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när dessa rader skrivs har häggen blommat över, ännu syns blom-
mande syren i lila och vitt, och i skogen på det fagra Söder-
törn nickar de vitblommande liljekonvaljerna stilla. Det är en 
förunderlig tid varje år att beskåda naturens återkommande 
närmast galna lust till prakt och fägring. Skog och mark upp-
levs som en gåva mer än annars, och det är lätt att fyllas av en 
ljusare känsla av förhoppning, stundande frihet och kanske en 
starkare vilja än annars att göra gott.

Att göra gott är mer förknippat med vissa yrken än andra. 
Sjuksköterskor, brandmän eller varför inte barnmorskor är 
yrken som nog får de flesta att associera till människor som 
bistår och hjälper sina medmänniskor.

Andra sysselsättningar är mer förenat med … kanske inte 
att skapa ondska; men de är yrken som saknar den tydliga 
godhetsnimbusen. Det är kanske inte just tanken på att göra 
gott som förknippas med yrken som skarprättare, hallick el-
ler tidsstudieman.

Med advokater, eller journalister för den delen, blir bil-
den mer svårfångad. Men det är påtagligt hur stark viljan är 
bland advokater att göra gott för andra i samhället (läs mer i 
fokus i denna utgåva). Särskilt bland unga märks ett ökat in-
tresse för pro bono-arbete. Under de senaste tio åren har sy-
nen att det offentliga skulle ta hela ansvaret för de behövan-
de förändrats påtagligt till en betydligt positiv syn på ideellt 
arbete, som ett sätt att bidra och ta ansvar för hela samhäl-
lets utveckling. Många vill inte bara arbeta för en bra lön, 
utan vill även känna en djupare mening i sitt dagliga arbete.

En i grunden lovvärd inställning som gör att hela samhäl-
let kan bli bättre och värd all respekt.

trevlig sommar, önskar redaktionen!
Tom Knutson
Chefredaktör 

Sommartid
– dags att göra gott

Advokaten på nätet: advokaten.se

…och på Twitter: @Advokaten_SE

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.

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



ADVOKATEN NR 5 • 2019 5

Tidskriften Advokaten • Årgång 85 • Nr 5 • 2019

LEDAREN 6
”The voice of the legal profession”

NYHETER & REPORTAGE 8
8  Niklas Orrenius får samfundets 

 journalistpris
9  Nya lagar på penningtvättsområdet
10  Nej till slopad straffrabatt för unga
11  Utvidgad beredskap för tingsrätterna 

ska stärka rätten till försvarare
13    världen: Metoo-undersökning pekar 

på  globalt alarmerande problem
16  reportage: Ruth Bader Ginsburg på 

Sverigebesök
20  reportage: Åldersbedömningar utreds 

och JK-anmäls

22    gästkrönika: Mari Heidenborg, 
 justitiekansler

FOKUS 26
pro bono och csr Pro bono-insatser blir 
allt viktigare för svenska advokatbyråer. 
Dagens pro bono-flora är rik och täcker 
många områden. Samtidigt har byråer-
nas ideella arbete professionaliserats. 
Men att arbeta för det goda kan vara ris-
kabelt. Det gäller att göra sin undersök-
ningsplikt annars kan det gå riktigt illa.

PRAKTISK JURIDIK 42
42  Advokat Blanka Kruljac Rolén: ”För-

handsavtal i bostadsrättsföreningar”

AKTUELLT 51
51  månadens advokat: Berend Crans 
52  Vänbok överlämnades till 

Anne Ramberg
56 biblioteket: Ny litteratur och 
 lästips

SAMFUNDET 58
58  Beslut från Konsumenttvist- 

nämnden
60  Nya ledamöter
61   Remissärenden
62  Advokatsamfundets ordförande, 

Christer Danielsson: ”Om hoten 
mot advokatsekretessen”

8

16 52

51

20

INNEHÅLL

26



6 ADVOKATEN NR 5 • 2019

inspirerad av bildandet av förenta nationerna och med det ut-
talade syftet att stödja rättsstaten i världen beslöt tret-
tiofyra advokatorganisationer från olika länder i New 
York 1947 att bilda International Bar Association, IBA. 
Initiativtagare var den legendariske George Seward 
som jag har haft förmånen att träffa många gånger. IBA 
är i dag världens största advokatorganisation med över 
80 000 individuella medlemmar och runt 200 av värl-
dens advokatsamfund från 179 länder, samt över 200 
advokatbyråer. 1995 bildades IBA Human Rights Insti-
tute, HRI, som är ett oberoende institut, verksamt över 
hela världen, med syftet att värna mänskliga rättigheter 
och att stärka rättsstaten. Detta innefattar bland annat 
att upprätthålla oberoendet för advokatsamfunden och 
rättsväsendet samt att tillhandahålla utbildning och in-
strument härför. IBA och HRI samarbetar nära med FN, 
OECD, Världsbanken och ILAC med flera.

jag har precis kommit hem från ett intensivt möte i IBA och 
HRI. Mötet ägde rum i Budapest. Det var mitt första 
möte som co-chair i HRI. Vi hade bland annat bjudit in 
två domare och en advokat till ett seminarium för att 
närmare beskriva vad som händer i Polen, Rumänien 

och Ungern. Det var en skrämmande verk-
lighet som återgavs. Det handlar om 

en drastisk nedmontering av det vi 
kallar den demokratiska rättssta-
ten. Försöken att ta kontroll över 
rättsväsendet och underlåtenhe-
ten att skydda mänskliga rättig-
heter var uppenbar. Som alla vet 

har Venedigkommissionen tidigare 
uppmärksammat den negativa ut-
vecklingen härvidlag och framfört 
allvarlig kritik mot Polen och Ung-

ern. En smärre del har beaktats.
Europarådets kommissio-

när för mänskliga rättig-
heter har också i en färsk 
rapport bekräftat den ut-
omordentligt oroande 
utvecklingen och pekat 
på de allvarliga brott mot 
mänskliga rättigheter som 
äger rum i Ungern. Han pe-
kar särskilt på inställningen 
till flyktingar och åsidosät-
tandet av asylrätten, liksom 
den oacceptabla behand-
lingen av kvinnor i olika 
hänseenden. Han kallar till-
ståndet ”crisis situation”. 
Kommissionären hänvisar 
till den hätska anti-invand-
rarretorik som används och 

de starkt främlingsfientliga kampanjerna. Vi har alla i 
färskt minne kampanjen mot Soros och Open Society. 
Rapporten avslöjar vidare att asylsökande saknar rätt 
att utöva sina rättigheter. Detta gäller särskilt i området 
längs den taggtrådsinhägnade gränsen till Serbien. Vida-
re uttrycker kommissionären djup oro över det övervåld 
som polisen använder när man ska förflytta flyktingar. 
Till detta kommer att Ungern tillämpar ett system som 
även vissa svenska politiker föreslagit, nämligen att för-
vara flyktingar inklusive barn i särskilda flyktingläger, så 
kallade detention centres. Förhållandena i dessa läger är 
enligt uppgift i rapporten vidriga. Ungern uppmanas att 
upphöra med detta förfarande omgående. Kommissionä-
ren uppmärksammar också den nya lagstiftning som gör 
det mycket svårt för välgörenhets- och MR-organisatio-
ner att biträda asylsökande. Detta sker på olika sätt. De 
stigmatiseras. De får inga bidrag. De beskattas med en 
straffskatt på tjugofem procent. Open Society är bara en 
av många, om än den kanske mest generösa, biståndsgi-
varen inom det civila samhället som drabbats hårt. Till 
detta kommer de ingripande förändringar inom rättsvä-
sendet, och då särskilt domstolsväsendet, som allvar-
ligt undergräver domstolarnas oberoende. Man bygger 
bland annat upp ett parallellt administrativt domstols-
system. Över detta har justitieministern en avgörande 
makt. Advokaten som satt i panelen vittnade därtill om 
en domare som sagt upp sig. Inte för att han inte själv 
kunde döma sakligt och opartiskt, utan därför att det 
inte väcktes några åtal i uppenbara fall av korruption. 

det finns i detta sammanhang anledning att komma ihåg 
att till dessa länder är Sverige skyldigt att utlämna sina 
medborgare om en åklagare i något av länderna med 
stöd av den så kallade arresteringsordern begär det. Vi 
är då förhindrade att ifrågasätta grunden för begäran. 
Vi är begränsade till att pröva om begäran i formellt 
hänseende är korrekt. Arresteringsordern tillkom i köl-
vattnet av den 11 september och var ett led i terrorist-
bekämpningen. Man skulle inte kunna undgå lagföring 
genom att gömma sig i ett annat EU-land. När arreste-
ringsordern beslutades var Advokatsamfundet myck-
et kritiskt. Våra farhågor har i allt väsentligt besannats. 
Arresteringsordern har kommit att missbrukas och an-
vänds i dag i en omfattning som inte var avsikten. Det 
finns goda skäl att ha detta i åtanke när man ser vad som 
händer i Polen, Rumänien och Ungern. När mänskliga 
rättigheter beskärs och rättsstaten undermineras är det 
ett varningstecken som ytterst utgör ett hot mot freden. 
Detta samband är tyvärr uppenbart. 

i budapest lanserades också en rapport som tagits fram i 
samarbete med OECD: ”Report of the Task Force on the 
Role of Lawyers and International Commercial Struc-
tures”. Det räcker nämligen inte med att rättsväsendet 
är fritt från korruption. Också advokaterna måste med 

”The voice of the legal profession”

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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bibehållen integritet vara uppmärksamma så de inte ut-
nyttjas för skumma syften. Jag tycker att det är en rim-
lig utgångspunkt. Den borde vara och är en självklar-
het för alla svenska advokatfirmor. Bakgrunden till detta 
initiativ var de så kallade Panamadokumenten och de så 
kallade Paradisdokumenten. Dessa belyste advokaters 
medverkan i att sätta upp offshorestrukturer som kan 
användas till olika former av illegal verksamhet. Grup-
pens uppdrag var att analysera och överväga advokater-
nas roll i att identifiera och förhindra olagliga åtgärder 
särskilt i internationella transaktioner. Advokaters skyl-
digheter och etiska åtaganden är reglerade nationellt. 
Men, det finns ett behov av att adressera vissa interna-
tionella företeelser. Rapporten uppmanar 
därför advokatsamfunden som är medlem-
mar i IBA att anta rapporten och förmed-
la innehållet till sina regeringar. Rapporten 
riktar sig till individuella advokater och ad-
vokatbyråer. Den anger åtta principer som 
är tänkta att utgöra stöd för advokaterna i 
syfte att inte omedvetet medverka till olag-
ligt beteende. Principerna är egentligen inte 
några nyheter i förhållande till vårt etiska 
regelverk och den penningtvättslagstiftning 
som finns och skulle därför vara lätta att an-
sluta sig till.  Det finns dock starka skäl som 
talar för en tydlig markering att advokater 
inte ska bli angivare av sina klienter.

Vi diskuterade också rapporten ”Us Too? 
Bullying and Sexual Harassment in the Le-
gal Profession”. Det är världens största 
undersökning om mobbning och sexuel-
la trakasserier. Av de som svarade var 644 
svenskar. 54 procent av dessa var kvinnor. 
Mobbning är lägre i Sverige än i andra län-
der. Detsamma gäller sexuella trakasserier. 
Det finns dock mycket kvar att göra. Det 
framgår inte minst av vår nyligen uppföljan-
de Novusundersökning. 

Dessa initiativ är bara ett mycket litet axplock av alla 
de rapporter och aktiviteter som IBA genomför årligen. 
Gå gärna in på ibanet.org. Men, trots alla goda initiativ 
finns det alltid de som är missnöjda. Vissa advokator-
ganisationer har de senaste tre åren varit kritiska mot 
ledarskapet i IBA. Man har ansett att för mycket makt 
legat hos den verkställande ledningen i London och hos 
styrelsen. Några europeiska advokatsamfund med makt-
ambitioner har velat göra om IBA till mer av en fackför-
ening än en organisation med uppdraget att värna den 
demokratiska rättsstaten. De ogillar IBA:s rättspolitiska 
arbete och hävdar att IBA:s samarbete med FN, OECD, 
Världsbanken och ILAC med flera politiserar IBA. Detta 
känns tyvärr igen. Flera av IBA:s medlemsorganisatio-
ner, huvudsakligen de europeiska advokatsamfunden, 
har skrivit under ett dokument som går under namnet 

”The Berlin papers”. Sveriges advokatsamfund har inte 
undertecknat detta. Jag var uppriktigt förfärad när jag 
konstaterade att europeiska advokater aningslöst lät sig 
förföras av populistiska förtecken grundade på allmänt 
missnöje, alternativa fakta och brist på rättskultur. Det 
är intressant att iaktta, om än något förvånande, att av 
de tvåhundra advokatorganisationerna, just de europe-
iska advokatsamfunden inte upplever sig ha den makt de 
anser sig förtjäna. Och då talar vi framför allt om de två 
tyska advokatorganisationerna som var initiativtagare 
till uppropet ifråga. Parentetiskt kan noteras att kritiken 
sammanföll, som så ofta, med en maktkamp mellan två 
personer.

det finns en förbättringspotential inom alla or-
ganisationer.  Men, varifrån kommer denna 
återkommande önskan att mikromanagera? 
Varför är det så svårt för annars framgångs-
rika advokater att förstå skillnaden i an-
svar och uppgifter mellan styrelsen och den 
verkställande ledningen? Man skulle kunna 
misstänka att önskan om att mikromanagera 
är en yrkesskada. Advokater vill ha kontroll. 
Vi vet att ”the devil is in the details”. Även 
bland några ledamöter av Advokatsamfun-
det har det likaså funnits sådana önskemål. 
Men, dessa har glädjande nog under min tid 
aldrig vunnit fotfäste i samfundets styrelse. 

Jag är övertygad om att IBA kommer att 
fortsätta att vara den unika mötesplats för 
världens advokater som den är och utgö-
ra en fantastisk inspirationskälla. Varje år 
bjuds ett tjugotal unga advokater från ut-
vecklingsländer jorden runt att under en 
vecka delta i IBA:s årsmöte. Det betyder 
mycket för dessa unga jurister. IBA har de 
senaste tjugo åren, under organisationens 
executive director Mark Ellis ledning, gått 

från att vara en organisation i djup kris med stora eko-
nomiska problem till att vara världens största advokat-
organisation med visioner, ett unikt inflytande och stark 
ekonomi. Ett skäl till att IBA rönt sådan erkänsla är det 
omfattande arbete till stöd för rättsstaten och skyddet 
för mänskliga rättigheter som lagts ned inom IBA och 
HRI. Det har tagit många år att bygga upp. Jag ska verka 
för att det ytterligare förstärks.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”The voice of the legal profession”

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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NYHETER

Drivs av nyfikenhet på
samtidens stora frågor
Årets journalistpristagare, DN-
journalisten Niklas Orrenius, 
räds inte de stora demokrati-
frågorna.  I tider av kollektivt 
dåligt minne är det journalis-
tikens uppgift att förklara och 
ge ett bredare perspektiv på 
skeenden, menar han.

Niklas Orrenius befann sig på 
en flygplats i Irak, på väg hem 
från en reportageresa i Syrien, 
när Anne Ramberg ringde för att 
berätta om priset. 

– Det var helt overkligt. Jag 
kunde inte riktigt ta in det, sä-
ger Niklas Orrenius.

När denna intervju genom-
förs sitter Niklas Orrenius i ett 
litet skrivarbås på Sydsvenskans 
redaktion i Malmö och arbetar 
med ännu ett reportage från Sy-
rien och flyktinglägret al-Hol. 
Kanske får skri-
vandet fungera 
som hans sätt 
att smälta de 
fruktansvärda 
upplevelserna 
i spåren av kri-
get. 

al-Hol är 
stort som en 
medelstor 
svensk stad, och fullt av mödrar 
och barn, berättar Niklas, och 
fungerar i praktiken mer som 
ett fångläger än ett flyktingläger. 
65 procent av invånarna är barn, 
många av dem undernärda och 
sjuka. Många av de vuxna om-
famnar fortfarande den extrema 
IS-ideologin. 

men vad är det då som driver pris-
tagaren att utsätta sig för obe-
hagliga och omskakande upp-
levelser som besöket i al-Hol? 
Nyfikenhet, svarar Niklas.

– Jag är nyfiken för egen del på 
dagens stora frågor, kopplade till 
globalisering och demokrati, frå-

gor som ställs på sin spets i en 
demokrati som också försöker 
hantera en massa krockar i sam-
hället. När jag sedan förstår en 
liten skärva av dem får jag också 
en väldig lust att berätta om den 
lilla skärvan för folk, säger han. 

Som 45-åring med 25 års er-
farenhet av 
journalistyrket 
har han hun-
nit skaffa sig 
en faktabas 
om demokrati 
och de ämnen 
han undersö-
ker. Samtidigt 
inser han att 
det ännu finns 

mycket kvar att förstå.
– Det är en väldigt bra posi-

tion, för då behåller man nyfi-
kenheten, säger Niklas. 

Liksom alla andra journalister 
har Niklas Orrenius fått uppleva 
nedskärningar på redaktionerna, 
och hört hur traditionella medi-
er dömts ut som omoderna och 
överflödiga. Ändå finns det hopp 
för journalistiken, anser han. 

– Människor törstar efter läng-
re berättande reportage i skär-
ningspunkten mellan nyheter 
och reportage. Journalistikens 
”unique selling point” är att den 
kan på ett brett och lättillgäng-
ligt sätt ge en fördjupad förståel-

se för samhällsfrågor, säger Nik-
las Orrenius, och tillägger att de 
snabba nyheterna kan fås på an-
dra platser.

årets pristagare har en närmare 
relation till advokater än de all-
ra flesta journalister. Niklas Or-
renius är nämligen uppvuxen i 
en juristfamilj, med pappa som 
var och är brottmålsadvokat och 
mamma som var polischef. 

– Mina föräldrar hade ofta oli-
ka perspektiv på saker och ting. 
Det var stimulerande och roligt 
att växa upp i ett hem där man 
diskuterade rättsprinciper, säger 
Niklas Orrenius.

Även Niklas farfar var advokat. 
Niklas mamma lämnade så små-
ningom polismyndigheten och 
blev även hon advokat. Båda för-
äldrarna är fortfarande verksam-
ma i Östergötland, men vet när 
intervjun görs inget om priset.

Årets prissumma är 50 000 
kronor, pengar som kommer 
väl till pass för Niklas Orrenius.

– De ska gå till en present till 
min fru, som av klimatskäl inte 
längre flyger. Jag och min äldsta 
dotter har köpt en komplicerad 
och dyr tågresa för hela famil-
jen till Portugal, där vi tidigare 
bodde en period. Tack vara pri-
set behövde jag inte fundera så 
mycket på kostnaderna.  UÖ

Niklas Orrenius är 
född 1973 i Motala 
och bosatt i Malmö. 
1997 började han 
som reporter på Syd-
svenskan. 2013 kom 
han efter ett år på 
Expressen till Dagens 
Nyheter där han fort-
farande är verksam.  
Orrenius har skrivit 
fem böcker och fått 
flera utmärkelser för 
sitt skrivande, bland 
annat Stora journa-
listpriset i kategorin 
Årets Röst 2016. 

Åklagare ansluts till 
digitalt bevisutbyte

Åklagarmyndigheten 
handlägger omkring 
700 inkommande och 

600 utgående europeiska utred-
ningsordrar per år.  I samarbete 
med medlemsstaterna utvecklar 
Europeiska kommissionen en 
onlineportal, E-evidenceportalen, 
för att överföra den digitala bevis-
ningen. Den svenska anslutningen 
till portalen ska vara genomförd 
senast den 1 januari 2021.
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Tullverket föreslås 
utreda narkotikabrott
Tullverket bör få utvidgade be-
fogenheter att utreda brott. Det 
föreslås i en promemoria som nu 
ska remissbehandlas. Bland annat 
ska Tullverket kunna inleda en för-
undersökning vid misstänkt nar-
kotikabruk och innehav av narko-
tika. De utökade befogenheterna 
ska gälla då Tullverket upptäcker 
vissa typer av brott i samband 
med att myndigheten ingriper el-
ler utreder ett annat brott. De nya, 
utökade befogenheterna föreslås 
gälla för bruk av narkotika, inne-
hav av narkotika för eget bruk, 
innehav av dopningsmedel samt 
innehav av hälsofarliga varor.

ÅRETS JOURNALISTPRISTAGARE

Niklas Orrenius får Sveriges ad-
vokatsamfunds journalistpris för 
sin förmåga att uthålligt och med 
både känslomässig närvaro och 
saklig distans återge fasansfulla 
situationer och berättelser, såsom 
intervjun med kvinnorna inifrån 
ISIS-lägret.

PRISKOMMITTÉNS MOTIVERING

Liten förändring 
i brottsåterfall

Av samtliga personer 
som begick sitt första 
brott 2012 återföll 41 

procent i brott inom tre år. Bland 
kvinnorna återföll 30 procent och 
bland männen 43 procent, enligt 
färsk statistik från Brottsföre-
byggande rådet, Brå. Den totala 
återfallsandelen, samt den för 
män respektive kvinnor, uppvi-
sar mycket liten förändring över 
tid. Jämfört med 2003 har den 
minskat med en (1) procentenhet. 
Andelen personer som återfal-
ler i brott har dock minskat i de 
flesta påföljdskategorier sedan 
2003. Störst minskning kan ses 
för dem med skyddstillsyn med 
samhällstjänst (5 procentenheter) 
och för dem med fängelse (6 pro-
centenheter).
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Förslagen om nya regler på 
penningtvättsområdet duggade 
tätt i maj. På flera punkter hade 
regeringen också tagit till sig 
Advokatsamfundets synpunkter. 

Under ett par da-
gar i slutet av maj 
presenterade re-
geringen två oli-
ka lagförslag kring 
penningtvättslag-
stiftningen: en pro-
position om regler 
för advokatverk-
samhet samt en lag-
rådsremiss med för-
slag om hur 2018 års 
ändringsdirektiv till EU:s fjärde 
penningtvättsdirektiv ska ge-
nomföras i svensk rätt. 

I propositionen lämnas för-
slag kring tillsynen över och in-
gripanden mot advokater och 
advokatbolag. Redan tidigare, i 
lagrådsremissen, tillgodosåg re-
geringen vissa synpunkter som 
Advokatsamfundet hade läm-
nat. Bland annat ändrades för-
slaget om att advokater och ad-
vokatbolag skulle vara skyldiga 
att lämna uppgifter direkt till 
länsstyrelsen i Stockholms län, 
som beslutar om sanktioner, till 
att Advokatsamfundets styrelse 
och disciplinnämnd ska lämna 
dessa uppgifter. 

På området sanktioner står re-
geringen dock fast vid förslaget 
från den ursprungliga promemo-

rian, trots kritik från Advokat-
samfundet. I propositionen före-
slås därmed att sanktionsavgift 
mot en advokat inte bör förut-
sätta att advokaten uppsåtligen 

eller av grov oakt-
samhet har orsakat 
överträdelsen. 

Advokatsamfun-
det har också va-
rit framgångsrikt 
i sin kritik mot ti-
digare förslag om 
hur EU:s ändrings-
direktiv ska infö-
ras. I yttrandet över 
den promemoria 
som ligger till grund 

för förslagen motsatte sig sam-
fundet en skyldighet att samar-
beta med och dela information 
med Finanspolisen, Säkerhets-
polisen eller annan myndighet 
i fråga om penningtvätt eller 
terroristfinansiering. Advokat-
samfundet ansåg också att det 
saknas anledning att överväga 
en reglering avseende rutiner 
för Advokatsamfundet att gent-
emot advokater och advokatby-
råer särskilt uppmuntra rappor-
tering av överträdelser.

I lagrådsremissen konsta-
terar regeringen nu att Sveri-
ges advokatsamfund inte är nå-
gon förvaltningsmyndighet och 
därmed inte omfattas av bestäm-
melsen i den nya artikel 50 a om 
samarbete med myndigheter i 
penningtvättsdirektivet. Reger-

ingen konstaterar också i lag-
rådsremissen att man förutsätter 
att samfundet redan har sådana 
rutiner som tidigare föreslogs.  
 MA, UÖ

Lagförslag tar in  
samfundets synpunkter 
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Många känner oro för 
personuppgifter

Tre av fyra svenskar 
är oroliga för hur de-
ras personuppgifter 

används. Samtidigt är det bara 
hälften av svenska företag och 
myndigheter som arbetar kon-
tinuerligt och systematiskt med 
dataskydd. Det visar Datainspek-
tionens första nationella integri-
tetsrapport. Enligt rapporten har 
Datainspektionen fått in 3 000 
klagomål sedan 25 maj 2018, då 
dataskyddsförordningen trädde 
i kraft. Vanligast är klagomål om 
kamerabevakning och direkt-
marknadsföring.

Fortsatt kontroll 
vid inre gränser

Regeringen beslutade 
i maj att förlänga den 
återinförda gränskontrol-

len vid inre gräns i sex månader. 
Beslutet baseras på regeringens 
bedömning att det fortsatt finns 
ett allvarligt hot mot den allmänna 
ordningen och den inre säkerhe-
ten i Sverige. Polismyndigheten 
bestämmer var och hur gränskon-
troll ska genomföras och kontrol-
lerna ska anpassas till vad som är 
nödvändigt för att värna allmän 
ordning och inre säkerhet.

Ny webbplats 
om hat och hot
Brottsoffermyndigheten har lan-
serat en ny webbplats med infor-
mation till personer som deltar i 
samhällsdebatten och utsätts för 
hot och hat. Webbplatsen tyst-
nainte.se riktar sig exempelvis till 
journalister, politiskt förtroende-
valda, författare, konstnärer, fors-
kare och influencers. Webbplat-
sen ger också information till dem 
som möter utsatta, bland annat 
personer som är verksamma på 
myndigheter eller inom ideella 
organisationer.

PENNINGTVÄTTSLAGSTIFTNING

Tillsyn över och ingripanden mot 
advokater och advokatbolag vid 
tillämpning av penningtvätts
lagen
Propositionen behandlar hur 
svenska lagar och förordningar 
ska ändras för att uppfylla EU:s 
fjärde penningtvättsdirektiv (EU 
2015/849) när det gäller advo-
katverksamhet. Till större delen 
handlar förslaget om att komplet-
tera penningtvättslagen (2017:630) 
som trädde i kraft den 1 augusti 
2017 med nya bestämmelser om 
tillsyn över och ingripanden mot 
advokater och advokatbolag.

Regeringen föreslår att det 
uttryckligen ska anges i lag att 
advokatbolag står under tillsyn av 
Sveriges advokatsamfund vid till-
lämpning av penningtvättslagen. 
Vid överträdelser av penning-
tvättslagen ska Advokatsamfun-
det få ingripa mot advokatbolag 
genom uttalande, erinran och 
varning.

Vid överträdelser av penning-
tvättslagen ska Länsstyrelsen 
i Stockholms län – efter över-
lämnande från samfundet och i 
förening med varning mot advokat 
eller advokatbolag – få ingripa 
mot advokater, advokatbolag och 
personer i advokatbolags ledning 
genom beslut om sanktionsavgift 
och tillfälligt förbud att ingå i ad-
vokatbolags ledning.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 oktober 2019.

PROP. 2018/19:125 

Lagrådsremissen innehåller bland annat följande 
förslag.
l Fler kategorier av företag ska vara verksamhets-
utövare enligt 2017 års penningtvättslagstiftning. Det 
gäller fysiska och juridiska personer som förvaltar och 
handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska 
personer som förmedlar, förvarar eller handlar med 
konstverk.
l Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i för-
hållande till kunder i högrisktredjeländer.

l Utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kund-
kännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument 
ska begränsas.
l Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt ge-
nom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.
l Finansinspektionen ska i större utsträckning samar-
beta och utbyta information med Europeiska central-
banken och utländska tillsynsmyndigheter.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 
1 januari 2020.

