in med föreskrivet revisorsintyg.
Varning med straffavgift.

BAKGRUND
Sveriges advokatsamfund har
inte erhållit revisorsrapport för
advokat A:s advokatbyrå avseende räkenskapsåret 2017.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
A anmodades i skrivelse från
Advokatsamfundet den 8 oktober 2018 att senast den 6 november 2018 komma in med revisorsrapport för 2017.
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I skrivelse den 8 november
2018 anmodades han att omgående, dock senast den 22 november 2018, inkomma med den begärda rapporten.
I skrivelse den 29 november
2018 anmodades A att omgående, dock senast den 13 december
2018, inkomma med den begärda rapporten, vid äventyr att Advokatsamfundets styrelse annars
kunde komma att besluta om att

Advokatsamfundets vägledande
etiska regler, i synnerhet punkt
7.8.1. avseende ackvisition och
marknadsföring, beaktas i allra
högsta grad. De kommer att fortsätta agera utifrån sina klienters
intressen och marknadsföra sin
kompetens.
Att X uppger att det är oetiskt
att ”hylla” B för hennes arbetsinsats kan inte tolkas på annat sätt
än anmälarens personliga uppfattning i en fråga som inte har
någon koppling till advokatsamfundets etiska regler.
GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN
X har inkommit med genmäle,
varvid hon tillagt följande.
Det är lätt att tyda vem som
inlägget handlar om, dels eftersom B är Y:s ombud, dels eftersom inlägget publicerades samma dag som Y blev släppt från
häktet av precis samma anledning som inlägget antyder.
Inlägget presenterar att det är
tack vare B:s ”enastående insats”
som denna man släpps ur häktet
misstänkt för grov våldtäkt mot
barn. Tillägg finns även att detta
är en ”seger för rättvisan”, trots
att en pågående polisutredning
fortfarande pågår. Hon ifrågasätter vilken rättvisa som är skipad
och hur man kan välja att försö-

ett disciplinärende skulle upptas.
Vid sammanträde den 24 januari 2019 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp
ett disciplinärende mot A. I
samband med underrättelsen
av beslutet bereddes A tillfälle
att yttra sig.
A har inte avhörts.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Genom att inte ha kommit in
med föreskrivet revisorsintyg
för räkenskapsåret 2017 har A
allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

ka ge en bild av att denna insats
lett till att anklagelserna är över.
Det är falsk marknadsföring.
Hon ifrågasätter även varför B
hyllas i inlägget när det är A som
företräder Y gällande anklagelserna om sexualbrott.
Det är magstarkt att under
samma text förknippa och hashtagga ord som ”xxxxxxx”.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
God advokatsed innefattar en
skyldighet för en advokat att
iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt samt så
att förtroende för advokatkåren upprätthålls. Advokaten ska
också iaktta diskretion om sina
klienters angelägenheter.
Detta innebär bland annat att
advokater, även på sociala medier, ska iaktta återhållsamhet
och måttfullhet och inte publicera uppgifter som riskerar att
leda till att berörda personer kan
identifieras.
Enligt nämndens mening uppfyller A:s inlägg på Instagram
inte dessa krav. Genom publiceringen har A allvarligt brutit mot
god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. ¶

Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.
Nämnden tilldelar därför A
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken och
ålägger honom enligt 8 kap. 7 §
tredje stycket rättegångsbalken
att betala straffavgift till Advokatsamfundet med femtusen
(5 000) kr.
Nämnden konstaterar härut
över att A fortfarande är skyldig
att komma in med revisorsrapport för 2017 och att en fortsatt
underlåtenhet härvidlag kan
komma att leda till ytterligare
disciplinära påföljder. ¶
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Enkel och effektiv 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

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
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av juridiska verktyg i Europa.
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Avdelningsstyrelser
2018

NORRA AVDELNINGEN

STOCKHOLMSAVDELNINGEN

ordförande

ordförande

Petter Hetta

Anders Wallin

Christel Rockström

vice ordförande, sekreterare,

 assör
k

vice ordförande

vice ordförande

Linda Nyström

Mikael Klang

sekreterare

sekreterare

Cecilia Wallin

Emma Berglund

ledamöter

ledamöter

Cecilia Wallin
Mari Kilman
Emma Olsson

Theddo Rother-Schirren
Johan Ödlund
Anette Hansson Ahl
Kristian Pedersen
Jenny Grundén

Andreas Victor
ledamöter

De här styrelserna valde
Advokatsamfundets lokalavdelningar vid sina årsmöten.

