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”allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under him-
len […] en tid att plantera, en tid att rycka upp.” Står att läsa 
i Predikaren. Eller som ett tåg som närmar sig; fjärran, långt 
ifrån ser det ut att röra sig sakta. Men så närmar det sig, och 
svischar förbi under några bullrande sekunder för att sedan 
försvinna i fjärran.

Lite så är det i dessa dagar då Anne Ramberg, tidskriftens 
ansvariga utgivare, kansliets chef och – förstås – Advokat-
samfundets generalsekreterare, arbetar sina sista dagar på 
Advokatsamfundet. Alla på kansliet har vetat om det länge, 
men ändå blir upplevelsen så stark, i dessa dagar. Olika käns-
lor blandas, ett vemod över att en epok är över. Fast också 
en tydlig insikt om att nu råder uppbrottstid och kommande 
förändringar.

med anne ramberg – eller Ankie som hon kallas av de anställda 
på kansliet – som ansvarig utgivare har redaktionens tillvaro 
i en mening varit trygg, på så vis att hon alltid backat upp, 
stöttat och engagerat sig passionerat i tidskriften Advoka-
tens utveckling, läs mer på s. 16. Samtidigt har Ankie på ett 
konstruktivt sätt varit pådrivande, full av idéer och uppslag 
samt intresserad av medier. Just så som varje ansvarig utgi-
vare borde vara.

Under hennes tid har tidskriften förändrats från grun-
den, från att ha haft karaktären av en traditionell, tämligen 
inåtvänd organisationstidning, till att bli en viktig spelare 
i Rättssverige och även återkommande i samhällsdebatten. 
Advokaten har fördjupats och rymmer numer, till skillnad 
från före Rambergs tid, gästkrönika, praktisk juridik, stora 
temasatsningar och månadens advokat.

Med Ankie som ansvarig utgivare har det alltid varit spän-
nande dagar på redaktionen.

Om kung Gustav III har det sagts att det låg ett skimmer 
över hans dagar. Detsamma kan sägas här. Det låg ett skim-
mer över Anne Rambergs dagar.

Tom Knutson
Chefredaktör 

Alltid på
Advokatens sida

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

…och på Twitter: @Advokaten_SE

Advokaten på nätet: advokaten.se

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.
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det är med visst vemod jag skriver min sista ledare i Advo-
katen. Jag har på denna plats under snart tjugo år be-
handlat frågor om rättssäkerhet, integritet, mänskliga 
rättigheter, lagstiftning, konstitutionella utmaningar, 
pressetik, advokatetik och andra yrkesrelaterade frågor. 
Min första text som nybliven generalsekreterare 2000 
handlade om advokatens oberoende och varför advo-
kater inte ska tillåtas ingå närmare samarbeten med re-
visorer, så kallade MDP. Frågan är alltjämt aktuell. Ar-
gumenten mot att acceptera MDP håller fortfarande. 
Rättssäkerhetsfrågorna är än mer angelägna än för tjugo 
år sedan. Sommarens uppmärksammade våldtäktsdom 
från Högsta domstolen, där en man dömdes till ansvar 
för oaktsam våldtäkt, är ett av flera exempel på att kvali-
teten i lagstiftningen inte alltid utvecklats till det bättre. 
Den oproportionerliga uppmärksamheten rörande en 
rappartist och ett gatuslagsmål satte, om än på helt fel-
aktiga grunder, fokus på frågan om svenska häktnings-
regler. Bristerna i dessa regler är alltjämt tydliga, trots 
allvarlig och upprepad kritik från FN och Europarådet. 
Till detta kommer att hoten mot integriteten är mer på-
tagliga än någonsin. Teknikimperativet firar dagligen 

nya triumfer. Ett sådant exempel är utvecklingen mot 
användande av ansiktsigenkänning. 

Utmaningarna för rättsstaten är större idag 
än för tjugo år sedan. Då, tio år efter Berlin-
murens fall, levde vi alla i ett skimmer av 
förhoppning om en bättre värld. Det fanns 
goda skäl till det. Den positiva utvecklingen 
har dock brutits och rättsstaten är idag un-
der allvarliga hot, och detta även i Europa. 

Men, inte heller Sverige är förskonat. Också 
hos oss syns tecken på tilltagande populism, 
bristande respekt för demokratiska princi-
per, intolerans och brutalitet, inte minst i 

det offentliga samtalet. Grupper ställs 
mot varandra, repressionen firar nya 
framgångar, humanismen får vika 
för maktambitioner, och fri- och rät-
tigheter riskerar på allvar att beskä-
ras. I Sveriges riksdag sitter numera 
ledamöter som offentligt ger uttryck 
för åsikter som inte hör hemma i ett 
demokratiskt parlament. Vad värre 
är, denna historielösa och antiintel-
lektuella stämning påverkar lagstift-
ningen. Lagrådet har den senaste 
tiden levererat allvarlig kritik mot 
flera lagförslag, som riksdagen emel-
lertid har valt att inte beakta. Mot 
denna utveckling finns anledning att 
starkt reagera.

i det rättsstatliga samtalet har Advokat-
samfundet en viktig roll att fylla. Men, 
det kräver att Advokatsamfundet och 

dess ledamöter med kraft fortsätter att stå upp för rätts-
staten och skyddet för mänskliga rättigheter. Det förut-
sätter bland annat att generalsekreteraren inte låter sig 
skrämmas till tystnad när ledarskribenter och politiker 
som ogillar våra ståndpunkter beklagar sig över samfun-
dets inställning och kräver generalsekreterarens avgång. 
I stället för att diskutera sakfrågorna ifrågasätts inte säl-
lan befogenheten för generalsekreteraren att uttala sig 
samtidigt som det insinueras att samfundet är politise-
rat. Denna kritik är obefogad. Flertalet av de frågor som 
samfundet yttrar sig över har en rättspolitisk dimension. 
När plakatpolitiken hotar grundläggande värden måste 
och ska Advokatsamfundet reagera. Då gäller det att inte 
bli skotträdd utan att vara ännu tydligare och med kraft 
stå upp för de rättsstatliga principerna. Det gäller också 
när kritiken kommer från ledamöter.

En kår av fria advokater är en hörnsten i ett demo-
kratiskt rättssamhälle. Oberoende och kritiska advoka-
ter ses på sina håll som oönskade. Inte sällan kommer 
kritiska synpunkter på advokatkåren, från anhängare till 
vanföreställningar om värdet av kraftfull politik och en-
kel rättvisa eller tron på det goda samhället. En del poli-
tiker tycker inte heller alltid om när advokatkåren lägger 
sig i serveringen. Försöken att tysta advokater har regel-
mässigt förekommit. Både den franska och den ryska re-
volutionen avskaffade advokatståndet. Advokater ansågs 
obehövliga. Det tyckte även det svenska bondeståndet, 
som 1723 hemställde om att advokater och prokurato-
rer skulle förbjudas. Ännu på 1800-talet argumenterade 
JO mot inrättandet av ett advokatstånd i Sverige. Den 
bakomliggande tanken var att lagen var folkets bok och 
folket skulle lösa sina tvister själv. Man anammade den 
napoleonska föreställningen om att lagen kunde göras 
så ”suffisament claire” att tolkning inte behövdes. Fö-
reställningen om det goda samhället som tillvaratar al-
las intressen bygger också den på tanken att advokater 
inte bara är onödiga utan mest utgör ”grus i maskine-
riet”. I totalitära stater, liksom i välfärdssamhällen, vin-
ner en sådan föreställning lätt framgång. Även i Sverige 
framkommer ibland den typen av argument. Ekobrotts-
myndigheten lämnade nyligen i en intern promemoria 
rätt oförblommerat anvisningar på hur advokater skulle 
kunna motarbetas och deras arbete och ersättning på 
felaktiga grunder ifrågasättas. Ett svenskt, tidigare stats-
bärande, politiskt parti har också försökt påverka sam-
fundet i syfte att tysta generalsekreteraren. Det lyckades 
inte.

Till skillnad från andra länder i Europa saknade Sve-
rige länge en oberoende advokatkår. Förklaringarna är 
sannolikt flera. Sverige var ett fattigt land som industri-
aliserades sent, med en stark tradition av ämbetsmän 
som anonymt lekte sakförare vid sidan av sina statliga 
uppdrag. När samfundet bildades 1887 var det i syftet 
att främja god rättsvård genom att åstadkomma en hög 
professionell och etisk standard i kåren. I den andan har 
samfundet verkat alltsedan dess.

Tack för mig!
GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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när jag ser tillbaka på min tid som ledamot och ordförande 
i Stockholmsavdelningen, som ledamot av huvudstyrel-
sen under sju år och de senaste tjugo åren som gene-
ralsekreterare, gör jag det med tacksamhet och glädje. 
Tacksamhet för att ha givits möjligheten att bidra till att 
utveckla Advokatsamfundet till en central aktör inom 
rättssamhället och juridiken. Glädje över att ha fått för-
månen att arbeta nära många utomordentligt skickliga 
ledamöter och framstående företrädare för rättsväsen-
det, liksom inspirerande kolleger från andra länder. Det 
har varit en stor förmån. Många har kommit 
att förbli mina nära vänner.

Jag har älskat mitt uppdrag och har med 
entusiasm varje dag gått till kansliet, inrymt 
i vår vackra fastighet på Djurgården. Det 
har givetvis funnits stunder när dagen inte 
endast fyllts med glädje. Men, dessa har va-
rit få och även de mindre positiva erfaren-
heterna har lärt mig mycket, inte minst om 
män niskor och ledarskap i organisationer. 
Att vara generalsekreterare kan ibland vara 
ensamt. Jag har dock haft förmånen att ha 
några föredömligt starka och lojala ordfö-
rande, som med stor integritet visat prov på 
gott ledarskap och stor lojalitet när det har 
blåst kalla vindar från vissa håll. Jag har där-
utöver haft sällsynt professionella och lojala 
medarbetare. I det sammanhanget vill jag 
särskilt framhålla Maria Billing som på ett 
föredömligt sätt fungerat som ställföreträ-
dande kanslichef de senaste åren.

Att leda en organisation som Advokat-
samfundet har sina alldeles särskilda utmaningar. Sam-
fundet är en ovanligt heterogen organisation, vars med-
lemmar arbetar under högst skiftande betingelser. Men 
de har det gemensamt att de alla är individualister med 
starka åsikter och inte sällan är vana att bli lyssnade till. 
I organisationer som inte är myndigheter eller vinstdri-
vande bolag ställs alldeles särskilda krav. Skälet är att 
det inom myndighetssfären, liksom inom vinstdrivande 
bolag, som huvudregel finns ett tydligt uppställt mål och 
i allmänhet också en gemensam agenda för att nå detta 
mål. Man arbetar i väl beprövade strukturer för att styra 
och att lösa problem. I politiska och ideella föreningar, i 
likhet med nationella och internationella advokatorgani-
sationer, är det gemensamma målet inte lika tydligt. Er-
farenheterna av att leda och synpunkterna på hur målet 
ska uppnås kan variera kraftigt. Internt politiserande går 
ibland före saken. I sådana organisationer är utrymmet 
större för att populism och särintressen tar överhanden. 
Detta är något som inte drabbar rättsväsendet lika lätt. 
Det genomsyras alltjämt av den gamla svenska tjänste-
mannatraditionen och påverkas inte av vinstintresse. 
Advokatkåren står inte fri från framtida utmaningar. En 
gäller den ekonomiska sidan. På samma sätt som vid-
gade inkomstklyftor ute i samhället leder till att många 

känner sig utanför, finns en risk att de mycket stora 
skillnaderna i intjäningsförmåga bland medlemmarna 
inom advokatkåren kan medföra en liknande utveckling. 
Följden av detta kan bli splittring. Splittring kan också 
komma att uppstå därför att yrkets kärnvärden utsätts 
för påfrestningar betingade av ekonomiska intressen. Yr-
kesstolta advokater bör inte ersättas av enkla väskdänga-
re. Advokatsamfundet behöver ett starkt och oberoende 
ledarskap som med integritet, utan hänsyn till ovidkom-
mande intressen, värnar advokatyrkets kärnvärden och 

rättsstatens principer. Och som inte låter sig 
begränsas till en fackföreningsliknande yr-
kesorganisation med blicken riktad inåt. 

En utmaning under mina år som general-
sekreterare har varit att skapa en samsyn i 
yrkesrollen. Detta är en alldeles särskild ut-
maning i tider där advokatyrket hotas, inte 
bara av föreställningar om den enkla rättvi-
san och det goda samhället, utan också av 
en egen identitetsbrist, kortsiktiga vinstin-
tressen, frånvaro av rättskultur och avsak-
nad av en konstitutionell kompass. Det kan 
låta cyniskt och möjligen uppröra sinnena 
hos några. Men, det är min djupa överty-
gelse att om respekten för advokatyrket ska 
kunna upprätthållas måste yrkesidentiteten 
stärkas. Här är jag dock förhoppningsfull. 

En av Advokatsamfundets tidigare ord-
förande, den framstående Claes Beyer, har 
beskrivit advokaterna som klämda mel-
lan Hobbes och Rousseau: ”Rousseaus ädle 
vilde behöver inga advokater och Hobbes’ 

totalitära stat Leviathan tolererar inga advokater”. Rätts-
säkerhet och mänskliga rättigheter som kommer till ut-
tryck i lagar och konventioner handlar om grundläggan-
de, universella rättigheter i ett humant och civiliserat 
samhälle. Dessa måste försvaras och inte offras på mam-
mons, de fegas, de likgiltigas eller de antiintellektuellas 
altare. Advokatsamfundet och dess ledamöter bör därför 
av respekt för rättsstaten med kraft motverka att Sverige 
får en svensk Trump, Orbán eller Erdoğan som statsmi-
nister. Det handlar inte om partipolitik. Det handlar om 
att stå upp för demokratin och rättsstaten.

Jag önskar min efterträdare lycka till i hennes viktiga 
uppgifter. Och med detta tackar jag för mig.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

ADVOKATSAM-
FUNDET BEHÖ-

VER ETT STARKT 
OCH OBEROENDE 
LEDARSKAP SOM 
MED INTEGRITET, 

UTAN HÄNSYN 
TILL OVIDKOM-
MANDE INTRES-

SEN, VÄRNAR 
ADVOKATYRKETS 

KÄRNVÄRDEN 
OCH RÄTTSSTA-

TENS PRINCIPER.
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Tydligare processledning, mer 
dialog och bättre planering 
av parterna är några av de 
insatser som ska förbättra 
skatteprocessen. Men ytter-
ligare insatser behövs, anser 
advokaterna som varit med i 
arbetet.

Arbetsgruppen för en förbätt-
rad skatteprocess tillsattes se-

dan en rapport från Stiftelsen 
Rättvis Skatteprocess visat att 
många advokater var starkt kri-
tiska mot förvaltningsdomsto-
larnas sätt att hantera skattemål. 

I början av sommaren presen-
terade arbetsgruppen sina för-
slag på hur skatteprocessen kan 
göras mer rättssäker och förtro-
endeingivande. Förslagen rik-
tar sig till alla parter, såväl ad-

vokaterna som Skatteverket och 
domstolarna. 

bland förslagen handlar en del 
om att parterna ska motivera 
sina yrkanden och överklagan-
den tydligare och bli mer struk-
turerade. Även Skatteverket bör  
enligt arbetsgruppen bli tydli-
gare. 

De allra flesta åtgärderna tar 

Advokaterna Börje Leidhammar 
och Sven-Åke Bergkvist som 
medverkade i arbetsgruppen är 
nöjda med vad man åstadkom-
mit, men konstaterar att det 
fortfarande finns mycket att 
göra för en bättre skattepro-
cess. 

Är ni nöjda med 
resultatet av ert 
arbete?

– Ja. Arbetet 
bidrar till att 
hålla diskussio-
nen levande om 
utformningen 
och innehållet i 
skatteprocessen 
i syfte att stär-
ka rättssäkerheten, säger Börje 
Leidhammar.

Sven-Åke Bergkvist konsta-
terar att uppdraget var förenat 
med restriktiva ramar. Endast 
gällande system och struktur 
skulle diskuteras. Förslagen skul-
le rymmas inom nuvarande sys-
tem, vilket begränsade arbetet. 

– Med dessa omfattande be-
gränsningar är jag nöjd med vad 

gruppen åstadkom och på vilket 
konstruktivt sätt arbetet utför-
des, säger han.

På frågan om vilket förslag 
som är det viktigaste svarar 
Leidhammar: 

– Att samstämmighet råder 
om vikten av väl motiverade 

avgöranden 
särskilt avseen-
de bevispröv-
ningen och att 
domstolarnas 
processledning 
bör stärkas.

Bergkvist an-
ser att det vikti-
gaste förslaget, 
eller snarare 
påpekandet, är 
att domstolarna 

inte ska grunda sina domar på 
omständigheter som inte disku-
terats mellan parterna i målen. 

– Tyvärr sker det ibland och 
det är en mycket stor fara för 
tilltron till rättssystemet, tilläg-
ger han.

Hur kan man nu gå vidare i arbe-
tet att förbättra skatteprocessen?

– Det finns enligt min uppfatt-
ning tre olika frågeställningar: 
1. Systematiska frågor som till ex-
empel ersättning för rättegångs-
kostnader med mera. 2. Dålig 
praxis, till exempel domstolar-
nas tolkning av grov oaktsamhet 
i samband med företrädaransvar. 
3. Domstolarnas inställning till 
skattebetalare och tendenser 
till tveksam bevisvärdering till 
skattebetalarnas nackdel, säger 
Sven-Åke Bergkvist.

– Uppföljning och utvärde-
ring av rapporten och uppvakt-
ning hos lagstiftaren om stärkt 
rättssäkerhet i skatteprocessen, 
säger Börje Leidhammar och 
fortsätter:

– Som exempel vill jag näm-
na det i praktiken strikta be-
talningsansvaret i mål om fö-
reträdartalan samt rätten till 
ersättning för den enskildes pro-
cesskostnader i skatteprocessen 
mot bakgrund av Högsta förvalt-
ningsdomstolens restriktiva be-
dömning i HFD 2019 ref. 16 och 
Högsta förvaltningsdomstolens 
dom den 19 juni 2019, mål nr 
1913-18.

NYHETER

Dialog och processledning ska      ge bättre skatteprocess

Mycket kvar att göra på området

Förslag om kortare 
häktestider utlovas

Regeringen avser att 
inom kort lämna förslag 
som ska säkra att tiden i 

häkte blir så kort som möjligt, och 
att användningen av restriktioner 
för häktade unga ska minska. Det 
uppgav inrikesminister Mikael 
Damberg i ett e-postmeddelande 
till Sveriges Radios Ekoredaktion. 
Beskedet kom efter att Ekot rap-
porterat om att antalet barn som 
häktas har ökat.

Brotten ökade 
något i antal
Under första halvåret 2019 an-
mäldes totalt 757 000 brott, vilket 
är 1 procent fler än under mot-
svarande period föregående år, 
rapporterar Brå. Mest ökade de 
anmälda bedrägeribrotten, med-
an stöldbrotten minskade mest 
jämfört med tidigare perioder. 

Sven-Åke 
Bergkvist.

Börje 
Leidhammar.

Datainspektionen 
granskar polisen

Datainspektionen inle-
der en granskning av 
Polisen och Ekobrotts-

myndigheten för att ta reda på 
om de två myndigheterna har 
dokumenterade rutiner för att 
upptäcka, rapportera och hantera 
personuppgiftsincidenter enligt 
dataskyddsförordningen GDPR.

Datainspektionen kan även 
komma att ställa motsvarande 
frågor till fler brottsbekämpande 
myndigheter under året.

Fler topsas av polisen 
Polisen har ökat antalet 
dna-registreringar ge-
nom topsning i år jäm-

fört med de senaste åren. NFC, 
Nationellt forensiskt centrum, 
redovisar också personproverna 
allt snabbare.

Antalet genomförda topsningar 
har blivit färre de senaste åren 
och därför har Polismyndigheten 
satt särskilt fokus på att öka anta-
let topsningar.  Under årets första 
fem månader har också antalet 
topsningar ökat med nästan 16 
procent i landet, jämfört med 
samma period i fjol. Samtidigt har 
NFC kortat handläggningstiderna 
för personprover av dna.