SKÄRPTA ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

www.tystnainte.se

Advokatsamfundet har 
varit framgångsrikt i sin 
kritik av nya regler om 
penningtvätt.
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Advokatsamfundet avstyrker 
förslaget om att avskaffa den 
så kallade straffrabatten för 
unga myndiga i åldrarna 18–20 
år. Förslaget innebär, enligt 
samfundet, ”ett synnerligen 
olämpligt avsteg från den i 
Sverige sedan länge rådande 
principen att unga myndiga bör 
särbehandlas i straffproces-
sen”.

Advokatsamfundet konstaterar 
att det är högst olyckligt att ut-
redningsdirektiven formulerats 
så att utredaren inte fick utrym-
me att analysera om det är lämp-
ligt att avskaffa särbehandlingen 

av unga, utan bara hur en sådan 
förändring bör genomföras. I 
och med detta kan berednings-
kravet för lagändringen inte an-
ses vara uppfyllt, anser Advokat-
samfundet. 

Det är naturligtvis ett sam-
hällsproblem att unga vuxna 
är inblandade i allvarlig krimi-
nalitet, och det kan finnas skäl 
att skärpa straffen för just den-
na grupp, skriver Advokatsam-
fundet. En sådan skärpning bör 
dock i så fall göras enligt den 
modell som föreslås av advoka-
ten Bengt Ivarsson och straff-
rättsprofessorn Magnus Ulväng 
i deras särskilda yttrande till 

utredningen. De båda experter-
na föreslår att det, om man vill 
skärpa straffen för vissa unga, 
införs en bestämmelse som ger 
domstolarna möjlighet att döma 
ut straff på samma villkor som 
gäller för lagöverträdare som 
fyllt 21 år vid allvarlig upprepad 
brottslighet som är kopplad till 
organiserad brottslighet eller 
annan kriminalitet förenad med 
gängbildning.

Advokatsamfundet anser även, 
liksom de båda experterna, att 
det även fortsättningsvis bör 
föreligga ett absolut hinder mot 
att döma lagöverträdare under 
21 år till livstids fängelse. 

NYHETER

Nej till slopad straffrabatt för unga

Uppdaterad advokatvägledning om externa IT-tjänster
Tydlig hantering av dataskydd, 
informationssäkerhet och upp-
giftsskydd är avgörande.

Advokatsamfundets vägledning 
om externa IT-tjänster vid advo-
katverksamhet har uppdaterats 
mot bakgrund av den fortsatta 
tekniska utvecklingen, ikraftträ-
dandet av ny dataskyddslagstift-
ning (GDPR), rättsutvecklingen 
i fråga om processuella tvångs-
medel och det tilltagande hotet 
mot advokatetiska kärnvärden. 
En arbetsgrupp med advokater-
na Björn Gustavsson och Lars 
Perhard samt Advokatsamfun-

dets ställföreträdande chefsju-
rist Johan Sangborn har skrivit 
en rapport med nya bedömning-
ar och rekommendationer.

Rapporten konstaterar att tek-
niken erbjuder advokater en möj-
lighet att förbättra standard och 
snabbhet, men att användningen 
av externa IT-lösningar kan inne-
bära problem i förhållande till de 
regler som gäller för advokater. 
Rapporten ger rekommendatio-
ner och praktiska råd om hur så-
dana problem kan undvikas.

Arbetsgruppen bedömer att 
det inte finns några egentliga 
hinder mot att använda externa 

IT-lösningar, förutsatt att gällan-
de dataskyddsregler och advo-
katetiska regler efterlevs. Men 
det finns förhållanden som sär-
skilt måste uppmärksammas när 
en advokatbyrå väljer att låta en 
extern leverantör ansvara för by-
råns ärendedokumentation och 
klientinformation. Varje advokat 
bör göra noggranna övervägan-
den innan känslig information 
anförtros en extern IT-leveran-
tör.

Rapporten har sänts ut som 
Advokatsamfundets cirkulär nr 
8/2019 och finns på samfundets 
webbplats.

Samfunds-ja till 
MR-institution
Advokatsamfundet är positivt 
till inrättandet av en natio-
nell institution för mänskliga 
rättigheter, men fastslår i sitt 
remissvar att en ny myndig-
het inte får bli ”ett alibi för 
att försvåra för enskilda att få 
praktisk möjlighet att få gehör 
och genomslag för sina fri- och 
rättigheter”.

Advokatsamfundet säger i stora 
drag ja till förslagen om en na-
tionell institution för mänskliga 
rättigheter, som i början av maj 
presenterades i en promemoria. 
Samtidigt är det, enligt samfun-
det, viktigt att institutionen ut-
formas på rätt sätt, annars kan 
den vålla mer skada än nytta.

Precis som utredningen anser 
Advokatsamfundet att myndig-
heten inte ska pröva individuella 
fall. Till skillnad från utredaren 
menar dock Advokatsamfundet 
att den nya myndigheten inte 
bör ägna sig åt opinionsbildning 
och policyskapande. I stället bör 
den främst arbeta med att utvär-
dera hur fri- och rättigheter re-
spekteras.

i utredningen föreslås att den nya 
myndighetens arbete ska utgå 
från ”de grundlagsstadgade fri- 
och rättigheterna, den europe-
iska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande 
friheterna, Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rät-
tigheterna, och andra för Sverige 
folkrättsligt bindande förpliktel-
ser på de mänskliga rättigheter-
nas område”.

Samfundet understryker av-
slutningsvis att ”institutionen 
inte får bli ett alibi för att för-
svåra för enskilda att få prak-
tisk möjlighet att få gehör och 
genomslag för sina fri- och rät-
tigheter” och anser att den nya 
institutionen bör granska JK:s 
roll och processföring inom MR-
området.

Förslag till en nationell
institution för mänskliga

rättigheter i Sverige
(Ds 2019:4)

Beredningskravet för lagändringen att avskaffa ungdomsrabatten kan inte anses vara uppfyllt, anser Advokatsamfundet.
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Utvidgad beredskap för tingsrätterna 
ska stärka rätten till försvarare
Domstolarna ska kunna för-
ordna offentliga försvarare ut-
anför kontorstid, årets samtliga 
dagar, och bemanningen blir ett 
gemensamt ansvar för tingsrät-
terna. Det föreslår Domstols-
verket som utrett frågan.

Domstolsverket fick den 7 mars i 
uppdrag av regeringen att lämna 
förslag för utvidgad beredskap 
vid tingsrätterna för brådskan-
de beslut om förordnande av of-
fentliga försvarare. Uppdraget 
kom sedan såväl åklagare som 
advokater hårt kritiserat reger-

ingens förslag om att låta åklaga-
re utse försvarare. Domstolsver-
ket föreslår i sin redovisning att 
tingsrätterna ska ha utvidgad be-
redskap för att förordna offentli-
ga försvarare i särskilt brådskan-
de fall. Beredskapen ska finnas 
klockan 17–24 årets alla dagar.

Enligt förslaget ska samtliga 
tingsrätter i landet dela på be-
redskapen. I praktiken görs det 
genom att landet delas in i två 
beredskapsområden, där samt-
liga tingsrätter inom respekti-
ve beredskapsområde turas om 
att bemanna den utvidgade be-

redskapen med en beredskaps-
domare. Totalt ska alltså två be-
redskapsdomare i landet vara i 
tjänst samtidigt, en i varje be-
redskapsområde. Beredskapen 
ska kunna skötas från hemmet.

Verksamheten inom den ut-
vidgade beredskapen ska, enligt 
Domstolsverkets förslag, följas 
upp redan från början och se-
dan noggrant utvärderas inom 
kort tid, senast efter cirka sex 
månader.

Domstolsverket föreslår att 
den utvidgade beredskapen in-
förs den 1 januari 2020. 
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Allt fler rapporter 
om penningtvätt

Antalet rapporter om 
misstänkt penningtvätt 
ökade med nästan 17 

procent under förra året. Även 
antalet ärenden där Finanspolisen 
har fryst tillgångar ökade kraftigt. 
Sammanlagt fick Finanspolisen 
under 2018 in drygt 19 300 rap-
porter om misstänkt penning-
tvätt, jämfört med drygt 16 500 
rapporter 2017. 

Den vanligaste anledningen till 
att en transaktion rapporterades 
som misstänkt var att verksam-
hetsutövaren noterade uppre-
pade eller stora överföringar till 
ett konto.

Styrningen av 
rättskedjan har brister

Regeringens styrning 
av polis, åklagare, dom-
stolar och kriminalvård 

brister i helhetssyn, visar Riks-
revisionens granskning. Trots 
att regeringen är medveten om 
vikten av att se alla myndighe-
terna som ett sammanhang, för 
att undvika exempelvis flaskhal-
sar mellan myndigheterna, har 
styrningen huvudsakligen varit 
inriktad på de enskilda myn-
digheterna. Att rättskedjan inte 
styrs på ett samlat sätt innebär i 
förlängningen risk för att rättsvä-
sendet inte fungerar så effektivt 
som det skulle kunna. Detta kan 
till exempel leda till bristande 
hantering av brottmål och väx-
ande handläggningstider, som 
går ut över enskilda, konstaterar 
Riksrevisionen.

Svårt att klara upp fler våldtäkter
Det är inte möjligt att kraftigt 
öka andelen anmälda våldtäkter 
som leder till åtal och fällande 
dom – oavsett hur bra polis och 
åklagare arbetar. Men det finns 
utrymme för förbättringar.

Det framkommer av en ny stu-
die som Brottsförebyggande rå-
det, Brå, genomfört på regering-
ens uppdrag. Bakgrunden är den 
låga andelen anmälda våldtäkter 
som leder till fällande domar. 

Brå har slumpmässigt valt ut 
785 av våldtäktsanmälningarna 
2016 och studerat allt material 
i ärendena. Genomgången visar 
att parterna oftast känner varan-
dra, även om bekantskapen kan 
ha inletts samma dag. Överfalls-
våldtäkter utgör endast tre till 
fem procent av anmälningarna.

Målsäganden berättar om nå-
gon form av våld i hälften av an-
mälningarna. I andra fall har den 
misstänkte utnyttjat att måls-
äganden sovit eller varit mycket 
berusad. Polisen vidtar i genom-
snitt åtta utredningsåtgärder i 
utredningarna, med en sprid-
ning från 0 till 71. Det handlar 
främst om att man förhör vitt-
nen, tömmer mobiltelefoner, 
får skador dokumenterade, sö-
ker dna-spår och tar drogtester.

Enligt Brås rapport saknar 
många anmälningar förutsätt-
ningar att klaras upp, detta oav-
sett hur bra polis och åklagare 
arbetade. Det rör sig bland an-
nat om felaktiga anmälningar, 
fall där gärningspersonen var 
omöjlig att identifiera, eller att 
det som målsäganden beskrev 
inte nådde upp till rekvisiten för 
våldtäkt 2016. I endast en tred-
jedel av anmälningarna var be-

visproblem enda skälet till ned-
läggningen.

I var tionde utredning hittade 
Brå brister i utredningsarbetet. 
Främst handlar det om att ut-
redningen tagit för lång tid, att 
möjliga utredningsåtgärder inte 
vidtagits eller att förhören hade 
brister.  

 ”Våldtäkter från anmälan 
till dom” (Brå 2019:9) 

går att ladda ner på bra.se.

Enligt BRÅ saknar många anmälningar förutsättningar att klaras upp, detta 
oavsett hur bra polis och åklagare arbetade.

46 människohandlare 
greps i europeisk insats

Totalt 23 EU-stater 
plus Island, Norge och 
Schweiz har samarbetat 

i en stor, gemensam insats mot 
människohandel i Europa under 
perioden 8–14 april.

Inom ramen för insatsen greps 
46 personer. Dessutom identi-
fierades ytterligare 90 personer 
misstänkta för människohandel. 
Även 323 potentiella offer iden-
tifierades. Sammanlagt kontrol-
lerades fler än 50 000 personer i 
insatsen.
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VÄRLDEN

Undersökning pekar
på globalt problem
En av tre kvinnliga jurister har 
upplevt sexuella trakasserier, 
och varannan kvinnlig jurist har 
upplevt mobbning på arbetet. 
Det visar den hittills största 
internationella undersökningen 
i spåren av #metoo.

Advokatorganisationen Interna-
tional Bar Association, IBA, har 
frågat närmare 7 000 jurister 
från 135 länder och ur olika sek-
torer om deras upplevelser av 
arbetsplatsmobbning och sexu-
ella trakasserier. 

Resultaten är alarmerande. 
Varannan kvinna och var tredje 
man har upplevt mobbning på 
arbetet. Var tredje kvinna har 
upplevt sexuella trakasserier. 
För män är motsvarande siffra 
en av 14. Enligt undersökningen 
har en stor andel, 65 procent av 
dem som utsatts för mobbing, 
lämnat eller funderat på att läm-
na arbetsplatsen på grund av det 
inträffade. 

Svaren visar också att mobb-
ningen rapporteras i mindre än 
hälften av fallen, medan bara en 
fjärdedel av de utsatta anmält 

sexuella trakasserier till någon 
ansvarig på arbetsplatsen. 

Kieran Pender på IBA:s avdel-
ning för rättsfrågor och forskning, 
som ansvarat för undersökning-
en, förklarar i ett pressmedde-
lande den låga anmälningsfrek-
vensen med ”förövarens status, 
rädsla för repressalier och att 
händelserna har sin grund i kul-
turen på arbetsplatsen”.

IBA:s rapport pekar på en 
synbar paradox i upplevelsen 
av mobbning och sexuella tra-
kasserier, nämligen att de län-
der där detta diskuterats mest 
ofta har höga siffror för arbets-
platsmobbning och sexuella tra-
kasserier. En förklaring till detta 
kan vara att med ökad medve-
tenhet om frågorna ökar också 
medvetenheten hos dem som 
utsatts, med ökad rapportering 
som följd. 

IBA lämnar i rapporten en 
rad rekommendationer för hur 
arbetsplatsmobbning och sexu-
ella trakasserier kan förebyggas. 
Rekommendationerna fokuse-
rar på ökad medvetenhet, ut-
bildning, ökad dialog och sam- 
arbete kring ”best practices”,  
ökat ansvarsutkrävande samt ut- 
veckling av flexibla modeller 
för att rapportera missförhål-
landen.

 
rapporten Us Too? Bullying and 
Sexual Harassment in the Legal 
Profession finns att ladda ner 
på IBA:s webbplats, www.iba-
net.org. UÖFO
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IBAHRI fördömer domar 
mot turkiska läkare

Elva medlemmar av 
Turkiets läkarsällskap 
har dömts till fängelse 

sedan de i ett uttalande kritise-
rat Turkiets offensiver i Syrien. 
Domarna får nu hård kritik. I utta-
landet skrev läkarna bland annat 
att ”krig är ett folkhälsoproblem 
skapat av människor”.

Läkarna dömdes till vardera 
20 månaders fängelse för att de 
”spridit hat och fientlighet”. En av 
de elva, dr Hande Arpat, dömdes 
också för uttalanden i sociala me-
dier, som enligt domstolen utgjort 
terrorismpropaganda, till sam-
manlagt drygt tre års fängelse.

Advokatorganisationen Inter-
national Bar Associations män-
niskorättsinstitut IBAHRI har nu 
tillsammans med Antitortyrinitia-
tivet (ATI) i ett brev till Turkiets 
president Recep Tayyip Erdoğan 
fördömt behandlingen av läkarna.

I brevet skriver IBAHRI:s båda 
ordförande Michael Kirby och 
Anne Ramberg samt Juan E. Mén-
dez från ATI att domarna hotar 
såväl läkarkårens självständighet, 
som rätten till hälsa och yttran-
defriheten i Turkiet.

MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

Brottmålsadvokater 
röstar om strejk

Brottmålsadvokater i 
England och Wales har 
nu fått nog av den stora 

arbetsbördan och de låga ersätt-
ningarna och planerar att gå i 
strejk. Enligt Criminal Bar Asso-
ciation, CBA, har ersättningarna 
för de offentliga uppdragen inte 
höjts på 20 år. Samtidigt uppger 
över 80 procent av brottmålsad-
vokaterna i en undersökning att 
deras arbetsbörda har ökat under 
de senaste fem åren. Enligt CBA:s 
ordförande kan ersättningen 
ibland bli så låg som 46,50 pund 
för en hel dag i rätten. 

I maj inledde brottmålsadvoka-
ternas förening en digital omröst-
ning för att ta reda på om advoka-
terna är beredda att gå ut i en rad 
endagsstrejker för bättre villkor. 
Föreningen kräver stopp för de 
låga enhetstaxor som tillämpas 
för många mål, och för de ännu 
lägre taxorna när förhandlingar 
ställs in.  

l Varannan kvinna och var tredje 
man har upplevt mobbning på 
arbetet. 
l Var tredje kvinna och var fjor-
tonde man har upplevt sexuella 
trakasserier på arbetet. 
l I 57 procent av mobbningsfallen 
och 75 procent av sexuella trakas-
serier anmäldes inte händelsen.
l 65 procent av dem som utsatts 
för mobbning har lämnat eller fun-
derat på att lämna arbetsplatsen 
på grund av det inträffade. 
l Endast 53 procent av arbetsplat-
serna hade riktlinjer kring mobb-
ning och sexuella trakasserier.
l Endast 20 procent av arbetsplat-
serna hade hållit någon form av 
utbildning kring arbetsplatsmobb-
ning och sexuella trakasserier.

RESULTATEN I KORTHET

Resultatet av den internationella undersökningen är alarmerande.



ADVOKATEN NR 5 • 201914

VÄRLDEN

Irländskt brev väcker oro 
bland brittiska advokater
Tusentals advokater i England 
och Wales har hittills regist-
rerat sig i Irland för att kunna 
fortsätta att verka fritt inom EU 
efter Brexit. Men det irländska 
advokatsamfundet kan lägga 
hinder i vägen för dem.

Sedan folkomröstningen om 
Storbritanniens utträde ur EU 
för tre år sedan har totalt över 
3 000 brittiska advokater ansökt 
om att registreras i Irlands advo-
katsamfund (Law Society of Ire-
land). Över 2 700 ansökningar av 
dessa har redan beviljats. 

Advokater från England och 

Wales har rätt att verka som ad-
vokater och att upptas i det ir-
ländska samfundet, enligt ett 
avtal mellan de båda samfun-
den. Att registrera sig i Irland 
har därför varit det enklast till-
gängliga sättet för advokaterna 
att försäkra sig om att kunna 
fortsätta verka fritt inom EU. 

Men nu växer oron för att ock-
så denna väg kommer att stäng-
as. Redan den 25 mars medde-
lade Law Society of Ireland i ett 
brev samtliga irländskregistrera-
de advokater verksamma utan-
för Irland att de fortsättningsvis 
måste verka vid en byrå baserad 

i Irland. Samfundet ställer också 
krav på att alla advokaterna ska 
ha en irländsk ansvarsförsäkring 
för verksamheten. 

Brevet, som också gått till ir-
ländare som verkar exempelvis 
i Bryssel, har väckt mycket oro. 
Det irländska advokatsamfundet 
har hittills valt att inte kommen-
tera brevet eller ytterligare för-
tydliga det. Enligt samfundets 
generalsekreterare Ken Murphy 
pågår arbetet med att ta fram 
riktlinjer i frågan. 

Sedan Brexitomröstningen 
har ett antal brittiska advokat-
firmor öppnat kontor i Irland. 

Polsk kommissionär 
prisades av WJP

Polens kommissionär för 
mänskliga rättigheter 
dr Adam Bodnar och 

Polens kommission för mänsk-
liga rättigheter har tilldelats 
2019 års Rule of Law Award av 
organisationen World Justice 
Project, WJP. På senare år har 
rättsväsendets oberoende och de 
mänskliga fri- och rättigheterna 
ifrågasatts och beskurits av den 
polska regeringen. Adam Bodnar 
och kommissionen har, enligt WJP, 
hela tiden arbetat för att försvara 
rättsstatens grundläggande prin-
ciper. För detta har såväl Bodnar 
som hans personal utsatts för hot 
och trakasserier. Företrädare för 
regeringspartiet har också försökt 
att få Bodnar avsatt.
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Ny lag kan bli hårt slag 
mot rättssäkerheten i Iran

Personer misstänkta för 
allvarliga brott i Iran, 
med dödsstraff, livstids 

fängelse och amputering i straff-
skalan, kan komma att förvägras 
advokat under brottsutredningen. 
Det är följden av en planerad änd-
ring av landets straffprocesslag, 
som aviserats av regeringen. 

Lagändringen innebär att per-
soner som misstänks för brott 
som rör ”nationens säkerhet” och 
vissa andra allvarliga brott kan 
nekas juridiskt biträde under 20 
dagar, en period som sedan kan 
förlängas under hela utrednings-
tiden.

BREXIT

England: Många nya 
advokatbyråer väntas 

Mer än 500 nya advo-
katbyråer är att vänta 
i England under 2020. 

Det förutspår affärsrådgivnings-
firman Hazlewoods. Orsaken är 
att allt fler advokater lämnar sina 
större byråer för att starta eget, 
något som blivit allt lättare med 
teknikutvecklingen. Många av de 
nya byråerna är mindre nisch-
byråer. 

Under 2018 tog myndigheten So-
licitors Regulation Authority emot 
523 ansökningar om tillstånd att 
driva juridisk verksamhet. 

Källa: Law Society Gazette

Advokatsamfundet i Dublin, Irland.
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NYHET! UPPHOVSRÄTTEN PÅ 

DEN DIGITALA INRE MARKNADEN 

– PRAXIS OCH NY REGLERING

Datum: 25 september 2019

Föreläsare: Daniel Westman, 

forskare och rådgivare i IT-rätt, 

Firma Daniel Westman

NYHET! SKILJEFÖRFARANDE  

I PRAKTIKEN

Datum: 4 oktober 2019

Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, 

advokat och Emilia Lundberg, ad-

vokat, Advokatfirman Lundberg 

& Gleiss KB

NYHET! EQUINE LAW – OM  

JURIDIK KRING HÄSTAR

Datum: 5 november 2019

Föreläsare: Cecilia Tholse Rog-

mark, advokat, Advokatbyrån 

Gulliksson AB och Dan Norden-

berg, advokat, Advokatfirman 

ACTA i Helsingborg KB

NYHET! EUD:S TILLÄMPNING AV DE 

GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA I 

MÅL OM DIREKTA SKATTER

Datum: 14 oktober 2019

Föreläsare: Jesper Johansson, 

postdoktoral forskare, Handels-

högskolan i Stockholm

NYHET! MIGRATIONS-

PROCESS

Datum: 9 december 

2019

Föreläsare: Simon 

Andersson, jur. dr. i 

processrätt och Hevi 

Dawody Nylén, dokto-

rand, Stockholms 

universitet

NYHET! IMMATERIALRÄTTENS  

STRUKTUR

Datum: 7 november 2019

Föreläsare: Richard Wessman, ad-

vokat och jur. dr., Advokatfirman 

Vinge KB

NYHET! POLISFÖRHÖR –  

METODERNA, FORSKNINGEN 

OCH LAGEN

Datum: 15 november 2019

Föreläsare: Anton Strand, advo-

kat, Advokatfirman Defens AB 

och Ola Kronkvist, universitets-

lektor, polisutbildningen, Linné- 

universitetet

NYHET! SKILJEFÖRFARANDE I 

TVISTER OM VD-AVTAL OCH 

ANDRA ANSTÄLLNINGSAVTAL

Datum: 20 november 2019

Föreläsare: Erik Sinander, jur. dr., 

Stockholms universitet, Tobias 

Normann, advokat och Anders 

Nordström, advokat, Mannheimer 

Swartling Advokatbyrå AB

NYHET! VAL AV MELLANMAN – 

MÖJLIGHETER OCH RISKER

Datum: 28 november 2019

Föreläsare: Christian Hybbinette, 

advokat, AG Advokat KB och Emil 

Fahlén Godö, advokat, Bokwall 

Rislund Advokatbyrå KB

NYHET! RÄTTSSALSRETORIK

Datum: 29 november 2019

Föreläsare: Henrik Olsson Lilja, 

advokat, Olsson Lilja Advokater 

HB och Eric Bylander, professor i 

processrätt, Uppsala universitet

NYHET! LÄKEMEDELSPATENT 

OCH TILLÄGGSSKYDD

Datum: 2 december 2019

Föreläsare: Frantzeska Papado-

poulou Skarp, docent i civilrätt, 

universitetslektor, Stockholms 

universitet 

NYHET! FÅMANSFÖRETAGS-

BESKATTNING – ÄVEN I INTER-

NATIONELLA SITUATIONER

Datum: 2 december 2019

Föreläsare: Jesper Johansson, 

postdoktoral forskare, Handels-

högskolan i Stockholm

NYHET! SEXUALBROTT MOT 

BARN VIA INTERNET

Datum: 5 december 2019

Föreläsare: Annika Wen-

nerström, kammaråkla-

gare och Emelie Källfelt, 

kammaråklagare, Åkla-

garmyndighetens Riksen-

het mot internationell och 

organiserad brottslighet

Hela utbudet 
hittar du 

i kurskatalogen 
som medföljer 

i tidningen samt 
på vår hemsida!
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En konsekvent men lågmäld stämma för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. Så kan Ruth Bader Ginsburg, 86 år och 
domare i USA:s högsta domstol, beskrivas. I maj besökte hon 
Sverige, ett land som hon har starka band till sedan tidigare. 
Vid sitt besök var hon även inbjuden till Advokatsamfundet. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER

Ruth Bader Ginsburg valde själv att inte 
ge några intervjuer under sitt Sveri-
gebesök. Logiskt förmodligen – RBG 

som hon ofta kallas har gjort sig känd som 
en person som framför allt uttrycker sig ge-
nom sina domar, skiljaktiga meningar och 
juridiska yttranden, snarare än i pratshower 
och intervjuer. ”Blyg” och ”tillbakadragen” 
är återkommande ord när personer som kän-
ner henne ska beskriva Ginsburg. 

Trots det är hon flitigt omskriven och por-
trätterad i flera filmer. Hon har fått en när-
mast ikonisk status i populärkulturen och i 
sociala medier, med en egen hashtag: #no-

toriousrbg, actionfigurer och muggar med 
kända citat. 

Ruth Bader Ginsburgs liv är på många sätt 
en amerikansk framgångssaga. RBG föddes 
i Brooklyn, New York, 1933, och växte upp 
som det enda överlevande barnet till en ry-
skjudisk far och en mamma bördig från Öst-
errike. 

Ruth läste vidare vid Cornelluniversitetet i 
New York, där hon tog en kandidatexamen i 
statsvetenskap. Vid Cornell mötte hon också 
Martin Ginsburg. I dokumentärfilmen RBG 
berättar Ruth Bader Ginsburg att Marty, som 
han kallades, var den förste av de män hon 

träffade under studietiden som uppmärk-
sammade att hon faktiskt hade en hjärna. 

Ruth och Marty gifte sig när Ruth tog sin 
examen. Marty hade då redan börjat läsa ju-
ridik vid Harvard, och Ruth följde efter ho-
nom. Hon var, när hon började, en av nio 
kvinnor bland omkring 500 män i årskul-
len. Dessutom var hon mamma till en liten 
flicka. Liksom övriga kvinnor i klassen bjöds 
Ruth in till rektor för Harvard Law School, 
och ombads där att motivera varför hon som 
kvinna skulle ta upp en plats på utbildningen 
som en man annars hade kunnat ha. 

Ruth Bader Ginsburg visade dock ganska 
snabbt att hon var rätt kvinna på rätt plats. 
Redan under sitt andra år kvalificerade hon 
sig för att skriva i Harvard Law Review. När 
Marty senare fick arbete på en advokatby-
rå i New York bytte Ruth till Columbiauni-
versitetet, där hon tog sin juristexamen som 
kursetta. 

Kursettor vid Columbia brukar kunna 
välja vilken karriärväg de vill. Så inte Ruth. 