MELLERSTA AVDELNINGEN

ordförande

Sami Hietala
Oskar Söderberg
Ulf Andersson
Fredrik Burvall
suppleanter

Emma Fällman
Karoliina Ikonen Huhtanen
Ann Bergström

suppleanter

Karolin Andreasson
(för Linda Nyström)
Ylva Lindahl Hennel
(för Anders Wallin)
Maria Ståhl Lindgren
(för Emma Olsson)
David Halén Lindberg
(för Mari Kilman)
Vinita Qvist (för Cecilia Wallin)

suppleanter

Caroline Elander Knip
Jennica Paulette
Johan Lindgren

Referat från avdelningarnas årsmöten
NORRA OCH MELLERSTA
AVDELNINGARNA
Norra och Mellersta avdelningarna höll sina årsmöten den 16
mars på Högbo bruk utanför
Sandviken och samverkade om
arrangemangen. Från Norra avdelningen deltog ett femtiotal
advokater och biträdande jurister, från Mellersta avdelningen
ett sextiotal advokater och biträdande jurister. Vid Norra avdelningens årsmöte höll tidigare avdelningsordföranden Eva
Nordenskiöld i klubban. Eva
var avdelningens första kvinnliga ordförande och dessutom
Sandvikens enda aktiva advokat.
Deltagarna i årsmötena fick
genom Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson och
vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock en grundlig genomgång
av rekryteringsprocessen för
Advokatsamfundets nya generalsekreterare och information
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om det fortsatta arbetet som initierats efter uppropen #metoo
och #medvilkenrätt.
Ett uppskattat föredrag hölls
av Fredrik Bergman, chefsjurist
på stiftelsen Centrum för rättvisa. Han redogjorde för ett antal
olika processer, samtliga avseende principiellt viktiga frågor om
rättsligt skyddade fri- eller rättigheter, där Centrum för rättvisa har uppträtt som ombud för
enskilda. Avdelningarna hade
vidare bjudit in anstaltschefen
Linda Salenmo, kriminalvårdschef med ansvar för anstalterna i
Gävle och Gruvberget samt häktet i Bomhus. Hon berättade om
bestämmelserna som styr verkställigheten av fängelsestraff och
hur de påverkar de intagnas vardag. Inspiratören och äventyraren Aron Anderson förmedlade
en livsberättelse som innefattade budskapet att det alltid finns
möjligheter att ta tillvara, även

om de yttre förutsättningarna
inte alltid ser ut att finnas.
STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Stockholmsavdelningen höll i år
sitt årsmöte med efterföljande
middag i gamla Riksarkivets lokaler på Riddarholmen. Arrangemanget samlade cirka 150 ledamöter och biträdande jurister.
Vid mötet informerade Advokatsamfundets
ordförande
Christer Danielsson om rekryteringsprocessen för ny generalsekreterare, och samfundets
vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock informerade om arbetet
som har genomförts med anledning av #medvilkenrätt. Därefter
informerade Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg om aktuella frågor i Advokatsamfundets verksamhet.
Efter mötet bjöds deltagarna
på standupunderhållning med
Måns Möller.

ÖSTRA AVDELNINGEN
Östra avdelningen höll sitt årsmöte i Norrköping den 21 mars.
Dagen inleddes med utbildning
med lagmannen vid Nyköpings
tingsrätt Magnus Widebeck,
som föreläste om bevisning i
dispositiva tvistemål.
Efter föreläsningen genomfördes det stadgeenliga årsmötet. I
samband med det talade generalsekreterare Anne Ramberg och
ordförande Christer Danielsson.
David Sommestad i Nyköping
valdes om till ordförande i avdelningen. Efter årsmötet hölls
ett traditionsenligt mingel på en
av advokatbyråerna med efterföljande middag på restaurang.
Följande dag gav årets advokat, Agnes Hammarstrand, en
inspirationsföreläsning på avdelningens yngremöte, öppet för
de advokater och jurister i avdelningen som ännu inte hade
fyllt 40 år. Läs mer på s. 70!
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ÖSTRA AVDELNINGEN

VÄSTRA AVDELNINGEN

SÖDRA AVDELNINGEN

UTLANDSAVDELNINGEN

ordförande

ordförande

ordförande

ordförande

David Sommestad

Jörgen Larsson

Karin Amédro

Christina Griebeler

vice ordförande

vice ordförande

vice ordförande

vice ordförande

Anna von Knorring

Charlotte Forssander

Fredrik Sandgren

Karl Woschnagg

sekreterare, klubbmästare

sekreterare

sekreterare

sekreterare

Henrik Snellman

Björn Goldman

Viviénne Dahlstrand

Astrid Trolle Adams

ledamöter

klubbmästare

utbildningsansvarig

ledamöter

Sandra Putsén
Karin Carlsson
Emil Löfström

Emil Andersson

Cecilia Wachtmeister

ledamöter

ledamöter

Lars Cronqvist
Poly Jensell
Roger Wier
Malin Wassén Kjellberg
Martin Vildhede
Martin Wahlin