RAPPORT OM SKATTEPROCESSEN

ADVOKATERNA:

Rapporten Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblan-
dade parter har tagits fram av Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna. Bakom rap-
porten står en arbetsgrupp bestående av advokater, domare från olika förvaltningsdomstolar och representanter 
från Skatteverket. Syftet är att bidra till en enhetlig och förbättrad hantering av skattemålen.

Arbetsgruppen tillsattes efter ett seminarium anordnat av Sveriges advokatsamfund och Stiftelsen Rättvis Skat-
teprocess om kvaliteten i skatteprocessen i juni 2018. Seminariet var en följd av en undersökning bland advokater 
som visade ett lågt förtroende för skatteprocessen i förvaltningsdomstolarna.

OM RAPPORTEN
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Dialog och processledning ska      ge bättre skatteprocess
sikte på domstolarna, som bland 
annat bör styra målen tydligare 
från början och igenom hela 
processen. Flera insatser före-
slås också när det gäller dom-
skrivningen, inte minst för att 
öka tydligheten i domarna. 

anne ramberg är nöjd med att dom-
stolarna, Advokatsamfundet och 
Skatteverket har nått en samsyn 

på problemen kring skattepro-
cessen. 

– Det är angeläget att tilltron 
till skatteprocessen är hög. Rap-
porten kan förhoppningsvis bi-
dra till en bättre hantering av 
dessa mål till gagn för alla par-
ter, inte minst advokaternas kli-
enter, säger hon.

De åtgärder som föreslås i 
rapporten kan framför allt kom-

ma till användning i omfattande 
eller komplicerade mål, men ar-
betsgruppen konstaterar också 
att de mer allmänna råden med 
fördel kan beaktas vid handlägg-
ningen av alla skattemål.

rapporten kan laddas ned från Ad-
vokatsamfundets, Skatteverkets 
och Domstolsverkets webbplat-
ser. MA, UÖ
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Proposition lämnad 
om nytt blåljusbrott

Regeringen vill se 
hårdare straff för den 
som angriper personal 

inom polis, räddningstjänst eller 
ambulanssjukvård under utryck-
ning. I en proposition presenterad 
i juli föreslår regeringen att ett 
särskilt brott, sabotage mot blå-
ljusverksamhet, införs och att 
straffskalan för grovt våld eller 
hot mot tjänsteman ska skärpas 
till fängelse i lägst ett och högst 
sex år. Utredningsförslaget om 
blåljusbrott fick hård kritik från 
Lagrådet, som ansåg att de före-
slagna straffen var oproportio-
nerligt hårda. 

Datainspektionen leder 
sanktionsarbete i EU

Sverige är nu ett av 
ordförandeländerna i 
den EU-arbetsgrupp 

som ska verka för harmonisering 
av sanktionsavgifter enligt data-
skyddsförordningen, GDPR. Sve-
rige företräds av Datainspektio-
nen, som är ansvarig myndighet 
för tillsynen över dataskyddet och 
kan besluta om sanktionsavgifter. 

Arbetet bedrivs inom Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, EDPB, där 
Datainspektionen sedan juli är ord-
förande tillsammans med sittande 
Nederländerna och Storbritannien. 
Riktlinjerna för harmoniserade 
sanktionsavgifter inom EU beräk-
nas bli klara under nästa år.

Förbud mot rasistiska 
organisationer utreds

En parlamentariskt sam-
mansatt kommitté ska 
utreda om det bör införas 

ett förbud mot rasistiska organi-
sationer. Kommittén, som leds av 
Dag Mattsson, justitieråd i Högsta 
domstolen, ska också överväga 
om det bör införas ett särskilt 
straffansvar för deltagande i en ra-
sistisk organisation. Utredaren ska 
även kartlägga hur andra länder 
har hanterat frågan rasistiska or-
ganisationers möjlighet att verka, 
och vilka effekter hanteringen gett. 
Uppdraget ska redovisas senast 
den 28 februari 2021.

Dir. 2019:39 Förbud mot 
rasistiska organisationer

Den nya rapporten ska bland 
annat ge verktyg för att uppnå 
följande resultat:
l Domstolarna ska tidigt vara 
aktiva i processledningen.
l Domstolarna ska i större ut-
sträckning än i dag planera de 
muntliga förhandlingarna med 
parterna.
l Syftet med förhandlingarna ska 
vara tydligt.
l Processen ska inte tyngas av 
onödiga upprepningar.
l Parternas argument ska åter-
ges korrekt och bemötas i domen.

RAPPORTEN I KORTHET

I början av sommaren presenterade arbetsgruppen sina förslag på hur skatteprocessen kan göras mer rättssäker och 
förtroendeingivande.
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Advokatsamfundet sågar
nytt kriminaliseringsförslag
Efter Lagrådets hårda kritik 
mot planerna på att krimina-
lisera medlemskap i terro-
ristorganisationer försöker 
nu regeringen på nytt. Men 
Advokatsamfundet avstyrker 
även det nya förslaget. 

Redan i början av året fick Lag-
rådet pröva ett förslag om kri-
minalisering av medlemskap i 
en terroristorganisation. Lag-
rådet ansåg dock, liksom Advo-
katsamfundet, att förslaget stod 
i strid med den grundlagsskyd-
dade föreningsfriheten. 

Efter omarbetning har nu re-
geringen presenterat ett nytt ut-
kast till lagrådsremiss på områ-
det. I stället för att kriminalisera 
medlemskap föreslår nu reger-
ingen ett straffansvar för den 
som har ”vissa former av sam-
röre med en terroristorganisa-
tion om gärningen är ägnad att 
främja, stärka eller understödja 
terroristorganisationen”. Bland 
de former av samröre som kri-
minaliseras finns att förse orga-
nisationen med vapen eller an-
nan utrustning och att upplåta 
lokal eller mark. 

Utkastet har under sommaren 
remissbehandlats, med blandat 
resultat. Flera remissinstanser 
pekar på att även det modifiera-
de förslaget kan strida mot för-
eningsfriheten. 

Advokatsamfundet hör till de 
hårdaste kritikerna, och avstyr-
ker även det nya förslaget. I re-

missvaret pekas på att de före-
slagna lagreglerna ”i praktiken 
innebär en begränsning av den 
grundlagsskyddade föreningsfri-
heten”. Samfundet anser också 
att förslaget om ett samröres-
brott är allt för oklart formule-
rat, och att proportionaliteten 
kan ifrågasättas.

Risker i arbetet mot penningtvätt belysta
Bristande resurser och kun-
skapsbrist är två av de risker 
som Samordningsfunktionen 
mot penningtvätt och terrorist-
finansiering pekar på i årets 
nationella riskbedömning. 

Riskbedömningen beskriver 
den svenska regimen för be-
kämpning av penningtvätt och 
terroristfinansiering, liksom de 
hot, sårbarheter och risker som 
involverade myndigheter och 
organ samt deras respektive 
verksamhetsutövare står inför 
i arbetet mot penningtvätt och 

terroristfinansiering. Fokus för 
2019 års nationella riskbedöm-
ning har varit att identifiera de 
utmaningar som samordnings-
funktionens medlemmar ställs 
inför i arbetet med att förhin-
dra, upptäcka och lagföra pen-
ningtvätt och finansiering av ter-
rorism samt att belysa hur dessa 
utmaningar påverkar effektivi-
teten i den svenska regimen. I 
nästa riskbedömning kommer 
branscher och sektorer att be-
handlas.

Rapporten lyfter fram risker 
inom flera områden, däribland: 

målvakter och utnyttjade iden-
titeter; brister avseende sprid-
ning, tillgång och framställning 
av information och kunskap 
inom den svenska regimen; av-
saknad av resurser, verktyg eller 
tillräckligt lagstöd; avancerade 
storskaliga penningtvättsupp-
lägg.

den nationella riksbedömningen är 
framtagen av Samordningsfunk-
tionen mot penningtvätt och ter-
roristfinansiering, där Advokat-
samfundet ingår tillsammans 
med 16 myndigheter.

Bland de former av samröre som kriminaliseras finns att förse organisatio-
nen med vapen eller annan utrustning.
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Brå: viss ökning 
av dödligt våld

Det dödliga våldet har 
ökat de senaste åren men 
nivåerna är ändå lägre 

jämfört med i början av 1990-talet. 
Dödligt våld kopplat till kriminella 
konflikter har ökat kraftigt medan 
dödligt familjevåld minskat. Det 
visar en ny studie från Brottsföre-
byggande rådet, Brå.

Dödligt våld i Sverige 1990–2017. 
Omfattning, utveckling och karaktär 

(Brå 2019:6)

MEDLEMSKAP I TERRORORGANISATION

Lagändring ska ge 
fler livstidsstraff

Mord ska bestraffas med 
livstids fängelse i betyd-
ligt större utsträckning 

än tidigare. Det är syftet med en 
proposition som överlämnades 
under sommaren. Straffbestäm-
melsen om mord ändrades 2014 
för att livstidsstraffet skulle 
kunna användas i betydligt större 
utsträckning, men i en dom från 
2016 kom Högsta domstolen fram 
till att lagändringen inte hade för-
ändrat rättsläget. 

Regeringens förslag innebär 
att det i straffbestämmelsen om 
mord anges omständigheter som 
särskilt ska beaktas som skäl 
för att döma till ett livstidsstraff. 
Lagändringen bedöms leda till 
att mord som tidigare lett till 
fängelse i 15–18 år i stället kom-
mer att bestraffas med fängelse 
på livstid.
Prop. 2018/19:138 Straffet för mord

Riksåklagaren ska 
utreda hedersbrott

Riksåklagare Petra 
Lundh ska på reger-
ingens uppdrag utreda 

straffrätten när det gäller så 
kallade hedersbrott. I uppdraget 
ingår att lämna förslag om en 
särskild brottsrubricering just för 
hedersbrott. Lundh ska i utred-
ningen också se över minimistraf-
fet för fridskränkningsbrotten 
och överväga förändringar i 
lagstiftningen om kontaktförbud. 
Syftet är enligt regeringen att yt-
terligare motverka mäns våld mot 
kvinnor. Uppdraget ska redovisas 
senast den 30 september 2020.

Dir. 2019:43 Straffansvar för 
hedersrelaterat våld och förtryck
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Har en advokat som är för-
ordnad till offentligt biträde 
i ett tvångsvårdsmål rätt till 
ersättning för utlägg som 
gäller pappersutskrifter av 
vårdutredningar som en allmän 
förvaltningsdomstol har skickat 
i elektronisk form? Det ska nu 
Högsta förvaltningsdomstolen 
pröva.

Högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD) har meddelat prövnings-
tillstånd i fråga om ett offentligt 
biträdes rätt till ersättning för 
pappersutskrifter.

Advokaten har varit förord-
nad som offentligt biträde i ett 
mål enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Förvaltningsrätten skick-

ade vårdutredningarna i målet 
till biträdet i elektronisk form. 
Biträdet skrev ut utredningarna 
på papper och begärde ersätt-
ning för utskrifterna. Förvalt-
ningsrätten avslog biträdets be-
gäran. Domstolen ansåg att 
utskriftskostnaderna var en 
allmän kontorskostnad som 
skulle täckas av biträdesar-
vodet och därmed inte 
skulle ersättas som ut-
lägg.

advokaten överklagade be-
slutet om ersättning till 
Kammarrätten i Stock-
holm. Advokaten jämförde 
kostnaden med kostnaden för 
utskrift av förundersöknings-
protokoll i brottmål. För sådana 

utskrifter får försvarare ersätt-
ning enligt praxis.

Kammarrätten konstaterade 
att det inte finns något författ-
ningsstöd som ger biträden rätt 
till ersättning för utskrifter av 

vårdnadsutredningar i LVU-
mål motsvarande den rätt till 
ersättning som misstänkta 
och deras försvarare har för 

utskrift av elektroniska 
förundersökningspro-
tokoll i brottmål. Kam-
marrätten avslog begä-
ran om ersättning med 
hänvisning till att det 
rörde sig om en allmän 

kontorskostnad.
Advokaten överklagade kam-

marrättens avgörande till HFD, 
som nu ska pröva frågan.

HFD prövar offentligt biträdes 
rätt till ersättning för utskrift

Kammarrätten avslog begäran om ersättning för pappersutskrifter med hänvisning till att det rörde sig om en allmän
kontorskostnad.
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Förslag: Enklare 
att kamerabevaka

Det ska bli lättare för 
brottsbekämpande 
myndigheter att sätta 

upp kameror på allmänna plat-
ser. Det föreslår regeringen i en 
proposition som överlämnades 
till riksdagen under sommaren. 
Lagförslaget innebär att kame-
rabevakningslagen ändras så att 
Polismyndigheten, Säkerhets-
polisen, Kustbevakningen och 
Tullverket tillåts bedriva kamera-
bevakning utan tillstånd av Data-
inspektionen.

Prop. 2018/19:147 Kamera-
bevakning i brottsbekämpningen 

– ett enklare förfarande

Utredare vill skärpa 
straff för vapenbrott

Den särskilda utredaren 
Kazimir Åberg överläm-
nade i juli sina förslag 

på hur ändringarna i EU:s vapen-
direktiv ska genomföras i svensk 
rätt. Åberg föreslår bland annat 
höjt maximistraff, från fängelse 
i sex år till fängelse i sju år, för 
synnerligen grovt vapenbrott och 
brott mot tillståndsplikten för ex-
plosiva varor. Fler vapenbrott och 
brott mot tillståndsplikten för ex-
plosiva varor ska också bedömas 
som grovt och synnerligen grovt 
brott. Utredaren föreslår också 
att Tullverket får befogenhet att 
hålla kvar försändelser som kan 
antas innehålla vapen eller explo-
siva varor, samt att straffet för 
smuggling av vapen och explo-
siva varor skärps.

Hårdare straff för 
brott mot politiker

Regeringen vill se hår-
dare straff för brott som 
begås mot förtroende-

valda. I en proposition föreslås 
därför att det vid bedömningen av 
straffvärdet särskilt ska beaktas 
om brottet begåtts mot en person 
på grund av att han eller hon el-
ler någon närstående innehaft 
ett uppdrag som förtroendevald 
i stat, kommun, landsting, Same-
tinget eller Europaparlamentet. 
Lagändringen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2020.

Prop. 2018/19:154 
Brott mot förtroendevalda

Högsta 
förvaltnings-

domstolens mål 
nr 1406-19; 

Kammarrättens 
i Stockholm mål 

nr 9535-18
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Advokater får ta
dator till häktet
Besökare till Kriminalvårdens 
lokaler får normalt inte ta med 
datorer. Nya rutiner ska dock 
göra det möjligt för försvarare 
att använda dator eller annan 
elektronisk utrustning.

Av säkerhetsskäl får besökare 
normalt inte medföra elektro-
nisk utrustning in i Kriminal-
vårdens lokaler. Många försva-
rare har dock känt behov av att 
ha tillgång till information på 
elektronisk väg vid häktnings-
förhandlingar. 

Kriminalvården har därför 
infört en ny rutin, och medger 
offentlig försvarare tillstånd att 
föra in dator, surfplatta och mo-
biltelefon på Kriminalvårdens 

lokaler vid häktningsförhand-
ling. Medgivande gäller även 
enskilt samtal med klient som 
genomförs i anslutning till häkt-
ningsförhandlingen. Vid andra 
tillfällen än häktningsförhand-
lingar används Kriminalvårdens 
”häktesplatta”.

Tillståndet att medföra egen 
elektronisk utrustning gäller un-
der vissa förutsättningar. 

www.admincontrol.com

Ett effektivt system att dela känslig information vid tex.
företagstransaktioner, fusioner, börsintroduktioner,

omstruktureringar och upphandlingar.
Marknadens bästa service och support.

DATARUM

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

Läs mer i Rutin rörande offentlig 
försvarares möjlighet att ta med 
dator m.m. vid häktningsför-
handlingar som genomförs 
i Kriminalvårdens lokaler. 
Dokumentet finns på Advokat-
samfundets webbplats.

LÄS MER
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Kronobergshäktet på Kungsholmen i Stockholm.
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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 kursutbudet 
och fler nyheter 
hittar du på vår 

hemsida!
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Haagreglerna om skiljedom i affärs-
relaterade människorättstvister
Nu utvecklas nya skiljedoms-
regler som kan bli en del av 
skyddet för mänskliga rättig-
heter.

Advokat Claes Cronstedt tror att 
skiljeförfarande som föregås av 
medling kan vara ett nytt, effek-
tivt sätt att nå snabb rättvisa i 
tvister om mänskliga rättigheter 
som är affärsrelaterade.

Claes Cronstedt började 
2013 diskutera med miljö- och 
människorättsadvokaten Bob 
Thompson i New York hur män-
niskorättsnormer kan tillämpas 
på civilrättsliga tvister och om 
skiljeförfarande kan lösa pro-
blemen. De bildade en interna-
tional arbetsgrupp tillsammans 
med fyra juridikprofessorer från 
Europa och USA.

Projektet är inriktat på två 
områden. Det första området är 
globala produktionsflöden och 
utvecklingsprojekt. Där är av-

sikten att införa avtalsklausu-
ler om att följa internationella 
människorättsnormer, med en 
avslutande klausul där parterna 
förbinder sig att lösa konflikter 
som uppkommer genom skilje-
förfarande. Därmed kan enskil-
da som menar att de är offer för 
affärsrelaterade kränkningar av 
mänskliga rättigheter som tred-
je part ta initiativ till skiljeför-
farande eller träda in i ett pågå-
ende förfarande.

det andra området omfattar tvister 
som uppstår utan att ett skiljeav-
tal finns. Där får parterna avgöra 
om de vill nå en snabb lösning 
genom medling och skiljedom, 
eller processa med oviss utgång 
i utländsk domstol och riskera 
hätska kampanjer i medier och 
på nätet. Skiljeförfarandet kan 
äga rum varhelst parterna öns-
kar, oavsett var kränkningen 
ägde rum, och skiljedomen kan 

verkställas i de 156 länder som 
har antagit New York-konventio-
nen om erkännande av utländ-
ska skiljedomar.

En kommitté med tretton le-
damöter utarbetar nu ett förslag 
till regler för förfarandet under 
namnet  ”Haagreglerna om skil-
jedom i affärsrelaterade männis-
korättstvister”. Ordförande för 
kommittén är professor Bruno 
Simma, tidigare domare i In-
ternationella domstolen i Haag. 
Projektet finansieras av staden 
Haag och får stöd av neder-
ländska utrikesdepartementet. 
En rad intressenter bidrar med 
synpunkter genom ett system 
för onlinekonsultation.

Förhoppningen är att de slut-
giltiga reglerna ska presenteras 
i december i år.

Besvikelse från IBAHRI över kenyanskt LGBTIQ+-avgörande
international bar associations män-
niskorättsinstitut IBAHRI är 
besviket över beslutet i maj av 
High Court i Kenya att inte för-
klara att lagstiftning från koloni-
altiden som belägger homosex-

uella handlingar med upp till 14 
års fängelsestraff strider mot Ke-
nyas författning.

– IBAHRI är djupt oroat över 
de höga nivåerna av diskrimine-
ring och förföljelse av LGBTIQ+-

personer i Kenya och allmänt i 
Afrika. Beslutet är en förlorad 
möjlighet att upprätthålla deras 
grundläggande rättigheter, säger 
Anne Ramberg, en av IBAHRI:s 
ordförande.

Den slutgiltiga versionen av skiljedomsreglerna ska presenteras i Haag i december 2019.

Anne Ramberg, en av IBAHRI:s 
ordförande.

Åklagare inte behöriga att 
utfärda arresteringsorder

EU-domstolen fann i en 
dom i maj att en åkla-
garmyndighet, som inte 

är självständig från  medlems-
landets regering, inte är behörig 
att utfärda en europeisk arreste-
ringsorder. I domen konstaterar 
EU-domstolen att tyska åklagar-
myndigheter inte är tillräckligt 
oberoende av regeringsmakten 
utifrån EU:s rambeslut om ar-
resteringsorder, i motsats till den 
litauiska riksåklagaren.