En legendar 
på besök 
i Sverige

RUTH BADER GINSBURG, DOMARE I USA:S HÖGSTA DOMSTOL

l Född i Brooklyn 1933 av judiska föräldrar. 
l Juristexamen från Columbia Law School 1959.
l Forskare och lärare vid Rutgers Law School 
och Columbia Law School till 1973.
l Ansvarig för American Civil Liberties Unions 
kvinnorättsprojekt 1973–1980.
l Domare i den federala appellationsdomstolen 
i District of Columbia 1980–1993.
l Domare i USA:s högsta domstol från 1993. En 
av de drivande i målet United States v. Virginia, 
518 U.S. 515 (1996), som öppnade den sista av 
USA:s elitmilitärskolor VMI för kvinnor. Känd 

även för skiljaktiga meningar i bland annat må-
let Ledbetter v. Goodyear, 550 U.S. 618 (2007), 
som behandlade lönediskriminering på grundval 
av kön. 
l Hedersdoktor vid Lunds universitet 1969.  
50 år senare, vid besöket i år, utsedd till jubel-
hedersdoktor. Ruth Bader Ginsburg har ytterli-
gare ett stort antal utmärkelser och titlar från 
universitet över hela världen. 
l För den som vill veta mer om Ruth Bader 
Ginsburgs liv och karriär rekommenderas doku-
mentärfilmen RBG. 

RUTH BADER GINSBURG

FO
TO

: T
O

M
 K

N
U

TS
O

N



ADVOKATEN NR 5 • 2019 17

» 

Flera domare avvisade hennes ansökningar 
om notarietjänst, tills hon till slut fick plats 
hos Judge Edmund L. Palmieri vid distrikts-
domstolen i södra New York. 

Diskrimineringen fortsatte även efter no-
tarietiden, då ingen advokatbyrå ville an-
ställa Ruth. Akademin visade sig vara min-
dre konservativ. Ruth Bader Ginsburg blev 
forskare och lärare vid Rutgers Law School, 
om än med lägre lön än sina manliga kolle-
ger. Senare återvände Ruth som forskare till 
Columbia Law School, där hon fick en pro-
fessur 1969.

Under en period på 1960-talet var Ruth 
också gästforskare vid Lund universitet. Till-
sammans med Anders Bruzelius skrev hon 
där boken Civil Procedure in Sweden, som 
gavs ut 1965. Ruth lät sig också inspireras 
av den svenska jämställdhetsdebatten, inte 
minst Eva Mobergs inlägg i tidskriften Her-
tha, och av att kvinnorna i Sverige tagit ett 
större kliv in i både juridik och samhällsliv 
än sina amerikanska systrar. 

FÖRSIKTIG DOMARE
Ruth Bader Ginsburg var under sin fors-
kartid med och skrev den första läroboken 
om kvinnors rättigheter. Men 1973 blev det 
dags att ta nästa steg i karriären. Ruth blev 
då ansvarig för medborgarrättsorganisatio-
nen American Civil Liberties Unions kvin-
norättsprojekt, som hon själv varit med om 
att grunda året innan. Inom projektet drev 
hon hela sex fall upp till högsta domstolen. 
Hon vann fem av dem, och gjorde sig känd 
som en mycket skicklig processjurist.

1980 nominerades Ruth av president Jimmy 
Carter till en domartjänst i den federala ap-
pellationsdomstolen i District of Columbia. 
Marty, som då var framgångsrik skatteadvokat 
i New York, lämnade till mångas förvåning ad-
vokatbyrån och flyttade med till Washington. 

Som domare i appellationsdomstolen gjor-
de sig Ruth Bader Ginsburg känd för att söka 
samförståndslösningar över de politiska skil-
jelinjerna, och hon beskrevs som försiktig 
och moderat snarare än aktivistisk. 

13 år senare, 1993, utsågs Ruth till domare 
i Supreme Court. Bakom nomineringen stod 
president Bill Clinton, som ville öka mång-
falden i domstolen. Ruth blev den andra 
kvinnan, och den första judiska kvinnan, i 
domstolens historia. Nomineringen godkän-
des i senaten med röstsiffrorna 96–3.

OPERAN FÖRENADE
Ruth Bader Ginsburg kom till en domstol 
som dominerades av liberala krafter. Själv 
placerades hon inledningsvis politiskt i mit-
ten. Men i och med att allt fler konservati-
va ledamöter valdes in blev Ruths position 
jämförelsevis allt mer liberal, och de liberala 
krafterna i domstolen samlades till skarpt 
formulerade skiljaktiga meningar, ofta upp-
lästa av Ruth. 

I åtminstone ett fall, i målet Ledbetter  
v. Goodyear, bidrog den skiljaktiga mening-
en till en lagändring, när Obamaadministra- 
tionen 2008 drev igenom Lilly Ledbetter  
Fair Pay Act, som gjorde det lättare att dri-

REPORTAGE

Under kvällen efter prisceremonin 
besökte pristagaren Ruth Bader 
Ginsburg Advokatsamfundet för 
en middag till hennes ära.
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va mål om lönediskriminering mot arbets-
givare. 

Ruth Bader Ginsburg var redan i appella-
tionsdomstolen kollega till Antonin Scalia. 
Scalia, politiskt konservativ och känd för sitt 
motstånd mot bland annat aborträtten och 
samkönade äktenskap, valdes in i Supreme 
Court under Reagans presidentperiod.  De 
båda kom att bli kolleger i högsta domstolen 
mellan 1993 och 2016, när Scalia avled. Trots 
de olika åsikterna, och många skarpa ordväx-
lingar i domar och skiljaktiga meningar, var 
Ruth och Scalia goda vänner. 

En av de saker som förenade de båda ju-
ridiska kombattanterna var ett stort intresse 
för opera. De både framträdde också flera 
gånger tillsammans i statistroller på Wash-
ingtonoperan. Vänskapen mellan de båda, i 
kombination med deras olika syn på grundla-
gen, inspirerade också kompositören och li-
brettisten Derrick Wang till enaktaren Gins-
burg/Scalia. 

USEL KOCK
Ruth Bader Ginsburg är i dag 86 år. Hon har 
upprepade gånger behandlats för cancer, 

men hela tiden arbetat vidare, och uppger 
att hon tänker fortsätta så länge hon känner 
att hon klarar av uppdraget. 

Marty Ginsburg avled i cancer 2010, ef-
ter 56 års äktenskap. Ruth har beskrivit ho-
nom som sitt livs stora kärlek och viktigaste 
stöd. Han var också huvudansvarig för mat-
lagningen i hemmet, eftersom Ruth, enligt 
parets två barn, var en förfärligt dålig kock. 
I en tv-intervju svarade Marty en gång på 
frågan om han och Ruth gav varandra goda 
råd: ”Hon ger inga råd om matlagning och 
jag ger inga råd om juridik”. ¶

» 

”MAXIMEN 
PACTA SUNT 
SERVANDA, 
AVTAL SKA 

HÅLLAS, KAN 
VÄL KNAPPAST 
ILLUSTRERAS 

BÄTTRE ÄN SÅ.” 
ruth bader ginsburg

Stående ovationer mötte Ruth Bader 
Ginsburg på Konstakademien, när årets 
mottagare av Gilel Storch Award höll sin 
prisföreläsning om rätten och juristerna i 
operans värld. 

Advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg inledde föreläsningen med 
att presentera Ruth Bader Ginsburg. Hon 
beskrev henne som en världs-
känd jurist, respekterad för sitt 
hängivna försvar av rättsstaten, 
de mänskliga rättigheterna och 
kvinnors rättigheter, men också 
en av de ledande och mest lär-
da förkämparna för ett liberalt 
samhälle. 

Anne Ramberg konstaterade 
också att det finns stora likheter 
mellan rätten och operan: båda 
speglar samhällets utveckling 
och förändring över tid. 

Den operaälskande Ruth Ba-
der Ginsburg inledde sitt före-
drag med att beklaga att hon inte själv kun-
de brista ut i sång för att illustrera sina ord. 
Redan i grundskolan uppmanades hon näm-
ligen av sin lärare att mima i stället för att 
sjunga vid musiklektionerna. 

Lyckligtvis fanns sopranen Elin Rom-

bo och pianisten Staffan Scheja på plats på 
Konstakademien för att illustrera anföran-
det med stycken ur Figaros bröllop, Carmen 
och Konsuln. 

Ruth Bader Ginsburg konstaterade att ju-
ridiska problem ofta spelar en framträdande 
roll i operor. Ett exempel är Wagners fyra 
operor Nibelungens ring, där gudarna inled-
ningsvis låter förhandla fram ett avtal med 

jättarna om att bygga Valhall, 
gudarnas boning. 

– Jättarna fullgör sin del av av-
talet, men när de dyker upp på 
scenen för att få sin avtalade lön 
vägrar gudarna. Och så utbry-
ter Sturm und Drang, konstate-
rade Ruth Bader Ginsburg, och 
fortsatte:

– Maximen pacta sunt servan-
da, avtal ska hållas, kan väl knap-
past illustreras bättre än så. 

Även Mozarts Figaros bröl-
lop har ett avtalsbrott i cen trum, 
Figaros äktenskapslöfte till den 

betydligt äldre Marcellina, som senare visar 
sig vara hans egen mamma. 

Operahistorien visar också prov på ett 
antal rättegångar, konstaterade Ruth Bader 
Ginsburg. Även fängelser och häkten före-
kommer ofta, till exempel i Bizets Carmen, 

där Carmen förhandlar fram sin flykt från 
fångenskapen genom att lova att sjunga och 
dansa för sin fångvaktare. 

En annan opera, Gian Carlo Menottis Kon-
suln, belyser hur juridiken kan missbrukas 
och bli till byråkrati, berättade Ruth Bader 
Ginsburg. Menotti inspirerades av en tid-
ningsnotis om en kvinnlig polsk emigrant 
som 1947 tog sitt liv på den amerikanska am-
bassaden i Warszawa sedan hon nekats inre-
sevisum. I operan försöker huvudpersonen 
Magda förtvivlat få ett visum, men tvingas 
bara underteckna fler och fler papper, med-
an hennes barn dör och hennes hår grånar. 

Avslutningsvis konstaterade operaälska-
ren Ruth Bader Ginsburg stolt att hon själv 
och hennes gode vän och ständige juridiske 
opponent Antonin Scalia också förekommer 
i en opera. Derrick Wangs komiska opera 
Ginsburg/Scalia har inspirerats och hämtat 
texten från domar och skiljaktiga meningar 
av de båda HD-domarna. 

– Operans tema är två personer med helt 
olika syn på konstitutionen, som samtidigt 
uppriktigt uppskattar varandra. Denna kol-
legialitet – till skillnad från den polarisering 
som ibland präglar det politiska arbetet – gör 
det möjligt att utföra det utmanande arbete 
som Högsta domstolen har att sköta, avslu-
tade Ruth Bader Ginsburg. ¶

Ruth Bader Ginsburg tog den 6 maj emot 2019 
års Gilel Storch Award för sina insatser för 
mänskliga rättigheter och alla människors lika 
värde.

Priskommitténs motivering till att ge årets pris 
till Ruth Bader Ginsburg lyder: ”Domare Ruth 
Bader Ginsburg tilldelas 2019 års Gilel Storch 
Award för enastående insatser för mänskliga 
rättigheter och alla människors lika värde. 
Under sina 25 år som ledamot av USA:s högsta 
domstol har Ruth Bader Ginsburg ihärdigt med 
dämpad stämma men stark röst och med lagen 

som instrument varit en framåtsyftande aktivist 
för minoriteters och kvinnors rättigheter. Med 
orubblig integritet, högsta intellektuella skärpa 
och fasta humanistiska värderingar som bas har 
Ruth Bader Ginsburg lyckats att åstadkomma 
avgörande genombrott för jämställdhet mellan 
kvinnor och män.”

Gilel Storch Award delas sedan 2018 ut årligen 
till ”personer som genom framstående verksam-
het har bidragit till att främja demokratiska, uni-
versella och humanistiska värden i Gilel Storchs 
anda”. Priset förvaltas av Storchs Stiftelse.  

Gilel Storch (1902–1983) gjorde hjältemodiga 
humanitära insatser för att rädda människor un-
dan Förintelsen. Han föddes i Lettland, och flydde 
efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där 
han under krävande omständigheter förhandlade 
fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att 
rädda judar från Förintelsen. 

Prisceremonin ägde rum måndagen den 6 maj 
i Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm. Da-
gen innan, den 5 maj, höll Ruth Bader Ginsburg 
en föreläsning inför priset på temat ”Rätten och 
juristerna i operans värld.”

PRISADES FÖR LÅGMÄLT JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Prisföreläsning av operaälskaren
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Kathleen Peratis, 
Ruth Bader Ginsburg 

och Anne Ramberg 
vid föreläsningen 
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Regeringen ska tillsätta en utredning om de medicinska 
åldersbedömningarna av asylsökande, och staten har JK-
anmälts för brister i sin bedömning. Detta, och relaterade 

frågor, diskuterades vid ett seminarium i riksdagen.
TEXT: EVA EKHOLM

S edan mars 2017 har fler än 10 000 asyl-
sökande genomgått de åldersbedöm-
ningar som Rättsmedicinalverket, 

RMV, utför baserat på tandröntgen och mag-
netkamerabilder av knäleder. Men en lång 
rad experter ifrågasätter den metod som an-
vänds och hur tillförlitligheten i resultaten 
bedöms. I april 2019 bekräftade regeringen 
att en oberoende utredning kommer att in-
ledas om medicinska åldersbedömningar i 
asylprocessen. Detta efter begäran från Sta-
tens medicinsk-etiska råd.

– Utredningen behöver ske skyndsamt då 
ärendena fortsätter att avgöras med den aktu-
ella metoden. Utredningen måste också om-
fatta Migrationsverkets och domstolarnas age-
rande, sa Tilda Pontén, jurist och ansvarig för 
migrationsfrågor hos Civil Rights Defenders.

Panelen vid seminariet den 15 maj fram-
förde samstämmig kritik mot osäkerheten i 
RMV:s metod för åldersbedömning, otydlig-

heten kring felmarginalen och att de medi-
cinska åldersbedömningarna tillmäts alltför 
stor vikt jämfört med övrig bevisning i mig-
rationsdomstolarna.

Just dessa faktorer finns med i den anmä-
lan till Justitiekanslern, JK, som lämnades in 
den 6 maj av Rådgivningsbyrån för asylsö-
kande och flyktingar tillsammans med Civil 
Rights Defenders. Anmälan omfattar RMV, 
Migrationsverket och Migrationsdomstolen. 
Enligt anmälan har en minderårig pojke fått 
sina mänskliga rättigheter kränkta då den 
bristfälliga bedömningen av pojkens ålder 
har lett till att han nekats asyl. Det finns ett 
andrahandsutlåtande som motsäger RMV:s 
åldersbedömning.

– JK kan inte ändra asylbeslutet, men vi har 
begärt skadestånd och ett erkännande av att 
pojken utsatts för människorättskränkning. 
Det fall vi har anmält är på flera sätt ett stan-
dardärende. Vi vill att man ska identifiera var 

det har gått fel och i framtiden undvika fram-
stressade metoder, sa Tilda Pontén.

Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgiv-
ningsbyrån för asylsökande och flyktingar, 
påpekade att de är långt ifrån ensamma om 
den kritik de lyfter i JK-anmälan. Exempelvis 
har Andreas Schmeling, professor i rättsme-
dicin och erkänd expert på medicinska ål-
dersbedömningar, riktat allvarlig kritik mot 
RMV och sagt att den metod som används i 
Sverige inte är förenlig med principerna för 
evidensbaserad medicin. Statens medicinsk-
etiska råd såväl som professorer i statistik 
har riktat kritik och rättsläkare har sagt upp 
sig från RMV i protest.

– Det är viktigt att framhålla att de här ex-
perterna inte är principiellt emot åldersbe-
dömningar. Det är metoden och genomför-
andet av den som ifrågasätts, inte minst att 
vi i dag inte vet hur stor felmarginalen är, sa 
Sofia Rönnow Pessah.

Ålders-
bedömningar

utreds och 
JK-anmäls
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RMV har pratat om 10 procents felmarginal, 
men andra rättsläkare och statistiker pekar på 
att siffran kan vara över 30 procent. Utöver 
felmarginalen i själva metoden finns även en 
okänd felmarginal kopplad till brister i hur 
läkarna tillämpar metoden. Det tydliggörs av 
att de tyska läkare som tagit fram knäbedöm-
ningsmetoden i ett stort antal fall kom till en 
annan slutsats än RMV, då de under 2017 ut-
förde andrahandsutlåtanden. I en del av fallen 
lät RMV göra en ny bedömning och kom till 
en annan slutsats än i sitt ursprungsutlåtande.

ALLVARLIG RÄTTSOSÄKERHET
– Det finns uppenbara brister i rättssäkerhet 
när det gäller åldersbedömningar och det är 
anmärkningsvärt att metoderna ändå fortsät-
ter att användas, sa Rebecca Thorburn Stern, 
docent och universitetslektor i folkrätt vid 
Uppsala universitet samt tidigare gästfors-
kare på Barnrättscentrum.

Hon underströk att bedömaren behöver 
vara medveten om innebörden av felmargi-
nalerna.

– Jag tror att problemet delvis ligger i hur 
jurister och medicinare kommunicerar. Om 
den medicinska bedömningen anges som 
säker upp till en viss grad, då kan juristen 
se ”bevisat till 80 procent, det uppfyller be-
viskravet”. RMV behöver kommunicera vad 
osäkerheten innebär.

Tomas Fridh, advokat på Fridh advokat-
byrå, berättade att hans byrå uppmärksam-
made problematiken hösten 2017.

– Det blev en chock för oss att hantverket 
i bedömningarna tycktes ha stor osäkerhet, 
utöver osäkerheten i modellen. I en fjärde-
del av de fall vi skickade för andrahandsut-
låtanden såg de tyska läkarna andra resultat, 
berättade Tomas Fridh.

De flesta av de ärenden där de tyska lä-
karna kom till en annan slutsats fick sedan 

denna bedömning accepterad, efter att RMV 
hade skickat bilderna till barnröntgenläkare 
för ytterligare bedömning.

– Åldersbedömning är en svår fråga, det 
ser vi även i övriga Europa. Men det är en 
rättsskandal hur ett fungerande rättssystem 
inte kan hantera osäkerhet. Här har vi sett en 
brist på ödmjukhet, en brist på förvaltnings-
processmod, sa Tomas Fridh.

Han framhöll att det redan i dag finns 
lösningar som borde kunna ge ett rimligt 
resultat även vid problematiska bedöm- 
ningar, nämligen genom att rättsligt upp-
märksamma statens långtgående skyldig- 
het att bistå med att ta fram bevis för 
den asylsökandes ålder. Bara för att ta ett 
exempel borde det gå att göra intervjuer 
och värdera svaren utifrån vad en ty-
pisk 16-åring från det aktuella landet vet 
om exempelvis olika nyhets- eller sport- 
händelser. ¶

Den 15 maj bjöd riksdagsledamöterna Rasmus Ling (MP) och Barbro Westerholm (L) 
in till ett seminarium i riksdagen om medicinska åldersbedömningar. Bakom inbjudan 
stod också Civil Rights Defenders, Sveriges advokatsamfund, Rådgivningsbyrån för 
asylsökande och flyktingar och Barnrättscentrum vid Stockholms universitet.

Medverkande
l  Rebecca Thorburn Stern, docent och universitetslektor i folkrätt vid Uppsala uni-

versitet, tidigare gästforskare på Barnrättscentrum
l Tomas Fridh, advokat på Fridh Advokatbyrå i Göteborg
l Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
l Tilda Pontén, jurist och ansvarig för migrationsfrågor, Civil Rights Defenders
Samtalet modererades av Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån för asylsö-
kande och  flyktingar.
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Både fördelar och nackdelar         med den nya

ansvarsfrihetsregeln         i yttrandefrihetsgrundlagen

yttrandefriheten är en grundbult i vårt demokratiska styrel-
seskick. Redan i den inledande bestämmelsen i reger-
ingsformen slås det fast att den svenska folkstyrelsen 
bygger på fri åsiktsbildning. Enligt 2 kap. 1 § regerings-
formen är var och en gentemot det allmänna tillförsäk-
rad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på 
annat sätt meddela upplysningar samt tankar, åsikter och 
känslor.

I den instruktion som finns för tillämpningen av våra 
yttrandefrihetsgrundlagar understryks yttrandefrihetens 
betydelse för ett fritt samhällsskick tillsammans med en 
uppmaning att i tveksamma fall hellre fria än fälla (1 kap. 
10 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 15 § yttrandefri-
hetsgrundlagen). Instruktionen innebär i vid mening ett 
extra skydd för den yttrandefrihet som tillförsäkras ge-
nom yttrandefrihetsgrundlagarna. 

Vid en prövning av om allmänt åtal för tryck- eller ytt-
randefrihetsbrottet förtal ska väckas tillämpar Justitie-
kanslern bestämmelsen i 5 kap. 5 § brottsbalken. Bestäm-
melsen innebär att huvudregeln är att den som utsätts 
för förtalet själv måste väcka åtal medan allmänt åtal 
endast ska väckas om det är påkallat från allmän syn-
punkt. På det yttrandefrihetsrättsliga området ankom-
mer det på mig att iaktta Justitiekanslerns särskilda roll 
som åklagare enligt tryckfrihetsförordningen och yttran-
defrihetsgrundlagen. Med beaktande av instruktionen är 
således förutsättningarna för mig att agera i förtalsmål 
begränsat. 

Trots den restriktivitet som gäller för det allmännas 
inträde vid anmälningar om förtal valde jag att i slutet 
av förra året inleda förundersökning mot sexton ansva-
riga utgivare. Bakgrunden var en artikel om en skol-
busschaufför som grundlöst anklagades för att ha visat 
porrfilm för eleverna. Artikeln hade fått mycket stor 
spridning och varit tillgänglig under lång tid på nätet. 
Dessutom kunde det antas att publiceringarna medfört 
stor skada för den enskilde. Jag ansåg därför att det inom 
ramen för en förundersökning var befogat för mig att tit-
ta närmare på förhållandena.

Under förundersökningen hade jag att tillämpa den 
nya bestämmelse om ansvarsfrihet som hade införts i 
yttrandefrihetsgrundlagen vid årsskiftet (6 kap. 6 § ytt-
randefrihetsgrundlagen). Regeln innebär att om en utgi-
vare av en databas har underrättats av Justitiekanslern 
eller målsäganden om att databasen innehåller material 
som kan utgöra yttrandefrihetsbrott och materialet är 
äldre än ett år, och utgivaren inom två veckor efter det 
att underrättelsen togs emot tar bort informationen ur 
databasen, kan han eller hon inte längre hållas ansvarig 
för informationen. Det ansvar som vilar på en ansvarig 
utgivare har alltså mildrats i någon mån. 

regeln infördes mot bakgrund av att information som publi-
ceras på internet regelmässigt blir kvar under lång tid 
och att det samlade materialet på en databas riskerar att 
bli oöverblickbart. Det fanns också starka önskemål från 
publicisthåll att begränsa ansvaret för äldre material 
som tillhandahålls på en databas och då särskilt för en 
nytillträdd ansvarig utgivare. Det bör dock påpekas att 
den nya regeln inte enbart gynnar en nytillträdd ansva-
rig utgivare utan gäller generellt.

Till skillnad från publiceringar i tryckt skrift, där pre-
skriptionstiden börjar löpa redan vid publiceringen, bör-
jar den vid nätpubliceringar löpa först när informatio-
nen tas bort. Från publicisthåll menade man att en mer 

GÄSTKRÖNIKA

MARI HEIDENBORG 
Justitiekansler Mari Heidenborg 
tar upp olika aspekter på den nya 
och kritiserade ansvarsfrihetsre-
geln i yttrandefrihetsgrundlagen. 
Heidenborg har vid flera tillfäl-
len tillämpat den nya regeln. Hon 
konstaterar att den har både för-
delar och nackdelar.
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ändamålsenlig reglering skulle vara att preskriptions-
reglerna skulle vara desamma för information på inter-
net som för sedvanliga publiceringar. Grundlagsstiftaren 
bedömde dock att det, med hänvisning till allmänna och 
enskilda intressen av att kunna beivra brott på internet, 
även i fortsättningen är påkallat att tillhandahållandet av 
information i grundlagsskyddade databaser ska betrak-
tas som pågående så länge som informationen finns kvar 
på databasen. 

Även om grundlagsstiftaren alltså inte var beredd att 
ändra preskriptionsreglerna ansågs det dock otillfreds-
ställande att en ansvarig utgivares ansvar för nätpubli-
cerad information skulle fortsätta att gälla helt utan be-
gränsningar. Därav den nya ansvarsbegränsningsregeln.

min användning av regeln gav upphov till en hel del kritik 
främst från publicisthåll. Kritiken gick i huvudsak ut 
på att jag genom underrättelsen kunde genomdriva att 
information avpublicerades utan att saken prövades i 
domstol. Jag har förståelse för att en ansvarig utgivare 
upplever en underrättelse från mig som en form av på-
tryckning och att en utgivare i valet mellan att å ena si-
dan driva en kostsam process och å den andra att avpu-
blicera, väljer det senare alternativet. Det bör dock ändå 
hållas i minnet att det till syvende och sist inte är Justi-
tiekanslern utan alltid domstol som avgör om informa-
tionen innehåller otillåtna yttranden. 

Det finns också en annan aspekt av ansvarsfrihetsre-
geln som det finns anledning att uppmärksamma och 
som blev tydlig när jag så småningom skulle ta ställning 
i åtalsfrågan.

Det visade sig nämligen att en del av de ansvariga ut-
givarna hade tagit bort den anmälda informationen utan 
någon föregående underrättelse från mig. Dessa utgi-
vare kunde därmed, som regeln är utformad, inte åbe-
ropa ansvarsfrihet, eftersom preskription inte hade in-
trätt. En konsekvens av regleringen med ansvarsfrihet 
efter underrättelse är således att den utgivare som låter 
information som utgör förtal ligga kvar under viss tid 

– i avvaktan på att få en underrättelse – kan åtnjuta an-
svarsfrihet till skillnad från den utgivare som ser till att 
förtalsuppgifterna tas bort. Det är ju enligt min mening 
snarare den senare som bör gynnas. Jag ansåg därför att 
åtal inte var påkallat från allmän synpunkt i fråga om de 
ansvariga utgivare som självmant hade tagit bort det an-
mälda materialet. 

Jag har utöver det nu nämnda ärendet tillämpat den 
nya bestämmelsen i ett relativt stort antal förundersök-
ningar mot Nordfront avseende yttrandefrihetsbrottet 
hets mot folkgrupp. Det har, än så länge, i samtliga fall 
lett till att den information som jag i min underrättelse 
har angett som innehållande otillåtna yttranden, har av-
publicerats inom tvåveckorsfristen. 

Regeln har kritiserats även i det sammanhanget, dock 
utifrån en annan utgångspunkt. Här har kritiken gått ut 
på att ansvarig utgivare alltför enkelt undgår ansvar. Ut-
gångpunkten för regeln är ju förstås att den begränsar 
möjligheten att lagföra en ansvarig utgivare för yttrande-
frihetsbrott. Å andra sidan tas de artiklar som innehål-
ler otillåten information bort. Att möjligheten till lagfö-
ring minskade men att detta i viss mån uppvägdes av att 
det otillåtna yttrandet avpublicerades diskuterades un-
der lagstiftningsarbetet och ansågs utgöra en rimlig av-
vägning. Kritiken till trots är det från min utgångspunkt 
självklart att regeln inte kan tillämpas på olika sätt bero-
ende på vilken ansvarig utgivare som den riktas mot.

regeln om ansvarsfrihet efter underrättelse har varit i kraft 
under mycket kort tid och har redan debatterats och 
kritiserats. Det har även framförts önskemål om att ut-
formningen av bestämmelsen ska ses över av 2018 års 
tryck- och yttrandefrihetskommitté. Som framgår har 
regleringen både fördelar och nackdelar. För egen del 
anser jag att underlaget för en sådan utvärdering nog är 
alltför begränsat, än så länge. 

Mari Heidenborg 
Justitiekansler 

Både fördelar och nackdelar         med den nya

ansvarsfrihetsregeln         i yttrandefrihetsgrundlagen
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Partnerskap 
i det godas 

tjänst
Pro bono-insatser blir allt viktigare för svenska 

advokatbyråer. Dagens pro bono-flora är rik 
och täcker många områden. Samtidigt har 

byråernas ideella arbete professionaliserats.
Men att arbeta för det goda kan vara riskabelt. 

Det gäller att göra sin undersökningsplikt 
annars kan det gå riktigt illa.