Anette Johansson
Marcus Larsson
Mats Ingvar
Lina Bergqvist
Linda Lundin

Åsa Bittel
Jonas Nordgren
George Chr. Pelaghias
Anne-Cécile Hansson Lecoanet
Emelie Svensson

suppleanter

Johannes Gehlin
Malin Carlsson
Idah Fjärdhammar

suppleanter
suppleanter

Sofia Hansson
Helena Svärd
Fredrik Kron

VÄSTRA AVDELNINGEN
Västra avdelningen höll ett välbesökt årsmöte på Bio Roy i Göteborg den 5 mars.
Såväl generalsekreterare Anne
Ramberg som ordförande Christer Danielsson var på plats och
informerade om frågor som är
aktuella för samfundet. Anne
Rambergs insatser för samfundet uppmärksammades med en
donation till Sjöräddningssällskapet.
Efter sedvanligt mingel talade Alice Teodorescu om juristernas roll i samhällsdebatten.
Kvällen avslutades med en välbesökt middag och en magisk
show med Stefan Odelberg.
SÖDRA AVDELNINGEN
Södra avdelningens årsmöte
kombinerades traditionsenligt
med en utbildningsdag. Utbildning och årsmöte hölls på Studio Meetingpoint i Malmö den 6
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mars 2019. Totalt 97 medlemmar
hade anmält sig till utbildningsdagen, 60 medlemmar till årsmötet och efterföljande middag.
Utbildningsdagen var uppdelad i två spår, ett affärsjuridiskt
och ett humanjuridiskt. Advokaterna Ulf Bergquist och Ulrika Hedström föreläste om EU:s
nya bodelningsförordningar och
professor Christina Ramberg föreläste på temat kommersiell avtalsrätt.
Efter middagen underhöll historieguiden Jacques Schultze.
UTLANDSAVDELNINGEN
Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte den 30 mars i samband med
avdelningens årliga utbildningskonferens Utlandsdagarna i Milano. Ett sextiotal advokater deltog.
Såväl
Advokatsamfundets
ordförande Christer Danielsson som vice ordföranden EvaMaj Mühlenbock var närvarande

Aron Skogman
Carolina Sandkjer
Mats Nilsson
Hanna Magnusson
Cecilia Wachtmeister

och informerade under årsmötet
om samfundets verksamhet och
rekryteringen av ny generalsekreterare. Även den nuvarande
generalsekreteraren, Anne Ramberg, och den blivande, Mia Edwall Insulander, var närvarande.
Problematiken kring utträde av
advokat under pågående disciplinärende diskuterades också.
Utlandsdagarna var som vanligt indelade i två utbildningspass. Temat var juridiken kring
mode- och designbranschen i
Italien samt EU-rättsliga nyheter.
Fredagens
utbildningspass
hölls hos Milanos advokatsamfund i Milanos domstol och inleddes med en historisk rundvandring i domstolsbyggnaden
med den italienske advokaten
Mario Dusi, ordförande för kommittén för internationella relationer i Milanos advokatsamfund. Därefter berättade Mario
Dusi om advokatyrket i Ita-

lien, följd av Anne Ramberg om
advokatyrket i Sverige.
Den italienske advokaten Giacomo Maria Cremonesi höll
föredrag om ”Human rights
due diligence for a responsible
supply chain in the fashion industry” och den italienske advokaten Fabrizio Jacobacci om
design och varumärkesskydd i
Italien. Dagens utbildningspass
avslutades med ett föredrag av
Business Sweden och Deutsche
Bank i Milano.
Dagen därpå innehöll ett föredrag av advokat Ulf Bergquist
om EU:s nya bodelnings- och
arvsförordningar och svensk
följdlagstiftning (läs mer på
s. 52!), följt av professor Michael Hellners föredrag om
barnäktenskap respektive surrogatföräldraskap. Det sista utbildningspasset hölls av advokat Massimo Caiazza om GDPR
för advokater och inom B2B. ¶
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ÖSTRA AVDELNINGEN