EU-domstolens mål C-508/18, 
C-82/19 och C-509/18
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IBAHRI fördömer åter-
upptaget dödsstraff
International Bar Associations 
människorättsinstitut IBAHRI för-
dömer starkt beslutet av USA:s 
regering att fastställa avrätt-
ningsdatum för fem dödsdömda 
fångar. Regeringen bryter därmed 
ett 16 år långt informellt morato-
rium för federala avrättningar.

– Dödsstraffet är ett barbariskt 
och inhumant bruk som inte kan 
rättfärdigas under några omstän-
digheter. Vi uppmanar USA:s re-
gering att bibehålla moratoriet för 
det federala dödsstraffet med det 
slutliga målet att avskaffa döds-
straffet, säger Anne Ramberg, en 
av IBAHRI:s ordförande.

Advokat – Slovakiens 
första kvinnliga president

Zuzana Čaputová, tidi-
gare advokat, är sedan 
den 15 juni Slovakiens 

första kvinnliga president. Zuzana 
Čaputová var verksam som advo-
kat med egen firma från 2010 till 
mars 2019, då hon utträdde ur slo-
vakiska advokatsamfundet. Fram 
till valsegern var hon vice ordfö-
rande i det socialliberala partiet 
Progressiva Slovakien, som hon 
var med om att grunda 2018.

www.cilc.nl/project/
the-hague-rules-on-

business-and-human-
rights-arbitration/
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FATF:s vägledning ska göra 
det lättare för advokater att 
arbeta mot penningtvätt utifrån 
riskvärdering.

Arbetsgruppen för finansiella åt-
gärder (FATF) fastställde i juni 
en vägledning för hur advokater 
kan genomföra FATF:s rekom-
mendationer genom en riskba-
serad metod.

Bland de organisationer som 
har deltagit i arbetet med att ut-
arbeta vägledningen finns den 
internationella advokatorgani-
sationen International Bar As-
sociation, IBA.

Utgångspunkten för metoden 
är att advokaterna ska identifie-
ra, utvärdera och förstå de ris-
ker för penningtvätt och ter-

rorfinansiering som advokater 
är utsatta för och kunna vidta 
lämpliga åtgärder för att mins-
ka riskerna.

Viktiga punkter i vägledning-
en förklarar skyldigheten för ad-
vokater att identifiera och veri-
fiera verkliga huvudmän och ger 
exempel på förenklade, normala 
och utökade åtgärder för klient-
kännedom. 

vägledningen utgår från att advo- 
kater är verksamma inom en 
mycket heterogen bransch, från 
ensampraktiserande advokater 
till stora internationella advo-
katbyråer. Riskvärderingen ska 
anpassas till advokatfirmans 
storlek, inriktning och kom-
plexitet.

de vanligaste riskkriterierna är

l geografisk risk
l klientrisk
l transaktionsrisk.
FATF:s vägledning ger exem-

pel på riskfaktorer under varje 
kategori.

arbetsgruppen för finansiella åt-
gärder (Financial Action Task 
Force – FATF) är ett mellan-
statligt organ som fastställer in-
ternationella standarder för att 
bekämpa penningtvätt, finansie-
ring av terrorism och finansie-
ring av spridning av massförstö-
relsevapen.

Ny vägledning mot penningtvätt
ska förenkla för advokater

Iranska misstänkta ska hindras träffa advokat
international bar associations män-
niskorättsinstitut IBAHRI ut-
trycker djup oro över ett förslag 
till ändringar i Irans brottmåls-
lagstiftning.

Enligt förslaget skulle åklaga-
ren få rätt att omedelbart under 
20 dagar beröva den som miss-
tänks för brott mot nationell 
säkerhet, terrorism och ekono-

miska brott rätten till advokat. 
Beslutet att hindra den miss-
tänkte att träffa en advokat ska 
därefter kunna utsträckas på 
obestämd tid.

I Iran är de som misstänks för 
brott mot den nationella säker-
heten ofta människorättsakti-
vister, journalister och politiska 
dissidenter som grips för att de 

fredligt har utövat sina mänsk-
liga rättigheter.

– Nu är tilltalade i Iran be-
gränsade till att välja försvarare 
från en lista godkänd av dom-
stolsväsendets chef. Lagförsla-
get hotar att försvaga rätten till 
advokat ytterligare, säger Anne 
Ramberg, en av IBAHRI:s ord-
förande.

Utgångspunkten är att advokater ska identifiera, utvärdera och förstå de risker för penningtvätt och terrorfinansie-
ring som de kan utsättas för.
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Sekretessavtal får inte 
hindra anmälningar

Brittiska underhusets 
kvinno- och jämställd-
hetskommitté uppmanar 

i en rapport det engelska advo-
katsamfundet Law Society att se 
över sina riktlinjer om sekretess-
avtal. 

Kommittén vill att tillsynsorga-
net Solicitors Regulation Autho-
rity (SRA) gör det klart att advo-
katbyråerna måste följa stränga 
etiska regler när de utformar 
sekretessavtal. Kommittéord-
föranden Maria Miller säger att 
byråerna har en plikt att skapa en 
trygg miljö för sina anställda. 

Förra året varnade SRA ad-
vokatbyråerna för att använda 
sekretessavtal till att hindra 
anställda att rapportera sexuella 
övergrepp.

IBAHRI fördömer döds-
straff  mot tonåring

International Bar As-
sociations människo-
rättsinstitut IBAHRI 

fördömer att Saudiarabien kan 
utdöma dödsstraff mot Murtaja 
Qureiris, som bara var 13 år när 
han greps 2014. Murtaja Qureiris 
har hållits häktad sedan dess och 
är nu 18 år.

– Det här ärendet är en arrogant 
demonstration av de saudiska 
myndigheternas inhumana brist 
på respekt för rättsstatliga värde-
ringar och skyddet för mänskliga 
rättigheter, säger Anne Ramberg, 
en av IBAHRI:s ordförande.

www.fatf-gafi.org/ 
publications/ 

documents/Guidance- 
RBA-legal-professionals.html

Barrister ny 
brittisk lordkansler

Den engelske advo- 
katen Robert Buck- 
land har utsetts till ny 

brittisk lordkansler och därmed 
justitieminister i premiärminister 
Boris Johnsons regering. Lord-
kansler betraktas som det högsta 
världsliga ämbetet i Storbritan-
nien. 

Robert Buckland blev engelsk 
barrister 1991 och antogs som 
queen’s counsel 2014 i samband 
med att han utsågs till solicitor 
general, biträdande kronjurist. 
Han blev ledamot av det brittiska 
parlamentet 2010.
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Generalsekreterare Anne Ramberg har tagit samfundet in i en ny 
era och satt Advokatsamfundet på kartan. En eldsjäl, en kraftkvinna 
och ett medialt geni lämnar scenen efter att ha varit med om stora 
framgångar, ridit ut svåra stormar och upplevt oräkneliga dramer. 

Men Ramberg kommer inte att tystna, lovar hon.
TEXT: TOM KNUTSON

V i träffas på slaget klockan tio den 
14 juni på hennes kontor sedan näs-
tan tjugo år. Anne Ramberg har haft 

ett intensivt dygn. Under gårdagen hölls det 
årliga advokatfullmäktigemötet i Stockholm. 
Därefter den stora fullmäktige-
middagen på Operaterrassen 
med rekordmånga deltagare 
– förmodligen för att det var 
Rambergs sista middag som 
generalsekreterare i detta sam-
manhang. Det blev sent.

Morgonen därpå gick hon upp 
klockan fem för att medverka i 
SVT 07.20 med anledning av att 
hon är en av årets sommarpra-
tare i SR. Därefter begav hon 
sig hem för att skriva ett blogg-
inlägg till dagens nyhetsbrev 
från Advokatsamfundet. Sedan 
till kansliet för intervjun. Därefter väntar 
porträttfotografering till denna artikel. 

Naglarna är perfekt manikyrerade och 
klart lysande i smultronrött, likaså är make-

upen fulländad, och den ljusa dräkten är klan-
derfri och ackompanjerar sommaren elegant.

– Nu börjar jag piggna till, säger hon och 
skrattar lite, kikar fram under luggen och tar 
en liten klunk kaffe.

Idén att hon skulle ansöka till 
uppdraget som generalsekrete-
rare sommaren 1999 var inte 
hennes. Tvärtom, hon trivdes 
fint med sitt arbete som affärs-
advokat och hade inte några pla-
ner på ett karriärbyte. Ända tills 
hon uppmanades av den arbets-
grupp som styrelsen utsett för 
att sköta rekryteringen. 

– Då startade en process i mig, 
och jag ville verkligen ha upp-
draget. Jag hade ju varit enga-
gerad under en lång tid i advo-
kat- och rättsstatsfrågor, och 

jag hade stor erfarenhet av arbete från oli-
ka uppdrag, bland annat som ordförande i 
Stockholmsavdelningen och ledamot av hu-
vudstyrelsen, inom samfundet. Jag kunde 

frågorna så jag kände mig trygg. Jag hade 
också haft ett gott samarbete med min fö-
reträdare, som var fantastiskt lojal och un-
derbar mot mig på alla sätt när jag började.

Anne Ramberg, som var en av en handfull 
kandidater, blev riktigt tänd på att ta sig an 
uppdraget och skrev ett tre sidor långt do-
kument med sin programförklaring, som hon 
överlämnade till styrelsen. Hon reser sig går 
till sitt dokumentbibliotek och lägger fram 
pappersarken.

– Jag ville att advokaterna skulle ta mer 
plats i samhällsdebatten, värna advokatrol-
len och oberoendet, sammanfattar hon.

Det var en förändringens tid som rådde. 
Sverige hade gått med i EU; internationali-
seringen hade börjat ta fart. Den tillträdan-
de generalsekretaren skulle inte följa sin fö-
reträdares fotspår, utan staka ut en ny och 
mer samhälleligt orienterad kurs. Ett uttalat 
mål från styrelsen var att göra Advokatsam-
fundet mer tydligt och till en starkare röst 
i samhällsdebatten och Rättssverige. ”Sätta 
Advokatsamfundet på kartan”.

Tid att
lämna över

» 

ANNE RAMBERG TAR AVSKED

”JAG VILLE ATT 
ADVOKATERNA 

SKULLE TA 
MER PLATS I 
SAMHÄLLS- 
DEBATTEN, 

VÄRNA ADVOKAT - 
 ROLLEN OCH 

OBEROENDET.”
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Anne Ramberg fick uppdraget. Hösten 
1999 arbetade hon tre månader halvtid pa-
rallellt med den avgående generalsekretera-
ren Lars Bentelius. Därför blev det en odra-
matisk succession.

– Men Lars sista arbetsdag då jag följde 
Lars ut till den väntande taxin var det väldigt 
känslosamt, minns Anne Ramberg.

Under sin första tid på kansliet inledde 
Anne Ramberg en omfattande omorganisa-
tion och ett stort digitaliseringsprojekt. Det 
ledde i sin tur till förändringar i gruppdy-
namiken, enligt Ramberg, som tillägger att 
det första året på kansliet blev lite stökigt. 

ETT FÖRÄNDRAT UPPDRAG
När Ramberg tillträdde var innehållet i upp-
draget som generalsekreterare ett helt annat 
än i dag. En del är sig dock likt, som advokat-
etiken, disciplinnämndens verksamhet och 
uppgiften att vara chef över kansliet. De se-
naste åren har dock chefsjuristen Maria Bil-
ling i praktiken varit kanslichef, understry-
ker Anne Ramberg och tillägger att det har 
varit en medveten strategi. Enligt stadgarna 
ska generalsekreteraren vara kanslichef. Men 
dessa borde ändras, menar Ramberg, efter-
som de är otidsenliga; i praktiken är det inte 
längre ändamålsenligt att generalsekretera-
ren också är kanslichef med allt vad det inne-
bär av daglig administration.

Den stora skillnaden i dag jämfört med för 
tjugo år sedan är att generalsekreterarupp-
draget är betydligt mer extrovert med omfat-
tande kontakter med domstolar, myndighe-
ter, organisationer, universitet samt medier 
inte minst. Dessutom är uppdraget betydligt 
mer internationellt inriktat. 

Anne Ramberg menar att blandningen av 
uppgifter är det som gör arbetet så stimu-
lerande.

– Jag har faktiskt tyckt att det varit roligt 
att gå till arbetet varje dag. Ofta vet jag inte 
hur dagen kommer att gestalta sig. Det är 
nog den stora spridningen av uppgifter som 
gjort att jag stannat kvar så länge, säger hon 
och tillägger entusiastiskt:

– Mötet med människor, ledamöter, perso-
ner i rättsväsendet, medier, vanliga människ-
or, föreläsningar och debatter gör uppdraget 
mycket levande. Det är en väldigt inspire-
rande helhet!

FLERA VIKTIGA DEBATTER
Under Anne Rambergs år har flera debat-
ter rasat, som direkt eller indirekt involve-
rat Ramberg, såväl inom samfundet som i 
samhället.

Tidigt under Rambergs tid som generalse-
kreterare aktualiserades frågan om advoka-
ter skulle få investera i klientbolag och ta be-

talt i aktier. En annan omdiskuterad fråga var 
multi-disciplinary partnerships, MDP. Advo-
katsamfundet förklarade att det varken var 
tillåtet att ta betalt i annat än sedvanliga be-
talningsmedel eller att det var förenligt med 
god advokatsed för en advokat att ingå i en 
firma som också var en revisionsbyrå, och 
därmed dog frågorna.

Under våren 2005 utlöstes den så kalla-
de controlled auctions-debatten, som i kort-
het gick ut på att advokater från olika af-
färsjuridiska byråer ville ha en översyn av 
de vägledande reglerna om god advokatsed 
och särskilt en förändring av reglerna om in-
tressekonflikter. Man hade även förslag som 
rörde försäljning av Advokatsamfundets hus 
på Djurgården, ekonomi, lokalavdelningarna 
och Advokatsamfundets relationer samt hur 
disciplinverksamheten är uppbyggd.

» 

Familj
Sambo med advokat Claes 
Lundblad, en vuxen son från 
ett tidigare äktenskap, fyra 
bonusbarn med familjer, tre 
bröder med familjer

Kör
Mini Cooper

Favoritplats
Lantstället Sannebo vid 
 Vänerns strand

Favoritapp
Twitter

Äter helst
Pasta, fisk och grönsaker

Läser just nu
Maciej Zarembas Huset med 
de två tornen

Favorithobby
Långfärdsskidor

Okänd talang
Älskar att laga mat

PERSONLIGT: ANNE RAMBERG

Anne Ramberg på hennes kontor sedan nästan tjugo år.
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Det hela mynnade så småningom ut i att 
en utredning tillsattes och nya reviderade 
vägledande regler om god advokatsed togs 
fram. Reglerna om intressekonflikter ändra-
des dock inte så som vissa affärsadvokater 
önskat.

– Vi har nu förändrat och moderniserat 
vårt etiska regelverk. Jag tillhörde dock dem 
som tyckte att vi inte skulle mjuka upp re-
gelverket mer än vad vi nu har gjort. En in-
ställning som jag fortfarande vidhåller, kom-
menterar Ramberg. 

På slutet av 00-talet var Anne Ramberg en 
av de tydligaste kritikerna av den så kallade 
FRA-lagen som då debatterades intensivt.

Dessa debatter handlade om för ad- 
vokatyrket principiella sakfrågor. Frågan 
om upprätthållandet av advokatens kärn- 
värden versus affärsjuristernas önskemål  

om ökad lönsamhet, konstaterar Anne Ram-
berg.

Men i debatten om kungen och oskulds-
presumptionen blev situationen en helt an-
nan.

I sin kritik av medierna i samband med 
kung Carl XVI Gustafs påstådda besök på 
sexklubbar uttalade sig Ramberg i medier 
och skrev i sin blogg, juni 2011, om vikten av 
att oskyldighetspresumtionen tillämpas även 
när det gäller kungen. Under ett par veckor 
fick hon uppleva hur det är att vara utsatt för 
ett medialt drev riktat mot henne och med 
återkommande krav, även från advokater, på 
att hon skulle avgå från sin post.

– Det är en erfarenhet som jag är oerhört 
tacksam att ha varit med om, och som jag ab-
solut inte skulle vilja vara utan. Människor 
som utsätts för drev reagerar på olika sätt. 

Jag bestämde mig för att inte att backa. Jag 
vidhåller att det jag sa var korrekt, och det 
känns väldigt skönt. Jag mådde inte dåligt 
alls under tiden, säger Anne Ramberg, som 
konstaterar att i den här typen av situatio-
ner är det nästan alltid någon som får läm-
na sin post.

– Har man en svag ordförande och en il-
lojal styrelse då ligger man illa till. Men jag 
hade en otroligt lojal ordförande, nämligen 
Tomas Nilsson. Med Tomas bredvid mig 
kände jag mig fullständigt trygg. Och jag 
hade också styrelsen bakom mig, säger hon 
och tillägger allvarsamt:

– Starka ordförande har integritet. Starka 
ordförande som har gjort sin karriär är obe-
roende. De behöver inte söka stöd hos oli-
ka grupperingar. Det är viktigt när det blå-
ser. Stefan Lindskog är ett annat exempel på 
en utomordentligt bra och stark ordförande. 
Han lät sig inte heller styras av ovidkomman-
de hänsyn under controlled auction-bråket.

Debatterna har som sagt varit flera, men 
den så kallade ordförandedebatten under vå-
ren 2017 kom att skapa större motsättningar 
än på länge mellan advokater. Den handla-
de om personfrågor, poängterar Ramberg. 
Debatten väckte även uppmärksamhet långt 
utanför den egna kåren. Striden gällde om 
advokatfullmäktigemötet skulle följa valbe-
redningens förslag eller den alternativlista 
som ett antal advokater presenterade. Vid 
fullmäktigemötet valdes alternativlistans 
förslag.

– Debatten skadade samfundet. En del 
tyckte det var roligt när det blev debatt. Men 
det är aldrig roligt när det blir debatt om 
personer på det sätt som det blev. Det fanns 
ovärdiga inslag som jag tyckte var väldigt 
otrevliga, och då talar jag inte om de perso-
ner som var föremål för val, säger Ramberg 
och  fortsätter:

– Jag tyckte det inträffade var olyckligt, 
men jag tycker att vi på ett utomordentligt 
bra sätt kommit över det. Min roll var att jag 
satt med i valberedningen, och jag var lojal 
med valberedningens enhälliga förslag. Det 
ansåg jag vara min absoluta skyldighet. Det 
hade varit konstigt om generalsekreteraren 
hade gått ut och drivit en annan linje. Att det 
sedan blev andra som framgångsrikt drev en 
alternativ linje är en annan sak. Men nu rå-
der lugn och harmoni.

FÖLJ KOMPASSEN!
Åren som generalsekreterare har varit syn-
nerligen intensiva. Men Anne Ramberg har 
inte brytt sig om att räkna arbetstimmarna. 
Begreppet ”balans i livet” är inte något som 
väglett henne.

– Jag har aldrig eftersträvat balans i livet. 
Tycker man att någonting är roligt då fyller 
ju inte balansen egentligen någon funktion. » 

Anne Ramberg på hennes kontor sedan nästan tjugo år.
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» Har man småbarn måste man ju ha någon 
form av balans, men jag har ju inte småbarn, 
säger Ramberg som anser att metaforen le-
der tanken fel.

– Många unga i dag talar om balans i li-
vet. För många av dem betyder det att man 
i hela livet ska kunna göra alla saker precis 
lika mycket, och inte göra avkall på något. 
Men så fungerar det ju inte. I olika delar av 
livet måste man prioritera olika, och då mås-
te man vara beredd att göra avkall på vissa 
saker. Man kanske inte kan träna varje dag 
och gå på teater lika ofta eller vad det nu är 
man väljer, säger hon.

Anne Ramberg har varit med och genom-
fört flera förändringar och insatser inom sam-
fundet: utbildningsverksamhet för advokater, 
advokatexamen, krav på fortbildning, priset 
Stockholm Human Rights Award, Advokat-
dagarna, förändrat advokatetiskt regelverk, 
juristnätverket Hilda samt flera pro bono-
projekt, däribland tsunamiprojektet. Hon 
poängterar att hon inte vill lyfta fram någon 
av insatserna enskilt framför någon annan.