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: PRO BONO OCH CSR
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Chandni Akhter, 5 år, läser upp 
en dikt på sin förskola i Dhaka, 

Bangladesh. Det finns många 
liknande skolor som stöds av 

Unicef för att ge utbildning 
till utsatta barn. Flera

svenska advokatbyråer 
stöder Unicef och andra 
liknande organisationer.
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tt utan ersättning arbeta för det ge-
mensamma bästa – pro bono pu-
blico – har en lång historia bland 
världens advokater. Redan 1770 

försvarade till exempel John 
Adams, som senare kom att bli 
USA:s andre president, utan 
ersättning brittiska soldater 

anklagade för den så kalla-
de Bostonmassakern, 

en av de utlösan-
de faktorerna till 
den amerikanska 

revolutionen. 
De stolta traditionerna, som alltså sträcker sig bakåt 

till tiden före landets tillkomst, bidrar kanske till att 
göra USA:s advokater till vad som liknar världsmästa-
re i pro bono-arbete, liksom utbredd 
fattigdom och ett bristfälligt rättsligt 
skyddsnät.

I Sverige har pro bono-arbete inte 
haft samma framträdande roll. Men 
det är på väg att ändras i grunden. I 
dag berättar alla större affärsjuridis-
ka advokatbyråer på sina webbplatser 
om samarbeten med ideella organisa-
tioner, ekonomiska bidrag till behjär-
tansvärda ändamål och egna projekt 
för att på olika sätt stötta människor 
i behov av olika insatser. 

Peter Näslund, managing partner 
på internationella advokatbyrån DLA 
Pipers Stockholmskontor, har en för-
klaring till utvecklingen. 

– Historiskt har vi inte haft pro 
bono så mycket i Sverige och Nor-
den. Vi har haft ett tryggare sam-
hälle med ett socialt skyddsnät och 
hög rättssäkerhet. I dag när världen 
är väldigt mycket mer öppen så har 
vi en jätteroll att fylla, det finns en viktig plats att ta 
där, säger han. 

DLA Piper säger sig vara störst i världen på pro bo-
no-arbete. Totalt arbetade firmans anställda och del-
ägare i hela världen 201  800 timmar, vilket motsvarar 
150 heltidstjänster, utan ersättning under 2018.

Men även de svenska och nordiska advokatbyråerna 
kan upplysa om ett omfattande pro bono-arbete och 

många partnerskap med ideella organisationer. Advo-
katfirman Vinges medarbetare, exempelvis, lägger varje 
år ner tusentals timmar på byråns olika projekt. 

– I grunden handlar det om att vi vill ge till samhäl-
let. Vi är en viktig spelare i näringslivet och i samhäl-
let i stort, och vill bidra till att samhället förbättras. Vi 
kan bidra med kunskap och kompetens, säger Vinges 
managing partner Maria-Pia Hope. 

UNGA STÄLLER KRAV
Precis som Maria-Pia Hope lyfter alla de intervjuade 
advokatbyråföreträdarna fram önskan att bidra till sam-
hället som en viktig drivkraft bakom pro bono-program 
och andra samarbeten med det civila samhället. 

– Vi är förbi den tid då staten, EU eller någon annan 
ska styra upp allt som inte fungerar. Vi har så stora ut-
maningar så att alla måste bidra, säger Emma Ihre, håll-

barhetschef på Mannheimer Swart-
ling.

Även Sabine Söndergaard, vd på 
advokatfirman Glimstedt, trycker på 
viljan att hjälpa till. Men det kan ock-
så finnas andra, mer företagsekono-
miska, skäl att engagera sig i samhäl-
let, påpekar hon. 

– Ju bättre vårt samhälle mår, de-
sto bättre tror jag att affärslivet också 
mår. Det är svårt att särskilja dessa 
delar, man är inte autonom, utan man 
är en del av en helhet, säger hon. 

Ytterligare en anledning att satsa 
på CSR och pro bono-arbete är krav 
från medarbetarna, särskilt de yng-
re, något som alla intervjuade (liksom 
alla som svarat på Advokatens enkät) 
betonar. Redan på mässor för jurist-
studerande kommer frågorna om vad 
byråerna gör för samhällets bästa. 

Sabine Söndergaard beskriver det 
som att de yngre medarbetarna är 

modigare än tidigare generationer och ”lyfter fram 
människorna i sig själva” även på arbetet. 

– Det innebär krav på arbetsgivaren att det måste 
finnas något mer, något som adderar mening utöver 
att göra karriär och ha en bra lön, säger hon, och till-
lägger att även hon själv som vd mår bra av att bidra 
till samhället. 

Peter Näslund på DLA Piper pekar på att den affärs-
juridiska branschen är tuff, vilket skapar behov av att 
även mjukare värden får plats. 

– Man jobbar hårt och fokuserar på ekonomiska vär-
den. Då behövs en balans. Likväl som man försöker 
främja medarbetarnas fysiska välbefinnande, genom till 
exempel träning, så ger det mentalt välbefinnande att 
ha ett gott samvete, säger han.

Slutligen märks också allt tydligare att klienterna 
börjat intressera sig för advokatbyråernas bidrag till 
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”Historiskt har vi 
inte haft pro bono så 
mycket i Sverige och 

Norden. Vi har haft ett 
tryggare samhälle med 

ett socialt skyddsnät 
och hög rättssäkerhet. 

I dag när världen är 
väldigt mycket mer 
öppen så har vi en 
jätteroll att fylla.” 

peter näslund

Peter Näslund.

PRO BONO OCH CSR

l Pro bono är en kortversion av uttrycket pro bono publico (latin: ’till godo för sam-
hället’). Termen är hämtad från den romerska rätten och syftar på oegennyttiga 
handlingar för samhällets bästa.
l CSR är en akronym för engelska Corporate Social Responsibility, ungefär företa-
gens samhällsansvar. Idén bakom CSR är att företag ska ta ansvar för hur de påver-
kar samhället, ur såväl ett ekonomiskt och miljömässigt som socialt perspektiv. 

28
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samhället. Peter Näslund konstaterar att i USA är pro 
bono-insatser sedan länge så självklara att klienterna 
inte frågar om byrån har något sådant arbete, utan vad 
de gör. Men även i Sverige börjar frågan komma, inte 
minst vid upphandlingar. 

Maria-Pia Hope på Vinge har samma erfarenhet. 
Samtidigt betonar hon att alldeles oavsett klienternas 
önskemål så har hennes byrå ett genuint engagemang 
för att hjälpa till i samhället. 

– Det är viktigt att vara en hållbar samhällsspelare 
och ha den typen av engagemang. Men det har abso-
lut blivit vanligare att klienter och potentiella klienter 
ställer frågor. Det finns en förväntan på ett samhälls-
engagemang, som vi verkligen helhjärtat välkomnar, 
säger hon. 

INTE LÖNSAMT MEN … 
Det finns alltså en rad skäl för advokatbyråer att en-
gagera sig. Men att tala om CSR och pro bono-arbete 
i termer av lönsamhet är väl ändå omöjligt? Nja, säger 
advokaterna. Pro bono-arbete är förstås inte lönsamt i 
reda pengar här och nu. Men:

– Vi bidrar med rådgivning där vi har stor erfaren-
het och som har högt värde för mottagaren. Vårt pro 
bono-arbete bidrar till att vi blir en bättre arbetsgivare 
och en vassare rådgivare. Då blir ju pro bono långsiktigt 
lönsamt genom att det stärker vår rådgivning och oss 
som byrå, säger Emma Ihre på Mannheimer Swartling. 

Hon lyfter också fram hur enskilda jurister, inte 
minst de unga, kan få växa och utvecklas i intressanta 
projekt genom pro bono-arbetet. 

Sabine Söndergard på Glimstedt ser pro bono-arbe-
tet som en investering i medarbetarna. 

– Vi lever på människorna som arbetar här, och vi 
som arbetsgivare vill bidra till att arbetsvardagen blir 
ännu mer meningsfull i ett väldigt tufft yrke. 

BRED FLORA AV PROJEKT
Traditionellt förknippas advokaters pro bono-arbete 
framför allt med stöd – direkt eller indirekt via orga-
nisationer – till fattiga och utsatta människor. Syftet 
är som regel att dessa ska få tillgång till juridisk hjälp 
som de annars inte får.  Advokatorganisationen Inter-
national Bar Association skriver till exempel i sin pro 
bono-deklaration att pro bono-arbete främst syftar till 
att ”gagna fattiga, underpriviligierade eller marginali-
serade personer eller grupper, eller de organisationer 
som stöder dessa”. 

Och visst är skrivningen om stöd till fattiga och ut-
satta fortfarande relevant. Intervjuer och Advokatens 
enkätundersökning bland affärsjuridiska advokatbyråer 
visar att flera advokatbyråer stöder exempelvis orga-
nisationer som arbetar för att hjälpa hemlösa och fat-
tiga, som Stadsmissionen, Individuell människohjälp 
eller Räddningsmissionen. Utsatta barn och flykting-
ar är andra grupper som många riktar sin hjälp till, via 
organisationer som Bris eller Unicef. Juridisk rådgiv-
ning och ekonomiskt stöd är vanliga insatser här, men 
också annat, som bidrag till musikterapi för sjuka barn. 

Men dagens svenska pro bono-flora är betydligt mer 
mångfacetterad än så. Här ryms rena rättssäkerhetsen-
gagemang, som i Centrum för Rättvisa, miljöfrågor, kul-
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Stadsmissionen och 
liknande organisatio-
ner hör till dem som 
får stöd från många 
advokatbyråer. Peter 
Näslund på DLA Piper 
berättar om hur en 
av byråns biträdande 
jurister tog initiativ 
till en insamling inför 
julen för att köpa in 
mössor, vantar och 
varma kläder till de 
hemlösa. Advokatfir-
man lovade genast 
att gå in med lika 
mycket som hon sam-
lade in. Resultatet 
blev 26 000 kronor, 
eller fyra säckar 
fulla med kläder plus 
en check på 15 000 
kronor.

» 
29
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turinstitutioner som får stöd i form av juridisk rådgiv-
ning och ekonomiska bidrag, mångfald och integration 
och idrottsföreningar. Insatserna varierar, men rymmer 
ofta juridisk rådgivning i någon form. Mentorskap och 
inspirationsföreläsningar eller läxhjälp till exempelvis 
unga i utsatta områden eller flyktingar långt från ar-
betsmarknaden är också vanligt. 

Många advokatbyråer engagerar sig också i institu-
tionella frågor för att på längre sikt skapa en hållbar 
värld, såsom demokratiprojekt, FN-satsningen Global 
Compact eller Transparency International som arbe-
tar mot mutor och korruption. Bland de institutionella 
projekten finns också exempel på insatser för att främja 
innovationer och företagande. 

Även den växande diskussionen om arbetsvillkoren 
och svårigheten för unga i karriären att få livet att gå 
ihop har satt spår i form av stöd från advokatbyrån 
Magnusson till en förening som arbetar för att belysa 
psykisk ohälsa och stress bland juriststuderande. 

Visst förekommer det en del klassisk välgörenhet i 
form av ekonomiskt bistånd och insamlingar i floran 

av insatser. Men de intervjuade advokaterna är tydli-
ga med att de hellre vill ge även annat, inte minst sin 
tid och kunskap. 

– Vi får mycket förfrågningar om bara pengar, men 
där är vi restriktiva. Det är så lätt att bara betala av sitt 
samvete. Visst kan vi gå in och sponsra med pengar, 
men vi vill också gärna ha ett engagemang och tillhan-
dahålla det som vi är experter på: juridik, säger Peter 
Näslund på DLA Piper. 

FINNS VÄRDEGEMENSKAP
Ett speciellt område bland partnerskapen med ideella 
organisationer är stödet till idrottsrörelsen. Vissa advo-
katbyråer räknar in detta bland sina CSR-projekt, medan 
andra snarare placerar det i kategorin marknadsföring.

Peter Näslunds byrå har bland annat sponsrat alpi-
na VM i Åre under vintern. Samtidigt var byrån offi-
ciell juridisk rådgivare till arrangemanget, ett arvoderat 
uppdrag. Sponsringen blev därmed ett sätt att profilera 
byråns kompetens inom idrotts- och eventjuridik, ett 
fält som det satsas stort på. 

Stockholm-Åre ansö-
ker om vinter-OS år 
2026 och marknads-
för sig med bilder av 
ett ovanligt vintrigt 
Stockholm. Som 
officiell legal partner 
till Svenska olym-
piska kommittén har 
advokatfirman Vinge 
arbetat mycket med 
ansökan. 
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» 
31

Andra intervjuade trycker mer på 
att stödet till idrottsrörelsen på sam-
ma sätt som pro bono-arbete för an-
dra organisationer grundas på en vär-
degemenskap.  

– Vi satsar mycket på talangut-
veckling, det är vad vi lever på, att 
kunna få rätt råmaterial och sedan 
bidra till att utveckla människorna 
till att bli stjärnor i vårt lag. När man 
börjar tänka så blir det lätt att man 
hamnar i de idrottsliga termerna, 
säger Sabine Söndergaard på Glimstedt, som under 
den nuvarande fotbollssäsongen sponsrar fotbolls- 
laget BK Häcken och samtidigt syns med namn på var-
je spelares tröja. 

Att det blev just Häcken förklarar Sabine Sönder-
gaard med att fotboll är stort i Göteborg, och att Häck-
en gjort sig kända för att satsa mycket på talangut-
veckling. Att klubben finns på Hisingen, där många 
utsatta områden ligger, och dessutom arrangerar värl-

dens största barn- och ungdomstur-
nering Gothia Cup spelade också in. 

– Det var många saker som stämde 
ihop. Både vi och Häcken har också 
en spets – vi på det juridiska området 
och de genom att de är tvåa i allsvens-
kan, konstaterar Sabine Söndergaard.

Även advokatfirman Vinge har ett 
engagemang i idrottsvärlden, genom 
stödet till Sveriges olympiska kom-
mitté, SOK. För Maria-Pia Hope 
handlar det mycket om en värdege-

menskap i satsningen på fysisk aktivitet och hälsa. 
– SOK:s grundläggande värderingar och sätt att tänka 

kring hälsa är som hand i handske med våra tankar om 
hur vi vill agera som arbetsgivare. 

GÅR MOT FÄRRE MEN DJUPARE ENGAGEMANG
Att intresset för pro bono-arbete och CSR ökat bland 
både medarbetare på advokatbyråerna och klienterna 
är tydligt. Förmodligen utförs mer pro bono-arbete i 

”SOK:s grundläggande 
värderingar och sätt 
att tänka kring hälsa 

är som hand i handske 
med våra tankar om 
hur vi vill agera som 

arbetsgivare.” 
maria-pia hope

Maria-Pia Hope.
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» dag än tidigare, men det är förstås svårt att veta. Alla 
intervjuade är eniga om att enskilda advokater länge 
har arbetat ideellt i olika sammanhang. Det har också 
samlats in pengar för olika goda ändamål. 

Tydligt är dock att pro bono i dag håller på att profes-
sionaliseras och bli en tydlig del av de stora advokatby-
råernas strategi och varumärkesskapande. Olika lång-
variga och nyare samarbeten plockas nu upp, granskas 
och placeras in under olika paraplyer – CSR, hållbarhet 
eller samhällsengagemang är vanliga 
benämningar – tillsammans med mil-
jöarbete och arbetsmiljöarbete. 

Emma Ihre på Mannheimer Swart-
ling berättar att bland det första hon 
fick göra när hon tillträdde som håll-
barhetschef var att gå igenom alla de 
pro bono-projekt som fanns vid by-
rån. Hon fann ”en vacker men något 
vildvuxen bukett” av olika samarbe-
ten kring goda frågor. Problemet var 
bara att de var så många och så svåra 
att överblicka.

– Som den krassa finansanalytikern 
tänker jag att marginalkostnaden för 
oss ska vara så låg som möjligt och 
marginalnyttan för mottagaren så hög 
som möjligt, så att vi hjälper till där 
vi har störst kunskap och erfarenhet 
och kan göra det på ett bra sätt till 
stor nytta för mottagaren. Så vi stä-
dade upp i den buketten och har nu 
ett strategiskt pro bono-arbete med 
tydliga mål, berättar Emma Ihre. 

Kvar blev åtta strategiska pro bono-
samarbeten som noggrant styrs och 
följs upp. Det finns också en ansva-
rig partner för varje samarbete och 
en operativt ansvarig biträdande jurist eller support-
personal.

– Sedan får det ju inte bli för stelbent och fyrkantigt, 
så när det dyker upp något kan vi gå in med ad hoc pro 
bono, säger Emma Ihre, och exemplifierar med hur by-
rån i samband med flyktingkrisen 2015 bidrog till att 
skapa verksamhet för flyktingbarn som behövde vila 
från den stressande situationen en stund. 

Även på Vinge har utvecklingen gått från många och 
spretiga engagemang till färre centralt koordinerade.  

– Jag tror att vi generellt sett har professionaliserat 

våra pro bono-relationer, och arbetar mer systematiskt 
i dag än för femton år sedan, säger Maria-Pia Hope. 

Målet är att skapa långsiktiga samarbeten med tyd-
lig koppling till byråns värderingar, fastslår Maria-Pia 
Hope. 

– Det allra tydligaste exemplet är vårt fokus på mång-
fald. Vi ser mångfald som viktigt ur många perspektiv, 
men inte minst företagsekonomiskt, och vill säkerställa 
att våra medarbetare inte bara representerar en profil 

utan hela samhället. Där har vi ju haft 
ett starkt pro bono-engagemang i 15 
år, säger Maria-Pia Hope. 

I professionaliseringen ingår ock-
så tydligare arbete för att kontrolle-
ra hur mycket tid som läggs på var-
je projekt och att arbetet håller hög 
kvalitet.

– Framför allt tycker jag att det är 
viktigt att säkerställa att vårt bidrag 
är relevant, att vi har en bra diskus-
sion, precis som vi har med vanliga 
klienter, om vad vi ska göra och vad 
förväntansbilden är, påpekar Maria-
Pia Hope.

Även Peter Näslund på DLA Piper 
beskriver en liknande utveckling.

– Vi har ett team som jobbar med 
pro bono-projekten, med ansvari-
ga delägare och ytterligare delägare 
och biträdande jurister som ingår. 
När det kommer ett pro bono-ären-
de går det direkt in, som vilket affärs-
område som helst, till den ansvarige 
som sedan fördelar ut det. För några 
år sedan skickades det ut ett mejl till 
hela organisationen där man frågade 
om någon var intresserad, säger han. 

KRÄVS DUE DILIGENCE
Samarbete med olika goda organisationer kan skapa 
goodwill för en advokatbyrå och förstärka dess varu-
märke som ett ansvarsfullt företag. Men vad händer 
om den goda samarbetspartnern ställer till det, och 
det kommer fram uppgifter om missförhållande och 
oegentligheter? 

Frågan är långt ifrån hypotetisk. I februari 2018 
spreds exempelvis nyheten att personal från den brit-
tiska biståndsorganisationen Oxfam köpt sex av pro-

”Det är inget svårt 
att hitta samarbets-

partners, de finns 
absolut överallt. Men 

på något sätt måste de 
rimma med den stra-

tegi och den affärsplan 
man arbetar utifrån. 

Jag tror också att det är 
viktigt att de partner-

skapssamarbeten man 
väljer, dem väljer man 
med ett engagemang, 

så att det inte bara 
blir på papperet.” 

sabine söndergaard

HUMANADVOKATER SOM ARBETAR PRO BONO

Även många humanjuridiskt in-
riktade advokater arbetar förstås 
pro bono även om detta Fokus är 
inriktat på affärsjuridiska byråer. 

 Nästan alla brottmålsadvokater 
och humanjurister uppger när de 
tillfrågas att de lägger in ett antal 

timmar utan ersättning på att hjäl-
pa sina klienter, av engagemang 
och vilja att hjälpa, men också för 
att det är svårt att få ersättning 
för det arbete man faktiskt läg-
ger ner. 

Utöver det mer organiserade 

arbete som bedrivs på advokatby-
råerna förekommer också en rad 
individuella engagemang bland 
advokater, allt ifrån styrelseupp-
drag till insamlingar för olika be-
hjärtansvärda ändamål. 

Läs mer här:
l I nr 3 2019 skrev Advokaten 
om advokat Göran Hjalmarsson 
som arbetar pro bono som måls-
ägandebiträde och då hjälper offer 
för kriget i Syrien. 
l I nr 8 2018 skrev Advokaten 

Sabine Söndergaard.

FO
TO

: C
AT

H
AR

IN
A 

F
YR

B
ER

G



33ADVOKATEN NR 5 • 2019

» 
33

stituerade i samband med räddningsarbete i Haiti år 
2011. Ledningen för organisationen ska ha känt till hän-
delsen, men tystat ned den. Uppgiften väckte stor upp-
märksamhet och ledde bland annat till att Oxfam förlo-
rade ett stort antal fasta givare till verksamheten.

Skandalen fick också Oxfams företagspartners, kort-
företaget Visa liksom dagligvaruhandelsföretagen 
Marks & Spencer och Sainsbury’s, att reagera. Före-
tagen uttryckte sin oro och krävde korten på bordet 
från händelserna. 

Jo, visst finns det risker med alla typer av samarbe-
ten, säger advokaterna, främst kanske i form av en ne-
gativ inverkan på byråns renommé. 

– Det är klart att vi utvärderar risker för skandaler, 
samma utvärdering som vi gör i förhållande till nya 
klienter. Men när vi identifierar organisationer som vi 
verkligen vill samarbeta med vill vi bli en nära partner. 
Händer det någonting så hoppas vi förstås att vi också 
kan vara eniga om hur vi ska hantera den problematiska 
situationen, säger Maria-Pia Hope på Vinge.

Peter Näslund på DLA Piper och Emma Ihre på 
Mannheimer Swartling resonerar på samma sätt. Det 
gäller att göra sin due diligence ordentligt, även när 
det handlar om representanter för det goda. Det gäl-
ler också att välja partners med omsorg, påpekar Pe-
ter Näslund. Alltför kontroversiella organisationer går 
exempelvis bort.

Mannheimer Swartling har en löpande aktiv dialog 
med samtliga av sina pro bono-samarbeten. Varje år an-
ordnar byrån en sammankomst för alla strategiska pro 
bono-samarbete, och under förra året bjöds samtliga 
samarbetspartners in till en träff kring uppförandeko-
der och visselblåsning. 

– Det är dels ett sätt att hjälpa våra samarbetspart-
ners, dels också helt krasst en riskhanteringsfråga för 
oss, säger Emma Ihre. 

BEHOVEN ÖKAR
Pro bono och olika partnerskap med vad som brukar 
kallas det civila samhället tycks numera ha en given 
plats på de större affärsjuridiska advokatbyråerna. Men 
hur ser framtiden ut? 

– Jag tror att man kommer gå mer mot att koppla en-
gagemang och pro bono-arbete till sin egen typ av juri-
dik, säger Emma Ihre, och ger exemplen att advokater 
som arbetar med familjerätt kanske satsar på att hjälpa 
organisationer som Maskrosbarn eller Bris. 

Pro bono-insatserna blir på det viset en än tydligare 

del av advokatbyråns affärsidé och strategi, betonar 
Emma Ihre. 

Sabine Söndergaard på Glimstedt uttrycker liknan-
de tankar. 

– Det är inget svårt att hitta samarbetspartners, de 
finns absolut överallt. Men på något sätt måste de rim-
ma med den strategi och den affärsplan man arbetar 
utifrån. Jag tror också att det är viktigt att de partner-
skapssamarbeten man väljer, dem väljer man med ett 
engagemang, så att det inte bara blir på papperet, sä-
ger hon. 

Maria-Pia Hope är övertygad att advokater har vik-
tiga bidrag att ge till samhället, och att engagemanget 
kommer att öka. 

– Kanske underskattar vi advokater hur centralt i nä-
ringslivet vi sitter och vilken inblick vi har i hur olika 
delar av rättsväsendet och olika branscher fungerar. 
Där tycker jag att vi har en skyldighet att ha ett enga-
gemang utanför huvudverksamheten, och bidra med 
vad vi kan, fastslår hon. 

Även Peter Näslund på DLA Piper ser ökade pro bo-
no-insatser framför sig, såväl för den egna byrån som 
för advokatbranschen som helhet. Och han återkom-
mer till sitt globala perspektiv:

– Det är inte längre bara det sociala skyddsnätet i 
landet det handlar om. I dag är det människohandel 
över gränserna, rättssäkerhetsprojekt i Afrika som tar 
in externa experter, och så vidare. Världen är mycket 
mer kommunicerbar än förr och verkligt global, säger 
han och fortsätter: 

– Men engagemanget får inte börja i att det ska vara bu-
siness. Blir det det så är det jättebra, men det måste börja 
med en genuin vilja att förändra och göra bra saker. ¶

Nio advokat
byråer om 
samhälls
arbete 
– vänd!

TIPS FÖR ADVOKATBYRÅN FÖR ATT KOMMA IGÅNG

Även om advokater kan arbeta pro bono på egen hand väljer många advokatbyråer 
att koordinera olika insatser för medarbetarna. Detta är mycket positivt: yngre ju-
rister och advokater är mer benägna att engagera sig om de ser att arbetagivaren 
premierar detta. Byråerna kan främja pro bono-arbete genom följande:
l Utse en pro bono-ansvarig. Den ansvarige bör vara delägare eller senior advokat. 
Detta sänder en signal från ledningen till medarbetarna att pro bono-arbete är värt 
att lägga tid och kraft på, och leder till ökat engagemang.
l Skapa en tidsredovisningskod för pro bono-arbete. Detta gör att medarbetarna ser 
pro bono som värdefullt arbete, trots att det inte är arvoderat.
l Undersöka vilken typ av insatser medarbetarna är intresserade av, och sedan upp-
muntra genom att försöka skapa möjlighet till insatser av den typen.
l Uppmuntra medarbetare att engagera sig om de är intresserade. 

Källa: Law Society of England and Wales 

om advokat Fredrik Svensson 
som tagit initiativ till att skapa en 
stiftelse som årligen ska dela ut 
ett stipendium, på 10 000 kronor, 
till en person som blivit antagen 
till och påbörjat ett program till 
juris kandidat (jur. kand.) i Sverige 

och som kommer från en icke-
akademisk familj.
l I nr 1 2017 skrev Advokaten 
om advokat Thomas Magnus- 
son som framgångsrikt enga- 
gerat sig pro bono för att få 
resning för den morddömde Kaj 

Linna. Linna blev sedermera 
frikänd. 
l I nr 7 2014 skrev Advokaten 
om advokat Jan-Mikael Bexhed 
som tillsammans med en kollega 
arbetade delvis pro bono för två 
fastighetsägare i Slussenområdet 

i Stockholm, som påverkades av 
planerna på en ny bussterminal. 
l I Advokaten nr 3 2012 skrev 
Advokaten i Fokus om flera ad-
vokater som ägnade sig åt pro 
bono-arbete, däribland brottmåls-
advokaten Thomas Olsson.

Emma Ihre.
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Nio advokatbyråer om            samhällsarbete
Bedriver er byrå någon 
form av sponsring/part-
nerskap med en eller flera 
ideella organisationer, 
idrottsföreningar eller 
kulturinstitutioner? Vilka?

På vilket sätt bidrar ni till 
organisationen/organisa-
tionerna (om ni har många 
samarbeten, välj ut ett par 
exempel)?

Vad avgör vilka organisa-
tioner ni väljer att stödja?

MANNHEIMER 
SWARTLING

Ja, som stor aktör och 
som rådgivare har vi både 
en vilja och ett ansvar att 
påverka och driva viktiga 
samhällsfrågor. Vi har i 
flera år arbetat kontinuer-
ligt med att integrera håll-
barhet i alla delar av vår 
verksamhet. Byrån stöttar 
ett antal olika projekt för 
en mer hållbar omvärld. 
Några av våra pro bono-
partners är Centrum för 
rättvisa, Global Compact 
Network Sweden, Norr-
sken Foundation, Race for 
the Baltic, RAOUL, Smarta 
samtal, SOS Barnbyar och 
Öppet Hus.

l Affärsjuridisk rådgivning. 
l Styrelsearbete. 
l Deltar i paneler och hål-
ler presentationer vid olika 
event som organisatio-
nerna anordnar.
l Lånar ut lokaler och står 
för omkostnader i samband 
med event.