Satsningen på yngremöten har
På Östra avdelningens yngremöte i år, 2019, bestod programmet
av att advokat Agnes Hammarberg höll en inspirationsföreläsning. Agnes Hammarberg talade
om ungt ledarskap, karriär och
personlig utveckling i advokat
yrket med exempel från sin egen
advokatbana och lyckades engagera de 24 deltagarna i både att
delta i gruppdiskussioner och
ställa frågor.
Avdelningens årsmöte dagen
före yngremötet innehöll, förutom årsmötesförhandlingar och
middag, en ingående föreläsning
om bevisning i tvistemål med
lagmannen Magnus Widebeck.
Vid föreläsningen och årsmötet
var det påtagligt att deltagarna
till stor del var yngre advokater
och biträdande jurister.
östra avdelningens yngremöten infördes på initiativ av avdelningens sekreterare Henrik Snellman. Det första yngremötet
hölls i samband med avdelningens årsmöte 2011 i Linköping (se
Advokaten nr 4/2011).
– Sedan dess har vi haft yngremöten varje år, säger Henrik
Snellman.
Ofta har avdelningen genomfört två yngremöten om året, vid
årsmötet på våren och vid höstmötet. Normalt deltagarantal är
20, 25 personer. Rekordet är cirka 30 deltagare. Bara advokater
och biträdande jurister som inte
har fyllt 40 år får delta.
Henrik Snellman berättar
att syftet med att införa yngremöten var att få de yngre advokaterna och biträdande juristerna att i större utsträckning
komma på avdelningens möten. Enligt Henrik Snellman har
satsningen på de yngre givit resultat:
– Den typiske deltagaren på
mötena fram till dess var en man
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Deltagarna i Östra avdelningens
yngremöte i Norrköping engagerade sig i diskussionen med Agnes
Hammarstrand, som berättade hur
hennes byrå arbetar med ledarskap
och jämställdhet.

Sebastian Katsinas, affärsadvokat
i Norrköping, tycker att innehållet
på avdelningens yngremöten är
värdefullt.

Advokat Henrik Snellman, sekreterare i Östra avdelningen, tog initiativet till yngremötena för omkring
åtta år sedan.

i 55–60-årsåldern. De yngre var
i klar minoritet. Det var samma
äldre herrar som brukade komma, och vi märkte ett minskande
intresse för avdelningens aktiviteter, säger han.
I dag är den typiska deltagaren på avdelningsmötet en kvinna i 35–40-årsåldern.
– Jag märker en tydlig trend att
de unga faktiskt kommer på våra
möten. Våra avdelningsmöten är

numera alltid välbesökta och har
definitivt vitaliserats. Vi uppfattar att deltagarna ser våra möten
som ett bra sätt att nätverka på,
säger Henrik Snellman.
advokat sebastian katsinas, 34 år
och delägare på Advokatfirman
Glimstedt i Norrköping, har
deltagit i omkring fem av avdelningens yngremöten. Han tycker
att mötena är intressanta, och att

det är roligt att få träffa yngre jurister och advokater som jobbar
inom det område där han själv
är verksam.
– Det är trevligt att få tillfälle att träffa kollegerna utanför domstolen, säger Sebastian
Katsinas.
Östra avdelningens yngremöten kombineras alltid med ett utbildningspass som är öppet för
alla. Henrik Snellman konstaADVOKATEN NR 4 • 2019
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Östra avdelningens satsning på
de yngre ger tydligt resultat.
Trenden har vänt.

SAMFUNDET

ökat intresset för avdelningen
– Det kan vara frågor som är
mer aktuella för de yngre. Det
händer mycket i branschen: digitalisering, frågor kring advokat
rollen och familj och fritid. Där
kan jag tänka mig att det finns
mer intresse för att diskutera
bland de yngre, säger han.
Han tror att det kan vara värdefullt framför allt för dem som
inte är delägare att tala med kolleger som är anställda på andra
byråer om anställningsvillkor
och vardagen på byrån.
– Yngremötet är ett extra incitament att åka när det är en bit
att åka från orten där man själv
är verksam, jämfört med om det
bara skulle vara ordinarie utbildningar. Vet man att det är ytterligare två timmars utbildning,
triggar det en att åka, säger Sebastian Katsinas.