– Man måste se till helheten! Allt hänger 
ihop. Advokatexamen, krav på fortbildning 
och gratis utbildningsverksamhet i advokat-
etik är centralt. När man sedan ska tala om 
rättsstaten och värnet av rättsstaten förut-
sätter det att advokaterna också har en hög 
kvalitet. De måste vara både etiskt och pro-
fessionellt högstående. Det är då man får en 
röst och omgivningen lyssnar.

Under Rambergs år som generalsekrete-
rare har Advokatsamfundet förvandlats från 
att vara en av många relativt okända orga-
nisationer till att bli en av de tydligaste som 
tränger igenom i samhällsdebatten. 

Hur gick det till?
– Jag har nog haft en kompass. Om man 

har en egen inre kompass, och har skapat 
sina ramar, då vet du vad du ska göra i olika 
situationer, säger Anne Ramberg och tilläg-
ger att en del av svaret är att Advokatsam-
fundet är remissinstans, och mycket av vad 
hon har framfört kommer från de synpunk-
ter samfundet haft i sina remissyttranden.

Ledarskap handlar, enligt Ramberg, om att 
ha en kompasskurs och sedan få människor 
att inspireras.

– Du kan inte göra det här ensam. Allt vi 
gjort har skett med stöd av ledamöterna, 
styrelsen, kansliet och alla dem som deltar 
i olika organ utan ersättning. Det gäller att 
förklara och förmedla varför man ska gå i 
en viss riktning och varför det är viktigt. Då 
måste du tro på det själv. Gör man det tror 
jag att man får med sig människor, om de har 
förtroende för dig. Då känner sig människor 
trygga, tror jag.

MEDIERNA
En uppgift, kanske den viktigaste, som Anne 

Kansliet har under 
Rambergs tid utvecklats, 

och huset på Laboratorie-
gatan används i dag 

på ett helt annat sätt 
än tidigare. Som chef 
för kansliet har Anne 

Ramberg strävat efter att 
ge ansvar under frihet.
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Ramberg fick av styrelsen var att genom 
ökad medialt genomslag bli en central ak-
tör i den rättspolitiska debatten. Den upp-
giften torde de flesta vara ense om att hon 
har lyckats med. Få organisationer har en 
företrädare som så tydligt som Anne Ram-
berg personifierar den. Men sedan går upp-
fattningarna isär.

Många, såväl advokater som andra, har 
uppskattat hennes envisa och konsekven-
ta hållning i frågor om enskildas integritet, 
värnandet om rättsstaten, advokatkårens 
oberoende och kärnvärden samt kritik av 
Skatteverket. Men när Ramberg varit lika 
konsekvent i frågor om mänskliga rättighe-
ter och inte minst i frågor om flyktingar, då 
har kritik kommit från advokater och andra 
debattörer. Man har menat att 
Anne Ramberg är för politisk.

– Jag tycker att den kriti-
ken är felaktig. Skälet till det 
är att det följer redan av FN:s 
riktlinjer för advokatsamfun-
dens roll i samhället (UN gui-
ding principles on lawyers), 
att vi ska värna rättsstaten och 
mänskliga rättigheter och av 
våra stadgar att våra erfaren-
heter ska komma samhället till 
godo, säger Ramberg och be-
rättar att det sker på olika sätt. 
Advokatsamfundet deltar i re-
missarbetet, som experter i sto-
ra utredningar och genom att 
delta i den rättspolitiska de-
batten. Och just det var något 
som Ramberg uttryckligen fick 
i uppgift när hon tillträdde, un-
derstryker hon.

– Rättspolitik är inte partipo-
litik. Men all lagstiftning är resultatet av po-
litiska beslut. Så när enskilda partier föreslår 
olika saker, en del mer problematiska än an-
dra, finns det skäl att tydligt reagera, säger 
hon bitskt och tillägger med skärpa:

– Den omständigheten att kritik framförs 
mot ett förslag som kommer från ett visst 
parti betyder inte att man är partipolitisk. 
Det handlar om att tillvarata de principer 
som vi ska skydda, nämligen demokratiska 
rättsstatliga principer.

Följer du din kompass, oavsett vilket parti 
som lägger fram förslag?

– Ja, verkligen oavsett parti. Dessutom är 
det ju omöjligt att ha någon ordning på par-
tierna eftersom de så ofta byter uppfattning 
i snart sagt alla frågor. Jag är väldigt distan-
serad från partipolitik, säger Anne Ramberg 
bestämt och knackar med pekfingret hårt i 
bordsskivan.

Måsars hesa skrin utanför vid den glittran-
de Djurgårdsbrunnskanalen letar sig emel-
lanåt in genom de öppna glasdörrarna, och 

då och då tar sig en lätt bris in och skänker 
svalka.

En återkommande fråga till Anne Ram-
berg är hur hennes medieträning gått till 
och hur hennes mediestrategi är utformad. 
Svaret är att hon aldrig gått på någon medie-
träning. Genom att sitta i Pressens opinions-
nämnd i sex år fick Ramberg erfarenhet av 
och förståelse för hur journalister arbetar. 
Inte heller har hon någon pressekreterare. I 
stället tar hon samtalen själv direkt när jour-
nalister hör av sig. Hennes mediestrategi har 
varit konkret och kort.

– Jag har varit noga med att aldrig ljuga. 
Det är väldigt dumt överhuvudtaget, särskilt 
i media. Och jag bestämde mig även för att 
tacka nej till intervjuer när jag inte behärska-

de ämnet. Sedan beslöt jag mig 
för att vara väldigt tillgänglig. 
Det var ju ett verktyg för att 
få ut sitt budskap, säger Anne 
Ramberg och fortsätter:

– Man ska inte vara så ängs-
lig. Jag kan inte förstå den sto-
ra rädsla som många hyser för 
medier. För egen del vet jag 
inte om jag, med undantag för 
drevet som rörde kungen, upp-
levt att jag har blivit felciterad 
eller illasinnat behandlad.

Ramberg deltar numer ofta i 
medier, som expert med upp-
gift att beskriva hur en viss 
fråga ska uppfattas i sitt rätts-
politiska sammanhang snarare 
än att besvara frågor som rör 
advokatkåren. Anne Ramberg 
skrattar lätt och säger att en 
förklaring är att det kan vara 
svårare för domare och åklaga-

re i vissa situationer att svara på frågor. Hon 
tillägger att domare och åklagare utökat sin 
närvaro i medier, något som hon välkomnar.

– Ytterst har vi samma grundläggande in-
tresse av att bidra till förtroendet för rätts-
systemet. 

Det mediala intresset för rättsfrågor är 
mångfaldigt större i dag jämfört med när 
Anne Ramberg tillträdde. Den viktigaste 
förklaringen, enligt henne, är utvecklingen 
efter terroristattackerna den 11 september i 
USA 2001, som ledde fram till en omfattan-
de terroristlagstiftning, ett arbete som på-
gått sedan dess. 

En annan förklaring är den organiserade 
brottslighetens starka framväxt. 

– I dag utgör den ett hot mot samhälls-
strukturen. Därför blir det ett enormt fokus 
på straff- och straffprocessrätt. 

Trots återkommande förfrågningar från 
medier om hemma hos-reportage har Anne 
Ramberg medvetet valt att skydda sitt pri-
vatliv.

– Mitt privatliv är ointressant. Om man 
väljer att spegla det i medierna riskeras att 
fokus förflyttas från uppdraget till privatper-
sonen. Dessutom har inte min familj eller 
mina vänner gjort mitt yrkesval, och det är 
även ett sätt att skydda min familj. 

Sociala medier slog igenom globalt i sam-
band med den arabiska våren 2011. Ramberg 
har en blogg och twittrar regelbundet. Hen-
nes syn på dessa medier är kluven. Den po-
sitiva sidan är att de bidrar till ökad kunskap 
och demokrati, men den mörka baksidan är 
nätgläfs, trollsvansar och hatstormar. Många 
samhällsdebattörer har därför släckt sina 
konton och tystnat.

– Det är verkligen en fara, när det uppstår 
en självcensur och det öppna samtalet be-
gränsas. Sådant hotar ytterst själva demo-
kratin.

Anne Ramberg har åtskilliga gånger varit 
utsatt för upphetsade hatstormar i sociala 
medier och på nätet.

– När jag utsätts för det där, då blir jag en 
teflonpanna, säger hon bestämt och konsta-
terar att hon inte varit rädd någon gång.

– Egentligen inte, det vore att överdriva. 
Det har dock varit stunder då det varit obe-
hagligt för personalen på kansliet. Men jag 
har alltid gått ut med min hund på prome-
nader som vanligt.

ADVOKATKÅRENS UTVECKLING
Under Anne Rambergs år som generalsekre-
terare har advokatkåren gått mot en starkt 
ökad specialisering och internationalisering. 
Spetskunskap har ersatt breda kunskaper. 
Unga jurister måste i dag tidigt bestämma 
sig för inriktning och vilken nisch de vill ar-
beta inom. Ramberg menar att utvecklingen 
visserligen är oundviklig men tillägger:

– Lite grand sörjer jag den här utveckling-
en eftersom den inte gagnar förståelsen för 
advokatrollen på ett djupare plan.

Själv hade hon förmånen att under sina 
tidiga år få arbeta brett och få en förståel-
se och känsla för advokatyrket. Hon näm-
ner särskilt advokat Kjell Hökerberg, hennes 
första arbetsgivare, som en viktig förebild.

En fara med specialiseringen är att den 
leder till att advokatkåren blir allt mer he-
terogen.

– Samtidigt är en av Advokatsamfundets 
viktigaste uppgifter att verka för en samman-
hållen kår där vi förenas i synen på en gemen-
sam yrkesidentitet, säger hon och fortsätter:

– Jag är rädd för tendensen att affärsjuri-
diken produktifieras och att man distanserar 
sig från den traditionella rådgivarrollen. Det 
finns en risk att advokatrollen urholkas och 
att yrket förvandlas till en business.

Den absolut viktigaste framtidsfrågan 
för advokatkåren är, enligt Anne Ramberg, 
värnandet av den demokratiska rättsstaten. 

”RÄTTSPOLITIK 
ÄR INTE PARTI-

POLITIK. MEN ALL 
LAGSTIFTNING ÄR 
RESULTATET AV 
POLITISKA BE-

SLUT. SÅ NÄR EN-
SKILDA PARTIER 
FÖRESLÅR OLIKA 
SAKER, EN DEL 

MER PROBLEMA-
TISKA ÄN ANDRA, 
FINNS DET SKÄL 

ATT TYDLIGT 
REAGERA.”
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– Den är nämligen under uppluckring och 
är utsatt för allvarliga hot. Har vi inte en de-
mokratisk rättsstat har inte advokaten någon 
roll att fylla. Förutsättningen för att advo-
katens klienter ska komma i åtnjutande av 
sina rättigheter är att det finns en rättsstat 
med oberoende advokater och domstolar, ett 
samhälle som inte är korrupt och fria medier. 
Allt hänger samman, säger Anne Ramberg 
och fortsätter:

– Om vi lyckas med detta, då är den vik-
tigaste frågan att värna advokatyrket och 
advokatetiken. Att inte ge efter 
för olika påtryckningar, att inte 
släppa på intressekonfliktsreg-
lerna och liknande. Vi måste 
vara vänner med verkligheten. 
Men det kan aldrig vara så att 
vi ska släppa på advokatetiken 
bara för att man inte vill avstå 
från uppdrag. Advokatetiken 
ska vara advokatens varumär-
ke. Disciplinnämnden har en 
central roll när det gäller advo-
katyrkets legitimitet. Nämndens 
ledamöter lägger ned ett mycket 
stort arbete. 

Advokaternas engagemang 
i Advokatsamfundet varierar 
över tiden liksom i andra orga-
nisationer, konstaterar Ramberg och tilläg-
ger:

– Vissa advokater engagerar sig oerhört 
mycket och gör ovärderliga insatser. Goda 
exempel är Claes Peyron, Börje Samuelsson, 
Lena Frånstedt Lofalk och Bo Ahlenius. De 
har alla bland annat verkat i huvudstyrel-
sen och i disciplinnämnden. Dessutom har 
vi alla som deltar i remissarbetet. Skulle det 
inte vara för alla de som engagerar sig skulle 
Advokatsamfundet inte vara vad det är i dag.

– Ytterst är det ledamöterna som skapar 
Advokatsamfundet och värdet av organisa-
tionen. Därför är det så viktigt att få män-
niskor att engagera sig. De som gör det tyck-
er att det är inspirerade och roligt och blir 
ambassadörer för samfundet, säger Ramberg 
som önskar att än fler advokater skulle en-
gagera sig, och även i det rättspolitiska sam-
talet. 

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN OCH KANSLIET
En av alla generalsekreterarens uppgifter är 
att vara ansvarig utgivare för tidskriften Ad-
vokaten. Under hennes tid har tidningen för-
ändrats på ett genomgripande sätt. Från att 
innehålla cirka 30 sidor till dagens dubbla 
sidantal eller mer, en rad nya inslag har in-
förts som praktisk juridik, gästkrönika, må-
nadens advokat och att chefredaktören har 
en egen spalt. Ännu viktigare är att tidskrif-
ten ändrat karaktär till att belysa de stora 
förändringarna i advokatvärlden och rättsvä-

sendet i stora temasatsningar i varje utgåva.
– Stora delar av rättsväsendet, många po-

litiker och journalister läser Advokaten, och 
den är verkligen en viktig spelare i Rättssve-
rige i dag, säger Anne Ramberg som samti-
digt konstaterar att för många i tidningsbran-
schen är tillvaron bister.

– Just att hålla fast vid att ge ut Advokaten i 
pappersformat blir därför ännu viktigare. En 
tryckt tidning läses på ett mer kvalitativt sätt 
än en digital utgåva, poängterar hon.

Kansliet har under Rambergs tid utveck-
lats, och huset på Laborato-
riegatan används i dag på ett 
helt annat sätt än tidigare. Var-
je vecka hålls seminarier och 
föreläsningar. Personalen är i 
dag i stort sett lika stor som då 
Anne Ramberg tillträdde, men 
sammansättningen är en annan. 
Samtidigt har antalet ledamöter 
fördubblats. Antalet administra-
törer är betydligt färre medan 
juristavdelningen har fördubb-
lats. En utbildningsavdelning 
har tillkommit, som håller ett 
stort antal kurser i kansliet. 
Även tidskriften Advokatens re-
daktion har under Rambergs tid 
flyttat in i huset, och utvecklats 

till ett slags mediehus.
Som chef för kansliet har Anne Ramberg 

strävat efter att ge ansvar under frihet. 
– Jag tror att jag har utvecklats och lärt 

mig att delegera. De som arbetar här ska ha 
stor frihet. Det tror jag har varit en bidragan-
de orsak till att många anställda, inte minst 
nyckelpersoner, har stannat länge. 

Anne Ramberg konstaterar att Advokat-
samfundet har flyttat fram sin position un-
der de senaste tjugo åren.

– Det hade aldrig varit möjligt om det inte 
varit för ett väldigt väl fungerande kansli 
med människor som är professionella och 
lojala. Där har jag haft en fantastisk förmån 
som jag kommer att sakna stort.

Anne Ramberg är en omvittnat stor djur-
vän och har egen hund. Under hennes tid har 
kansliets anställda kunnat ha med sig sina 
hundar till arbetsplatsen. Men den epoken 
är över nu eftersom den tillträdande gene-
ralsekretaren är allergisk.

– Det har varit en fantastisk förmån för alla 
oss som har haft hund, att kunna ha med sig 
hunden hit. Det är bra för alla arbetsplatser. 
Både hussar, mattar och gäster som kommit 
hit har mått bra av det. Det har varit väldigt 
uppskattat, men vi kan givetvis inte välja ge-
neralsekreterare utifrån om personen är al-
lergisk eller inte mot hundar. 

RÖD TRÅD? 
Somliga karriärplanerar, så inte Anne Ram-

berg. Ändå går det att skönja en röd tråd ge-
nom hennes yrkesgärning.

– Jag har tagit tillfället i flykten när det har 
erbjudits mig, och det har jag gjort i olika 
sammanhang. Och jag har tagit det även när 
det har varit utanför min komfortzon. Det 
är väl det som gör att man utvecklas, an-
nars blir man alldeles för bekväm, säger hon 
och tillägger:

– Jag har rätt så lätt för att ändra mig, sam-
tidigt som jag vet vad jag vill. Sedan kan det 
gå lite för fort och jag kan vara lite för iv-
rig ibland.

I Rambergs kontor finns dokument stap-
lade i prydliga högar, som berättar att Anne 
Ramberg är inne i de sista arbetsdagarna på 
kontoret, och att hon städar och rensar ut 
akter och dokument. Hennes känslor inför 
det kommande uppbrottet i slutet av augus-
ti är kluvna.

– Man ställer ju in sig på någonting. Det 
känns bra att efter tjugo år så kan jag säga …
Jag har ju arbetat rätt så mycket. Det bästa 
är väl att i framtiden inte ha en almanacka, 
som är uppbokad precis hela tiden. Jag kom-
mer att ha rätt mycket i almanackan ändå, 
men den kommer inte att vara kolsvart. Den 
friheten ser jag positivt på, säger hon och 
fortsätter sakta:

– Sedan är det ett slags vemod och ett sor-
gearbete när man lämnar alla medarbetare, 
huset och … det här har ju varit mitt hem 
nästan. 

Vad kommer du att sakna mest?
– Jag tror att det kommer att bli en stor om-

ställning för mig. Det är ofta svårt att tala om 
hur en dag ska se ut eftersom det händer så 
mycket. Det har kommit att bli så att man är 
i ett slags flöde. Jag är medveten om att det 
kommer att bli tystare. Jag kanske kommer 
att tycka att det blir jätteskönt, det vet man 
ju inte. Men jag är medveten om det som fö-
reteelse, säger hon stilla. 

Fast helt tyst blir det knappast. Anne Ram-
berg fortsätter sitt uppdrag som en av två 
ordförande i International Bar Associations 
människorättsinstitut, IBAHRI, en uppgift 
som kräver en hel del arbete. Dessutom har 
Ramberg en rad internationella och natio-
nella styrelseuppdrag.

Författarplaner umgås hon för närvaran-
de inte med. Det lär bli mer tid på familjens 
lantställe i Dalsland. 

Och så fortsätter hon att skriva på en pri-
vat blogg, som lanseras när hon slutar på 
samfundet.

– Jag kommer inte att kunna avstå från att 
lägga näsan i blöt, eftersom jag brinner för 
demokrati- och rättsstatsfrågor. Så det kom-
mer jag att fortsätta med. Jag kanske till och 
med skriver debattinlägg i tidskriften Advo-
katen.

Hon skrattar till och ler. ¶

”SEDAN ÄR DET 
ETT SLAGS VE-
MOD OCH ETT 
SORGEARBETE 

NÄR MAN 
LÄMNAR ALLA 

MEDARBETARE, 
HUSET OCH … 

DET HÄR HAR JU 
VARIT MITT 

HEM NÄSTAN.”
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Att bejaka det komplexa
kan vara       en motståndshandling

jag växte upp i östgötska motala, vid Vätterns strand. Det 
gav mig en dialekt som i dag är till stor glädje för mina 
Malmöbarn. De är storstadsglin som gillar att retas ge-
nom att härma mina vackra öppna ö:n och den bondska 
intonationen. 

Jag fick även med mig något annat från Motala. Från 
mina föräldrar.

Min pappa Hans var – och är fortfarande – småstads-
advokat. Han försvarar ofta samma individer, med ojäm-
na mellanrum. De är personer som kan sköta sig ett tag, 
men som inte sällan hamnar snett igen. 

Min mamma Ylva var polischef när jag var barn, på 
1970- och 80-talen. Först var hon polisintendent i Mo-
tala, senare polismästare i Linköping. Hon och hennes 
poliskolleger såg det lidande som pappas klienter kunde 
ställa till med. 

Mamma hade polisblicken, pappa hade försvararens 
perspektiv. Middagsdiskussionerna blev intressanta. Så 
här kunde det låta, lite tillspetsat:

– Nu har vi äntligen gripit den där galningen Jögge. 
Han kom i en stulen bil på Storgatan, hög som ett hus, 
med en pistol på sätet bredvid.