Organisationer som arbe-
tar med viktiga frågor och 
som påverkar vår omvärld 
i en positiv riktning – både 
på det lokala och globala 
planet.

Vi väljer att stödja or-
ganisationer där vi har en 
unik möjlighet att bidra i 
deras arbete – där vår uni-
ka kunskap och erfarenhet 
skapar stort värde för dem.

GLIMSTEDT

Ja. Vi har flera typer av 
pro bono-arbeten och sam-
arbeten, bland annat fri 
juridisk hjälp för organisa-
tionen Women Engineering, 
partnerskap med Göte-
borgs Räddningsmission 
samt ett större samarbete 
med den allsvenska fot-
bollsklubben BK Häcken 
som innehar rättigheterna 
till världens största barn- 
och ungdomsturnering 
Gothia Cup. Vi är flera 
personer i ledningen som 
också sitter i styrelsen i 
ideella organisationer.

Vi bidrar på olika sätt. Vi 
bidrar ekonomiskt till till 
exempel Räddningsmis-
sionen och vi finansierar 
Häckenspelarnas tröjor. 
Samarbetena använder 
sedan de och vi i mark-
nadsföring. 

Nästan uteslutande vilka 
värderingar och vilket 
syfte organisationen har. 
Detta måste rimma med 
våra kärnvärden: Engage-
mang, Kvalité och Laget 
samt värderingarna 
(G)järta, (G)järna (G)ympa-
skor.

VINGE

Ja, det gör vi. I och med 
ökat fokus på hållbarhets-
frågor i vår rådgivning till 
klienter och som medlem 
av UN Global Compact är 
det av vikt att vi även lever 
som vi lär. Vi är engage-
rade i sociala frågor som 
utbildning och kunskapsut-
byte, inkludering och indi-
viduell utveckling samt att 
främja förutsättningarna 
för människor att växa.

Några exempel är Sve-
riges olympiska kommitté, 
Vinges mångfaldsprojekt, 
Ashoka, SSE Business Lab, 
det egna initiativet Vinge 
Growth.

Vi bistår primärt med juri-
disk rådgivning, stipendier 
eller föreläsningar.

Vi har valt att dela in vårt 
samhällsengagemang i tre 
huvudområden: samhället 
som helhet, företagandet 
och individen. 

För att vi ska värdera 
samarbetet behöver det 
bidra antingen till att: 
Sprida kunskap, verka för 
större mångfald inom det 
svenska rättsväsendet 
samt öka inkluderingen på 
den svenska arbetsmark-
naden. 

Stödja entreprenörskap, 
innovation och tillväxt. 

Sprida ny kunskap och 
därmed främja förutsätt-
ningarna för människor 
att växa.

DLA PIPER

Ja. Stöd i olika former 
till bland annat: Unicef 
Sverige, Unicef Office of 
Research, UNAIDS, UNHCR 
Center for Reproductive 
Rights, AADH – Alliance 
des Avocats pour les Droits 
de l’Homme, Transparency 
International, Fryshuset, 
BRIS, Stiftelsen Music 
Rights Awareness Founda-
tion, Friends of the Panzi 
Hospital.Därtill stöttar 
vi ytterligare ett antal 
organisationer såsom Fo-
tografiska.

Sponsring inom idrott: 
Idrottsgalan, Åre-VM 2019, 
Svenska skidförbundet.

l Juridisk rådgivning 
bland annat till Unicef, Bris 
och International Rescue 
Committee (IRC). 
l Styrelseuppdrag i Frys-
huset.
l Utredningar åt bland 
annat Transparency Inter-
national.
l Möten med skolelever för 
att inspirera för Mitt Livs 
Val och MyDreamNow. 
l Insamling på initiativ av 
en anställd till Stadsmis-
sionen. 
l Ekonomiskt stöd till 
bland annat Friends of the 
Panzi Hospital.
l Sponsring av idrottsar-
rangemang och idrotts-
förbund.

Det måste vara seriösa och 
välrenommerade organisa-
tioner med ett högre ideellt 
syfte att förändra och 
förbättra sociala obalanser 
i samhället. På sponsrings-
sidan ska det vara verk-
samheter som man kan 
stå för och som man helt 
enkelt är intresserad av.

ENKÄT: 
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Nio advokatbyråer om            samhällsarbete
MAGNUSSON

Ja. IM (individuell Män-
niskohjälp), integrations-
projektet Korta vägen, IHJ 
(Initiativ för ett hållbart 
juristprogram) som är 
en nystartad förening på 
Stockholms universitet där 
studenter vill belysa psy-
kisk ohälsa och stress och 
vad man kan göra åt det, 
Nolla Utanförskapet, Ung 
Cancer, Erik Olsson Fastig-
hetsförmedlings bidrag till 
Stadsmissionen samt att vi 
deltar vid olika lopp där vi 
skänker pengar per delta-
gare (senast nu ”Spring för 
livet” där pengarna går till 
Unicefs arbete i Malawi för 
en bättre framtid.

l IHJ: Vi vill bidra med vår 
erfarenhet, vara förebilder 
för vad som väntas efter 
studierna. Vi sponsrade 
bl.a. en föreläsning på SU 
med Christian Benedict, 
docent i neurovetenskap, 
sömnforskare och förfat-
tare och fanns även på 
plats för ev. frågor.
l Korta vägen: Vill hjälpa 
utländska akademiker att 
komma in på den svenska 
arbetsmarknaden, genom 
att erbjuda praktikplats.
l Ung Cancer: vi stöttar 
med ekonomisk bidrag, 
samt att vi pärlade 100 
armband som vi gav till 
våra klienter/gäster, så kan 
de som vill visa sitt stöd.

Vi ser gärna att det är en 
organisation där vi kan 
göra skillnad och där vår 
hjälp kan bidra både med 
ekonomisk hjälp men även 
på en nivå där vi kan bidra 
med vår närvaro.

HAMMARSKIÖLD

Ja! Vi har sponsring eller 
partnerskap med ett stort 
antal ideella organisationer 
och stiftelser, främst:
l FN:s Global Compact,
l Min Stora Dag för svårt 
sjuka barn som vi var med 
och startade år 2000,
l intLink som är ett inte-
grationsprojekt, 
l Hand in Hand som är 
ett projekt för att hjälpa 
framförallt kvinnor i Indien 
och Afrika.
l Musikbojen som ger mu-
sikterapi för sjuka barn.
l Stiftelsen Dag Hammar-
skjölds Backåkra som vi 
var med och grundade.

Vi har till exempel startat 
stiftelserna Min Stora Dag, 
Musikbojen och Dag Ham-
marskjölds Backåkra. Där 
har vi även bidragit med 
all juridik och dessutom 
donerat medel samt varit 
ordförande och medlem i 
styrelsen.

Huvudsakligen rör det 
sig om att vi arbetar pro 
bono för att hjälpa orga-
nisationerna. I några fall 
har vi även ställt upp med 
volontärer.

Vi letar aktivt efter nya 
projekt som vi kan stödja. 
Ofta vill vi vara med i pro-
jekt som behöver juridisk 
hjälp och som vi kan vara 
med att starta och driva.

HANNES SNELLMAN

Ja, vi har både pro bono-
projekt för olika ideella 
verksamheter och gör år-
liga donationer till välgö-
renhetsorganisationer som 
delar våra värderingar. 
Våra två största pro bono-
partners i Sverige är Unicef 
och Centrum för Rättvisa.

Därutöver jobbar vi 
med flera aktörer i både 
Sverige och Finland som 
bedriver viktig verksamhet 
som engagerar oss som 
till exempel Gatujuristerna 
och Help to Help. Våra 
medarbetare kommer med 
förslag både till de årliga 
donationerna samt nya pro 
bono-partners.

Pro bono-arbete för olika 
organisationer kan handla 
om allt från olika kommer-
siella avtal, IP-rättigheter, 
arbetsrätt, tvister eller 
olika organisatoriska 
frågor. För Centrum för 
Rättvisa kommer det att 
kunna handla om rättsut-
redningar och analyser av 
olika legala frågor som dy-
ker upp i fallen. Därutöver 
har vi de årliga donatio-
nerna och deltar på andra 
sätt som föreslagits av 
våra medarbetare såsom 
insamlingar av kläder eller 
liknande.

Vi utgår från flera kri-
terier när vi väljer ut de 
organisationer vi stödjer. 
Organisationens syfte 
måste gå hand i hand med 
vår strategi och våra vär-
deringar och vi fokuserar 
på långsiktiga samarbeten 
där vi kan bidra med vår 
expertis och erfarenhet på 
olika sätt.

Grunden för vårt pro 
bono-arbete är förslag 
och engagemang från 
våra medarbetare och den 
grundläggande utgångs-
punkten är att tillhanda-
hålla juridisk rådgivning 
i enlighet med företagets 
strategi och våra kompe-
tensområden.

MAQS

MAQS har valt att samar-
beta med några olika part-
ners som överensstämmer 
med våra värdegrunder 
och som vi därför känner 
starkt för. Där vi kan bidra 
”på riktigt”.

Vi arbetar sedan 
länge med gatutidningen 
Faktum, vi arbetar med 
läxhjälp genom NU: Nolla 
Utanförskapet och flera 
idrottsföreningar inom till 
exempel fotboll, handboll 
och innebandy.

Gatutidningen Faktum 
hjälper vi mycket med 
pro bono-arbete genom  
juridisk kompetens i deras 
verksamhet. Vi är även 
måna om att inkludera 
dem i olika sammanhang 
där våra kunder är delak-
tiga, till exempel vid olika 
seminarier och events. 
NU: Nolla Utanförskapet 
bidrar vi med att arrangera 
läxverkstäder hos oss för 
gymnasieelever som bor i 
utsatta områden eller som 
kommer från en utsatt 
hemmiljö. När det gäller 
idrottsföreningar bidrar vi 
även där med juridisk kom-
petens, styrelsearbete och 
rena ekonomiska bidrag.

Vi vill bidra till verksam-
heter i vår närhet. Det ska 
vara verksamheter där 
MAQS medarbetare är 
genuint engagerade, på det 
sättet blir det ett naturligt 
samarbete.

DELPHI

Ja, på Delphi försöker vi 
lägga tid på att involvera 
oss i olika samhällsenga-
gemang. Några exempel: 
Läkare utan gränser, 
Make a kid smile, Young 
Solidarity Foundation 
samt engagemang i Nolla 
Utanförskapet och Nätverk 
Ung Talang. Engagemang 
i flera idrottsföreningar, 
och är legal partner i 
projektet Malmö, I Love 
You. Vi har precis inlett ett 
stort samarbete med IM 
(Individuell Männi skohjälp). 
Finansiering av en ettårig 
utbildning på Handelshög-
skolan i Stockholm för tre 
nyanlända kvinnor. 

Vi bidrar med vår kunskap 
och vårt engagemang. 
Exempel: Kostnadsfri legal 
rådgivning till Läkare utan 
Gränser, Young Solidarity 
Foundation och Make a kid 
smile. Stöd till ungdomar i 
utsatta områden med kun-
skap, erfarenhet och in-
spiration, liksom praktiska 
åtgärder som läxläsning 
och praktikplatser i Nolla 
utanförskapet och Nätverk 
Ung talang. Vi kommer att 
bidra som IM:s legala part-
ner och arbeta pro bono 
med bland annat deras 
varumärke samt avtal. 

Det som avger vilka orga-
nisationer vi stödjer är till 
stor del våra medarbetares 
engagemang och intres-
seområden samt om det 
är en organisation vi tror 
kan bidra positivt till sam-
hällsutvecklingen och lösa 
problem vi ser, såsom inte-
gration (till exempel RAMP, 
Nolla Utanförskapet och 
Nätverket Ung Talang) och 
att hjälpa människor som 
har det svårt (till exempel 
Läkare Utan Gränser och 
Individuell Människohjälp). 
Vi försöker dock att fördela 
engagemanget över olika 
typer av verksamheter och 
områden, för att sprida 
våra insatser i vår om-
värld.
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Advokatfirman Glimstedt kombinerar 
marknadsföring med stöd till idrotten 

i sitt partnerskap med Häcken. 
Både advokatfirman och klubben 

är nöjda med samarbetet. 

FOKUS: PRO BONO OCH CSR

 Att en advokatbyrå syns med tröjreklam på ett 
allsvenskt fotbollslag hör inte till vanligheterna. 
Men under årets säsong är det just vad advokat-

firman Glimstedt i Göteborg gör. 
För Sabine Söndergaard, vd på Glimstedt, och tidiga-

re ordförande i BK Häcken, är tröjexponeringen ett sätt 
att kombinera stöd till idrotten med marknadsföring. 

– Att vi har köpt platsen på ryggtavlan är en intres-
sant och annorlunda investering som väckt mycket 
uppmärksamhet i advokatvärlden och bland klienter. 
Satsningen gör att vi bland annat syns vid tv-sända 
matcher, säger hon.

Samtidigt understryker hon att partnerskapet med 

Häcken också baseras på delade värderingar, där så-
väl Glimstedt som Häcken satsar hårt på att utveckla 
egna talanger.

Även Marcus Jodin, klubbchef på BK Häcken, beto-
nar värdegemenskapen med den nya partnern.  

– De pratar samma språk som vi gör, de lägger ett 
stort fokus på mångfald i laget och de använder ta-
langer på samma sätt som vi, säger han. 

Med partnerskapet får Glimstedt en plats i BK Häck-
ens affärsnätverk, som samlar ett hundra företag som 
ger stöd till klubben. Nätverket blir för företagen ett sätt 
att knyta kontakter och i förlängningen få nya uppdrag. 

– Glimstedt bidrar till nätverket med sin kunskap 
inom affärsjuridik, och blir en naturlig part att vända 
sig till om man är med i nätverket, säger Marcus Jo-
din, som tillägger att advokatbyrån därmed också blir 
en bra rådgivare till klubben, om det skulle behövas. 

Det finns också, framhåller Marcus Jodin, ett stort 
engagemang för fotbollsklubben bland advokatbyråns 
medarbetare. 

– De är otroligt delaktiga i våra träffar, men också i 
hur det går för laget. Många medarbetare går och tit-
tar på våra matcher, säger han. 

Barnrättsorganisationen SOS Barnbyar 
strävar efter långa samarbeten med enga-
gerade och trovärdiga företag. Och Emma 

Svensson på SOS Barnbyar ser klart att 
samarbetet gynnar båda parter. 

FOKUS: PRO BONO OCH CSR

 Mannheimer Swartlings samarbete med SOS 
Barnbyar har funnits länge, berättar Emma 
Svensson, ansvarig för samarbetet på SOS 

Barnbyar.
– Vårt samarbete inleddes 2003 och har sedan dess 

utvecklats allt mer strategiskt, säger hon.

Samarbetet består av flera olika delar, men juridisk 
rådgivning är förstås en viktig del. En annan del är att 
några medarbetare på Mannheimer Swartlings kontor 
i Göteborg är studiestödjare till ungdomar som deltar i 
SOS Barnbyars mentorskapsprogram i Hammarkullen.

En monetär del, motsvarande Mannheimer Swart-
lings julgåva, ingår också i partnerskapet, plus att ad-
vokatbyrån samlar in medel exempelvis i samband med 
arbetsmarknadsdagar där samarbetet också presenteras. 

Mannheimer Swartlings hållbarhetschef Emma Ihre 
betonar att samarbetet med SOS Barnbyar och andra 
ideella aktörer är viktigt för byråns marknadsföring 
bland blivande medarbetare, så kallad employer bran-
ding. Emma Svensson delar den bilden, och konstate-
rar att olika typer av CSR börjar bli ett måste för ar-
betsgivare i dag. 

”Vi har samma grundvärderingar”

Samarbetet viktigt för att locka                 talangerna

GLIMSTEDT: BK HÄCKEN

MANNHEIMER SWARTLING: SOS BARNBYAR

Emma Svensson, 
strategic partner-
ship manager, SOS 
Barnbyar.

Marcus Jodin, klubb-
chef i BK Häcken.
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Marcus Jodin tillträdde som klubbchef för Häcken 
i januari i år, men har tidigare varit marknadschef för 
klubben. Han beskriver en stark utveckling av samar-
betet med näringslivet under de senaste tio åren, vilket 
bidragit till klubbens framgångar.

– I dag är korrelationen mellan ekonomi och sports-
liga resultat tydlig. Ekonomi är väldigt viktigt för den 
moderna elitidrotten, mycket mer än för bara tio år se-
dan. Så att ha stöttning från näringslivet blir ett sätt att 
kunna vara med och vinna fotbollsmatcher, säger han.

Om man tittar framåt, kan vi räkna med ännu mer 
av den utvecklingen?

– Det är jag övertygad om. Åtminstone att korrela-
tionen mellan ekonomi och sportsliga framgångar bara 
blir ännu tydligare. Det ser man redan ute i Europa på 
många håll. Om man tar Spanien till exempel där det i 
dag bara handlar om två klubbar. Det är Barcelona el-
ler Real Madrid som vinner ligan, och det är för att de 
är så otroligt mycket starkare än de som följer därefter 
rent ekonomiskt, konstaterar Marcus Jodin. ¶

– Det är viktigt gentemot de nybakade studenterna 
att visa på att man som arbetsgivare tar ansvar genom 
den här typen av samarbeten, säger hon. 

Samarbetet visas därför ofta upp utåt, och på byrån 
utses varje år tre ambassadörer för organisationen, med 
uppgift att vara SOS Barnbyars röster på advokatfirman. 
Dessa nära kontakter är viktiga för båda parter, påpe-
kar Emma Svensson. 

– Vi vill helst inte ha enbart monetära samarbeten, 
utan också gärna expertis i form av pro bono-timmar. 
Vi uppskattar också att hela tiden bredda samarbetet 
som vi gör med medarbetarengagemanget och ambas-
sadörerna. Det ger ett bra utbyte, säger hon, och till-
lägger att också långsiktigheten i samarbetet är viktig 
för att resultatet ska bli bra.  

Precis som för advokatbyråerna kan samarbete 

innebära en risk för ideella organisationer som i stor 
 utsträckning lever på sitt goda rykte. Det gäller, på-
pekar Emma Svensson, att även organisationen gör 
ett grundligt förarbete innan ett nytt partnerskap in-
leds.

– Om företaget skulle göra något fel som blir stort 
massmedialt är det klart att organisationen tar skada. 
Därför är det jätteviktigt att hela tiden hålla sig in-
formerad om sina samarbetspartners, säger hon, och 
fortsätter:

– SOS Barnbyar är väldigt stolta över partner- 
skapet med Mannheimer Swartling eftersom deras 
samarbeten har en central roll och att de på allvar vill 
påverka omvärlden i en positiv riktning. De ser det 
både som ett ansvar och en möjlighet att påverka sam-
hället i stort. ¶

Samarbetet viktigt för att locka                 talangerna

Glimstedt gånger 
elva. Det blir många 
klipp med byråns 
namn under en 
fotbollsmatch. 

Advokat
samfundets 
pro bono
projekt 
– vänd!FO
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En möjlighet att ställa sina kunskaper i 
samhällets tjänst är att engagera sig i något 

av Advokatsamfundets pro bono-projekt. 

FOKUS: PRO BONO OCH CSR

 Advokatsamfundet bedriver fortlöpande olika pro 
bono-projekt. Dessa tar som regel sin utgångs-
punkt i de behov som uppstår i samhället. 

ADVOKATJOUREN
Advokatjouren inrättades redan år 1998. Advokatjouren 
finns på många orter runt om i landet, ofta på biblio-
tek eller i kommunhus. Under omkring 15 minuter får 
den rättssökande samtala med en advokat. Advokaten 
kan hjälpa till att förstå det juridiska problemet, och 
ge råd om hur den rättssökande ska gå vidare. Infor-
mation finns på advokatjouren.advokatsamfundet.se.

TSUNAMIPROJEKTET
Strax efter tsunamin i stora delar av södra och syd östra 
Asien i december 2004 inrättade Advokatsamfundet 
ett projekt med namnet ”Advokathjälp till flodvågens  
offer”. Advokater bistod offer för flodvågen på flera 
olika sätt. Över 20 000 advokattimmar ställdes till för-
fogande av drygt 275 advokatbyråer och 28 enskilda 
advokater.

FLYKTINGPROJEKTEN
Med anledning av den stora flyktingtillströmningen un-
der hösten 2015 inrättades en advokatjour på centralsta-
tionerna i Malmö och Stockholm. Advokatsamfundet 
har även ett fadderprojekt där enskilda advokater var 
faddrar till ensamkommande flyktingbarn och ungdo-
mar som har beviljats uppehållstillstånd. ¶

Advokat-
samfundets

pro bono-projekt

OMFATTANDE PRO BONO-ARBETE I USA 

Pro bono-arbete har gamla rötter i USA och är 
högt värderat i samhället som helhet. 

För advokaters, juristers och juriststudenters 
del finns en väl uppbyggd infrastruktur för 
frivilligarbetet, med lokala rättshjälpskontor 
där advokater och juridikstuderande bistår 

rättssökande som inte får hjälp av det all- 
männa. 

Enligt paragraf 6.1 i American Bar Associa-
tions modellregler för god advokatsed (som 
ligger till grund för delstaternas vägledande 
regler) har varje advokat ”ett professionellt 

ansvar att ge juridisk hjälp till personer som 
inte förmår betala för detta”. Nästan samtliga 
delstaters advokatsamfund har infogat denna 
regel i någon form i sina vägledande regler. 
Många har en tumregel på 50 timmars pro 
bono-arbete per år per advokat.  

Experten: 
Krav från 

kunder driver 
fram socialt 

engagemang 
– vänd! Ur Advokaten nr 8/2015: Amir Amdouni, Anuta Sjunghamn,                                                   Natalie Kojadinovic och Viktor Banke är några av ett drygt 40-tal samfundsmedlemmar som driver advokatjouren på Stockholms central.  FOTO: HANS HELLBERG
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Många juristutbildningar i USA ställer också 
upp krav på studenterna att de ska utföra ett 
visst antal pro bono-timmar per år för att kun-
na få examen. Enligt en undersökning från 2018 
utförde de drygt 16 500 juriststudenterna i en 
årskull totalt 3 481 066 timmar – i genomsnitt 

211 timmar per student – av frivilligt oavlönat 
juridiskt arbete under 2018.

Under 2017 arbetade de amerikanska ad-
vokaterna i genomsnitt 59,7 timmar pro bono. 
Antalet timmar har ökat på senare år, inte minst 
efter valet 2016. 

Totalt rapporterade de 129 stora advokatby-
råerna i American Bar Associations undersök-
ning att deras medarbetare arbetade 4,9 miljo-
ner timmar pro bono under 2017. 

Mest arbetar advokater vid stora advokat-
byråer.

Ur Advokaten nr 8/2015: Amir Amdouni, Anuta Sjunghamn,                                                   Natalie Kojadinovic och Viktor Banke är några av ett drygt 40-tal samfundsmedlemmar som driver advokatjouren på Stockholms central.  FOTO: HANS HELLBERG
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Pro bono-arbete och övrigt CSR-arbete 
drivs framför allt av krav och förväntningar 

från kunder och investerare menar histo-
rikern och företagsetikern Hans De Geer. 
Han är positiv till det ökade intresset för 

CSR, och ser ett stort värde i att advokater 
använder sina kunskaper till gagn för män-

niskorna, samhället och institutionerna.  

FOKUS: PRO BONO OCH CSR

 Drivkraften till hela CSR-tänkandet kommer ifrån 
kundsidan. I den mån kunderna inte vore in-
tresserade av hållbarhet ur olika aspekter, då 

skulle nog inte företagen heller vara det.
Det säger Hans De Geer, historiker och senior advi-

sor på företaget Hallvarsson & Halvarsson. 
Ursprungligen kommer alltså kraven från kunderna, 

inte minst inom exempelvis dagligvaruhandel. Men på 
senare tid har också investerare börjat efterfråga vad 
företag gör för det gemensamma bästa, berättar Hans 
De Geer.  

CSR-begreppet, där pro bono-arbete utgör en vik-
tig del, är i dag ungefär 25 år gammalt. Hans De Geer 
uppskattar termen, eftersom den, till skillnad från ord 
som hållbarhet, också placerar ansvaret på en specifik 
part: företagen. 

– Inom hållbarhet har vi fått olika lagar både om vad 
man konkret gör och hur man rapporterar sitt hållbar-
hetsarbete. Då blir det mer compliance av det. CSR 
innebär att företag själva identifierar vilket bidrag det 
kan ge till en ”bättre värld”. Det utlöser en slags krea-
tivitet hos företagen, säger Hans De Geer.

FANNS MOTSTÅND
Som så mycket annat i företagarvärlden kommer idén 
om att företag ska ta ett socialt ansvar från USA. Tan-
ken mötte inledningsvis en del motstånd i Sverige, 
inte minst från fackföreningsrörelsen, berättar Hans 
De Geer. I ett Sverige präglat av en omfattande väl-
färdsstat och förhandlingar mellan arbetsmarknadens 

parter uppfattades CSR som en främmande fågel, el-
ler rent av ett hot. 

– CSR betonar ju företagens agerande, och ham- 
nar vid sidan av facket. Och eftersom det kan röra  
saker som facket kan vara intresserat av, som socia-
la förhållanden och arbetsvillkor i andra länder, så  
tyckte facket att de skulle vara med, förklarar Hans 
De Geer. 

En annan bidragande orsak till den initiala tveksam-
heten till att företag skulle ta ett socialt ansvar grun-
dades i en rädsla för att CSR skulle motivera neddrag-
ningar av den offentliga sektorn. Hans De Geer berättar 
om ett seminarium som han vara med om att arrangera 
omkring år 2000. Medverkade gjorde bland andra re-
presentanter för den dåvarande arbetsgivarföreningen 
och LO, liksom de politiska partierna. 

– De tyckte nästan allihop CSR är något man behöver 
ha på andra platser i världen där det inte finns struk-
turer, men här hemma i Sverige skulle detta skötas av 
den offentliga sektorn, säger Hans De Geer.

Omkring år 2010 började facket – inte minst tjänste-
mannaorganisationerna – dock att svänga och intres-
sera sig för CSR. I dag är det fackliga moståndet i stort 
sett borta, enligt Hans De Geer. 

Även om den öppna oviljan mot företags sociala ar-
bete nu främst är historia finns det, menar Hans De 
Geer, fortfarande ett latent motstånd. Just därför är det 
viktigt att CSR-begreppet inte missbrukas.

– Det finns en misstänksamhet mot vad företagen gör, 
att det egentligen är vinstintresse i stället för något 
slags ideellt intresse. För att inte bli misstänkliggjord 
måste företag hantera sina CSR-åtaganden med trans-
parens, fastslår Hans De Geer. 

KAN BLI WIN-WIN
De flesta tycks i dag vara eniga om att företag behöver 
ta ansvar och hjälpa till för att vi ska kunna hantera de 
svårigheter som finns i vårt globala samhälle. Men hur 
kan företag bäst hjälpa till? 

Harvardforskarna Michael Porter och Mark Kramer 
har i flera artiklar utvecklat sin syn på framgångsrikt 
CSR-arbete. Det kännetecknas, enligt de båda forskar-
na, av delat värde mellan företag och intressenter. Ge-
nom att satsa på CSR-arbete nära kopplat till företagets 

Krav från kunder driver 
fram socialt engagemang

EXPERTEN

Hans De Geer är i 
grunden historiker 
men har också 
varit verksam vid 
Handelshögskolan 
och Stockholm School 
of Economics in Riga. 
I dag är han senior 
advisor inriktad på 
företagens sociala an-
svar och antikorrup-
tion vid rådgivnings-
företaget Hallvarsson 
& Halvarsson. 
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verksamhet och strategi kan företag stärka sin konkur-
renskraft, samtidigt som de gynnar samhället, menar 
Porter och Kramer. Ren välgörenhet däremot, att skän-
ka pengar till ändamål utan koppling till verksamheten, 
beskriver de som en dålig strategi. 