terar att det är viktigt att välja
rätt föreläsare för att ledamöterna ska vara intresserade av
att komma.
yngremötena har oftast haft annat
innehåll än ren juridisk vidareutbildning. Det har varit frågor
om start och drift av advokatbyrå, inspirationsföreläsningar,
och advokater med olika erfarenheter som har delat med sig
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av dem. Det hela har ofta haft
formen av en diskussion i stället för en ren föreläsning.
Sebastian Katsinas är nöjd
med innehållet på yngremötena och tycker att alla föredrag
han har hört har varit väl värda
att lyssna på. Särskilt minns han
ett föredrag om ekonomisk juridik och samarbetet mellan advokat och revisor.
– Och ett föredrag om stress-

hantering var också bra. Det är
blandat innehåll i föredragen,
och det tycker jag är en av fördelarna. Fackutbildning i juridik får man på kursen under
det vanliga avdelningsmötet, säger han.
att det
finns flera goda skäl att ordna
ett särskilt yngremöte, där de
”äldre” ledamöterna inte är med.

sebastian katsinas menar

sebastian katsinas tror att yngremötena har betydelse för att nya
krafter ska engagera sig i avdelningens arbete i framtiden.
– Jag tror att det betyder
mycket att få träffa representanter från Advokatsamfundet
som ger inblick i aktuella frågor
som samfundet arbetar med, säger han.
Den viktigaste effekten av
yngremötena är att avdelningen har fått de yngre ledamöterna
att engagera sig, menar Henrik
Snellman. Avdelningens styrelse
är ett exempel på det, med tre
kvinnor och två män med en genomsnittsålder på 40 år.
– Vi har föryngrat avdelningsstyrelsen. Efter årsmötet är jag
äldst i styrelsen, berättar Henrik
Snellman, född 1970.
Han tycker att utvecklingen
i Östra avdelningen är mycket
spännande:
– Jag tror att vi om 5–10 år har
en stark bas av engagerade yngre kvinnliga advokater som vill
engagera sig i avdelningen och
i huvudstyrelsen. Vårt koncept
fungerar och har ökat intresset
för lokalavdelningen.
MA
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 YA LEDAMÖTER
N
DEN 11 APRIL 2019
Soren Abbaszadeh, Advokatfirman
De Basso AB, Örebro
Petra Alanis, Anders Lindstrand
Advokater Göteborg AB, Göteborg
Linda Backman, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö
My Becher, Advokatfirman Delphi i
Malmö AB, Malmö
Diyar Bedirhanoglu, JuristhusetLawhouse Advokatfirman Sjöström
AB, Stockholm
Annika Bern, Advokat Monica
Hedman, Lyckselse
Ekaterina Biertz, Advokatfirman
Goddaslaw AB, Täby
Felix Boman, Hamilton Advokatbyrå
Karlstad AB, Karlstad
Amir Daneshpip, Front Advokater
AB, Göteborg
Ann-Kristin Eklöf, Eklöf & Sandberg Juridik AB, Norrtälje
Johan Ekstrand, Advokatbyrån
Sjöström & Partners AB, Hässleholm
Josefine Engbom, Advokatfirman
Lindahl KB, Malmö
Louise Eriksson, Allmänna
Advokatbyrån i Göteborg KB,
Göteborg
Niklas Eriksson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Joel Fingal, Advokatfirman Delphi i
Göteborg KB, Göteborg
Johanna Forss, Advokathuset A
 ctus
AB, Västerås
Samuel Hartman, Advokaterna
Hurtig & Partners AB, Borås
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Maria Hedlund, Stockholms Advokatbyrå AB, Stockholm
Viveka Heimer, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Malin Hofstedt, IT-advokaterna i
Sverige KB, Stockholm
Jonathan Janke, Hemby Advokatbyrå AB, Malmö
Caroline Jennersjö, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Caroline Johansson, Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Dan Johansson, Foyen Advokatfirma KB, Göteborg
Magnus Johansson, Wermlands
Advokatbyrå HB, Karlstad
Jennie Karlsson, Advokatfirman
Lindahl KB, Malmö
Leo Kratz, Trägårdh Advokatbyrå
AB, Lund
Henrik Kyllerstedt, Sju Advokater
KB, Stockholm
Emil Landin, Foyen Advokatfirma
KB, Stockholm
Nadia Lindberg, Advokatfirman
Eliasson & Partners AB, Göteborg
Mikael Lindgren, Advokatfirman
Fagerlund Hallberg AB, Stockholm
Christoffer Lundmark, Advokat
byrån Kaiding Kommanditbolag,
Piteå
David Magnusson, Kalmar Advokatbyrå AB, Kalmar
Paulina Malmberg, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Torbjörn Marell, Marell Jurister
AB, Örebro
Bruce McGinn, Advokatfirman
Törngren Magnell KB, Stockholm