– Jögge? Det är en bra kille, innerst inne. 
– Skämtar du, Hasse? Jögge, bra kille? 
– Haft lite otur bara. Sist jag träffade Jögge hade han 

varit ren i sex månader. Hade skaffat tjej och snackade 
om ett jobb.

– Just det, hans tjej ja. Har du sett henne? Värsta blåti-
ran. Vem har gjort den tror du?

– Inte Jögge i alla fall, det tror jag inte. Han har gjort 
en del i sina dar, visst, men slåss? Har jag aldrig sett.

– ”Gjort en del i sina dar”, jo vars. På stationen säger 
de att det kommer bli lugnt i stan ett tag nu när Jögge 
sitter inne.

– Sitter inne? Jögge är väl inte dömd än? Och var det 
verkligen hans pistol där på sätet? Vi får se hur det går i 
rätten. 

För mig och mina syskon blev middagarna lite som att 
titta på en spännande tennismatch. En hård serve, följd 
av en lurig retur tillbaka. Och så en lång och intensiv 
slagduell. Vi lärde oss något viktigt: flera till synes mot-
stridiga saker kan vara sanna på samma gång. Jögge kan 
vara både ett offer och en skurk, beroende på när man 
träffar honom och vilka glasögon man har på sig.

Jag har försökt ta med mig det synsättet in i journalis-
tiken. Saker är sällan svartvita och enkla. Det finns ofta 
många giltiga perspektiv på en fråga. 

1997 flyttade jag ner till skåne, till Malmö, och började job-
ba på Sydsvenskan. Det var en intressant tid för en sam-
hällsintresserad reporter. 

I skånska kommuner fanns en typ av politiska partier 
som då inte var så vanliga i resten av landet: lokala anti-
invandringspartier som Sjöbopartiet, Skånepartiet, Bur-
lövs väl och Framstegspartiet. De spelade på rasism och 
på misstro mot invandrare, och var en del av det skånska 
politiska landskapet.

Samtidigt började ett litet nationalistparti, Sverigede-
mokraterna, att växa med Skåne som bas. De som i dag 
styr partiet pluggade i Lund då, runt millennieskiftet: 
Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Richard Jomshof. 
På studentrum och pubar planerade de förvandlingen av 
partiet som varit nerlusat med gamla nazister till något 
som fler kunde tänka sig att rösta på.

Jag bevakade SD:s framväxt för Sydsvenskan, och 
skrev en bok om partiet. ”Jag är inte rabiat. Jag äter piz-
za” kom ut 2010, samma år som SD gjorde sitt inträde i 
riksdagen. 

Boken innehåller många exempel på när Sverigede-
mokrater ger uttryck för antidemokratiska och rasistiska 
uppfattningar. Där finns även texter om hur SD:are drab-
bas av antidemokratiska övergrepp från omgivningen. 

Det var en annan tid då, under det tidiga 2000-talet. 
SD:are kunde bli knivskurna och misshandlade på grund 
av sitt politiska engagemang. Och de blev inte sällan sär-
behandlade i arbetslivet.

GÄSTKRÖNIKA

NIKLAS ORRENIUS
Årets mottagare av Advokatsamfun-
dets journalistpris, DN-journalisten 
Niklas Orrenius, söker sig till de kom-
plicerade berättelserna. Bejakandet av 
det komplexa och det till synes motstri-
diga har kommit att bli till något mer 
än ett journalistiskt ideal för honom.
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Gymnasieläraren Richard Jomshof, i dag SD:s partise-
kreterare, fick gång på gång sparken från olika lärarvika-
riat. Elever gillade honom och sa att han behandlade alla 
med respekt – men rektorer och skolchefer var rädda att 
ha honom kvar. De ville inte se rubriker som ”Ledande 
Sverigedemokrat lärare på Växjöskola” i lokaltidningen, 
och valde ofta att sparka honom, trots att det stred mot 
svensk lagstiftning.

Parallellt med sin lärargärning var Richard Jomshof 
chefredaktör för partitidningen SD-kuriren, som publi-
cerade rasistiska artiklar och antimuslimsk propaganda. 
Tidningen stod för en farlig hatisk retorik som tyvärr 
inte har minskat i styrka sedan dess.

Richard Jomshof och andra SD:are var lite som Jögge: 
offer i ett sammanhang, förövare i ett annat. Och tid-
ningsläsarna behövde få se alla sidor av saken, för att 
själva kunna bilda sig en uppfattning.

jag har fortsatt att söka mig till de komplicerade berät-
telserna. För några år sedan bestämde jag mig för att ta 
rygg på den dödshotade konstnären Lars Vilks. 

Efter att al-Qaida satte ett pris på hans huvud år 2007 
tvingas Lars Vilks leva som en fånge i sitt eget land, 
på hemlig ort och med livvaktsskydd dygnet runt. Vid 
minst tre tillfällen har terrorister försökt döda honom. 

Samtidigt har han blivit ett slagträ för en nationalis-
tisk och antimuslimsk rörelse som drar alla muslimer 
över en kam och som avhumaniserar och sprider hat 
mot vanliga hyggliga muslimer. Vilks gör själv inte detta, 
men han har inget emot att delta i antimuslimska konfe-
renser exempelvis.

Så, har Vilks något ansvar för hatretoriken mot musli-
mer? Vilka är egentligen yttrandefrihetens gränser? Var-
för har vi så stora problem med radikal islamism i Sve-
rige? Det är frågor som jag försöker undersöka i boken 
”Skotten i Köpenhamn”.

 
de senaste sju åren har jag varit anställd på DN. Chefre-
daktör Peter Wolodarski har uppmuntrat mig att borra i 
komplexa och infekterade frågor.

Hösten 2013 avslöjade vi den svenska polisens olag-
liga massregistrering av tusentals romer, varav 1 300 var 
barn, i det så kallade Kringresanderegistret. 2017 slog 
Svea hovrätt fast att registreringen varit olaglig och att 

den skett på etnisk grund, vilket polisen förnekat. Tu-
sentals drabbade fick skadestånd.

Jag har fortsatt att bevaka SD för DN. I december 2014 
publicerade vi reportaget ”Den leende nationalismen”, 
där SD-toppen Björn Söder sådde tvivel kring judars 
och kurders och arabers rätt att vara svenskar.

I år har det för min del handlat mycket om terrorsek-
ten IS och dess offer. Fotograf Lotta Härdelin och jag 
reste i våras till Irak och Syrien för att skildra verklighe-
ten efter det så kallade kalifatets fall. 

I helveteslägret al-Hol i Syrien träffade vi sju föräld-
ralösa svenska barn som pratade göteborgska och bad 
att vi skulle ta med dem hem till Sverige. De sju barnens 
pappa var Michael Skråmo, en ökänd IS-terrorist och re-
kryterare från Göteborg som dödades under slutstrider-
na i våras. Deras mamma Amanda Gonzales var också 
en IS-anhängare som dödats.

I Sverige fanns ett hat mot de sju syskonen. Föräldrar-
nas brott hade liksom kletat på dem. För oss på DN var 
det viktigt att separera barnen från föräldrarnas illgär-
ningar. Det handlar om anständighet och om individu-
ellt ansvar. Vi tror inte på arvssynd i vårt samhälle. 

Samtidigt träffade vi överlevande från IS folkmord 
mot yazidier, och berättade deras historier. Kvinnor och 
barn som varit slavar hos den terrorsekt som lockat så 
många svenskar, och som plågats på de vidrigaste vis.

jag har haft turen att få verka på tidningar och hos bok-
förlag som förstår det som jag och mina syskon lärde oss 
av mamma och pappa vid middagsbordet: att tillvaron är 
mångfacetterad och komplex. Och till min glädje märker 
jag att det finns ett sug efter journalistik som inte försö-
ker kamma alla strån åt samma håll.

I en tid där skräniga populister och oseriösa medi-
er vinner gehör med endimensionella budskap tycks 
många törsta efter djup och nyanser. Och för mig har be-
jakandet av det komplexa och det till synes motstridiga 
kommit att bli till något mer än ett journalistiskt ideal. 
Det har blivit en motståndshandling.

Niklas Orrenius
Årets journalistpristagare, journalist på Dagens Nyheter

Att bejaka det komplexa
kan vara       en motståndshandling

GÄSTKRÖNIKA
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Klimatomställning
ger uppdrag

för advokater
Klimatförändringarna och behovet av omställ-
ning till förnybara energikällor ger spännande 

och viktiga uppdrag till de advokater som satsat på 
energirätt. Omställningen innebär samtidigt stora 
utmaningar för rättssystemet. Och allt oftare ställs 

klimatmålen mot andra gröna värden.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: ENERGIRÄTT
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limatförändringarna har under de senas-
te åren toppat den politiska agendan 

både nationellt och internationellt. I 
dag är de allra flesta eniga om att 

vi behöver ställa om vårt sätt att 
leva, och inte minst hur vi ut-

vinner energi. Kol, olja och 
naturgas ska ut, vindkraft, 

biogas och solenergi in, 
medan kärn-

kraften har 
en något 
mer oklar 

ställning i de politiska diskussionerna. 
EU driver på i omställningen. Under vintern och vå-

ren antogs hela åtta rättsakter som fått samlingsnamnet 
”Ren energi för alla européer”, med bland annat krav 
på ökad användning av förnybara energikällor. Paketet 
ska implementeras i EU-länderna inom två år. 

Som alla stora samhällsförändring-
ar lämnar klimatomställningen också 
spår i rättsväsendet. Utbyggnaden av 
vindkraften har under senare år lett 
till en rad domstolsprövningar när 
olika intressen överklagat planera-
de nya kraftverk. Även reglerna om 
intäktsramar för elnätsbolagen har 
orsakat en lång rad domstolspröv-
ningar. 

I juni meddelade dessutom Mark- 
och miljööverdomstolen prövnings-
tillstånd för Preems planerade ut-
byggnad av raffinaderiet i Lysekil. 
Utbyggnaden har tidigare godkänts 
av miljödomstolen, men överklagats 
av bland andra Naturskyddsfören-
ingen. 

Nya energianläggningar kräver lång planering, stora 
investeringar och omfattande miljökonsekvensanalyser. 
Här finns alltså mycket nytta att göra för advokater med 
kunskap på området – och många spännande uppdrag 
mitt i den politiska hetluften. 

FÅ ADVOKATER VERKSAMMA
– Området är komplext, med många regler, tekniska 
detaljer och stort politiskt intresse för att styra, säger 
advokat Pia Pehrson på advokatfirman Foyen, och till-
lägger att politikerna är ”inne och petar på alla möj-
liga nivåer”.

Hennes byrå satsar mycket på energirättsområdet, 
med 17 advokater och jurister som arbetar i stor ut-
sträckning med energi, både med investeringar och 
transaktioner på området, och rådgivning kring det 
omfattande regelverket.

Pia Pehrson själv har tidigare arbetat på Vattenfall. 
Flera av hennes kolleger kommer också från energifö-
retag, vilket underlättar kontakterna med branschen 

och förståelsen av den ganska komplicerade verksam-
het som energiföretagen sysslar med. 

– Man kan inte sticka under stol med att det är myck-
et teknik. Du får inte som advokat vara rädd för att ta 
hjälp och ställa frågor, även om man lär sig mycket ef-
ter hand. Men ett intresse för naturvetenskap och tek-
niska lösningar är givet när man jobbar med energian-
läggningar, säger Pia Pehrson.

Kunskap om branschen och dess särskilda förutsätt-
ningar är helt avgörande för att lyckas, anser advoka-
ter som specialiserat sig på energirätt. Kanske är också 
detta en förklaring till att förhållandevis få advokater 
ger sig på energirätten på allvar.  

– Energirätten är ganska långt från ren lagtexttillämp-
ning. Den är ett hantverk där det behövs både bransch-
kunskap och juridisk erfarenhet, säger advokat Tove 
Andersson på Setterwalls Advokatbyrå.

Hon arbetar med såväl de regulatoriska frågorna som 
energirätten i samband med investeringar och trans-

aktioner, och uppger att hennes byrå 
arbetar strategiskt med att integrera 
de olika kompetenserna som krävs 
för att serva energibranschen så att 
klienterna får initierad hjälp med hel-
hetslösningar.  

Även Ramberg Advokater har se-
dan många år en grupp jurister spe-
cialiserade inom energirätt, där ad-
vokat Maria Hagberg är verksam. 
Hon upplever att de verkliga specia-
listerna inom energirätten i Sverige 
är ganska få. 

– Många är kallade, men få är utval-
da, som det heter. Det är en relativt 
hög tröskel in till det energirättsliga 
området, säger hon.

I jämförelse med exempelvis 
grannlandet Norge, som har en egen gas- och oljepro-
duktion och därmed också fler advokater på området, 
är den svenska energirättsmarknaden relativt liten. 
Men konkurrens finns, konstaterar advokaterna – även 
från andra länder.

– Det har mycket att göra med att det är och har varit 
en del transaktioner och riktigt stora utländska inves-
teringar i exempelvis vindkraftsparker och infrastruk-
tur. I de projekten kommer ibland de utländska advo-
katerna in, berättar Maria Hagberg. 

KRÄVS PROJEKTLEDNING
På storbyrån Mannheimer Swartling arbetar mer än 
50 personer inom energigruppen med regulatoriska 
frågor, transaktioner och tvister inom energiområdet. 
Advokat Therese Strömshed är en av dem och är spe-
cialiserad på energi- och elmarknadsfrågor. Hon kon-
staterar att de energirättsliga ärendena blivit allt mer 
internationella. 

– Större energiinfrastrukturprojekt är ofta gränsöver-
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”Energirätten är 
ganska långt från ren 
lagtexttillämpning. 
Den är ett hantverk 
där det behövs både 

branschkunskap och 
juridisk erfarenhet.” 

tove andersson

Tove Andersson.

Pia Pehrson.
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skridande och projektet måste tillståndsprövas och för-
hålla sig till flera länders nationella lagstiftningar, sä-
ger hon.

Det räcker alltså inte längre att bara kunna hjälpa 
klienten att navigera i det legala ramverket. Det krävs 
också omfattande förmåga till projektledning av stora 
team, och att advokaterna kan hålla ihop projektet i 
förhållande till flera länder, påpekar Therese Ströms-
hed, och fortsätter:   

– Vi ser också en ökad komplexitet i ärendena. Den 
tekniska utvecklingen är fantastisk på energiområdet, 
men lagstiftningen hänger inte med alls. 

Hon exemplifierar med utbyggnaden av elvägar för 
tunga transporter i Sverige. En elvägsoperatör träffas 
i dag av samma lagstiftning och krav som ett vanligt 
nätbolag när det gäller anslutningsplikt, intäktsregle-
ring och mät- och rapporteringskrav. Att då hitta flexi-
bla och rimliga lösningar i förhållande till en lagstift-
ning som egentligen är tänkt att reglera en helt annan 
typ av nätverksamhet blir många gånger komplicerat.

Advokat Rudolf Laurin på advokatbyrån Wistrand 
har lång erfarenhet av rådgivning inom energirätt. Han 
menar att energirätten rör många rättsområden och 
det därför kan vara en fördel att ha arbetat inom olika 
juridiska fält.

– Det behövs erfarenhet inte bara av regler eller av 
transaktioner. Vi som arbetar med detta har ofta va-
rit inne i upphandlingsrätt, konkurrensrätt och många 
områden. Den här kompetensen som är mer överskri-
dande borde bli mer efterfrågad, säger han. 

Utvecklingen går alltså, enligt Rudolf Laurin, delvis 

stick i stäv med den annars så omtalade specialiserings-
tendensen inom advokatkåren. 

– På sikt kanske det växer fram en ny specialisering, 
att du är generalist inom specialområdet. Kanske är 
det så att juridisk projektledning blir ett specialområ-
de, vilket i sin tur innebär att du ska kunna lite om och 
ha en viss erfarenhet av många frågor, säger Laurin.

ENERGIPOLITIKEN RYCKIG
Samtliga intervjuade advokater konstaterar att energi-
rätten har en god lönsamhet. Tove Andersson berättar 
att Setterwalls grupp för energi och råvaror är en av 
dem som växer starkast på byrån just nu. 

– Vi ser att många utländska investerare har intresse 
av att satsa på energianläggningar i Sverige. Och där 
kapitalet finns, finns också behovet av legal rådgivning, 
säger hon och tillägger att elpriset också är en viktig 
faktor bakom utvecklingen.

En annan viktig faktor som kan främja investeringar 
är förstås politikernas tydliga markeringar om en om-
ställning till förnybara energikällor. Tove Andersson, 
som arbetar mycket inte minst med vindkraftsetable-
ringar, ser ett ökat intresse för långsiktiga satsningar i 
och med politikens inriktning. 

– För några år sedan var läget för vindkraftsbran-
schen väldigt osäkert. Många vilade på hanen och vå-
gade inte riktigt trycka på knappen. Nu blåser så att 
säga helt andra vindar, fastslår hon. 

Även Maria Hagberg konstaterar att politiska beslut 
på energiområdet kan få stora återverkningar både ju-
ridiskt och ekonomiskt. » 
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– Hela sektorn styrs ju trots allt av politiska beslut, 
direkt eller indirekt. Besluten har väldigt stor inverkan 
på vilken typ av energimarknad vi har. Och i och med 
att investeringarna inom energisektorn ofta är så pass 
stora så spelar det exempelvis stor roll om man har en 
beskattning eller tar bort en beskattning, eller om det 
införs andra styrmedel för att underlätta för olika en-
ergislag, säger Maria Hagberg. 

Energiområdet är också, mer än inom många andra 
rättsområden, föremål för en rad olika styrmedel för 
att påverka både konsumenters och producenters age-
rande. 

– I Sverige har vi ju traditionellt använt skatter i stor 
omfattning. Men på senare år har vi sett mer av mark-
nadsbaserade styrmedel av typen utsläppsrätter och 
elcertifikat, som handlar om att gynna produktion av 
förnybar el. Det är ett annat sätt att styra mot en kli-
matvänligare energiproduktion, säger Maria Hagberg, 
som ger råd om hur dessa styrmedel ska hanteras och 
hur man förhåller sig till dem. 

Pia Pehrson upplever att energipolitiken känneteck-
nas av en viss ryckighet och många oklarheter.

– Regelverket inte är så förutsägbart och tydligt som 
det borde vara för att främja investeringar och för att 
få en bra tillvaro för branschaktörerna, fastslår hon.

Energilagstiftningen vilar dessutom i mycket hög 
grad på EU-rättsliga källor, vilket också komplicerar 
det hela. 

– Det händer mycket på EU-nivå som gör att lagstif-
tarna springer lite i otakt. Ibland är EU:s kompromis-

ser svåra att tolka. Medlemsstaterna hittar sina egna 
lösningar, bara för att rättstillämparen sedan ska titta 
på EU-nivå igen, konstaterar Pia Pehrson. 

”ENERGI ÄR FULT”
Att politikerna är fast beslutna att möta klimathotet 
är förstås glädjande, anser advokaterna. Samtidigt är 
de överens om att det krävs mer än målsättningar och 
politiska klyschor för att nå dit – och att mycket ar-
bete återstår.

– Politikernas vilja har dock än så länge inte fått till-
räckligt genomslag i rättstillämpningen. Min erfarenhet 
är att den politiska drivkraften om vad som krävs för 
att minska klimatpåverkan inte är riktigt förankrat hos 
de myndigheter som är remissmyndigheter i tillstånds-
prövningar, säger Therese Strömshed, och fortsätter:

– Ofta ser myndigheterna endast till det intresse som 
de blivit utsedda att bevaka. Tyvärr finns det ingen 
myndighet i dag som har ett dedikerat uppdrag att be-
vaka intresset för en minskad klimatpåverkan. Just den 
obalansen återspeglas tyvärr lite för många gånger i 
domstolarnas bedömningar när klimatnyttan får stryka 
på foten för ett lokalt miljöskyddsintresse.

Therese Strömshed syftar på att myndigheter och 
domstolar som har till uppgift att miljöpröva energi-
satsningar också är skyldiga att beakta andra miljöhän-
syn – som skyddet av olika hotade arter, möjligheten 
till friluftsliv eller risken för bullerstörningar. Motsätt-
ningarna har i dag uppmärksammats i forskningen och 
fått beteckningen ”grönt mot grönt” (se artikel på s. 36). 