Hans De Geer är inne på samma linje. CSR ska vara 
intelligent, säger han, så att företaget använder sitt kun-
nande för att genomföra projekt som man annars inte 
skulle ha gjort. Ett exempel är kommunikationsföreta-
get Ericssons utfästelse att, vid en naturkatastrof nå-
gonstans i världen, flyga in flyttbara relästationer och 
upprätta samband där det behövs. Inte för att tjäna 
pengar, utan för att de har medlen att hjälpa. 

Om ett skogsföretag skulle komma med samma löf-
te är det kanske görbart, men inte alls lika logiskt och 
smart, påpekar Hans De Geer. Och att bara döpa om till 
exempel delar av sin marknadsföring till CSR är förstås 
inte någon långsiktig framgångsmodell. 

För en advokatbyrå kan smart CSR på samma sätt 
handla om att bistå med juridisk hjälp till personer el-
ler organisationer som annars skulle bli utan. 

– Man ska som skomakaren bli vid sin läst, men i 
form av bidrag till projekt som annars inte hade blivit 
av, sammanfattar Hans De Geer, som tillägger att det 
ofta är bra att genomföra insatserna i samverkan med 
lokala organisationer. 

Resonemang om CSR utgår ofta från begreppet 
”triple bottom line” som myntades av Gro Harlem 
Brundtland i en WHO-rapport. I korthet innebär det 
att företag inte bara ska arbeta för och redovisa sitt eko-
nomiska resultat, utan även inverkan på miljön och på 
människors sociala förhållanden. Men Hans De Geer 
vill egentligen ha fyra resultatrader. 

– Jag skulle vilja lägga till ett ansvar för samhällets 
institutioner, och framför allt inom kampen mot kor-

ruption, säger han, som här ser stora möjligheter för 
advokater. 

– Det här är en fråga där man inte bara kan bidra, utan 
också, om man hittar goda samarbetspartners, vidga 
sin egen erfarenhet, internationellt och på besvärliga 
marknader, säger Hans De Geer. 

Och även om CSR-arbetet tar tid och kostar pengar 
så kan det bli en god affär, påpekar De Geer. 

– Man ska inte kannibalisera på de egna affärsmöj-
ligheterna, utan göra saker som annars aldrig skulle ha 
blivit en ekonomisk affär för bolaget. Däremot kan det 
ju bli en renommémässigt god grund för affärer, där 
man kan säga att ”vi har engagerat oss i den interna-
tionella kampen mot korruption”, sammanfattar han. 

CSR NU I STYRELSEN
Hans De Geer konstaterar att även om CSR-diskussio-
nen i dag kommit att trängas undan lite av hållbarhets-
krav och tvingande regleringar, så har mycket positivt 
hänt under de 25 år begreppet funnits. 

– I dag har dessa frågor kommit upp på styrelsenivå 
i företagen. Det är viktigt, för då gifter de ihop sig med 
strategifrågorna, säger han.

En annan stark och hoppingivande tendens är att 
investerare nu fäster allt större vikt vid CSR och håll-
barhet, och aktivt söker efter investeringsobjekt som 
är hållbara eller som har ett CSR-medvetande. 

CSR har också framtiden för sig, som en viktig del av 
hållbarhetsdiskussionerna, anser Hans De Geer. 

– Hållbarhet i sig säger inget om ansvaret, men CSR 
säger att företagen har ett ansvar. Så att koppla ihop 
dessa kommer att bli allt viktigare, säger han, och till-
lägger:

– Kanske är det bara som jag hoppas, men jag tror 
ändå att det blir så. ¶

Krav från kunder driver 
fram socialt engagemang
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KÄLLOR

Oviljan att släppa in privata aktörer på välfärdsområdet märktes i början av 1990-talet när Huddinge kommun skulle fatta 
beslut om att låta en stiftelse med namn från snabbmatsföretaget McDonald’s finansiera ett anhörigboende – Ronald McDonald 
hus – för svårt sjuka barn från hela landet som vårdades vid Huddinge sjukhus. Debatten tog två och en halv dag och kretsade 
kring om det verkligen var rimligt att ett ”skräpmatsföretag” skulle få ordna sådant. 
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 Idenna artikel kommer jag att be-
lysa några frågeställningar kring 
förhandsavtal som aktualiserats 

och flitigt diskuterats och som även 
är föremål för prövning i domsto-
lar. Artikeln utgör inte någon uttöm-
mande redogörelse för förarbeten, 
doktrin och rättspraxis och heller 
inte någon fullständig redovisning 
av bestämmelserna kring förhands-
avtal.

REGLERING AV FÖRHANDSAVTAL
Förhandsavtal är en lagreglerad av-
talsform där föreningen och den bli-
vande bostadsrättshavaren avtalar 
om framtida förvärv av en bostads-
rättslägenhet. Regleringen återfinns 
i 5 kap. bostadsrättslagen (1991:614) 
(BrL). Förhandsavtalet är bindande 
för både föreningen och förhands-
tecknaren. Föreningen är skyldig att 
bevilja förhandstecknaren medlem-
skap i föreningen samt upplåta lä-

genheten till denne och förhands-
tecknaren är å sin sida skyldig att 
förvärva lägenheten med bostads-
rätt (5:1 BrL). Ett syfte med för-
handsavtal vid nyproduktion torde 
enligt lagkommentaren (Nilsson 
Hjorth och Uggla, Bostadsrättsla-
gen, Zeteo 8/6 2017, Inledning,  
5 kap. 01) för föreningens del vara 
att på ett tidigt stadium binda upp 
bostadssökande och genom förskott 
erhålla kapital för produktionen. 
Köparna kan genom förhandsavtal 
säkerställa att de får köpa en viss 
lägenhet och även i förekommande 
fall göra önskade tillval avseende in-
redning och utformning av den egna 
lägenheten.

Formkraven för förhandsavtalen 
är några få, men inte okomplicerade, 
har det visat sig. I 5:3 BrL anges att 
förhandsavtal ska upprättas skrift-
ligen. Avtalet ska ange: parternas 
namn, den lägenhet som avses bli 

upplåten med bostadsrätt, beräknad 
tidpunkt för upplåtelse, de beräk-
nade avgifterna för bostadsrätten 
och, i förekommande fall, belopp 
som lämnas i förskott. Något krav 
på undertecknande finns inte. De 
beräknade avgifterna ska grundas 
på en kostnadskalkyl som styrelsen 
upprättar och som granskas av två 
intygsgivare. Kostnadskalkylen ska 
vara försedd med intyg från dessa 
intygsgivare och såväl kostnadskal-
kylen som intyget ska av styrelsen 
hållas tillgängligt för förhandsteck-
narna innan förhandsavtalet ingås. 
Någon registrering av kostnads-
kalkylen sker inte. Ett förhandsav-
tal som inte uppfyller de krav som 
ställs i 5:3 BrL är ogiltigt.

Förhandstecknaren får inte sätta 
någon annan än sin make, registre-
rade partner eller sambo i sitt ställe. 
Förhandstecknaren får inte hel-
ler pantsätta sin rätt enligt avtalet. 

PRAKTISK JURIDIK

Förhandsavtal i       bostadsrättsföreningar

Den senaste tidens diskussioner om giltigheten av förhandsavtal samt förhandstecknares 
möjligheter att frånträda ett förhandsavtal har varit intensiva främst bland jurister men 
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aktuella är avmattningen på bostadsmarknaden med prissänkningar som följd, men natur-
ligtvis också förändrade regelverk som gjort det svårare för köpare av bostadsrätter att 
finansiera köpet.
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Dessa begränsningar infördes för att 
motverka handel med förhandsavtal 
(prop. 1990/91:92 s. 97 f.).

Förhandstecknaren har i vissa fall 
rätt att efter uppsägning frånträda 
förhandsavtalet (5:8 BrL):

–   om lägenheten inte upplåts med 
bostadsrätt senast vid inflytt-
ning,

–   om upplåtelse genom försum-
melse från föreningen inte sker 
inom skälig tid efter den beräk-
nade tidpunkten för upplåtelse, 
samt

–   om de beräknade avgifterna är 
väsentligt högre vid upplåtelsen 
än vad som angavs i förhands-
avtalet och viss i lagen angiven 
uppsägningstid iakttas.

I 5:9 BrL finns bestämmelserna 
om rätt till ersättning när ett för-
handsavtal upphör att gälla. Det ska 
i detta sammanhang också tilläggas 
att allmänna avtalsrättsliga grund-

satser anses gälla i fråga om för-
handsavtal (prop. 1990/91:92 s. 91).

HISTORISK TILLBAKABLICK
Den första bostadsrättslagen kom 
1930 och många bestämmelser i da-
gens lagstiftning härrör från 1930 
års lag. Ursprungligen fanns inga 
regler om förhandsavtal. Senare in-

fördes vissa möjligheter att ingå 
förhandsavtal, men det var kopp-
lat till särskilda bestämmelser om 
kostnadskontroll, och efter 1968 var 
tecknande av förhandsavtal kopp-
lat till en provisorisk lag: förskotts-
lagen. Bestämmelserna innehöll 
regler om tillstånd och senare även 
krav på betryggande garantier.

I 1971 års lag valde lagstiftaren att 
upphäva rätten för bostadsrättsför-
eningar att träffa förhandsavtal och 
uppbära förskott. Även om departe-
mentschefen anförde vissa fördelar 
med det tidigare systemet ansågs 
nackdelarna väga tyngre. Det främ-
sta skälet till beslutet att förbjuda 
förhandsavtal var att de bostads-
sökande inte antogs till medlem-
mar i föreningen förrän i samband 
med upplåtelse av bostadsrätt, vil-
ket innebar att de bostadssökande 
som tecknat förhandsavtal inte fick 
delta och fatta beslut på förenings-
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stämma och inte heller fick samma 
insyn i förvaltningen av förening-
ens angelägenheter som en medlem 
i föreningen har. Detta ansågs enligt 
departementschefen som särskilt 
otillfredsställande med anledning 
av att förhandstecknarna i princip 
band sig för obegränsad tid samt att 
de ofta investerat ett betydande ka-
pital i bostadsrättsföreningen (prop. 
1971:12 s. 80 f.). Med hänsyn till att 
föreningar måste ges möjlighet att 
på ett tidigt stadium i byggproces-
sen ha möjlighet att binda intres-
senter till projektet samt att det, vad 
gäller lokaler, inte förelåg samma 
skyddsbehov som för bostadslägen-
heter, behölls möjligheten att träffa 
avtal om framtida upplåtelse av  
bostadsrätt till lokal (prop.1971:12  
s. 82).

Så kom reglerna att se ut under 
närmare elva år innan förbudet mju-
kades upp något år 1982. Då infördes 
bestämmelser om att en bostads-
rättsförening, som bildats i syfte att 
förvärva en hyresfastighet för om-
bildning av hyresrätt till bostadsrätt, 
tilläts att i stadgarna ta in en be-
stämmelse som föreskrev skyldighet 
för de hyresgäster som hade biträtt 
föreningens beslut att förvärva fast-
igheten, att teckna bostadsrätt till 
sina lägenheter efter förvärvet. För-
eningen åtog sig å sin sida att upplå-
ta bostadsrätt till lägenheten till hy-
resgästen (prop. 1990/91:92 s. 84).

I utredningen till 1991 års bo-
stadsrättslag anfördes att det bli-
vit alltmer vanligt att den enskilde 
bostadsintressenten önskade sätta 
en personlig prägel på den bostads-
rättslägenhet som han eller hon av-
såg att förvärva genom att själv välja 
exempelvis tapeter, vitvaror, skåp-
luckor med mera, så kallat tillval. 
Med anledning av att dessa önske-

mål om tillval behövde framstäl-
las före inflyttningen och normalt 
sett redan innan den ekonomiska 
planen var färdigställd och bostads-
rätt därför inte kunde upplåtas, blev 
det allt vanligare att avtal om tillval 
träffades. Detta förfarande förutsat-
te att en specifik lägenhet reserve-
rades åt den bostadssökande som 
gjort önskemål om tillval. Ett sådant 
avtal förutsatte att samma lägenhet 
senare även kom att upplåtas med 
bostadsrätt till den bostadssökande. 
Då förhandsavtal dock fortfarande 
var förbjudna framstod rättsverk-
ningarna av dessa avtal som osäkra. 
Vid denna tidpunkt förekom det 
även att det vid ombildning av hy-
resrätt till bostadsrätt upprättades 
teckningslistor och så kallade reser-
vationsavtal, avtal som även dessa 
stod i strid mot förbudet mot för-
handsavtal. Till följd av osäkerhe-
ten kring innebörden i dessa avtal 
och då konsumentaspekterna ansågs 
behöva beaktas något ytterligare 
återinfördes i samband med 1991 års 
bostadsrättslag möjligheten för bo-
stadsrättsföreningar och bostadsin-
tressenter att ingå förhandsavtal om 
framtida upplåtelse av bostadsrätt. 
Utredningen diskuterade även en al-
ternativ lösning innebärande att vid 
nyproduktion behålla det tidigare 
systemet, med den justeringen att 
byggföretaget i stället låter upprätta 
den ekonomiska planen på ett tidi-
gare stadium och därmed möjliggör 
en tidigare upplåtelse (SOU 1988:14 
s. 123). Detta förslag ansåg departe-
mentschefen dock innebära att de 
registrerade ekonomiska planer-
nas kvaliteter skulle urholkas (prop. 
1990/91:92 s. 84 ff.) och lagstifta-
ren förordade återinförande av för-
handsavtalen.

TVÅ UTREDNINGAR SEDAN 1991 ÅRS 
LAG TRÄDDE I KRAFT
Förhandsavtalen var föremål för 
överväganden i betänkandet Olika 
bostadsrättsfrågor (SOU 2000:2). 
Utredningen skulle i den nu aktu-
ella delen utvärdera regelverket 
som syftade till att förhindra eko-
nomiskt ohållbara bostadsprojekt. 
Utredningens förslag var att syste-
met med förhandsavtal skulle be-
hållas. Utredaren konstaterade att 
bakgrunden till att förhandsavtal 
tilläts 1991 var att det tidigare var 
vanligt med tillval och att detta be-
hövde ordnas tidigt, vilket ledde till 
olika typer av avtal där man försök-
te binda upp spekulanterna, och att 
rättsverkningarna av dessa avtal var 
osäkra. Utredaren konstaterade att 
regelsystemet medförde att förfa-
randet med förhandsavtal kringgär-
dades av ett regelverk som var tänkt 
som ett skydd och att det stod klart 
att den som skrivit på ett förhands-
avtal enligt huvudregeln var bunden 
av avtalet. Även om tillvalen var ett 
tungt skäl för att regleringen om 
förhandsavtal infördes, konstaterade 
utredningen att det framförts behov 
av att ha en klar uppfattning om ef-
terfrågan. Utredningen konstaterade 
att det alltjämt fanns legitima skäl 
för att binda spekulanter i förhand 
(SOU 2000:2 s. 95). I propositionen 
2002/03:12 s. 34 anslöt sig departe-
mentschefen till utredningens be-
skrivning av behovet av förhandsav-
tal för såväl tillval som för att få en 
klar uppfattning om efterfrågan på 
lägenheter och att det således fanns 
legitima skäl för att binda spekulan-
ter i förväg. Det var enligt departe-
mentschefen av särskilt stor vikt att 
den blivande bostadsrättshavaren 
erbjöds ett tillräckligt gott skydd re-
dan på detta tidiga stadium och att 
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kostnadskalkylen fyllde en viktig 
funktion för detta ändamål. Några 
ändringar i förhållande till 1991 års 
lagtext gjordes inte förutom avseen-
de kostnadskalkylerna.

I betänkandet Stärkt konsument-
skydd på bostadsrättsmarknaden 
(SOU 2017:31) anfördes att konsu-
mentskyddet på bostadsmarkna-
den de senaste åren har kommit att 
ifrågasättas bland annat vad avser 
förhandstecknarens möjlighet att 
bedöma vilka risker som är förknip-
pade med ett förvärv av bostadsrätt. 
Ett problem vad gäller förhands-
avtal ansågs vara att förhandsteck-
narna inte har insyn i styrelsens 
verksamhet förrän upplåtelse sker 
och att tidsperioden från tecknande 
av förhandsavtal till tecknande av 
upplåtelseavtal oftast är lång. Mot 
bakgrund av detta föreslog utred-
ningen att bostadsrättsföreningen 
skulle åläggas en informationsskyl-
dighet gentemot förhandstecknarna 
vid väsentliga förändringar av för-
handsavtalet eller av vad parterna 
annars kommit överens om. Utred-
ningen föreslog även en uttrycklig 
bestämmelse i bostadsrättslagen om 
att förhandstecknarna skulle kunna 
frånträda förhandsavtalet om förut-
sättningarna som en förhandsteck-
nare utgått från när han eller hon 
tecknade förhandsavtalet väsentli-
gen brast, men poängterade att för-
handstecknare redan med den nu-
varande lagstiftningen borde kunna 
frånträda ett förhandsavtal av dessa 
skäl med hänvisning till allmänna 
rättsgrundsatser. Enligt utredning-
ens förslag skulle ikraftträdande 
av de nya bestämmelserna ha skett 
per den 1 januari 2019. Utredningen 
har dock inte lett till ändringar i bo-
stadsrättslagen.

NÅGRA FRÅGESTÄLLNINGAR

TIDPUNKT FÖR UPPLÅTELSE
Ett av formkraven i 5:3 BrL är an-
givande av beräknad tidpunkt för 
upplåtelse, det vill säga när upplå-
telseavtal ska ingås. Innan upplå-
telseavtal tecknas ska förhands-
tecknaren beviljas medlemskap i 
föreningen. I upplåtelseavtalet reg-
leras betalningen för bostadsrätten: 
insats och eventuell upplåtelseavgift 
samt årsavgift. Vanligtvis betalas en 
mindre del av insatsen och upplå-
telseavgiften när upplåtelseavtalet 
ingås och merparten innan tillträde 
ska ske.

Det har diskuterats och skrivits 
mycket om detta formkrav och vad 
det innebär. När nuvarande bestäm-
melser infördes 1991 fördes inga sär-
skilda resonemang om hur den be-
räknade tidpunkten skulle uttryckas 
i förhandsavtalet. Dock konstate-
rades att uppgiften har betydelse 
för förhandstecknarens möjlighet 
att säga upp avtalet om föreningen 
dröjer med att upplåta bostadsrät-
ten (prop. 1990/91:92 s. 183). I betän-
kandet som föregick lagstiftningen 
påtalades i denna del att det i avta-
let ska anges bland annat ”den tid” 
inom vilken bostadsrätten beräknas 
kunna upplåtas (SOU 1988:14 s. 125). 

Stockholms tingsrätt har i dom 
som meddelades den 7 mars 2019  
(T 5260-18) prövat om ”Preliminär 
tid för upplåtelse” som angetts till 
”från kvartal 2, 2019 till kvartal 3, 
2019”, uppfyller formkravet. Tings-
rätten konstaterar att förarbetena 
inte ger något klart svar på frågan 
vad som är en beräknad tidpunkt. I 
såväl betänkandet (SOU 1988:14  
s. 125) som i propositionen 
(1990/91:92 s. 85) används både be-
greppet ”beräknad tidpunkt” som 

”beräknad tid”. Av förarbetena kan 
dock utläsas att uppgiften om beräk-
nad tidpunkt för upplåtelse har bety-
delse för förhandstecknarens möjlig-
het att säga upp avtalet vid dröjsmål 
med upplåtelsen. Vid jämförelse av 
praxis avseende andra lagstadgade 
formkrav drar tingsrätten slutsatsen 
att formkravets ändamål får tillmä-
tas stor vikt vid tolkningen.

Ordalydelsen i bestämmelsen är 
enligt tingsrätten, med hänvisning 
till NJA 2016 s. 3, det viktigaste tolk-
ningsdatumet vid fastställandet av 
en lagregels innebörd, men lagregler 
måste också tolkas i ljuset av ett fler-
tal andra förhållanden såsom syftet 
med lagstiftningen, som kan framgå 
av förarbeten, praxis och doktrin. Ett 
av syftena med den aktuella bestäm-
melsen är enligt tingsrätten att fast-
ställa startpunkten för dröjsmålsbe-
dömningen enligt 5:8 p. 2 BrL.  Det 
syftet förfelas inte genom en exten-
siv tolkning som innebär att ”beräk-
nad tid för upplåtelsen” kan utgöra 
ett längre tidsintervall, dröjsmåls-
bedömningen låter sig ändå göras. 
Tingsrätten gör också övervägan-
den avseende skälighetsbedömning-
en av villkoren samt den språkliga 
tolkningen av formkravet och den 
kontext i vilken förhandsavtalet fö-
rekommer och kommer fram till 
att förhandsavtalet inte är ogiltigt 
på grund av att beräknad tidpunkt 
för upplåtelse angetts till ett längre 
tidsintervall. Tingsrätten konstate-
rar vidare att förhandsavtalet inte 
heller är ogiltigt på den grunden att 
tidpunkten för upplåtelse angivits 
vara ”preliminär”. Domen har över-
klagats till hovrätten, och med hän-
syn till det stora antalet tvister som 
finns i tingsrätterna och avsaknad av 
rättspraxis är det sannolikt att pröv-
ningstillstånd beviljas.
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I en annan dom från Stockholms 
tingsrätt, T 1646-18 meddelad den 
21 maj 2019, konstaterar tingsrät-
ten att det redan av lagbestämmel-
sens ordalydelse följer en viss mån 
av preliminär och uppskattad tid-
punkt. Ordalydelsen och blandning-
en av begreppen tid och tidpunkt 
talar enligt tingsrätten i viss mån 
för att formkravet inte måste förstås 
som ett krav på ett exakt datum för 
upplåtelsen. Tingsrätten påpekar 
att bestämmelserna om förhands-
avtal till viss del har karaktären av 
en konsumentskyddslagstiftning, 
vilket bör beaktas. Tingsrätten an-
ser att lagbestämmelsen inte inne-
bär ett krav på ett exakt datum, men 
väl krav på en tidsangivelse som är 
tillräckligt tydlig för att förhands-
tecknaren ska kunna bedöma om 
föreningen är i dröjsmål. Formkra-

vet bör dock också ses utifrån bak-
grunden att förhandsavtal träffas i 
ett relativt tidigt skede när byggna-
den inte är färdigställd. I det aktu-
ella fallet fanns ett startdatum för 
upplåtelsen och tingsrätten ansåg 
att det är en tillräckligt preciserad 
beräknad tidpunkt och att formkra-
ven var uppfyllda. Målet avgjordes 
av tre domare med en skiljaktig me-
ning. Den skiljaktiga rådmannen an-
såg att tidsangivelsen, med alter-
nativa startpunkter och helt oviss 
slutpunkt, inte svarar mot formkra-
ven för förhandsavtal och att avtalet 
därför är ogiltigt. När denna artikel 
skrivs har domen ännu inte över-
klagats.

Solna tingsrätt har i mål T 6973-
18, där dom meddelades den 27 maj 
2019, funnit att angivandet av ett 
kvartal som beräknad tidpunkt för 

upplåtelsen inte innebär att avtalet 
ingåtts i strid med formkraven i  
5:3 BrL.

HAR UPPLÅTELSE SKETT INOM 
SKÄLIG TID?
En förhandstecknare har, som tidi-
gare angivits, i vissa i bostadsrättsla-
gen särskilt angivna situationer rätt 
att efter uppsägning frånträda för-
handsavtalet. Det har i några avgö-
randen prövats hur domstolen tol-
kar bestämmelsen i 5:8 p. 2 BrL att 
upplåtelse genom försummelse inte 
skett inom skälig tid efter den be-
räknade tidpunkten för upplåtelse.

Stockholms tingsrätt har i T 5260-
18 i sin prövning av formkraven för 
förhandsavtalet beträffande faststäl-
landet av en startpunkt för dröjs-
målsbedömningen enligt 5:8 p. 2 BrL 
noterat att sista dagen i ett tidsinter-
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vall får anses utgöra startpunkt för 
dröjsmålsbedömningen.

I mål från Nacka tingsrätt, dom 
meddelad den 29 april 2019, T 3023-
18, hade föreningen i förhandsav-
talet angivit tidpunkt för upplåtel-
se till augusti 2017 och tidpunkt för 
tillträde till januari 2018 samt att 
blivande medlem skulle informeras 
om tidpunkt för undertecknande av 
upplåtelseavtal två månader innan 
upplåtelse sker och att i upplåtelse-
avtalet tidpunkt för tillträde/inflytt-
ning kommer  att framgå. Förening-
en hade vid flera tillfällen meddelat 
framflyttning av tidpunkten för 
”upplåtelse/tillträde”. Tingsrät-
ten ansåg det inte visat att parterna 
träffat överenskommelse om annat 
än det som framgår av förhandsav-
talet. Tingsrätten hänvisade i do-
men till förarbetsuttalanden i prop. 

1990/91:92 s. 187 där det anges att 
uttrycket skälig tid är avsett att tol-
kas tämligen restriktivt, det vill säga 
att upplåtelse bör komma till stånd 
i nära anslutning till den i avtalet 
beräknade tidpunkten för tillträde, 
och domstolen kom fram till att för-
eningen var flera månader försenad 
med upplåtelsen och i vart fall tio 
veckor försenad med tillträdet samt 
att det inte kan anses vara i skälig 
tid efter den beräknade tiden för 
upplåtelse i förhandsavtalet.

Det ska noteras att 5:8 p. 2 BrL en-
bart tar sikte på försenad upplåtel-
se. Den skrivning i förarbetena som 
tingsrätten refererar till måste enligt 
min uppfattning vara en felskriv-
ning. Det finns inget resonemang 
i övrigt i förarbetena som ger stöd 
för att lagstiftaren avsåg tillträdet, 
och lagtexten är i den delen enty- 

dig. Någon rätt att frånträda för- 
handsavtalet med stöd av angiven 
bestämmelse på grund av försenat 
tillträde föreligger inte enligt min 
uppfattning. Även lagkommentaren 
(Nilsson Hjorth och Uggla, Bostads-
rättslagen, Zeteo 8/6 2017, 5 kap. 
8 §) stödjer den tolkningen där man 
anger att upplåtelse bör komma till 
stånd i nära anslutning till den i av-
talet beräknade tidpunkten för upp-
låtelsen.

Även i den tidigare refererade 
domen från Stockholms tingsrätt, 
T 1646-18, har tingsrätten prövat 
frågan om försening av upplåtelse. 
Tingsrätten hänvisade till samma 
förarbeten som Nacka tingsrätt och 
kom fram till att upplåtelse som 
kommer till stånd inom en månad 
från den beräknade upplåtelsetid-
punkten ska anses ha skett inom 
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skälig tid från denna, särskilt mot 
bakgrund av att tidpunkten enligt 
bestämmelsen är beräknad, det vill 
säga preliminär. I domen från Solna 
tingsrätt (T 6973-18) ansågs cirka 
åtta veckors försening vara inom 
skälig tid räknat från utgången av 
det i förhandsavtalet angivna kvartal 
då upplåtelse skulle ha skett.

Stockholms tingsrätt har i ett mål 
från 2018 (T 1893-18) också prövat 
frågan om upplåtelse skett inom 
skälig tid. Den domen har dock efter 
överklagande och parternas förlik-
ning upphävts och målet har avskri-
vits (Svea hovrätts beslut 14/2 2019, 
T 7334-18).

FÖRENINGENS FÖRSUMMELSE
För att förhandstecknaren ska ha 
rätt att frånträda förhandsavtal 
enligt 5:8 p. 2 BrL ska försening-
en också ha berott på försummel-
se från föreningens sida. Kravet på 
försummelse tillkom på Lagrådets 
initiativ (prop. 1990/91:92 s. 418). I 
förarbetena anges endast att orsa-
ken till fördröjningen spelar mindre 
roll så länge dröjsmålet inte beror 
på förhandstecknaren själv (prop. 
1990/91:92 s. 187). Här talar förarbe-
tena och lagtexten enligt min upp-
fattning mot varandra. Försummel-
se är ett etablerat begrepp som inte 
överensstämmer med det som anges 
i förarbetena, och frågan behöver 
klarläggas i rättspraxis. Nacka 
tingsrätt har i ovan refererad dom 
(T 3023-18) med hänvisning till an-
förda förarbetsuttalanden kommit 
fram till att vad föreningen fram-
fört avseende orsak till förseningen 
saknade betydelse vid bedömning 
av försummelse och att föreningen 
genom försummelse orsakat för-
seningen med upplåtelsen. Solna 
tingsrätt förde i mål T 6973-18 ett 

helt annat resonemang om fören-
ingens försummelse och beaktade i 
stället bland annat att det hade va-
rit frågan om stora byggprojekt med 
lång produktionstid.