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2019/0085 Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU
2018:86)
R-2019/0256 Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot
skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
R-2019/0289 Promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och
ersättningsfonder vid utflyttning
R-2019/0413 Promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet
R-2019/0414 Promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU
R-2019/0468 Promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid gräns
överskridande handel mellan företag m.m.
R-2019/0493 Promemorian Förslag till ändringar i marknadsplatsföreskrifterna
R-2019/0519 Promemorian Tydligare regler vid konsumentavtal (Ds
2019:3)
R-2019/0660 Utkast till lagrådsremiss Brott mot förtroendevalda
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

Linda Moberg, MORRIGAN ADVOKATBYRÅ AB, Stockholm
Celine Mois, Advokatfirman Wilensky HB, Malmö
Jenny Morell, Advokaterna Nielsen
& Lock AB, Borlänge
Moa Möller, Advokatbyrå Zeijersborger & Co AB, Borås
Elin Neu, Lunds advokatbyrå AB,
Lund
Anna Björck Nilsson, Juristbyrån
Anna Björck Nilsson AB, Höllviken
Annalena Nordin, Westerberg &
Partners Advokatbyrå AB, Stockholm

Martin Orler, Futurum Advokatbyrå
AB, Stockholm
Henrik Palmcrantz, Advokatfirman
MarLaw AB, Stockholm
Anna Karin Pettersson, Kompass
Advokat AB, Stockholm
Anna Bladh Redzic, Sandart &
Partners Advokatbyrå KB, Stockholm
Henric Roth, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Marie Sandberg, Eklöf & Sandberg
Juridik AB, Norrtälje
Eva-Lena Simmingskiöld, Advokatfirman Sederholm AB, Helsingborg
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Richard Anderkron, Göteborg,
1 april 2019
Kerstin Berggren, Linköping,
1 april 2019
Anna Bjurell, Stockholm, 1 april
2019
Hans Elgerot, Västerås, 20 mars
2019
Liselott Enström, Stockholm,
1 mars 2019
Sven-Erik Forsell, Malmö, 1 januari
2019
Sebastian Frisk, Stockholm,
25 mars 2019
Bo Johansson, Uddevalla, 27 mars
2019
Karin Källström, Stockholm, 1 april
2019

ETT FALL FÖR ADVOKAT CARL B. LAMBERT

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

erfarenhet av brottmål och
Göran Rise, advokat med femtio års
Det här är hans andra
ekobrottsmål, vet vad han skriver om.
i en planerad serie om
roman om advokat Carl B. Lambert
och girighet, om storfem. Det handlar om svindlande affärer
spelet i rättssalen.
intrikata
det
politiska förvecklingar och

I
SMUGGLAREN

GÖR AN RISE

ETT FALL FÖR ADVOK AT CARL B. LAMBE

RT

I

REGISTRERADE EU-ADVOKATER
Victor Åberg (solicitor, England,
Wales och Irland), White & Case
Advokataktiebolag, Stockholm

Stålberg utlämvill hamars
De svenska myndigheterna16
Erik Lindtorp, Stockholm,
ng. Han
nad för mordet, men det är en förevändni
ägerier i samär misstänkt för gigantiska momsbedr
sitt svenska bo2019
band med import av diamanter till
är också ute
lag. En amerikansk underrättelsetjänst
av konfliktefter honom som misstänkt smugglare
iAnders Lysén, Lerum,
11 mars terrororgan
diamanter och finansiär av den nya
av Jemen och
sationen Brödraskapet för befrielse
Saudiarabien.
2019
efter
sig
återhämta
hunnit
Lambert har knappt
ekobrottsadsin uppmärksammade återkomst som
att besöka Stålåtar sigmars
Nils Mansfeld, Stockholm,
vokat föregående höst men 29
än en gång komberg i fängelset. Ett beslut han mer
ångra.
att
mer att få anledning
2019
Kristoffer Molin, Stockholm,
13 mars 2019
Fredrik Olsson, Stockholm,
21 mars 2019
Miri Chiko Radomski, New York,
USA, 1 januari 2019
Henrik Ramel, Stockholm, 10 april
2019
Anders Ripa, Peymeinade, Frankrike, 1 mars 2019
Per-Arne Rosell, Göteborg, 31 december 2018
Adam Rångemyr, Stockholm, 1 april
2019
Sara Strandberg, Stockholm,
19 mars 2019
Andreas Wallmer, Stockholm,
1 april 2019
Madeleine Ödlund, Danderyd,
1 april 2019