”Energi är per 
definition fult i Sverige. 

Energi är förknippat 
med att det påverkar 

miljön på ett 
negativt sätt. ” 

rudolf laurin

Rudolf Laurin.
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– När det gäller nyetableringar och industrins för-
utsättningar att ställa om till en mer miljövänlig eller 
energieffektiv produktion eller produkter så är dagens 
regelverk i flera avseenden alldeles för fyrkantigt och 
innehåller för mycket ”silotänk”. Regelverket ger inte 
utrymme för en samlad helhetsbedömning där klimat-
nyttan ges en tillräckligt stor betydelse, anser Therese 
Strömshed. 

Rudolf Laurin anser att politiken i Sverige bär med 
sig ett arv av inbyggt motstånd mot energiproduktion 
generellt, som också sätter spår när förnybara energi-
källor ska bedömas. 

– Energi är per definition fult i Sverige. Energi är för-
knippat med att det påverkar miljön på ett negativt 
sätt, säger han. 

Resultatet har blivit att förnybara energikällor som 
vindkraft utsätts för samma typ av prövning som svårt 
miljöförstörande industrier. Klimatnyttan får inte till-
räcklig plats. Rudolf Laurin pekar också på beskattning-
en av energi, som han menar skulle kunna användas be-
tydligt bättre för att gynna klimatvänliga energikällor. 

FINNS FLASKHALSAR
Ett annat problem som möter den som vill satsa på 
energiproduktion i Sverige är de långa handläggnings-
tiderna hos myndigheter och domstolar. Det tar helt 
enkelt mycket lång tid att få till stånd en miljöpröv-
ning. För vindkraften tillkommer också den kommu-
nala vetorätten, som kan sätta käppar i hjulen för nya 
vindkraftsparker (se artikel på s. 36). 

– Alldeles för långa tillståndsprocesser och överbe-
lastade myndigheter gör att Sverige halkar efter när det 
gäller förutsättningarna för att bygga ut för nya energi-
slag och energiinfrastruktur, säger Therese Strömshed. 

Hon tillägger att investeringsviljan för gröna infra-
struktur- och industriprojekt finns hos många bolag 
men att de ofta förblir orealiserade på grund av det 
omfattande regelverket och de långa ledtiderna. 

– Det är inte rimligt att det ska behöva ta uppemot 
tio år att få alla tillstånd för ett energiinfrastrukturpro-
jekt på plats, anser Therese Strömshed.

Även Pia Pehrson lyfter fram de långa handlägg-
ningstiderna som ett stort problem. Många gånger or-
sakas de av nya regler som stoppas in i befintliga re-
gelverk och gör hela processen än mer komplicerad, 
menar hon. 

– Det är en flaskhals, det är ju allmänt känt vid det 
här laget, med alla dessa nya krav. Man tänker liksom 
inte igenom, när man gör ändringar och tillägg i lag-
stiftningen, hur det här ska tragglas igenom prövnings-
systemet, säger hon. 

En särskild källa till oro nu är de nya kraven med 
 moderna miljövillkor som ställs på alla Sveriges vat-
tenkraftverk, och som nu ska implementeras (se fakta- 
ruta). 

– Det är tusentals vattenkraftverk som ska komma 
igenom miljöprövningssystemet. Och det finns väldigt 
mycket annan verksamhet som också ska prövas, sä-
ger Pia Pehrson.

Rudolf Laurin konstaterar att det i många år, sedan 

Therese Strömshed.
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» miljöbalken trädde i kraft, diskuterats hur tillstånds-
processerna för energianläggningar ska förenklas och 
påskyndas – utan synbara resultat. 

– Min teori om varför man inte lyckas i Sverige är att 
vi har en väldigt hög ambitionsnivå när det gäller miljö-
skydd. Det är svårt att förena med en 
smidig och snabb tillståndsprövning. 
För att vi ska kunna göra det enklare 
och smidigare så måste vi sänka am-
bitionsnivån, säger han. 

ELNÄTEN EN SVAGHET
Ett annat område som orsakat många 
tvister, och där stora juridiska utma-
ningar är att vänta, är elnäten. När nu 
allt mer av industrier och fordon ska 
drivas med el, i stället för med fossila 
bränslen, växer insikten om att elnä-
ten helt enkelt inte kommer att räcka 
till i framtiden.

Redan i dag kan elnätens begräns-
ningar ställa till det. I början av som-
maren fick exempelvis livsmedelsfö-
retaget Pågen i Skåne nej till att öka 
sin produktion vid fabriken i Malmö, eftersom energi-
bolaget Eon inte kunde garantera eltillförseln. Pågen 
överväger nu att flytta produktionen utomlands.

Maria Hagberg ser en risk för brist i överföringskapa-
citet i elnäten vilket kan få konsekvenser för hela sam-
hället om inte elnäten utvecklas i takt med den ökade 
efterfrågan på el. Hon pekar också på att exempelvis 
nya skatter har visat sig riskera slå hårt mot lokal el-
produktion vid kraftvärmeverk, el som skulle kunna 

underlätta kapaciteten i elnäten och därmed krafttill-
förseln till företag som Pågen. 

Samtidigt uppmanas konsumenterna att byta ut sina 
bensin- och dieselbilar mot eldrivna fordon. 

– För det behövs inte bara el utan också överförings-
kapacitet, så att el verkligen kan till-
handahållas till de eldrivna fordonen, 
fastslår Maria Hagberg.

Rudolf Laurins advokatbyrå Wi-
strand företräder i dag Svenska kraft-
nät, som nu för första gången på länge 
ska börja bygga nya nät. Utbyggnaden 
skapar en rad nya frågor och potenti-
ella tvister, konstaterar Laurin.

– Hur ska de komma åt marken, an-
lägga de vägar som behövs och han-
tera virket till exempel? Tidigare när 
man byggde så var detta ingen frå-
ga, man tog marken och använde vä-
garna, på 60- och 70-talet, säger Ru-
dolf Laurin, som tvivlar på att det då 
skrevs komplicerade juridiska avtal 
kring kraftbolagens rätt att komma 
åt ledningarna. I dag är kraven an-

norlunda. 
– I dag är det stora värden inblandade, vilket gör att 

markägarna är oerhört medvetna om sina rättigheter, 
säger han och fortsätter:

– Sedan har du alla stockholmare, göteborgare och 
malmöbor som har flyttat ut på landet och både är 
skrivkunniga och har pengar, och som börjar bevaka 
sina rättigheter.

Dagens tvister på elnätsområdet handlar dock främst 

”Alla de här politiska 
målsättningarna om-

sätts ju sedan i juridik, i 
rättsregler. Då behöver 

man tolka dem, för-
hålla sig till de rätts-

reglerna, avtala utifrån 
dem och så vidare.” 

maria hagberg

I maj klubbade EU de fyra sista av sam-
manlagt åtta nya rättsakter på energiområ-
det. Målet är ambitiöst, och nu måste med-

lemsländerna starta implementeringen.

FOKUS: ENERGIRÄTT

 Energipolitiken är i mycket stor utsträckning en 
EU-fråga i dag. EU är en öppen marknad för en-
ergi, enligt artiklarna 194 och 114 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 
Detta har förverkligats genom en rad paket som syftat 
till att liberalisera gas- och elmarknaden inom unionen. 

Fram tills nyligen har EU framför allt strävat efter 
att liberalisera handeln med energi. Men med växande 
klimatoro hörs nu nya tongångar. 

2016 kom en ny energistrategi och flera nya lagför-
slag från kommissionen i syfte att ”erbjuda konsumen-
terna säker, hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt 
överkomlig energi”. Fokus är nu att säkra en hållbar 
energi- och klimatpolitik, samt att garantera energi-
tillförseln för EU-länderna. Energipolitiken har också 
en säkerhetsdimension: EU är i dag världens största 
energi importör, vilket framställs som problematiskt ur 
hållbarhets- och säkerhetssynpunkt. 

Vägen framåt beskrevs av kommissionen i fem punk-
ter:

l Energitrygghet, solidaritet och förtroende.

EU går före för ren energi

Maria Hagberg.
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om intäktsramarna för elnätsbolagen, som sedan 2012 
är hårt reglerade (se faktaruta på s. 40).

– Här har man skruvat på regelverket många gånger 
under hela tiden som regleringen funnits till. Det har 
resulterat i många stora processer omkring nättarif-
ferna och hur stora de får vara, säger Maria Hagberg, 
och tillägger att alla sådana faktorer som gör att något 
händer på en marknad innebär arbete för juristerna.

Nu planeras dessutom ännu en regeländring, och för-
modligen ännu fler processer. 

MER ADVOKATNYTTA ATT GÖRA
Fler processer och avtal, och mer arbete för advoka-
ter på energiområdet tycks alltså vara att vänta. Ru-
dolf Laurin delar den uppfattningen, och drar paral-
leller till när man bygger om en stad, som just nu hans 
hemstad Göteborg. 

– Det är som när man ska exploatera en stad – du tän-
ker inte på juridiken omedelbart, men det blir väldigt 
mycket juridik när du väl kommer till genomförandet. 
Samma sak här: ska vi plötsligt ersätta den befintliga 
infrastrukturen för hur vi transporterar oss, producerar 
elkraft och värme, då måste det rimligen bjuda på en 
hel massa juridiska frågor. Det är den ena sidan. Den 
andra är att det är väldigt mycket pengar det handlar 
om. Förekomsten av mycket pengar innebär troligen 
mer insatser från advokatvärlden, säger Laurin.

Maria Hagberg hoppas förstås, som de andra advo-
katerna, på en minskad användning av fossila bräns-
len. Men även hon räknar med att omställningen kan 
ge mer arbete för advokaterna. 

– Alla de här politiska målsättningarna omsätts ju se-
dan i juridik, i rättsregler. Då behöver man tolka dem, 

förhålla sig till de rättsreglerna, avtala utifrån dem och 
så vidare. Jag tror att i vår sektor kommer det mycket 
att handla om att biträda i olika projekt av exempelvis 
vindkraftparker, som kommer att öka, sol, kanske bio-
gas i lite större omfattning än man har i dag, säger hon. 

Även Pia Pehrson, Tove Andersson och Therese 
Strömshed tror att klimatomställningen kommer att 
generera mer advokatarbete. Och advokatrollen kan 
komma att breddas och utvecklas. 

– Eftersom energifrågor är en så oerhört viktigt sam-
hällsfråga så får politiken en alltmer central roll i vår 
rådgivning. Jag tror därför att vi kommer att se fler 
korsbefruktningar och samarbeten med public affairs-
experter eftersom klienterna förväntar sig att vi inte 
enbart har full koll på regelverket utan även är väl be-
vandrade i de politiska diskussionerna runtomkring, 
menar Therese Strömshed, som också tror att ener-
girätten i framtiden kommer att gå in i och överlappa 
med säkerhetsskyddslagstiftningen, eftersom energi-
tillgången är en samhällskritisk fråga. ¶

l En helt integrerad europeisk energimarknad.
l Energieffektivitet som bidrar till dämpad efterfrå-

gan.
l En ekonomi utan kol och olja.
l Forskning, innovation och konkurrenskraft.
Trots målet om en ekonomi utan kol och olja hand-

lar mycket av dagens regleringar och även föreslagna 
lagar om hanteringen av olja och inte minst gas. I prak-
tiken är många av de sydostligaste medlemsländerna 
helt beroende av rysk gas. 

Kommissionens och rådets arbete har nu burit frukt. 
I slutet av maj antog rådet fyra nya lagar på området, 
och fullbordade därmed paketet ”Ren energi för alla 
européer”. Totalt är åtta olika rättsakter antagna inom 
paketet. 

Ren energi-paketet ställer bland annat krav på 
ökad användning av förnybara energikällor och ska 
implementeras i medlemsländerna inom omkring två 
år. 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikäl-
lor (det omarbetade förnybartdirektivet) ingår i ren 
energi-paketet. 

Direktivet innebär nya krav på att små elproducenter 
enkelt ska kunna anslutas till elnätet. Statens energi-
myndighet, Energimarknadsinspektionen och Natur-
vårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur direktivet 
kan genomföras. Det ska vara implementerat senast 
sista juni 2021. ¶

Grönt ställs 
mot grönt 
när förnybar 
energi prövas 
– vänd!

MODERNA MILJÖVILLKOR I PRODUKTIONEN AV VATTENKRAFTSEL

Från och med den 1 januari 2019 är alla verksamhetsutövare som bedriver tillstånds-
pliktig vattenverksamhet för elproduktion enligt 11 kap. 6 § miljöbalken skyldiga att 
ha moderna miljövillkor. 

Detta innebär att verksamhetsutövare vars vattenkraftverk inte prövats enligt 
miljöbalkens regler måste ansöka om omprövning eller ny tillståndsprövning hos 
mark- och miljödomstolen så snart som möjligt. Ett alternativ är att anmäla sig till 
den nationella planen. Anmälan innebär att verksamhetsutövarna kan avvakta med 
prövningen till den tidpunkt som följer av nationella planen.

Den nationella planen upprättas av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyn-
digheten och Affärsverket svenska kraftnät. Beslutet om att anta planen fattas av 
regeringen.  
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Allt oftare ställs klimatnyttan mot andra 
miljöintressen när energianläggningar 

miljöprövas. Det är inte alltid klimatnyttan 
som vinner. Forskaren Maria Pettersson 

som har studerat krockarna anser att 
miljöbalken borde ändras. Och hon 

får medhåll av advokater. 

FOKUS: ENERGIRÄTT

 Maria Pettersson är professor i rättsvetenskap 
vid Luleå tekniska universitet, med inriktning 
mot miljö och naturresurser. Hon intresserar 

sig för rättens funktion i förhållande till hushållningen 
med naturresurser, och har bland an-
nat studerat miljöprövningar av vind-
kraftsparker. 

I vindkraftens barndom, vid 
2000-talets början, var regelverken 
inte alls anpassade för att hantera den 
i grunden klimatvänliga energikällan 
vindkraft, konstaterar Maria Petters-
son. Vindkraftverken klassades som 
”tunga” industrikonstruktioner, och 
skulle tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. 
miljöbalken. Argumenten mot vind-
kraften handlade i stor utsträckning 
om att de förstörde landskapsbilden 
och att de bullrade. 

– Vindkraft betraktades som i pari-
tet med en kolkraftsanläggning i till-
låtlighetsprövningen. Det togs ingen 
direkt hänsyn till miljöfördelarna, sä-
ger Maria Pettersson.

I dag har systemet justerats och anpassats på en rad 
olika sätt. Men:

– Miljöbalken är fortfarande sådan att det inte finns 
något krav att ta hänsyn till de fördelar som vindkraften 
har ur miljösynpunkt, helt enkelt för att andra kapitlet 
inte kräver sådan hänsyn. Reglerna där handlar om att 
mininera miljöpåverkan, hävdar Maria Pettersson, och 
tillägger att det därmed är upp till rättstillämparen att 
fundera över fördelarna och göra avvägningen.

– Det gör de också. Hållbar utveckling används som 
ett argument av domstolarna. Men det finns ingen ga-
ranti för att de kommer att fortsätta göra på det sättet, 
eftersom det saknas lagkrav. 

GRÖNT MOT GRÖNT
I rapporten Samhällsnyttans betydelse vid tillstånds-
prövningen av vindkraft, skriven tillsammans med kol-
legerna Kristina Ek och Lars Bäckström, konstaterar 
Maria Pettersson att miljöbalkens mål om hållbar ut-
veckling i 1 kap. 1 § å ena sidan innebär ett starkt stöd 
för användningen av förnybar energi. Å andra sidan 
kan målet också anföras som stöd för att säga nej till el-
ler begränsa vindkraft, utifrån miljömässiga nackdelar.

Målsättningen om hållbar utveckling har dessutom 
karaktären av portalparagraf, och spelar ingen själv-
ständig roll i tillståndsprövning av exempelvis vind-
kraft. De avgörande reglerna, hänsynsreglerna, finns i 
stället i miljöbalkens andra kapitel. Reglerna är utfor-
made för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skador. Fokus ligger därmed på de negativa miljöeffek-
ter olika etableringar kan ha. Vindkraften behandlas 

här som vilken industriell verksam-
het som helst. 

Maria Pettersson konstaterar att 
miljö kan ha många olika innebör-
der. I praktiken ställs vindkraftens 
globala klimatnytta mot huvudsak-
ligen lokala värden som oförstörda 
landskap, rennäringens behov och 
skyddet för den biologiska mång-
falden, inte minst hotade arter som 
kan finnas på platsen. Det uppstår en 
slags grön paradox, eller, med Maria 
Petterssons ord: ”grönt mot grönt”. 

I sin forskning har Maria Petters-
son studerat praxis kring dessa av-
vägningar, från 2005–2017. Och hon 
kan konstatera att rättstillämparen 
ofta lägger stor vikt vid just vindkraf-
tens klimatnytta. Argumenten hand-

lar, allt sedan Miljööverdomstolens dom om vindkrafts-
etableringen i Sotenäs 2005 (MÖD 2005:66), ofta om 
att vindkraften bidrar till en hållbar utveckling, samt 
till att uppfylla Sveriges och EU:s miljömål och förny-
bartdirektiv.

– Vindkraften har fått företräde framför många an-
dra intressen, just med det här argumentet. Inte ens 
ren näring eller förekomst av rovfåglar är alltid ett till-
räckligt argument, utan man anser ofta att de intressena 
kan samsas, säger Maria Pettersson, som tillägger att 
EU:s artskyddsförordning dock också ges ett stort ut-
rymme.

– Förordningen har en skarp skrivning, så där har 
man fått backa i flera av fallen, konstaterar hon. 

Grönt ställs mot grönt när              förnybar energi prövas
KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Hållbar utveckling 
används som ett argu-
ment av domstolarna. 

Men det finns ingen 
garanti för att de kom-
mer att fortsätta göra 

på det sättet, eftersom 
det saknas lagkrav.” 

maria pettersson
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ÖKAD TRANSPARENS
Vindkraftens klimatfördelar tycks alltså lyftas fram i 
domstolarna. Är då inte allt i sin ordning? Nej, menar 
Maria Pettersson och hennes kolleger, som skriver i 
sin rapport:

”Problemet är således inte att vindkraftens miljö-
nytta inte alls värderas, utan att det inte finns något 
uttryckligt krav på att en sådan värdering ska göras 
och hur den i så fall ska genomföras. Denna brist på 
transparens och formlöshet har en betydande (nega-
tiv) inverkan på rättssäkerheten i de 
beslut som fattas.”

Det finns, enligt Maria Pettersson, 
i dag inga garantier för att domstolen 
ska beakta klimatnyttan med vindkraft, 
eller för den delen andra förnybara en-
ergikällor, som solkraftsparker. Inte 
heller behöver domstolen redogöra 
exakt för hur man gör sin avvägning 
mellan olika gröna intressen. 

– Det minskar förutsägbarheten och 
transparensen. För hur ska verksam-
hetsutövarna veta vad som förväntas 
om de inte vet hur domstolarna har re-
sonerat i liknande fall, frågar Maria Pettersson.

För den som planerar att starta en vindkraftspark 
innebär dagens brister både osäkerhet och stora kost-
nader, något som också späs på av långa handläggnings-
tider, och många överklaganden.

– Det är förstås en viktig sak, att olika intressen har 
rätt att komma till tals. Men folk har mindre tendens 
att överklaga om de vet på vilka grunder besluten är 
fattade. I dag är det inte riktigt så transparent som det 
skulle kunna vara. Det ökar tidsutdräkten kring proces-
sen, sammanfattar Maria Pettersson.

I rapporten Samhällsnyttans betydelse vid tillstånds-
prövningen av vindkraft pekar forskarna också på att 
den kommunala vetorätten vid vindkraftsetableringar 
faktiskt innebär att vindkraften ges sämre förutsätt-
ningar än många andra intressen. Vetorätten, som reg-
leras i 16:4 MB, innebär att ett kommunalt nej till vind-
kraft på ett visst ställe utgör ett formellt hinder mot 
tillstånd för anläggningen. 

Den kommunala vetorätten vid vindkraftsetablering-
ar har diskuterats flitigt. År 2017 föreslog Naturvårds-
verket och Energimyndigheten att vetorätten skulle slo-
pas. En remissrunda visade dock att vetorätten hade 
starkt stöd bland kommunerna, och frågan lades åter 
på is. 