TILLTRÄDE REGLERAS INTE I BRL
Upplåtelse av bostadsrätt får bara 
ske till den som är medlem (1:3 BrL). 
Med bostadsrätt avses både de be-
fogenheter som en medlem får ge-
nom upplåtelsen, att få insyn i för-
eningen och möjlighet att påverka, 
samt rätten att nyttja den aktuella 
lägenheten. Den fråga som uppkom-
mit i samband med förhandsavtal 
är om beräknad tidpunkt för upp-
låtelse även innefattar rätten att få 
tillträde till den aktuella lägenheten 
vid samma tidpunkt som upplåtelse-
avtal ingås, det vill säga att lägen-
heten ska vara inflyttningsklar vid 
upplåtelsen.

Angivande av tidpunkt för till-
träde utgör inte något formkrav för 
förhandsavtal enligt 5:3 BrL. Det är 
heller inte något formkrav att ange 
tidpunkt för tillträde i upplåtelse-
avtal (4:5 BrL). Det framgår inte av 
förarbetena varför lagstiftaren valt 
att inte reglera frågan om tillträde, 
det vill säga då bostadsrättshava-
ren får nyckeln till lägenheten och 
kan förfoga över den. Detta torde 
för flertalet bostadsköpare vara en 
mycket mer intressant fråga än tid-
punkt för upplåtelse, det vill säga 
när avtal om upplåtelse ska ingås.

Att tillträde och upplåtelse är oli-
ka saker har lagstiftaren klarlagt re-
dan vid tillkomsten av 1930 års lag 
då departementschefen bland an- 
nat anförde: ”Med upplåtelse avses 
i det överarbetade förslaget själva 
det avtal, varigenom rätten uppkom-
mer, ej såsom i sakkunnigförslaget 
tillträdet av lägenheten” (Siljeström 

och Svennegård, Lagen om bostads-
rättsföreningar, 5 upplagan, 1965, 
s. 45). Även av lagtexten i 5:8 p. 1 BrL 
framgår att tillträdet (i lagtexten be-
nämnd ”inflyttning”) och upplåtel-
se är separata begrepp. Stockholms 
tingsrätt har i målet T 1646-18 också 
kommit fram till att det är skillnad 
på upplåtelse och inflyttning och att 
upplåtelse förutsätts ske i tiden före 
inflyttning.

Om parterna i förhandsavtalet av-
talat om dag för tillträde, oaktat att 
det inte är ett formkrav, får eventu-
ella förseningar avseende tillträdet 
prövas enligt allmänna avtalsrättsli-
ga regler och inte enligt 5:8 BrL.

AVSLUTANDE KOMMENTARER
Den lagstiftning som vi tillämpar 
i dag gällande förhandsavtal har i 
stort gällt sedan 1991. Regelverket 
har övervägts i två utredningar med 
endast marginella ändringar. Vissa 
frågeställningar som berörs i denna 
artikel har varit kända bland juris-
ter som arbetar med bostadsrätt och 
har också påtalats i olika samman-
hang, men har inte nått fram till el-
ler beaktats av utredare och lagstif-
tare. I stället får frågorna nu prövas 
i domstol. Det vore rimligt att lag-
stiftaren tog ett helhetsgrepp kring 
bestämmelserna om nyproduktion 
av bostadsrätter och då också beak-
tar behovet av finansiering och de 
krav bankerna ställer för att finan-
siera produktionen av nya bostads-
rätter. I avvaktan på ny utredning 
och förhoppningsvis mer stringent 
lagstiftning får vi i stället invänta yt-
terligare domstolsavgöranden och 
förhoppningsvis även några över-
rättsavgöranden i dessa frågor.

Blanka Kruljac Rolén   
Advokat
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Anmäl dig till en 
spännande heldag för 
hela juristbranschen!

Grand Hôtel, Stockholm | 17 oktober
Mer info och anmälan www.vqforum.se, info@vqab.se
Välkommen!

LAW 2.0 – juridiska tjänster 2025

Är du förberedd på  
juristbranschens utmaningar?

För 10:e året samlar vi juristbranschen för en heldag med fokus på hur de juridiska tjänsterna ska  
se ut i framtiden. Vilka typer av tjänster kommer att efterfrågas? Vilka typer av aktörer?  

Hur säkerställer vi rätt kundfokus i utvecklingen av digitala tjänster?

www.vqforum.se

17 okt
För 10:e året i rad på

GRAND  
HÔTEL

Fredrich Blase
Entreprenör,  

innovatör och  
affärsutvecklare

Tobias Ahlin
Innovation, den  

digitala revolutionen 
och framtiden

Galafestligheter på kvällen 
efter konferensen i Spegelsalen.

Årets talare är bland andra …
Tobias Ahlin, erfaren designer från bland annat Minecraft med 
stor erfarenhet av utvecklandet av innovativa digitala lösningar. 
Han redogör för hur man bör utveckla digitala tjänster med 
utgångspunkt från användardata och betonar vikten av nya 
typer av samarbeten och delegerat beslutsfattande.

Friedrich Blase har arbetat med affärsutveckling av juridiska 
tjänster i 20 år i 17 olika länder och kan redogöra för vikten 
av att bygga nya affärsmodeller på ett helt nytt sätt och att 
organisera sin verksamhet, så att verksamheten avspeglas i 
organisationen. 



Vad händer med din byrå om någon blir sjuk? 
Sjuktalen är höga, de långa sjukskrivningarna är många och den psykiska ohälsan ökar. Ohälsa 
innebär inte endast personligt lidande, utan får även ekonomiska konsekvenser för de företag som 
drabbas. Många byråer är beroende av en eller ett par nyckelpersoner. Om någon av dem skulle 
drabbas av arbetsoförmåga eller avlider får det betydande ekonomiska konsekvenser för företaget då 
de fasta kostnaderna fortfarande måste betalas. Skulle du eller en anställd drabbas av sjukdom eller 
olycksfall finns det risk för att detta inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Blir du sjuk under 
en längre tid kan det i värsta fall påverka hela byråns fortlevnad. 

Advokatsamfundets sjukabrottsförsäkring är en trygghet för din verksamhet

Som verksam ledamot av Sveriges advokatsamfund har du möjlighet att teckna sjukavbrotts-
försäkring för dig och dina anställda. Sjukavbrottsförsäkringen ger byrån andrum under en nyckel-
persons frånvaro då den säkerställer att byrån kan fortsätta betala löpande och återkommande 
kostnader. Försäkringen gäller inte bara vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom och olycksfall utan 
även vid dödsfall eller tillfällig föräldrapenning på grund av barns sjukdom eller olycksfall. 
Sjukavbrottsförsäkringen är framtagen i samarbete med Sveriges advokatsamfunds försäkrings-
förmedlare Willis Towers Watson och Länsförsäkringar. 

Om du väljer att teckna sjukavbrottsförsäkringen kan du anpassa försäkringsskyddet efter din byrås 
behov. Du väljer försäkringsbelopp baserat på en beräkning av byråns fasta kostnader. Sen kan du 
även välja mellan två ansvarstider och karenstider när du tecknar försäkringen. 

Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer. 

Tel: 08 – 546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com
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Varför gör du det här?
– Det känns lite grann som en 

mental omstart, ett sökande ef-
ter den jag var när jag inledde 
min 42-åriga advokatkarriär. Jag 
tänker mig att vandringen är det 
perfekta sättet att rensa hjärnan 
och få sysselsätta sig med tillva-
rons grundläggande frågor: var 
kommer jag att vara ikväll, hur 
blir vädret, var ska jag äta och 
var ska jag sova? Nu när jag när-
mar mig slutet på min advokat-
karriär ger vandringen också en 
möjlighet att fundera över vad 
jag ska göra sedan när jag läm-
nar advokattillvaron. 

Hur har dina kollegor reagerat på 
projektet?

– Mina kollegor på Norton 
Rose Fulbright har stöttat mig 
fantastiskt. Vi planerade till-
sammans för att möjliggöra 
min långa frånvaro, och för att 
inte våra klienters transaktioner 
skulle påverkas. Rent praktiskt 
gick det till så att andra delägare 
har varit delaktiga i mina ären-
den utan kostnad för klienterna. 

Hur har vandringen varit hittills?
– Det har varit en underbar 

upplevelse. Efter två veckor har 
man helt slutat att tänka på de 
vardagliga problemen. Man kan 
släppa alla bekymmer, för det 

finns annat att bekymra sig för. 
Vart ska jag i mor-
gon? Var ska jag 
sova i natt? Kom-
mer mina strum-
por att ha torkat 
till i morgon? Det 
är sådana grund-
läggande problem 
som är närmast till 
hands. 

Vad har varit bäst?
– Att möta andra pilgrimer. 

Varje pilgrim har sina egna an-

ledningar att göra vandringen, 
men samtidigt 
verkar vi ha myck-
et gemensamt. 
Dessutom har jag 
fått uppleva dagar 
när livet är så bra 
som det kan bli: en 
vacker väg att gå, 
blå himmel, krop-
pen i toppform 
och 14 kilo rygg-
säck känns viktlös. 

Några problem på vägen?

– Massor! Att gå i åtta timmar 
i belgiska Ardennerna utan att 
möta en enda människa, traska 
genom övergivna byar där det 
verkar vara helt folktomt. Vara 
vilse i skogen, och när jag äntli-
gen hittade rätt väg var jag plöts-
ligt fast i en flock med kor och 
tjurar. Jag blev tvungen att kas-
ta mig över ett staket med min 
ryggsäck, som inte alls kändes 
viktlös just då. Och slutligen har 
det varit många besvikelser, som 
när man efter timmar av vand-
ring når fram till en by, och allt 
visar sig vara helt stängt. 

Hur mycket pengar har du sam-
lat in?

– Jag vet inte riktigt. Jag gissar 
att det är omkring 5 000 euro, 
fortfarande långt under mitt 
mål på 20 000 euro. Jag hoppas 
att det kommer in mer pengar 
framöver. Om någon svensk kol-
lega vill bidra, så gå in på min 
webbplats och läs hur man kan 
göra det. 

Vad har du för råd till advokater 
som planerar att ta ledigt för att 
göra något helt annat än arbeta?

– Överväg en pilgrimsvand-
ring. Oavsett om du är religiös 
eller inte kommer pilgrimsfär-
den att berika dig andligen och 
ge oförglömliga upplevelser. 

”Vandringen är det perfekta
sättet att rensa hjärnan”

EFTER TVÅ VECKOR 
HAR MAN HELT 

SLUTAT ATT TÄNKA 
PÅ DE VARDAGLIGA 

PROBLEMEN.

MÅNADENS ADVOKAT

BEREND CRANS 
Berend Crans är en nederländsk 
advokat inriktad på luftfartsrätt 
och delägare i advokatfirman 
Norton Rose Fulbright LLP i Am-
sterdam, och fram till 2017 på De 
Brauw. Den 31 mars i år inledde 
han sin vandring från Haarlem i 
Nederländerna till Santiago de 
Compostela, totalt 3 100 kilome-
ter. Under vandringen samlar 
Berend också in pengar till KiKa-
stiftelsen mot barncancer. 

Följ Berend Crans vandring 
på www.itsalongway.nl. 
Där finns också information 
om hur du kan bidra till 
insamlingen (klicka på KiKa). 
Om det blir något problem 
med donationen går det bra 
att mejla Berend på berend@
itsalongway.nl så försöker 
han hjälpa dig.
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Stefan Lindskog berättade om sitt                                                    yrkesliv på ett underhållande sätt som synbart uppskattades av auditoriet.
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Vänboken blev 
total överraskning 
för Anne Ramberg
Stefan Lindskog, ordförande i 
Advokatsamfundet 2004–2007, 
har ingått i redaktionskom-
mittén för vänboken till Anne 
Ramberg. Vid ett seminarium 
om advokaten och rättsstaten 
överlämnade han boken.

Stefan Lindskog förklarade att 
seminariet i den fullsatta hörsa-
len var arrangerat särskilt i syfte 
just att få tillfälle att överlämna 
vänboken, och presenterade bo-
ken för en rörd och mycket över-
raskad Anne Ramberg. Därefter 

höll han en både underhållande 
och lärd framställning om advo-
katen som central aktör i rätts-
staten utifrån egna erfarenheter 
under sitt 30-åriga yrkesliv som 
advokat – med olika utgångs-
punkter hämtade i de ämnes-
mässigt mångskiftande artiklar-
na i den nya vänboken.

stefan lindskog berättade att han 
inte hade varit någon samhälls-
förbättrare med rättsstaten som 
ideal när han började som advo-
kat. Hans ambition var helt en-

kelt att bli en så bra advokat som 
sin mentor, Folke Wistrand.

– Jag utgick inte från rättssta-
ten, men på något vis fann rätts-
staten mig – det gick den andra 
vägen. Det var inte en uppenba-
relse eller en blixt från en klar 
himmel. Det gick från smått till 
stort, sa han.

Han trodde att det rätt natur-
ligt följer i advokatyrket:

– Det är svårt att i längden be-
driva ett engagerat, eftertänk-
samt advokatarbete utan att 
fångas av rättsstaten, sa Stefan 
Lindskog.

Enligt Stefan Lindskog bygger 
rättsstaten på två pelare med yt-
tersta syfte att skapa en god stat: 
Den ena pelaren handlar om 
värderingsgrunder och princi-
per som grundläggande fri- och 
rättigheter. Den andra pelaren 
handlar om organisationsord-
ningen. Rättsstaten förutsätter 
att det ska finnas ”checks and 
balances”. Det hänger ihop med 
maktdelningsläran.

En sak som vi inte talar myck-
et om är att rättsstatens själva 
fundament är folksuveränitets-
styret.

– Det är inte något ont i folk-
suveränitet, det är något gott. Vi 
tittar ofta på minoritetens skydd 
mot majoriteten, där rättssta-
ten får relevans. Men en annan 
aspekt är att rättsstaten ska syfta 
till ett majoritetsskydd, att folk-
suveräniteten ska fungera, sa 
Stefan Lindskog.

Det advokaten stöter på när 

det gäller minoritetsskyddet är 
typiskt sett den minsta minori-
tet man kan tänka sig: den en-
skilde medborgaren. Då syftar 
rätts staten till värn för denna 
enskilde. Det kan vara positivt, 
fri- och rättigheter, och det kan 
vara negativt, skydd mot makt-
missbruk.

Det finns en aspekt på rätts-
staten som Stefan Lindskog ville 
lyfta fram:

– Rättsstaten borde också syf-
ta inte bara till majoritetsskydd 
– att säkra folksuveränitetsprin-
cipen – respektive minoritets-
skydd – att skydda den enskilde 
mot övergrepp och säkerställa 
fri- och rättigheter – utan ock-
så till att skydda dem som kom-
mer efter oss. Marknadsekono-

SEMINARIUM PÅ ADVOKATSAMFUNDET

SEMINARIUM

Advokaten och rättsstaten – reflektioner från ett yrkesliv
Stefan Lindskog – tidigare ordförande först i Sveriges advokatsamfund, 
senare i Högsta domstolen – höll ett seminarium med rubriken ”Advokaten 
och rättsstaten – reflektioner från ett yrkesliv” i Advokatsamfundets hör-
sal den 16 maj.  I samband med seminariet överlämnades en vänbok till 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg med anledning av 
att hon går i pension efter sommaren.

Stefan Lindskog förklarade att han lärde känna Anne Ramberg när han 
valdes in som ledamot i Advokatsamfundets styrelse år 2001.

VÄNBOKEN

Vänboken till Anne 
Ramberg (Jure förlag) 
innehåller 45 artiklar 
skrivna av vänner, kol-
leger och andra som 
har kommit i kontakt 
med Anne Ramberg 
under hennes tid som 
generalsekreterare.
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Stefan Lindskog berättade om sitt                                                    yrkesliv på ett underhållande sätt som synbart uppskattades av auditoriet.

min besväras av problemet att 
våra efterkommande inte sitter 
med vid förhandlingsbordet. Det 
är ett stort problem hur man ska 
finna balans, hur man ska få ett 
riktigt pris på det som framtida 
generationer måste betala.

den enskilde advokaten verkar typ-
iskt sett i ett enskilt fall. Det som 
mest träder i förgrunden är ad-
vokatens biträde åt den enskil-
de mot staten i brottmål, skat-
temål och liknande mål. I det 
enskilda målet har advokaten 
bara en uppgift och en funktion: 
att alltid sätta klientens intresse 
främst.

Stefan Lindskog menade att 
advokaternas roll i rättssta-
ten inte ligger i pro bono-verk-

samhet och andra frivilliga in-
satser.

– Den verkliga rollen, det är 
aggregatet, det sammantagna 
– alla tusentals advokater, som 
varje dag uppträder i domstolar 
och gör saker som verkar för 
rättsstatens idéer är den samla-
de kraften, sa han.

Vad kan den vanliga advoka-
ten göra för rättsstaten?

– Ett bra jobb är det absolut 
viktigaste! Och för det andra: stå 
bakom advokaterna som kollek-
tiv, stå bakom advokaterna som 
samfund. För Advokatsamfun-
det kan göra skillnad, sa Stefan 
Lindskog.

När man talar om advokater-
na som kollektiv finns enligt Ste-
fan Lindskogs uppfattning an-

ledning att göra en distinktion 
mellan advokatkåren – advoka-
terna som aggregat som sådant 
– och Advokatsamfundet. Advo-
katkåren är vad alla de enskilda 
advokaterna har åstadkommit. 
Advokatsamfundet är en orga-
nisation som är skapad av advo-
katerna och som verkar på oli-
ka vis i advokaternas intressen, 
men också i samhällets intresse,.

– Ett samhälle utan fria och 
kompetenta advokater, organi-
serade i ett oberoende advokat-
samfund, kan inte vara en rätts-
stat. Det är en självklarhet att 
en rättsstat måste ha oberoende 
domstolar och oberoende doma-
re. Men de kan inte fungera utan 
advokater. Advokater är lika vik-
tiga – både enskilda och i organi-

serad form – som domstolarna. 
Det föreligger i själva verket en 
oskiljaktig symbios mellan obe-
roende domare och domstolar 
och fristående, oberoende ad-
vokater, sa Stefan Lindskog.

stefan lindskog konstaterade att 
rätts statliga värderingar och 
grundläggande principer som 
fri- och rättigheter till sin natur 
inte kan vara dagsländor, utan är 
relativt beständiga, kanske i vis-
sa delar rentav eviga.

– Samtidigt ska de grundläg-
gande värderingarna och princi-
perna i rättsstaten fungera i en 
föränderlig verklighet. Vår om-
givning förändras hela tiden, och 
advokatrollen förändras som en 
konsekvens, sa han.  MA

Läs mer
på sidan 56.
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Advokat Gaby Lasky prisas
Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond har beslutat att tilldela advokat 
Gaby Lasky 2019 års stipendium. Den israeliska advokaten Gaby Lasky 
har under många år verkat för grundläggande demokratiska värden, 
främjat mänskliga rättigheter och bevakat lagstadgad rätt i konflikten 
mellan Israel och Palestina. I sin yrkesutövning åtar hon sig kontroversi-
ella fall och försvarar både palestinska och israeliska klienter med stor 
juridisk skicklighet.

Gaby Lasky belönas för sitt stora engagemang och civilkurage i arbetet 
för jämlikhet och rättvisa. Hon har inte förtröttats i sina ansträngningar 
att värna om Israel som rättsstat trots att hon utsatts för trakasserier 
och hot. Stipendiet utdelas vid en ceremoni i Svenska Läkaresällskapets 
konferenslokal i Stockholm den 6 september.

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

Stor uppslutning vid Anne 
Rambergs sista Hildamöte
Den 8 maj samlades omkring 20 av ”storhildorna”, medlemmarna i 
det kvinnliga juristnätverket Hilda, till möte på Advokatsamfundets 
kansli i Stockholm. Det var sista gången Hilda möts under ledning av 
initiativtagaren till nätverket, Advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg, som går i pension efter sommaren.

Medlemmarna i Hilda är kvinnliga chefer inom rättsväsendet, för-
valtningen och advokatkåren. De träffas återkommande för att disku-
tera Hilda och dess arbete, som har till syfte att stödja kvinnor inom 
yrkessektorn i deras professionella utveckling.

Omkring 20 av Hildas medlemmar deltog i mötet under ledning av 
Anne Ramberg. Närvarande var också kammarrättsassessorn 
Hannes Grufman, ny ansvarig för Hilda på Advokatsamfundets kansli.
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Nya uppdrag och utmärkelser
l LinosAlexandre Sicilianos 
från Grekland är från den 5 maj 
ny ordförande i Europadomsto-
len för mänskliga rättigheter. 
Han efterträdde Guido Raimondi 
från Italien. 

l Domarna Katarina Påhlsson 
och Per Lennerbrant utsågs av 
riksdagen den 15 maj till nya 
justitieombudsmän. Katarina 
Påhlsson är lagman i Svea hov-
rätt och medlem av nätverket 
Hilda. Per Lennebrant är i dag 
chefsrådman vid Stockholms 
tingsrätt. De tillträder den 9 
september 2019. 

l Fredrik Mell
qvist är ny gene-
ralsekreterare för 
Brottsofferjouren 
Sverige (BOJ). Den 
15 maj tillträdde 
han posten. 

l Professor emerita Ann 
NumhauserHenning har till-
delats det internationella ar-
betsrättspriset the 2019 LLRN 
Bob Hepple Award for Lifetime 
Achievement in Labour Law.

l Juristen Sofia Wallström har 
utsetts till ny generaldirektör 
för Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Hon tillträder sin 
tjänst den 24 juni.

l Mikko Manner har utnämnts 
till ny managing partner för 
advokatbyrån Roschier. Pontus 
Enquist blir ansvarig delägare 
för Stockholmskontoret och ef-

terträder Fredrik Rydin som blir 
styrelseordförande för byrån. 
Alla tre tillträdde sina nya roller 
den 1 juni.

l Elin Siwers blir senior expert 
inom entreprenadrätt på advo-
katfirman Delphi i Göteborg. 
Elin kommer närmast från 
Vinge.

l Advokat Tom Kronhöffer är ny 
delägare i Next Advokater. Han 
kommer närmast från advokat-
byrån Ramberg. 

l Advokat Magdalena Berg 
är ny delägare i Magnusson, 
där hon ska leda arbetet inom 
tvistelösning och arbetsrätt. 
Magdalena kommer från Baker 
McKenzie.

l Karlerö Liljeblad KLA 
Advokatbyrå lägger ned sin 
verksamhet den 1 juni. Flera 
av byråns jurister fortsätter 
tillsammans i den nystartade 
byrån More.

l Advokat Hans Liljeblad åter-
inträder som delägare i advo-
katbyrån Hellström den 1 juni. 
Hans var med och grundade 
Hellström. 

l Andrea Arrehed är ny del-
ägare i Delta Advokatbyrå, där 
hon också tidigare har varit 
verksam. 

l Mattias Lindberg är ny 
delägare i Bird & Bird. Mattias 
kommer närmast från boutique-
byrån Affärsadvokaterna.

AKTUELLT

Cederquist och Agnes fick årets Justitiapris
Justitiapriset för 2019 gick till advo-
katbyrån Cederquist. 

Enligt motiveringen har byrån 
”utmärkt sig genom att visa på hur 
arbetet för ökad jämställdhet har 
genomsyrat alla delar av byråns 
verksamhet”. 

Det nyinrättade priset Årets 
Justitia gick till advokat Agnes Ham-
marstrand på Delphi. Hon beskrivs i 
motiveringen som ”en framträdande 
röst för jämställdhet i en mansdomi-
nerad bransch” och som en person 

som ”själv spräckt glastak och 
använder sin plattform för att lyfta 
frågan om en mer jämställd advo-
katbransch”.

Justitiapriset inrättades somma-
ren 2016 av juristen Louise Meijer, 
och delas ut till den affärsjuridiska 
advokatbyrå som bäst jobbar med 
jämställdhet. 

Den nyinrättade utmärkelsen 
Årets Justitia ges till en person som 
gjort insatser för jämställdheten i 
juristvärlden.

Sara Kihlberg är 
Advokatsamfundets 
nya ekonomichef
Advokatsamfundets nya 
ekonomichef Sara Kihlberg 
är ekonom med inrikt-
ning redovisning och har 
mångårig erfarenhet av 
medlemsföreningar och 
stiftelser.

– Det känns spännande 
att arbeta på Advokatsam-
fundet och jag hoppas att 
kunna bidra med mina er-
farenheter och kunskaper 
i Advokatsamfundets fort-
satta utveckling. På fritiden 
hittar ni mig sysselsatt 
med min stora familj eller 
i stallet!

Sara Kihlberg efterträder Jonas Hultgren, 
som går i pension i juni.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Andenæs, Johannes: Stats-
forfatningen i Norge / Johs. 
Andenæs, Arne Fliflet (11. utg. 
Oslo : Universitetsforl., 2017.  
702 s.)

Andersson, Peter: Lagom krav 
på arbetsmiljön : om föreläg-
ganden och förbud och arbets-
miljöansvarets gränser (Jure. 
254 s.)

Bengtsson, Bertil: Försäkrings-

avtalsrätt (4. uppl. Norstedts 
juridik. 814 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning ; 
188)

Bostadsrätten i initial och över
gångsskeden / redaktörer: 
Håkan Julius, Jori Munukka, 
Haymanot Baheru (Stockholm 
Centre for Commercial Law.  
143 s. Stockholm Centre for 
Commercial Law ; 34)

Boucht, Johan: Polisens använd-
ning av våld : en juridisk läro-
bok (Iustus. 239 s.)

Jonsson, Malin: Det brottsföre-
byggande arbetet i Sverige : 
nuläge och utvecklingsbehov 
2019 (Malin Jonsson och Johan 
Lindblad (Brottsförebyggande 
rådet. 68 s.)

Kjellström, Anders: Affärsrätten 
i ett nötskal (2. uppl. Studentlit-
teratur. 167 s.)

Kleerup, Jan: Fastigheten och 
skatten / Jan Kleerup, Peter 
Nilsson, Urban Rydin (3. uppl. 
FAR, 2018.  230 s.)

Lund, Maria Vea: Passivitet (Oslo 

: Cappelen Damm akademisk, 
2017. 742 s.)

Lundberg, Konrad: Avtalets inne-
börd : inkorporering – tolkning 
– utfyllning (Jure. 456 s. Diss. 
Stockholms universitet, 2019)

Miljörätten och den förhandlings
ovilliga naturen : vänbok till 
Gabriel Michanek / redaktörer: 
Jan Darpö, Maria Forsberg, 
Maria Pettersson, Charlotta 
Zetterberg (Iustus. 2019. 392 s.)

Molin, Anna: Bouppteckning & 
arvskifte : praktisk handbok 

 LÄSTIPS

Barn som tvingas välja bort en förälder : för-
äldraalienation i Sverige
Författare: Anna Lytsy, 
Christina Bergenstein
Förlag: Norstedts 
juridik
Personal alienation 
(PA), föräldraaliena-
tion, är ett omdisku-
terat begrepp, som 
innebär att en förälder, 
ibland omedvetet, 
försöker försvåra och 
omintetgöra ett barns kontakt med den andra 
föräldern. Studier visar att barn som varit 
med om sådana upplevelser ofta får svåra 
problem som vuxna. Boken som vänder sig 
till såväl professionella yrkesutövare som till 
drabbade familjer är indelad i fyra delar. En 
faktadel utifrån den internationella kunskap 
som finns om föräldraalienation följs av en ge-
nomgång av de rättsregler som är tillämpliga 
i Sverige. De två sista delarna innehåller inter-
vjuer både med forskare och professionella 
med erfarenhet av föräldraalienation och med 
utmanövrerade föräldrar. 