GÖRA N RISE SMUGGLAREN

Jasdeep Singh, Front Advokater
AB, Göteborg
Daniel Strand, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm
Wilhelmiina Taipalus, Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB, Uppsala
Heléne Ulfström, Advokatfirman
Hammar KB, Trollhättan
Hampus Wikerstål, Advokatfirman
Morris AB, Stockholm
Marie Andersson Wikström, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist
AB, Göteborg
Samuel Ålöw, Advokatbyrån Palm
& Nilsson KB, Karlskrona

En svensk man hittas mördad i bergen
ovanför Marbella. Kroppen saknar huvud.
man
Några dagar senare ringer en okänd
som presenterar sig som Arvid van Richter
till Lambert och berättar:
”Min arbetskamrat och bäste vän Klas
Stålberg sitter i denna stund i fängelset
efter
Alhaurin de la Torre utanför Malaga
ms
att i sin frånvaro ha häktats av Stockhol
tingsrätt.”

SMUGGLAREN,
DEN FRISTÅENDE
UPPFÖLJAREN TILL
SUCCÉROMANEN
BULVANEN
– UTE NU!

25 kronor av varje försåld bok
går till Advokater utan Gränser

ADVOKAT CARL B. LAMBERT har knappt hunnit återhämta
sig efter sin uppmärksammade återkomst som ekobrottsadvokat föregående höst när han åtar sig att besöka Stålberg
i fängelset utanför Malaga. Ett beslut han mer än en gång
kommer att få anledning att ångra. Smugglaren är den andra
romanen, i en serie om fem, som handlar om svindlande
affärer och girighet, om storpolitiska förvecklingar och det
intrikata spelet i rättssalen.
25 kr per försåld bok går till Advokater utan gränser.
Boken finns att köpa på Adlibris eller Bokus.

AVLIDNA LEDAMÖTER
Rune Brännström, Norrköping,
10 mars 2019
Nils Christenson, Södertälje,
12 augusti 2018
Lena Dahlgren, Göteborg, 10 mars
2019
Bertil Wimmerstedt, Göteborg,
11 januari 2019
Nils Anders Öhman, Åkersberga,
11 mars 2019
Jan Örtenholm, Malmö, 25 februari
2019

Prenumerera
på Tidskriften
Advokaten

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

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se
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Helår, 9 nr,
530 kr inkl. moms
Studerande
106 kr inkl. moms
prenumeration@
advokatsamfundet.se
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TILL SIST