Maria Pettersson och hennes kolleger konstaterar att 

vetorätten var ett sätt att säkerställa ett fortsatt kom-
munalt inflytande över användningen av mark och vat-
ten när man slopade kravet på detaljplan för vindkraft-
verk 2009. Samtidigt anser författarna att kommunens 
inflytande över markanvändningen får anses tillgodo-
sett ”redan genom den roll som översiktsplaneringen 
spelar vid etableringen av vindkraft”, och att det åt-
minstone borde krävas att kommunen anför skäl för 
sitt nej till vindkraft. 

Konflikten mellan klimatnytta och miljöpåverkan 
är inte aktuell enbart i vindkraftseta-
bleringar. Liknande frågeställningar 
har också kommit fram när oljebola-
get Preem nu vill bygga ut sitt raffi-
naderi Preemraff i Lysekil. Utbyggna-
den beräknas å ena sidan orsaka ökade 
lokala utsläpp av bland annat svavel 
och klimatboven koldioxid. Å andra 
sidan syftar utbyggnaden bland annat 
till att förädla svavelhaltig tjockolja till 
betydligt mer energieffektiva bränslen 
för bland annat fartyg, vilket i sig kan 
minska de globala utsläppen.

Preem fick under förra året tillstånd 
till om- och utbyggnaden. Tillståndet överklagades 
dock, och i juni kom beskedet att Mark- och miljö-
överdomstolen prövar frågan (läs mer i artikeln på s. 42). 

VIKTIGT ATT ALLA RÖSTER HÖRS
För att tydliggöra vikten av att ta med klimatnyttan av 
olika förnybara energikällor föreslår Maria Pettersson 
och hennes forskarkolleger ett tillägg till miljöbalken. 
Förslaget är att lägga till följande mening i 2 kap. 7 § 
1 st. MB: ”När det är fråga om miljöfarliga verksamhe-
ter som på ett betydande sätt kan bidra till en hållbar 
utveckling ska den miljömässiga nyttan av verksamhe-
ten särskilt beaktas.”

Samtidigt manar Maria Pettersson politikerna att 
skynda långsamt, och inte tappa bort andra viktiga in-
tressen, i ivern att snabbt skapa förnybara energikällor. 

– Lagstiftaren bör även fortsättningsvis se till att pro-
cessen är nyanserad och erbjuder alla röster att komma 
till tals. Både intressegrupper och samhällsaktörer men 
också olika miljöintressen. För det kan ju inte bli fri lejd 
för vindkraften, säger hon, och tillägger att det just nu 
finns ett starkt tryck, inte minst från EU-håll, för att 
främja vindkraft och andra nya energikällor. 

– Då blir det ju desto viktigare för lagstiftaren och 
rättstillämparen att komma ihåg att det finns andra vär-
den som inte har en lika stark röst. ¶

Grönt ställs mot grönt när              förnybar energi prövas

Advokater om 
konflikterna 
i dagens rätts
tillämpning
– vänd!

Maria Pettersson.
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”För ett antal år sedan, när vind-
kraften var lite mer i sin linda, var 
det enklare att få miljötillstånd. 
Kraven på stora anläggningar 
är i dag väldigt höga, inte minst 
när det gäller gröna värden som 
fåglar och liknande, med ett stort 
utredningsansvar lagt på projek-
tören. EU:s art- och habitatskydd 
tillämpas väldigt strängt i Sve-
rige, och i vissa fall blir det något 
slags individskydd snarare än 
artskydd vid prövningarna.

Till detta kommer det kom-
munala vetot för vindkraft, som 
är särskilt för den typen av verk-
samhet. Det ska ganska mycket 
till i dag faktiskt för att få uppföra 
vindkraft och det är lätt att inrikt-
ningen att vindkraft ska byggas 
i de bästa vindlägena får stryka 
på foten.

Det är domstolarna som i 
väldigt hög takt förändrar spel-
planen för hur regelverket ska 
tillämpas – på gott och ont. Detta 
skapar i vissa segment en väl-
digt stor oförutsägbarhet, vilket 
inte gynnar vare sig projektörer, 
närboende eller myndigheter, när 
man på förhand inte kan veta vad 
man ger sig in i vid en prövning. 
Man ska inte heller glömma att 
markanvändningsfrågor av stor 
dignitet ytterst även innehåller en 
demokratiaspekt och frågor om 
acceptans. Detta är svåra frågor 
och ska så vara.

Om vi på medellång sikt emel-
lertid ska fortsätta attrahera in-
vesteringar och leva upp till den 
politiska viljan om en klimatom-
ställning, behövs det uppskärp-
ning av lagstiftningen om hur 
motsättningen ska hanteras. Vill 
man ha omställning till förnybart, 
ja då måste man hjälpa till och 
se till att lagstiftningen möjlig-
gör den satsningen helt enkelt 
om inte rättstillämpningen följer 
den vägen. Rent konkret bör då 
vindkraftens rättsliga ställning 
stärkas. En annan fråga, som jag 
lyfte i tidningen Svensk Vindkraft 
för två år sedan, är att det skulle 
vara intressant om Mark- och 
miljööverdomstolen fick tillämpa 
en ventil till HD för vägledande 
praxis avseende vissa markan-
vändningsfrågor.”

Tove Andersson

”För att Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart 
samhälle kommer det att krävas en mer flexibel lag-
stiftning. Teknikutvecklingen ska inte hindras av en 
omodern lagstiftning. Jag tror därför att vi kommer att 
tvingas att gå mot en mer målstyrd lagstiftning där det 
sedan är upp till respektive bransch eller företag att 
hitta de mest gångbara (tekniska) lösningarna. Sedan 
hoppas jag på en förändrad lagstiftning som möjliggör 
effektivare tillståndsprocesser och där begreppet ’håll-
bar utveckling’ kommer att ges en betydligt starkare 
ställning i rättstillämpningen framåt. För att vi ska 
uppnå ett hållbart samhälle behöver utvecklingsintres-
set och skyddsintresset vara jämnstarka.”

Therese Strömshed

Advokater om konflikterna  i dagens rättstillämpning
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Energirätten 
lider av brist 
på visioner 
– vänd!

”Behöver man ändra 
lagen? Både ja och nej. 
Jag tror att det mer är en 
tillämpningsfråga. För det 
finns ju utrymme att ta 
hänsyn till miljönytta. Men 
när det kommer till dom-
stolsprövning där man 
argumenterar kring detta, 
då får man inget gehör för 
det. Lagstiftaren har nog 
skickat signalerna, men 
det har inte slagit igenom i 
rättstillämpningen. 

Det som är särskilt be-
svärligt med dessa avgö-
randen är att det i de allra 
flesta fall inte kommer 
upp till HD. Det är stopp i 
Miljööverdomstolen. His-
toriskt har vi sett att de 
gånger HD har fått pröva 
frågor från Miljööver-
domstolen så har det inte 
sällan skett en ändring av 
praxis. Kemikalielagstift-
ningen och hur den ska 
tillämpas är här ett klock-
rent exempel. Om man ska 
propagera för någonting, 
så är det att lagstiftaren 
öppnade för överprövning 
av vissa frågor i HD.

Man kanske skulle ha 
en särskild klimatlag. 
Ungefär som gamla natur-
resurslagen. Vi har ju det 
kvar i 17 kap. MB, men det 
har blivit urholkat genom 
åren.”

Rudolf Laurin

”Det riktigt stora problemet är att det inte finns någon bra avvägningsparagraf. Kli-
matnyttan, eller samhällsnyttan om man ska kalla den för det, ges inte en tillräckligt 
tydlig punkt i miljöbalken. Det är väldigt mycket avvägningar mot andra intressen. 

Jag tycker att miljöbalken skulle kunna tolkas så att man prioriterar klimatnyttan 
och att det väger tyngre, men så som praxis har utvecklats i Mark- och miljööver-
domstolen är det tyvärr inte fallet. 

Det är i dag oerhört svårt att få tillstånd för vindkraftverk utifrån hur praxis har 
utvecklat sig. Här tror jag att det måste ske ändringar i miljöbalken, så att det som 
har bestämts på olika nivåer i politiska beslut och slagits fast i en klimatlag, avspeg-
las tydligare i lagstiftningen. 

Man måste också titta på överklagandemöjligheterna. Det är väldigt enkelt att 
överklaga i dag. Sverige har skrivit på ett antal konventioner, vi kan inte ta bort över-
klaganderätten, men kanske kan vi fundera på om det skulle vara en avgift för att 
överklaga, åtminstone en liten symbolisk avgift?”

Pia Pehrson

Advokater om konflikterna  i dagens rättstillämpning
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Lagstiftarna har svårt att hinna med 
i den snabba omställningen till förnybara 

energikällor, och det ställer till problem 
för el- och värmeföretagen. 

Det anser Energiföretagens chefsjurist 
Ronald Liljegren, som efterlyser 

långsiktighet och en tydlig vision på 
energirättens område.  

FOKUS: ENERGIRÄTT

 Det händer mycket i energisys-
temet just nu. Vissa energi-
slag ska fasas ut och andra ska 

komma in, det gör att man behöver 
ändra på ganska mycket. Här hänger 
inte regelverket med i den takt som 
förändringarna sker. 

Det säger Ronald Liljegren, chefs-
jurist på branschorganisationen En-
ergiföretagen. 

Han konstaterar att energirätten 
ligger nära politiken, såväl den na-
tionella som EU:s. Politiken känne-
tecknas just nu av storslagna mål om 
klimatomställning – men ägnar sig 
emellanåt att detaljreglera fel saker, 
menar Ronald Liljegren. 

Ett exempel är detaljregler om elfakturornas utform-
ning och hur elräkningar ska betalas. Samtidigt menar 
Liljegren, precis som övriga intervjuade, att miljöbal-
ken är dåligt anpassad till klimatomställningen. 

– Det saknas helhetsbedömning där man väger 
saker mot varandra. Den lokala sidan i miljö- 
balken tar över, fast det behövs klimatåtgärder, säger 
han. 

POLITIKER DETALJREGLERAR
Ett hårt reglerat område är elnäten och elnätsbolagens 
intäkter. Här stöter många av Energiföretagens med-
lemmar på problem, påpekar Ronald Liljegren. 

– Elnätsregleringen har varit väldigt oförutsägbar. 
Den har ändrats ganska kraftigt från en period till nästa, 
vilket inte skapar långsiktiga och stabila förutsättningar 
för att bedriva en så investeringstung verksamhet som 
elnäten är, säger Liljegren, och tillägger att hans orga-
nisation kritiserat detta mycket. 

Ansvarig myndighet för elnäten och för nätbolagens 
intäktsramar är Energimarknadsinspektionen, som, en-
ligt Ronald Liljegren, ”inte alltid lyckats med att tolka 

lagstiftningen”. Detta har lett till en 
lång rad domstolsprocesser, då nät-
bolag överklagat tilldelade intäkts-
ramar. Ofta har elnätsbolagen haft 
framgång i domstolarna. 

– Domstolarna tycker vi på det hela 
har varit bra att ha att göra med. Vi 
har ett intryck av att de har ägnat 
mycket tid och energi åt som vi ser 
det att komma till ett korrekt myndig-
hetsbeslut, berättar Ronald Liljegren. 

En stor utmaning för hela samhäl-
let, men inte minst elnätsbolagen, 
är hur dagens elnät ska räcka till för 
den ökade efterfrågan på el. Förutom 
den allmänna strävan efter att gå från 
exempelvis bensinbilar till eldrivna 
fordon och att elektrifiera industrin, 

konstaterar Ronald Liljegren också att det tillkommit 
mycket energiintensiva företag under de senaste åren, 
som it-bolag med mängder av servrar. 

– Det har lett att man behöver stora mängder en-
ergi på mycket kortare tid än vad den traditionella in-
dustribranschen har som ledtid för sina förändringar, 
säger Liljegren. 

Ett sätt att få elen att räcka bättre är att i ökad ut-

Energirätten lider av brist på visioner
ENERGIFÖRETAGEN

ELNÄTSAVGIFTERNA EN TVISTIG FRÅGA

Elnätsavgifterna granskas sedan 
2012 av Energimarknadsinspek-
tionen (Ei). Myndigheten sätter en 
ram för elnätsföretagens intäkter 
(intäktsram). Intäktsramarna gäl-

ler för fyra år i taget. Hittills har 
Ei:s beslut resulterat i en lång rad 
överklaganden och domstolspro-
cesser. För den första perioden 
med förhandsreglering år 2012–

2015 ansökte elnätsföretagen 
totalt om 183 miljarder i intäktsra-
mar. Ei sänkte i sitt beslut ramarna 
med omkring 33 miljarder kronor. 
Företagen överklagade 96 av totalt 

180 beslut. Besluten prövades av 
Förvaltningsrätten i Linköping som 
gick på företagens linje, och höjde 
ramarna till 196 miljarder kronor. 
Även Kammarrätten i Jönköping, 

Ronald Liljegren 
är chefsjurist på 
Energiföretagen, en 
organisation som 
företräder företag 
som producerar, dist-
ribuerar, handlar med 
och lagrar energi.

”Det saknas helhets- 
bedömning där 

man väger saker mot 
varandra. Den lokala 

sidan i miljöbalken tar 
över, fast det behövs 

klimatåtgärder.” 
ronald liljegren
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sträckning använda den kraft som produceras lokalt vid 
kraftvärmeverk. Men här har nya skatteregler, med hö-
gre skatt för el och värme från fossila källor, litegrann 
slagit undan benen för elproducenterna, menar Ronald 
Liljegren. 

– Då förvärras det ännu mer för nätsidan, som får 
svårt att ansluta nya kunder.

STABILA SPELREGLER ÖNSKAS
Så vad önskar Ronald Liljegren av lagstiftaren på en-
ergiområdet framöver, när bland annat EU:s nya ener-
gipaket ska implementeras?

Framför allt långsiktiga, stabila och förutsägbara 
spelregler – plus en idé om vad man vill uppnå, blir 
Liljegrens svar. 

– Långsiktighet och stabilitet är väldigt viktigt, men 
också att man har ett mål, en vision: dit vill vi nå med 
regelverket, och varför man vill det, sammanfattar han. 

Ronald Liljegren efterlyser också ett rimligt investe-
ringsklimat för medlemsföretagen. 

– Det förs ganska livliga debatter i tidningarna om 
att näten inte räcker till och om problem med kapaci-
tetsbegränsningar. Det är inte bra för samhället! Spel-
reglerna ska vara så stabila så att det förhoppningsvis 
inte uppkommer någon brist, fastslår han, och fort-
sätter:

– Det här är ett område under omvandling och kom-
mer att vara det under en relativt lång tid. Då är det 
också viktigt att lagstiftningen hänger med, men sam-
tidigt är stabil och genomtänkt. ¶

Energirätten lider av brist på visioner

dit Ei överklagade, ansåg att 
företagens beräkningar av intäkts-
ramarna var mer korrekta än Ei:s. 
Högsta förvaltningsdomstolen be-
viljade inte prövningstillstånd. 

Efter myndighetens bakslag i 
domstolarna fattade regeringen 
år 2014 beslut om nya regler för 
intäktsramarna. De nya reglerna 
tillämpades för första gången för 

perioden 2016–2019. Även denna 
gång överklagade dock närmare 
hälften av företagen besluten. 
Domstolen höjde åter ramarna. 

Nu planeras ännu en förändring 

av regelverket. I maj i år sände 
Miljö-och energidepartementet ut 
en promemoria med förslag till 
nya regler på elmarknadsområdet 
på remiss. 

Ny prövning 
väntar för 
omstridd 
utbyggnad 
– vänd!FO
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En planerad utbyggnad av raffinaderiet 
Preemraff i Lysekil väcker starka känslor. 

Kritikerna vill nu att Mark- och miljö-
överdomstolen stoppar projektet med 

hänvisning till ökade koldioxidutsläpp – 
trots att miljöbalken uttryckligen förbjuder 

villkor om koldioxid för den som ingår 
i systemet med utsläppsrätter. 

FOKUS: ENERGIRÄTT

 Inovember 2018 gav Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt grönt ljus till oljebolaget Pre-
ems planerade ut- och ombyggnad vid raffinaderiet 

i Lysekil. Preem fick därmed rätt att processa högst 13,9 
miljoner ton olja per år, mot dagens 11,4 miljoner ton. 
En viktig del av utbyggnaden utgörs av det så kallade 
ROCC-projektet, där återstodsolja ska omvandlas till 
mer energitäta och mindre svavelhaltiga drivmedel. 

Domen väckte känslor. Över 60 överklaganden kom 
in, de allra flesta från privatpersoner. Men också Na-
turskyddsföreningen finns bland de klagande.  I mitten 
av juni blev det projektet utsatt för en ny prövning, då 
Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövnings-
tillstånd. 

I den omdiskuterade domen behandlas en rad olika 
negativa konsekvenser av utbyggnaden, bland annat 
ökade utsläpp av svavel och partiklar, påverkan på land-
skapsbilden och riskerna för två hotade arter: fransflad-
dermus och blåsippa. 

Vad som däremot inte behandlas är de ökade utsläp-
pen av klimatskadlig koldioxid. Preemraff omfattas näm-

ligen av EU:s system för handel med utsläppsrätter. En-
ligt miljöbalken (16 kap. 2 c §) är det förbjudet att sätta 
upp villkor om koldioxidutsläpp för sådana anläggning-
ar.

Utbyggnaden beräknas innebära fördubblade ut-
släpp, från dagens 1,7 miljoner ton per år till 3,4 miljo-
ner ton, något som Preem alltså måste köpa utsläpps-
rätter för att kompensera. 

I sitt överklagande argumenterar Naturskyddsfören-
ingen för att Mark- och miljööverdomstolen, trots för-
budet, ska väga in ökningen av koldioxidutsläpp. Fören-
ingen skriver bland annat att ”domstolen i föreliggande 
domslut gjort ett felslut, eftersom den ansökta verksam-
heten innebär en miljöskada av en sådan omfattning 
att den efter en slutavvägning inte kan ges tillstånd”. 

Naturskyddsföreningen anser vidare att förbudet 
mot villkor för koldioxidutsläpp inte ska ses som ett 
hinder för att helt säga nej till en klimatskadlig verk-
samhet, och att ETS-direktivet som styr handeln med 
utsläppsrätter faktiskt syftar till att minska klimatut-
släppen. 

Preems hållbarhetschef Malin Hallin välkomnar i 
en kommentar på företagets webbplats prövningen i 
Mark- och miljööverdomstolen. 

– Det är viktigt att den rättsliga processen får ha sin 
gång och vi ser inte överklagandet som ett problem. Vi 
kommer göra de kompletteringar som eventuellt efter-
frågas och sedan är det upp till domstolen att avgöra 
frågan, säger hon. 

Hallin påpekar också att Preem med hjälp av ny tek-
nik för att fånga upp koldioxid ska minska utsläppen 
med 500 000 ton. De nya produkterna som ska tillver-
kas i Lysekil kommer även, enligt hållbarhetschefen, 
att minska utsläppen med 800 000 ton koldioxid årli-
gen i användarledet. ¶

Ny prövning väntar
för omstridd utbyggnad

PREEMRAFF

EU:S SYSTEM FÖR HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER

EU:s utsläppshandel inleddes år 
2005. Sedan starten har systemet 
steg för steg utvidgats och gäller 
nu fler branscher.

I dag ingår cirka 13 000 euro-
peiska anläggningar i systemet, 
varav cirka 750 finns i Sverige. 

Många anläggningar finns inom 
energiintensiv industri och ener-
giproduktion. Från år 2012 ingår 
även de flygoperatörer som flyger 
i EU.

Reglerna som styr handels-
systemet bygger på EU:s handels-

direktiv (2003/87/EC). Direktivet 
har införts i Sverige genom lagen 
(2004:1199) om handel med ut-
släppsrätter och förordningen 
(2004:1205) om handel med ut-
släppsrätter.

Dessutom finns en rad svenska 

föreskrifter på området samt flera 
EU-förordningar som gäller som 
svensk lag. 

Utsläppsrätterna administreras i 
ett EU-gemensamt system. 