Barnets bästa 
Författare: Anna 
Singer
Förlag: Norstedts 
juridik 
Boken som nu kommer 
i en sjunde upplaga 
behandlar barnets 
rättsliga ställning i fa-
miljen och i samhället. 
Här redogörs bland 
annat för den rättsliga 

regleringen av faderskap, moderskap och 
adoption, vårdnad, underhåll och förmynder-
skap. Barnets med- och självbestämmande-
rätt behandlas, särskilt i samband med vård-
nads- och umgängestvister. Vidare redogörs 
för samhällets ansvar och insatser för barn 
och unga i vissa situationer. Barns rättsliga 
ställning inom hälso- och sjukvården berörs, 
likaså regler om unga lagöverträdare och 
barns skadeståndsskyldighet. Denna upplaga 
är översedd och aktualiserad med hänsyn till 
utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och lit-
teratur.  

 BOK
Näringslivet och skat-
tefrågorna : konkur-
renskraft, rättssäker-
het, välstånd, Per 
Dahl, red., Förlaget 
Näringslivshistoria
Antologi med texter 
från 13 skatteexper-
ter som på olika sätt 
skildrar skattefrågor 
ur både ett histo-
riskt och framåtblickande 
perspektiv. Läsaren får bland annat en inblick 
i hur den offentliga sektorns intäkter från 
olika former av beskattning ändrats över tid 
i takt med att ekonomin förändrats och hur 
internationella relationer påverkat skatterna. 
Andra teman i boken är frågor kring beskatt-
ningsrättens gränser, moral, rättssäkerhet 
och vad som är en god skattelagstiftning. Bo-
ken har getts ut på uppdrag av Näringslivets 
Skattedelegation (NSD), en organisation bildad 
1918 för att tillvarata näringslivets intressen i 
skattepolitiken. 

 ORDLISTA PÅ NÄTET

Svensk-engelsk ordlista för rättsväsendet
Domstolsverkets svensk-engelska, engelsk-
svenska ordlista har kommit i en ny upplaga. 
Ordlistan innehåller bland annat ord och 
uttryck vanliga inom domstolsvärlden och 
engelska namn på svenska domstolar, myndig-
heter samt vissa författningar. Ordlistan kan 
laddas ned eller kostnadsfritt beställas från 
Domstolsverket.

  VÄNBOK TILL ANNE RAMBERG

Vänbok till Anne Ramberg
Vid ett välbesökt seminarium i Advokatsam-
fundets lokaler den 16 maj överlämnades en 
vänbok till Advokatsamfundets generalsekre-
terare Anne Ramberg med anledning av att 
hon går i pension efter sommaren. Vänboken 
innehåller 45 bidrag inom en rad olika områ-
den – många med anknytning till advokatyrket 
och samfundets verksamhet – som är skrivna 
av vänner och kolleger inom rättsväsendet. 
Stefan Lindskog, Tomas Nilsson, Christer 
 Danielsson och Maria Billing har ingått i re-
daktionskommittén. Magnus Andersson har 
biträtt redaktionskommittén som sekreterare. 
Läs mer på sid. 52.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET

 SOMMARÖPPET PÅ BIBLIOTEKET
Biblioteket har öppet hela sommaren. Mellan 24/6 och 16/8 är tiderna 8.30–16.00. Lunchstängt 12.00–13.00. Från och med 19/8 gäller ordinarie öppettider, det vill säga 8.30–17.00.
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AKTUELLT

/ Anna Molin, Ulf  Bokelund 
Svensson (9. uppl. Björn Lun-
dén information. 204 s.)

En mänsklig rättshistoria : vän
bok till Carl Gustaf Spangen
berg / redaktörer: Marianne 
Dahlén och Mats Kumlien (Ius-
tus. 330 s.)

The Nordic constitutions : a com
parative and contextual study 
/ edited by Helle Krunke and 
Björg Thorarensen (Oxford : 
Hart Publishing.  2018. 257 s.)

Norges Lover 1687–2018 / utgitt 

av Det juridiske fakultet ; red. 
Inge Lorange Backer, Henrik 
Bull   (Studentutg. Bergen : 
Fagbokforlaget. 4267 s.)

Pfeifer, Karl: Lagen om offentlig 
anställning : en kommentar 
(Norstedts juridik. 225 s. Gula 
biblioteket)

Regler i en ny reklamvärld / Shi-
deh Goodarzi, Sven Olsson, Oli-
via Otterstedt, Marcus Rönne, 
Jakob Rönnerbäck, Joakim 
Sunding. – Stockholm : Jure, 
2019.  - 210 s.

Rättsstaten i fokus : referat från 
Stiftelsen Rättsfondens semi
narier mellan åren 2013–2018 
(Rättsfonden. 151 s. Rättsfon-
dens skriftserie ; 43)

Strömberg, Håkan: Handlingsof-
fentlighet och sekretess / Hå-
kan Strömberg, Bengt Lundell 
(13. uppl.  Studentlitteratur. 
104 s.)

Trostek, Wolfram: Företags-
ekonomi för icke-ekonomer 
(3. uppl. Sanoma utbildning. 
326 s.)

Visser’s Annotated European 
 Patent Convention : [updated 
up until 15-11-2018] / Derk Vis-
ser, Laurence Lai, Peter 
de Lange, Kaisa Suominen  
(2018 ed. Alphen aan den Rijn : 
Kluwer Law International. 2019. 
966 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Gästkrönikören valdes 
in i Akademien
Professor Åsa Wikforss, gäst-
krönikör i Advokaten nr 2 2019 
och uppskattad föreläsare på 
Advokatdagarna, valdes i maj in 
i Svenska akademien med stol 
nummer 7. Akademien blir där-
med fulltalig för första gången 
sedan 1989. ”Bravo Akademien” 
kommenterade Svenska Dagbla-
dets Lisa Irenius den 10 maj. 

 MEDIERNA

Förre advokaten Eric Runesson 
porträtterad
Justitierådet, akademiledamoten 
och förre advokaten Eric Ru-
nesson porträtterades stort av 
Dagens Nyheter den 19 maj. I por-
trättet beskrivs Runesson som 
”medlingsproffset som anlitades 
för att rädda Svenska Akademien” 
och som sedan själv valdes in. 
Eric Runesson berättar också om 
sitt stora intresse för karate. 

Malin Thunberg Schunke är 
docent i straffrätt vid Uppsala 
universitet och har tidigare 
arbetat som åklagare. Nu 
debuterar hon skönlitterärt 
med spänningsromanen Ett 
högre syfte.

Ett högre syfte handlar om Amir 
Yasin, en familjefar från Sveri-
ge som blir misstänkt för ter-
rorbrott och placeras i bru-
talt häkte när han hamnar i ett 
våldsamt attentat på svensexe-
resan till franska Rivieran.

Vilket är ditt budskap med bo-
ken Ett högre syfte?

– Nuförtiden samarbetar län-
derna inom EU allt oftare med 
varandra för att gripa misstänk-
ta eller få tag i bevisning utom-
lands. Jag ville visa vad som 
kan hända en individ som drab-
bas av sådan rättskipning, och 
jag ville skildra den maktlöshet 
som man kan uppleva om man 
blir förhörd på ett annat språk 
i en främmande rättsordning. 
En annan aspekt är att visa hur 
rättsstatliga principer 
kan sättas ur spel vid 
terrorbrott eller annan 
grov brottslighet eller 
på grund av fördomar 
och personlig ärelyst-
nad.

Skulle det juridiska händelse-
förloppet i boken kunna inträffa 
i verkligheten?

– Jag är faktiskt övertygad om 
det. Jag tror rentav att Amir Ya-
sin hade kunnat råka 
mycket värre ut i det 
verkliga livet. 

Skulle motsvarande 
kunna hända en terror-
misstänkt i Sverige?

– Jag tror tyvärr det. 
Brottsbekämpande 
myndigheter känner 
i dag en stor press på 
sig att förhindra och utreda ter-
rorbrott. Det kan då hända att 
rättssäkerhetsgarantierna åsi-
dosätts eller försvagas på oli-
ka sätt.

Är rättssäkerheten för terror-
misstänkta tillräcklig i Europa?

– Jag anser att rättssäker-
hetsgarantierna för misstänka 
och tilltalade vid gränsöver-
skridande brottsutredningar i 
Europa måste stärkas för alla 
typer av brottslighet. Man kan 

inte bara stirra sig blind 
på att skapa allmän-
na minimirättigheter, 
utan man måste under-
söka vad som händer 
med dessa rättigheter i 
ett ärende där inte bara 

en stat utreder utan flera stater 
tillsammans.

Är romanfigurerna Ester Edh 
och Fabia Moretti inspirerad av 

dina yrkeserfarenhe-
ter som åklagare?

– De är baserade på 
flera olika personer 
som jag mött i min 
yrkesutövning: åkla-
gare, men även do-
mare och akademi-
ker. Men jag har även 
inspirerats av perso-
ner utanför juridiken 

och lite av mig själv. Jag tyckte 
att det var fiffigt att använda en 
åklagare som huvudperson, för 
då kunde jag låtsas att jag fort-
farande är åklagare på dagarna 
när jag sitter och skriver!

Vilken bild har du av advokater?
– Jag har en mycket bra bild 

av svenska försvarsadvokater 
som är engagerade, professio-
nella och ofta mycket kunniga 
även ifråga om gränsöverskri-
dande straffprocess. Det gäller 
även för franska försvarsadvo-
kater. Problemet för den fran-
ska advokat som jag skildrar i 
min bok är att försvaret kan ha 
en mer begränsad roll i vissa 
avseenden inom den franska 
förundersökningen.

SEX FRÅGOR TILL … MALIN THUNBERG SCHUNKE

Min romanfigur hade kunnat råka 
mycket värre ut i verkliga livet

•A4

SÖNDAG
ETT KULTURMAGASIN FRÅN DAGENS NYHETER 19 MAJ 2019

Svenska Akademiens nya ansikte 

”Karaten har lärt mig att underordna egot.”  Eric M  Runesson är medlaren som sägs ha  räddat  
Akademien och tog över stol nummer 1.   Intervju, sidan 6

Därför blev Spice Girls så viktiga för tonårstjejerKajsa Haidl minns, sidan 12

”Han var en av få riktigt folkkära bildkonstnärer”Peter Dahl till minne, sidan 16–17
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BAKGRUND
Konsumenten har varit deläga-
re i ett dödsbo. Advokaten har 
upprättat dels en bouppteck-
ning, dels ett förslag på bodel-
ning och arvskifte. 

Advokaten har genom faktura, 
daterad den 29 november 2017, 
debiterat konsumenten 68 750 
kronor inklusive mervärdes-
skatt avseende 22 timmars ar-
bete à 3 125 kronor. Av fakturan 
framgår att arvodet avser arbe-
te med förslag på bodelning och 
arvskifte. 

KONSUMENTENS KRAV
Konsumenten har begärt att fak-
turan ska sättas ned till 6 710 kro-
nor motsvarande fyra timmars 
arbete à 1 677,50 kronor inklusive 
mervärdesskatt. Som grund för 
sitt krav har konsumenten anfört 
i huvudsak följande.

Hon blev hänvisad till advo-
katbyrån av en begravningsby-
rå som biträtt dödsboet. Inled-
ningsvis hade hon kontakt med 
en kvinna på advokatbyrån men 
efter en tid tog advokaten över 
ärendet.

Skatteverket beviljade advo-
katen anstånd med att förrätta 
bouppteckning. Skälet för an-

stånd var tidsbrist. Bouppteck-
ning förrättades sedan av ad-
vokaten den 24 augusti 2017. 
Kostnaden för bouppteckningen 
om 9 900 kronor togs upp som 
en begravningskostnad under 
den avlidnes enskilda skulder. 
Den avlidnes nettobehållning 
som var föremål för arvskifte 
uppgick till 28 109 kronor.

Efter förrättad bouppteckning 
frågade advokaten om hon även 
ville ha hjälp med bodelning och 
arvskifte. Hon accepterade er-
bjudandet eftersom hon trodde 
att det innebar ett par timmars 
tillkommande arbete. Advokaten 
informerade om att han skulle 
försöka hålla nere kostnaderna 
så mycket som möjligt, men ad-
vokaten informerade inte henne 
om kostnader eller hur fakture-
ring skulle gå till. Hon fick ingen 
skriftlig offert eller uppdragsbe-
kräftelse.

Bodelning och arvskifte för-
rättades den 24 november 2017 
och undertecknades av dödsbo-
delägarna successivt under pe-
rioden december 2017 till febru-
ari 2018.  

I ett mejl till henne den 17 de-
cember 2018 meddelade advo-
katen att en faktura för bodel-

ning och arvskifte hade förfallit 
till betalning samt att fakturan 
enligt advokatbyråns noteringar 
var obetald. Fakturan som bifo-
gades i mejlet var daterad den 
29 november 2017 och förföll till 
betalning den 9 december 2017. 
Hon hade inte tidigare tagit del 
av fakturan eller någon betal-
ningspåminnelse. Hon bestred 
betalningsansvar i direkt anslut-
ning till att hon fick del av den.

Hon var av uppfattningen att 
advokaten utförde arbete för 
dödsboets räkning eftersom bo-
uppteckningskostnaden belasta-
de dödsboet. Det måste ha varit 
advokatens ansvar att tydligt in-
formera om han var av en annan 
uppfattning, särskilt med hänsyn 
till hennes ålder och ställning 
som konsument.

Under alla omständighe-
ter är såväl arvodet per timme 
som den nedlagda tiden oskä-
lig. Kostnaden för arvskiftet 
kan jämföras med begravnings-
byråns prisuppgift om 3 900 kro-
nor för ett enkelt arvskifte med 
upp till fyra arvtagare. Det har 
saknats anledning att tro att det 
aktuella arvskiftet med sex arv-
tagare skulle kosta över sjutton 
gånger mer än vad begravnings-
byrån debiterar. Hon fick inte 
heller någon ungefärlig prisupp-
gift eller information om när ad-
vokatens arvode översteg döds-
boets nettobehållning.

Faktura nr 1095 bör sättas ned 
till 6 710 kronor motsvarande 
fyra timmars arbete à 1 677,50 
kronor inklusive mervärdes-
skatt. Beloppet per timme mot-
svarar Domstolsverkets tim-
kostnadsnorm för året 2017 då 
advokaten utförde arbetet.

Konsumenten har gett in fak-
turan med tillhörande arbets-
redogörelse, bouppteckning, 
förslag på arvskifte och korre-
spondens med advokaten.

ADVOKATENS YTTRANDE
Advokaten har motsatt sig kon-
sumentens krav och anfört i hu-
vudsak följande.

Han fick i uppdrag av konsu-
menten att upprätta bouppteck-
ning. Bouppteckning upprätta-
des och konsumenten betalade 
för uppdraget.

Efter att uppdraget avslutades 
förekom ytterligare kontakt mel-
lan honom och konsumenten. 
Vid ett telefonsamtal bekräftade 
han att han kunde biträda kon-
sumenten med bodelning och 
arvskifte samt lämnade uppgif-
ter om sitt timarvode och sina 
faktureringsrutiner samt att det 
var konsumenten som var upp-
dragsgivare och betalningsan-
svarig. Utifrån hans minnesbild 
diskuterades det inte hur många 
timmar uppdraget kunde ta i an-
språk, men det kan stämma att 
han uppgav att han skulle hålla 

Konsumenten är inte betalningsskyldig för fakturan.

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN BESLUT 2019

Beslut från Konsumenttvistnämnden

SAMFUNDET
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kostnaderna nere eftersom det 
är något han brukar uppge till-
sammans med övrig information 
om debitering och fakturering. 
Hans uppdrag kom även att om-
fatta att delge övriga dödsbode-
lägare ett testamente.

I arbetet avseende delgivan-
de av testamente har han i sep-
tember 2017 upprättat skrivel-
ser som skickades till samtliga 
dödsbodelägare med rekom-
menderat brev och mottagnings-
bevis. Arbetsmomentet omfatta-
de två och en halv timmar och 
avsåg upprättande, administra-
tion samt besök på postkontor 
som tillhandahåller rekommen-
derade försändelser. När han 
hade mottagit samtliga mottag-
ningsbevis inleddes arbete med 
bodelning och upprättande av 
arvskifte.

I arbetet avseende bodelning 
och upprättande av arvskifte har 
han haft ett omfattande uppdrag. 
Det är riktigt att dödsboets net-
tobehållning var begränsad, dä-
remot uppgick konsumentens 
tillgångar till ett högre värde 
och sammanlagt var cirka tre 
miljoner kronor föremål för bo-
delning och arvskifte. Arbetet 
var inte okomplicerat och be-
stod bland annat av frågor av-
seende latent kapitalskatt samt 
beräkning av särkullbarnens ef-
terarvskvot. Ett par av särkull-
barnen godkände förekomman-

de testamente med förbehåll av 
sin laglott. 

Efter kompletterande syn-
punkt från konsumenten var arv-
skiftet klart för undertecknande. 
Han redogjorde för alternativ 
samt föreslog att dödsbodelägar-
na skulle träffas och skriva un-
der handlingarna. Konsumenten 
föredrog att samtliga handlingar 
skulle skickas till var och en av 
dödsbodelägarna för successivt 
undertecknande trots att detta 
skulle ta mer tid i anspråk.

Efter överenskommelse med 
konsumenten upprättade han 
faktura samma dag som det för-
sta brevet skickades ut till döds-
bodelägarna för underskrift. En-
ligt överenskommelsen skulle 
även återstående och avslutande 
åtgärder ingå i det fakturerade 
arbetet. Han bedömde att ären-
det i praktiken var slutfört men 
om någon dödsbodelägare skul-
le invända skulle konsumenten 
enligt överenskommelsen få en 
kreditfaktura för det arbete som 
inte skulle komma att utföras.

Fakturan skickades till konsu-
mentens mejladress där parter-
na tidigare kommunicerat under 
ärendets handläggning. Drygt 
ett år senare noterade han att 
fakturan inte var reglerad var-
för han skickade en påminnelse 
till konsumenten. Parterna kun-
de inte nå en samförståndslös-
ning i frågan om fakturan.

Han har sammanfattningsvis 
informerat konsumenten om de-
bitering, faktureringsprinciper 
och konsumentens betalnings-
ansvar. Han har vidtagit åtgär-
der i arbetet som varit skäliga 
för att tillvarata konsumentens 
rätt. Beloppet som har fakture-
rats är skäligt.

Advokaten har gett in skrivel-
se angående delgivning av testa-
mente, mejlkorrespondens samt 
följebrev till bodelning och arv-
skifte. 

NÄMNDENS 
BESLUTSMOTIVERING
Konsumenten har gjort gällande 
att advokaten fått i uppdrag att 
genomföra bodelning och arv-
skifte, men att det inte stått klart 
för henne att advokaten åtog 
sig uppdraget för henne per-
sonligen och inte för dödsboets 
räkning. Vidare har konsumen-
ten i huvudsak framfört att arv-
odet är oskäligt. Advokaten har 
tillbakavisat detta och uppgett 
att konsumenten betalat faktu-
ran avseende bouppteckningen 
samt att han varit tydlig med att 
han utfört uppdraget för konsu-
menten.

Av bouppteckningen framgår 
att kostnaden för advokatens ar-
bete med bouppteckningen be-
lastat dödsboet. Nämnden kon-
staterar vidare att advokaten 
som god man förrättat boupp-

teckningen och att han därför 
enligt 20 kap. ärvdabalken skul-
le varit förhindrad att agera som 
ombud för konsumenten i ären-
det avseende upprättande av bo-
uppteckning. 

Nämnden anser att det ålegat 
advokaten att se till att konsu-
menten var införstådd med att 
hon personligen skulle debite-
ras för det efterföljande arbe-
tet med bodelning och arvskif-
te. Det framgår av utredningen 
att advokaten inte förrän i ett 
följebrev till arvskiftet skriftli-
gen klargjorde sin roll som om-
bud för konsumenten. Nämnden 
anser därför att advokaten inte 
har visat att han, vid antagandet 
av uppdraget, upplyst konsu-
menten om att hon personligen 
skulle debiteras för hans arbete 
samt att det därmed inte är vi-
sat att det kommit till stånd ett 
uppdragsförhållande mellan ad-
vokaten och konsumenten. Mot 
denna bakgrund är konsumen-
ten inte betalningsskyldig för 
fakturan. 

Beslutet har fattats av Göran 
Nilsson, ordförande, Lena Isaks-
son, advokatrepresentant, och 
Richard Ljungqvist, konsument-
representant. ¶ 

SAMFUNDET

Läs mer på
www.advokat-
samfundet.se/

konsumenttvistnamnden
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En svensk man hittas mördad i bergen 

ovanför Marbella. Kroppen saknar huvud. 

Några dagar senare ringer en okänd man 

som presenterar sig som Arvid van Richter 

till Lambert och berättar: 
    ”Min arbetskamrat och bäste vän Klas 

Stålberg sitter i denna stund i fängelset 

Alhaurin de la Torre utanför Malaga efter 

att i sin frånvaro ha häktats av Stockholms 

tingsrätt.” 

De svenska myndigheterna vill ha Stålberg utläm-

nad för mordet, men det är en förevändning. Han 

är misstänkt för gigantiska momsbedrägerier i sam-

band med import av diamanter till sitt svenska bo-

lag. En amerikansk underrättelsetjänst är också ute 

efter  honom som misstänkt smugglare av konflikt-

diamanter och finansiär av den nya terrororgani-

sationen Brödraskapet för befrielse av Jemen och 

Saudiarabien.
   Lambert har knappt hunnit återhämta sig efter 

sin uppmärksammade återkomst som ekobrottsad-

vokat föregående höst men åtar sig att besöka Stål-

berg i fängelset. Ett beslut han mer än en gång kom-

mer att få anledning att ångra. 
   
Göran Rise, advokat med femtio års erfarenhet av brottmål och 

ekobrottsmål, vet vad han skriver om. Det här är hans andra 

roman om advokat Carl B. Lambert i en planerad serie om 

fem. Det handlar om svindlande affärer och girighet, om stor-

politiska förvecklingar och det intrikata spelet i rättssalen.
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ETT FALL FÖR ADVOKAT  CARL B. LAM

BERT

SMUGGLAREN
ETT FALL FÖR ADVOKAT CARL B. LAMBERT

IGÖRAN RISE

SMUGGLAREN
I

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 ekobrotts- 
advokat 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.

 SMUGGLAREN,
DEN FRISTÅENDE 

 UPPFÖLJAREN TILL 
SUCCÉROMANEN 

BULVANEN
– UTE NU!

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2019/0198 Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt 
regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)
R-2019/0288 Promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skol-
företag
R-2019/0291 Slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel 
(SOU 2018:89)
R-2019/0306 Promemorian Ingripande mot utländska kreditinstitut och 
vissa andra penningtvättsfrågor
R-2019/0331 Promemorian Avtal med Norge om samarbete mellan sär-
skilda insatsgrupper i krissituationer
R-2019/0472 Betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat re-
gelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)
R-2019/0492 Betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 
2018:85)

R-2019/0518 Promemorian Förslag till en nationell institution för mänsk-
liga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)
R-2019/0532 Betänkandet Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk 
straffrättslig domsrätt (SOU 2018:87)
R-2019/0550 Betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69)
R-2019/0594 Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder 
i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)
R-2019/0740 Promemorian Förslag till föreskrifter om produktingripande 
och förslag till ändring i värdepappersföreskrifterna
R-2019/0814 Promemorian Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det 
gäller intäktsram för nätverksamhet
R-2019/0862 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifter om värde-
pappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN

 AVLIDNA LEDAMÖTER

Anita Nilsson, Halmstad, 23 april 
2019 

Hans-Göran Sjölin, Falsterbo, 
12 februari 2019 
Louise Widén, Vellinge, 19 april 
2019 
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om hoten mot advokatsekretessen

skyddet för förtrolig kommunikation mellan klient och advo-
kat är en av hörnstenarna i rättsstaten. Advokatens tyst-
nadsplikt är en av advokatens främsta yrkesplikter och 
ett viktigt klientprivilegium. Privatpersoner och företag 
ska kunna vända sig till advokat utan att det röjs att så 
skett. Klienten ska också kunna lita på att vad som före-
kommer i kontakten med advokaten inte kommer annan 
till del.

I Sverige är advokatsekretessen förankrad i lag. 
I 8 kap. 4 § rättegångsbalken föreskrivs följande:

”En advokat är skyldig att förtiga vad han får känne-
dom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver 
detta.”

Och i punkt 2.2.1 i Vägledande regler om god advokat-
sed anges följande om vad god advokatsed kräver i detta 
avseende:

”En advokat har tystnadsplikt avseende det som an-
förtrotts advokaten inom ramen för advo-
katverksamheten eller som advokaten i sam-
band därmed fått kännedom om. Undantag 

från tystnadsplikten gäller om klienten 
samtyckt därtill eller laglig skyldig-

het att lämna upplysning förelig-
ger.” 

Det ska särskilt framhållas att 
tystnadsplikten även omfat-
tar klientens identitet, det vill 
säga att en person eller ett fö-
retag alls anlitar advokaten.

Som framgick av ett repor-
tage i Advokatens aprilnummer 

finns det numera en mängd 
lagar och andra regler 
som naggar advokatsekretessen i kan-
ten. Det gäller bland annat följande:

l Penningtvättslagstiftningen.
l VAT-direktivet, som ålägger 

advokat att lämna sådan informa-
tion att klientidentitet m.m. röjs 
för skattemyndigheten.

l Advokaters klientmedelskon-
ton är inte längre undantagna 
när rapporteringsskyldiga finan-
siella institut ska identifiera kli-
enten bakom ett klientmedels-
konto. 

l Krav på automatiskt infor-
mationsutbyte och skyldig-
het att lämna uppgifter om 
finansiella konton och olika 

skattefrågor, till exempel FATCA-avtalet som innebär att 
svenska Skatteverket och amerikanska IRS utbyter upp-
gifter om kapitalinkomster och kapitaltillgångar med 
varandra.

l Brister i myndighetssekretess när uppgifter som om-
fattas av advokatsekretess lämnas till en tillsynsmyndig-
het som gör en sekretessprövning utifrån sina regler. Ett 
sentida exempel är advokatrapporten som Swedbank an-
modats lämna till Finansinspektionen, vilken inspektio-
nen sedermera lämnade ut till media, om än maskad.

Som skatterådgivaren och tidigare ledamoten i Advo-
katsamfundets styrelse Börje Leidhammar sammanfatta-
de det i Advokatens aprilnummer:

”Advokaterna blir skyldiga att medverka i utredningar 
och informera om förhållanden som tidigare självklart 
var en del av advokatsekretessen. Om detta fortsätter ser 
jag en urgröpt advokatsekretess som verkligen äventyrar 

rättssäkerheten.”
Det senaste exemplet är det nyligen av-

givna betänkandet om rapporteringspliktiga 
skattearrangemang (SOU 2018:91).

I samfundets remissvar över betänkandet 
skriver vi bland annat följande:

”Att tvinga skatterådgivare, t.ex. advokater, 
att anta rollen som angivare åt staten och i 
praktiken agera biträde åt Skatteverket kan 
självfallet inte accepteras.”

”Utredningsförslaget om advokats skyl-
dighet att lämna uppgifter rörande sin råd-
givning i ett skatteärende skulle … helt 
komma att undergräva det för rättsstaten 
grundläggande skyddet för advokatens tyst-
nadsplikt rörande information som rör hans 

eller hennes verksamhet.” 

förvisso har hoten mot advokatsekretessen behandlats ut-
förligt på nyhetsplats i Advokaten men jag väljer att lyfta 
fram saken i den här spalten för att ytterligare under-
stryka vikten av frågan för oss som kår, för klienternas 
fortsatta tilltro till sin advokat och, i förlängningen, för 
ett väl fungerande rättssamhälle. 

Ett av samfundets viktigaste uppdrag är att motverka 
en fortsatt urholkning av advokatsekretessen.

JAG VÄLJER ATT 
LYFTA FRAM 
 SAKEN I DEN 
HÄR SPALTEN 

FÖR ATT YTTER
LIGARE UNDER
STRYKA VIKTEN 
AV FRÅGAN FÖR 
OSS SOM KÅR.
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