Om Utlandsavdelningen
och Utlandsdagarna
Till en början behandlades Utlandsavdelningen lite
som ordförande i huvudstyrelsen ska man förstås inte ha nåstyvmoderligt. Det kom att dröja många år innan avdelgon gunstling bland Advokatsamfundets avdelningar,
ningen fick en plats i huvudstyrelsen. Det skedde först
men det kan inte hjälpas att jag har ett särskilt gott öga
2014, sedan avdelningen under många år hade kämpat
till Utlandsavdelningen.
för styrelserepresentation. Dessförinnan hade man bara
I mars besökte jag för tredje gången avdelningens årshaft en adjungerad ledamot utan rösträtt.
möte och de så kallade Utlandsdagarna, som arrangeras
Ur demokratisk synvinkel är det givetvis viktigt att
i anslutning till årsmötet. Utlandsdagarna är alltid myckäven utomlands verksamma advokater har en röst i huet trevliga. Det blir en närmast familjär stämning på
vudstyrelsen. Lustigt nog är den rösten för närvarande
dessa sammankomster, som äger rum i europeiska stormin gamle skolkamrat och gode vän från
städer, nu senast i Milano.
Ludvika, Karl Woschnagg. Världen är liten
Utlandsavdelningen omfattar ledamöter
ibland.
i Advokatsamfundet som har sin verksamSom jag nämnde inledningsvis är årsmöhet förlagd utanför Sverige. Vid utgången av
UR DEMOKRA
tet bara ett inslag under Utlandsdagarna.
2018 tillhörde 97 advokater UtlandsavdelTISK SYNVINKEL Dessa innefattar också utbildningspass såväl
ningen, varav 83 var verksamma.
ÄR DET GIVET
på fredagen som på lördagen (UtlandsdagarMedlemsnärvaron på Utlandsavdelningens årsmöten är synnerligen hög. I Milano
VIS VIKTIGT ATT na är alltid förlagda till dessa veckodagar).
Sammanlagt kan den som deltar i samtliga
deltog 20 ledamöter, det vill säga ungefär
ÄVEN UTOM
pass tillgodoräkna sig åtta av de 18 timmarna
en femtedel av samtliga advokater i avdelLANDS VERK
obligatorisk vidareutbildning.
ningen (och en ännu högre andel om man
SAMMA ADVO
Utlandsdagarna har de senaste två åren
bara ser till aktiva ledamöter). Denna höga
lockat drygt 60 deltagare (samt ett antal
deltagarfrekvens medför förstås att årsKATER HAR EN
medföljande). Således besöks Utlandsdagarmötet blir mycket representativt för
RÖST I HUVUD
na av många kollegor som är verksamma i
hela medlemskåren.
STYRELSEN.
Sverige. En förklaring till detta är sannolikt
Samtidigt är årsmötet tillräckLUSTIGT NOG
Utlandsdagarnas lockande kombination av
ligt litet för att möjliggöra en
tillräkningsbar vidareutbilding och att evenärmast seminarieliknande
ÄR DEN RÖS
nemanget äger rum i intressanta storstadsdiskussion i aktuella frågor. I
TEN FÖR NÄR
miljöer. Som jag nämnde var platsen i år
Milano förekom exempelvis
VARANDE MIN
Milano, ifjol Madrid och året dessförinnan
en engagerande dialog mellan
Nice–Monaco, etc.
några ledamöter och generalseGAMLE SKOL
Det förhållandet att det kommer ledamökreteraren avseende frågan om
KAMRAT OCH
ter från olika håll inom samfundet gör också
möjligheten för en advokat
GODE VÄN FRÅN att Utlandsdagarna är ett bra sätt för mig att
att träda ut ur samfundet
LUDVIKA, KARL
vidga den krets advokater jag träffar.
för att undvika disciplinär
Utbildningspassen är typiskt sett utformapåföljd för påstådd överWOSCHNAGG.
de så att de ska vara givande oavsett inom
trädelse av god advovilken del av juridiken man är verksam. De
katsed. Den typen av
gånger jag deltagit har Utlandsavdelningen lyckats väl
diskussioner gör att Utlandsavdelmed detta. Ett gott exempel är 2018 då temat var juridiningens årsmöten blir mer än bara
ken inom konst och sport, med ett föredrag om hur en
ett uppfyllande av de formaliamålning av Goya kunde återföras till Spanien efter att
spörsmål som stadgarna kräver.
olovligen ha bortförts och ett annat om hur Court of ArÖvriga sex avdelningar i Adbitration for Sport – idrottens ”Högsta domstol” – fungvokatsamfundet har alla en lång
erar.
historia. Stockholmsavdelningen och det som nu heter Västra
respektive Södra avdelningen
bildades faktiskt redan under
1800-talets sista decennium.
Utlandsavdelningen tillkom
Christer Danielsson
först ett sekel senare, 1997.
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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Nya titlar
LICENSAVTALETS ANATOMI

Stojan Arnerstål
1:a
upplaga

Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya
innovationer och affärsmodeller som bygger helt på
intellektuella resurser såsom information, kunskap och
immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera
tillgångar av detta slag är att upplåta licenser.
Boken behandlar bland annat ett sammanhållet licensavtal
som utgör en hybrid av en upplåtelse med flera immaterialrätter och företagshemligheter.
Prel. pris 643 kr exkl. moms | ISBN: 978-913911622-6

BARNETS BÄSTA
Om barns rättsliga ställning
i familj och samhälle, 7 u
Anna Singer

SKILJEFÖRFARANDE
En introduktion, 2 u
Rasmus Josefsson och
John Neway Herrman

614 kr exkl. moms
ISBN: 978-913911546-5

229 kr exkl. moms
ISBN:978-913920860-0

KOMMUNIKATIONSRÄTT
Från avsändare till
mottagare,via internet,
radio/TV eller telefoni, 1 u
Lena Olsen, Jens Forzelius,
Daniel Gustavsson,
Anna Hammarén,
Lena Holmqvist,
Magnus Larsson,
Tord Pettersson och
Anders Stenlund

PRESKRIPTION AV
SKATTEFORDRINGAR, 1 u
Nils-Bertil Morgell ,
Mats Höglund, Ylva Larsson
och Marie Karlsson-Tuula
513 kr exkl. moms
ISBN: 978-913902035-6

605 kr exkl. moms
ISBN: 978-913911579-3

> Beställ på nj.se

För att du
ibland behöver
1 062 experter att
bolla med.

Snart blir Norstedts Juridik och Karnov Group
ett. För dig som jurist betyder det tillgång till
1 062 experter, digitala verktyg och juridisk
utgivning i toppklass. Du får trygga svar på
svåra frågor och precis som alltid hjälper vi
dig att ta bättre beslut snabbare.