Den 23 november 2017 beslu-
tade rådet och Europaparlamentet 
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om en reformering av handelssys-
temet för kommande handelspe-
riod (2021–2030). Beslutet innebär 
bland annat att det totala antalet 
utsläppsrätter ska minska med 
2,2 procent per år från och med 
år 2021 (vilket kan jämföras med 

dagens 1,74 procent per år). Syftet 
är att uppnå målet om utsläpps-
minskningar på 43 procent, vilket 
är beslutat enligt EU:s 2030-ram-
verk för de verksamheter som 
ingår i utsläppshandeln.

Beslutet innebär också att de 

utsläppsrätter som årligen förs 
över i den så kallade marknadssta-
bilitetsreserven och som översti-
ger föregående års auktionering, 
från och med 2023 kommer att 
annulleras. Det innebär att mer än 
2 miljoner utsläppsrätter kommer 

att annulleras 2023 och att det kan 
komma att annulleras utsläppsrät-
ter framöver för de åren då det 
finns ett stort överskott. 

Sveriges regering arbetar för 
att utsläppsrätter i reserven ska 
annulleras.
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Fira SSMF:s 100-årsjubileum genom ett bidrag till svensk medicinsk forskning. Genom SSMF kan du stödja
forskning kring så gott som alla sjukdomar. En mindre gåva, en större donation eller ett testamente – välj själv.
Läs mer på ssmf.se eller ring 08-33 50 61. Bankgiro 901-1099. Plusgiro 90 11 09-9. Swish 1239011099.

Nej, nu får det vara nog!
Året var 1919. Ute i Europa hade första världskriget lämnat fruktansvärda spår. Miljon-
tals dödade. Ödeläggelse. Hungersnöd. Även om Sverige inte deltagit i kriget hade landet 
smittats både av omvärldens ekonomiska depression och av smittsamma sjukdomar i kri-
gets spår. Difteri, scharlakansfeber och lunginflammation skördade tusentals offer över 
hela Sverige. Sjukhusen var ofta fullbelagda. 
 Att utbilda läkare hade prioritet. Bara en försvinnande liten del av av statens pengar 
gick till forskning. Och de som ville forska hade sällan råd att göra det utan att dra på sig 
stora skulder.
 Ur detta kaos föddes Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, i dagligt tal SSMF. En 
samling professorer, en före detta finansminister och tunga företrädare för näringslivet 
slog nävarna i bordet och pekade på hur dåligt Sverige mådde – och vad de ansåg borde 
göras. En av de viktigaste åtgärderna var att få igång den medicinska forskningen.
 Eftersom statens anslag var långt ifrån tillräckliga sköt grundarna till ett stort bidrag 
för att uppmuntra till mer forskning. 
Och eftersom statens pengar än idag 
inte räcker till, har SSMF fortsatt att samla 
in pengar under parollen ”Forskning för 
livet”. Generation efter generation av 
unga forskare har på så sätt kunnat sti-
muleras på väg mot de stora genom-
brott som de brinner för.
 En sak är säker, man blir inte en fram-
gångsrik äldre, erfaren forskare om man 
inte tidigt får testa sina idéer och sin förmåga. Under 100 år har de många medkännande 
människor som stödjer SSMF bidragit till att vi kunnat göra Sverige friskare genom olika 
former av stöd till över 5 500 unga forskare. 
 Ett stort tack till dig som hjälpt SSMF uppnå detta – och välkommen till dig som vill 
hjälpa forskarna att fortsätta göra avtryck i den svenska medicinska historien.

SSMF 100 år! Vill du ge en gåva till vår
              Jubileumsinsamling?

Vill du också stödja svensk
medicinsk forskning? Läs mer
i SSMF:s tidning Forskarnas
Nyheter. Ladda ner den på
ssmf.se eller ring SSMF på 
08-33 50 61 och beställ  
tidningen.

Även om första världskriget lyckligtvis inte nådde Sverige spred sig Europas depression och sjukdomar hit.

Sveriges sjukhus var överbelagda. Enbart den fruktade spanska sjukan tog 38 000 liv 1918-20. 

Vården hade ett skriande behov av läkare medan den medicinska forskningen gick på sparlåga. 



Fira SSMF:s 100-årsjubileum genom ett bidrag till svensk medicinsk forskning. Genom SSMF kan du stödja
forskning kring så gott som alla sjukdomar. En mindre gåva, en större donation eller ett testamente – välj själv.
Läs mer på ssmf.se eller ring 08-33 50 61. Bankgiro 901-1099. Plusgiro 90 11 09-9. Swish 1239011099.

Nej, nu får det vara nog!
Året var 1919. Ute i Europa hade första världskriget lämnat fruktansvärda spår. Miljon-
tals dödade. Ödeläggelse. Hungersnöd. Även om Sverige inte deltagit i kriget hade landet 
smittats både av omvärldens ekonomiska depression och av smittsamma sjukdomar i kri-
gets spår. Difteri, scharlakansfeber och lunginflammation skördade tusentals offer över 
hela Sverige. Sjukhusen var ofta fullbelagda. 
 Att utbilda läkare hade prioritet. Bara en försvinnande liten del av av statens pengar 
gick till forskning. Och de som ville forska hade sällan råd att göra det utan att dra på sig 
stora skulder.
 Ur detta kaos föddes Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, i dagligt tal SSMF. En 
samling professorer, en före detta finansminister och tunga företrädare för näringslivet 
slog nävarna i bordet och pekade på hur dåligt Sverige mådde – och vad de ansåg borde 
göras. En av de viktigaste åtgärderna var att få igång den medicinska forskningen.
 Eftersom statens anslag var långt ifrån tillräckliga sköt grundarna till ett stort bidrag 
för att uppmuntra till mer forskning. 
Och eftersom statens pengar än idag 
inte räcker till, har SSMF fortsatt att samla 
in pengar under parollen ”Forskning för 
livet”. Generation efter generation av 
unga forskare har på så sätt kunnat sti-
muleras på väg mot de stora genom-
brott som de brinner för.
 En sak är säker, man blir inte en fram-
gångsrik äldre, erfaren forskare om man 
inte tidigt får testa sina idéer och sin förmåga. Under 100 år har de många medkännande 
människor som stödjer SSMF bidragit till att vi kunnat göra Sverige friskare genom olika 
former av stöd till över 5 500 unga forskare. 
 Ett stort tack till dig som hjälpt SSMF uppnå detta – och välkommen till dig som vill 
hjälpa forskarna att fortsätta göra avtryck i den svenska medicinska historien.

SSMF 100 år! Vill du ge en gåva till vår
              Jubileumsinsamling?

Vill du också stödja svensk
medicinsk forskning? Läs mer
i SSMF:s tidning Forskarnas
Nyheter. Ladda ner den på
ssmf.se eller ring SSMF på 
08-33 50 61 och beställ  
tidningen.

Även om första världskriget lyckligtvis inte nådde Sverige spred sig Europas depression och sjukdomar hit.

Sveriges sjukhus var överbelagda. Enbart den fruktade spanska sjukan tog 38 000 liv 1918-20. 

Vården hade ett skriande behov av läkare medan den medicinska forskningen gick på sparlåga. 
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TILL RIKSREVISIONEN
Med anledning av den utredning 
som pågår angående konsument-
skyddet vid köp av nyproducerade 
bostadsrätter översänds den artikel 
advokat Blanka Kruljac Rolén har 
skrivit i tidskriften Advokaten, nr 5 
2019, och som finns att tillgå på nä-
tet. Blanka som har lång erfarenhet 
av bostadsrättsjuridiken är verksam 
vid en advokatbyrå som bistår ett 
flertal bostadsutvecklare och före-
träder bostadsrättsföreningar vid 
allmän domstol.

Enligt min uppfattning ger denna 
artikel inte en rättvisande bild av 
gällande rätt. Jag har dock full re-
spekt för att man kan ha olika upp-
fattningar i tolkningen av gällande 
lagstiftning. Det som nu har kom-
mit upp till diskussion är en av de 
grundläggande frågorna inom bo-
stadsrättsjuridiken, nämligen när en 
bostadsrättsförening i en skriftlig 
handling upplåter ett visst objekt, 
en lägenhet, med bostadsrätt. Med 
andra ord: Vad avses i bostadsrätts-
lagen (BRL) när en förening kon-
stituerat själva nyttjanderätten bo-

stadsrätt? Varför detta kommit att 
aktualiseras är att bostadsutveck-
larna idag använder sig av att i för-
handsavtal skriva in tidpunkten för 
upplåtelsen och dessutom anger att 
tillträde till den blivande bostads-
rätten ska ske lång tid efter själva 
upplåtelseavtalets tillkomst. Eller så 
har man förhandsavtal som enbart 

anger beräknad tidpunkt för upplå-
telsen och därefter i upplåtelseav-
talet anger att tillträde ska ske 6–8 
månader senare. Man kan onekli-
gen ställa sig frågan: Varför gör man 
på detta viset? Den frågan bör stäl-
las till bostadsutvecklarna eller dess 
ombud.

Jag kommer att i anledning av ar-
tikeln inrikta mig på endast några få 
frågor som bör belysas.

Jag börjar med den jag anser vara 
den viktigaste och grundläggande 
frågan i bostadsrättslagen.

TIDPUNKT FÖR UPPLÅTELSE 
OCH TILLTRÄDE
När man läser artikeln får man den 
uppfattningen att upplåtelse av bo-
stadsrätt och tillträde/inflyttning i 
den nyttjanderätt som skapats ge-
nom upplåtelsehandlingen är två 
vitt skilda saker och att tillträde inte 
regleras i BRL. Jag har svårt att hålla 
med om den beskrivningen. Det har 
visserligen i artikeln hänvisats till 
bestämmelsen i 1 kap. 3 § BRL och 
att det av denna bestämmelse följer 
en rätt att nyttja den aktuella lägen-

Vad avses i bostadsrättslagen         när en förening

konstituerat själva         nyttjanderätten bostadsrätt?

Med anledning av den artikel som publicerades i förra utgåvan av Advokaten under 
 vinjetten praktisk juridik med rubriken ”Förhandsavtal i bostadsrättsföreningar” har  
Ingrid Uggla översänt en inlaga till Riksrevisionen med anledning av dess pågående  
utredning av konsumentskyddet vid nyproduktion av bostadsrätter. Anledningen är att 
Uggla anser att den publicerade artikeln inte ger en rättvisande bild av gällande rätt.

Ingrid Uggla  är 
före detta kammar-
rättsassessor och 
medförfattare till 
kommentaren till 
bostadsrättslagen 
(Norstedts gula 
bibliotek). Uggla 
medverkade som rättssakkunnig på 
Bostadsdepartementet vid tillkomsten 
av 1991 års bostadsrättslag. Hon har 
även medverkat i de flesta offentliga 
utredningar  efter 1991 som berört frå-
gor om den civilrättsliga regleringen 
av bostadsrätter och som lett till vissa 
ändringar i bostadsrättslagen. Under 
några år på 1990-talet var Ingrid Uggla 
anställd som jurist på HSB Riksför-
bund och har därefter drivit egen kon-
sultverksamhet.

DEBATTÖREN

REPLIK
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heten. Har man en rätt att nyttja ett 
visst utrymme innefattar detta även 
tillträde. Jag förstår inte att det är 
två vitt skilda saker.

Termen bostadsrätt enligt BRL 
definieras som den rätt i förening-
en som en medlem har på grund av 
upplåtelsen. Med bostadsrätt avses 
således sammanfattningen av de be-
fogenheter som en medlem förvär-
var genom att en lägenhet upplåts 
till honom/henne. Dessa utgörs dels 
av rätten att nyttja lägenheten, dels 
av de ekonomiska rättigheter som 
inte tillkommer övriga medlemmar. 
I den rätt som tillskapas genom upp-
låtelseavtalet ingår således en rätt 
att nyttja ett visst objekt, en lägen-
het, i föreningens hus. I detta ligger 
också att bostadsrättshavaren ska ha 
tillträde till det upplåtna objektet/
lägenheten. Det är just av dessa skäl 
som man i formkraven för förhands-
avtal har använt sig av begreppet 
”beräknad tidpunkt för upplåtelse” 
när man återinförde möjligheten att 
teckna förhandsavtal.

Håkan Julius, som vid tiden för 
tillkomsten av 1991 års bostadsrätts-
lag var departementsråd på dåva-
rande Bostadsdepartementet, har 
i en skrift från Stockholm Centre 
for Commercial Law, som heter Bo-
stadsrätten i initial- och övergångs-
skeden (2019), skrivit en artikel om 
just den nu aktuella frågan. Där gör 
Håkan Julius en analys om innebör-
den av vad som avses när en fören-
ing och en blivande bostadsrättsha-
vare ingår ett avtal om upplåtelse av 

bostadsrätt. Precis som Håkan Julius 
i sin artikel angivit så är tillträdet en 
del av bostadsrätten.

Att parterna sedan kan komma 
överens om att inflyttning ska ske 
ett visst datum är naturligt, men 
detta får inte ensidigt bestämmas av 
föreningen och får givetvis inte vara 
en regulator för föreningen när för-
seningar uppstår.

FELSKRIVNING I LAGENS FÖRARBETEN
I artikeln berörs även det som anges 
i lagens förarbeten (5 kap. 8 § BRL) 
avseende uttrycket ”skälig tid”. I 
specialmotiveringen till bestämmel-
sen anges följande (prop. 1990/91:92 
s. 187): ”Uttrycket ’skälig tid’ är av-
sett att tolkas tämligen restriktivt, 
det vill säga upplåtelsen bör komma 
till stånd i nära anslutning till den 
i avtalet beräknade tidpunkten för 
tillträdet.” Varför detta skulle vara 
en felskrivning har jag svårt att för-
stå, eftersom tillträde ingår i be-
greppet upplåtelse med bostadsrätt.

FÖRENINGENS FÖRSUMMELSE
Det anges i artikeln att förarbe-
ten och lagtext talar mot varandra 
när det gäller frågan om försum-
melse. Det anges att försummelse 
är ett etablerat begrepp. När man 
läser Lagrådets uttalande framgår 
vad detta rekvisit innebär. Det torde 
närmast vara fråga om visst förbise-
ende eller underlåtenhet, möjligen 
slarv. Ett bra exempel på detta är att 
förhandsavtal tecknats på ett alltför 
tidigt stadium så att detaljplan eller 

bygglov överklagats och därmed har 
byggnationen dragit ut på tiden. Ett 
sådant förhållande är för mig för-
summelse då man vet att dessa frå-
gor enligt lag kan överklagas.

DISPOSITIVT TVISTEMÅL
Jag vill slutligen att det noteras att 
frågan om förhandsavtal, dess ogil-
tighet med mera är ett så kallat dis-
positivt tvistemål i allmän domstol 
där det är parterna som bestämmer 
över processföremålet. Detta kom-
mer till uttryck i ett mål där dom-
stolen säger följande i sina domskäl: 
”På det sätt käranden utformat sin 
talan har tingsrätten inte anledning 
att närmare bedöma frågor röran-
de när lägenheten efter upplåtelse 
kunde tillträdas av förhandsteckna-
ren och vad en sådan eventuell för-
dröjning av tillträdet har för bety-
delse för förhandsavtalets bestånd.” 
Detta visar att vissa av de avgjorda 
målen i tingsrätten är helt beroende 
på hur talan har utformats. Frågan 
inställer sig om detta är en lämplig 
ordning, att låta allmän domstol be-
döma dessa frågor. Man kan ju tänka 
sig att i stället låta hyresnämnden, 
med överklagande till Svea hovrätt, 
bedöma dessa frågor. Inte minst på 
grund av att processordningen och 
kostnadsaspekterna passar betydligt 
bättre när det är fråga om en tvist 
mellan en konsument och en nä-
ringsidkare.

Ingrid Uggla    
Medförfattare till kommentaren 

till bostadsrättslagen

Vad avses i bostadsrättslagen         när en förening

konstituerat själva         nyttjanderätten bostadsrätt?

DET SOM NU 
HAR KOM-

MIT UPP TILL 
DISKUSSION 
ÄR EN AV DE 
GRUNDLÄG-
GANDE FRÅ-
GORNA INOM 

BOSTADS-
RÄTTSJURI-
DIKEN, NÄM-
LIGEN NÄR 
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RÄTTSFÖR-
ENING I EN 
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ETT VISST 

OBJEKT, EN 
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EN BAKGRUND OCH AVSAKNADEN 
AV EN UTVECKLAD RÄTTSPRAXIS
Juridiken rörande yttrandefrihe-
ten och skönlitteraturen känneteck-
nas av en viss torftighet eftersom 
det saknas en utvecklad rättspraxis 
på området. Det enda mål vi har i 
Sverige där en skönlitterär författa-
re dömts för förtal är det så kallade 
Märitmålet. Intressant att notera är 
att målet stannade i hovrätten och 
alltså utifrån den allmänna rättslä-
ran och läran om juridikens källor 
inte är prejudicerande. Endast mål 
som prövas i Högsta domstolen el-
ler i Högsta förvaltningsrätten har 
en prejudicerande verkan.  

Vad beror praxisfattigdomen på? 
Beror den på att inga skönlitterära 
författare har förtalat en enda indi-
vid i Sverige sedan 1965? Nej, det är 
inte troligt, och enligt min mening 
är anledningen främst av pekuniär 
natur. Tryckfrihetsrättsliga mål ten-
derar att bli omfattande och väldigt 
dyra vilket blir en hämsko för den 
förtalade. Många förtalade känner 
också att de ger författaren ytter-
ligare uppmärksamhet genom att 
stämma dem varför en rättegång 
kan upplevas som ytterligare en 
kränkning för den förtalade.

Rättegången i tryckfrihetsmål har 
en annan procedur än ett sedvan-

ligt civilrättsligt mål och brottmål. I 
tryckfrihetsförordningens instruk-
tion stadgas det att:

Envar, vilken blivit förtrott att 
döma över missbruk av tryckfri-
heten eller eljest vaka över denna 
förordnings efterlevnad, bör därvid 
städse hava i åtanke att tryckfri-
heten utgör grundval för ett fritt 
samhällsskick, alltid fästa sin upp-
märksamhet mera på ämnets och 
tankens än på uttryckets lagstri-
dighet, på syftet än på framställ-
ningssättet, samt i tvivelsmål hellre 
fria än fälla.

Justitiekanslern är ensam åklagare 
i mål rörande tryckfrihetsbrott och 

     Juridiken rörande
yttrandefriheten och      skönlitteraturen

Romanen Märit av Ing-Marie Eriksson är den enda svenska romanen som fällts för 
tryckfrihetsbrottet förtal. Advokat Dag Wetterberg skriver om viktiga juridiska aspekter 
i målet som rör yttrandefriheten på skönlitteraturens område.

Boken Märit av författaren Ing-Ma-
rie Eriksson, som gavs ut av Bon-
niers 1965, är den enda svenska 
roman vars innehåll har blivit fällt 
för tryckfrihetsbrottet förtal.

Romanen är självbiografisk. Den 
skildrar händelser och personer 
under författarens barndom och 
uppväxt på 1930- och 1940-talen i 

byn Sikås i norra Jämtland, bland 
annat hur den förståndshandikap-
pade flickan Märit behandlas av 
sin familj.

För flera personer som före-
kommer i boken hade författaren 
i manuskriptet använt deras 
verkliga namn. Inför utgivningen 
ändrade författaren och förlaget 

namnen, men i något fall trycktes 
det verkliga namnet i bokens första 
upplaga.

Flera medlemmar av ”Märits” 
familj ansåg att de genom person- 
och miljöskildringarna lätt kunde 
identifieras och att de framställdes 
på ett kränkande sätt. De väckte 
enskilt åtal mot författaren för 

tryckfrihetsbrott – grovt förtal och 
grovt förtal av en avliden familje-
medlem.

Svea hovrätt dömde författaren 
för förtal och förtal av avliden 
till dagsböter. Dessutom dömdes 
författaren och förlaget att betala 
skadestånd för förtal av en famil-
jemedlem.

MÄRIT – BAKGRUND
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» 

har endast väckt åtal rörande tryck-
frihetsbrott två gånger under de se-
naste tjugofem åren. Dessa mål hade 
samma svarande båda gångerna, 
Expressen. I det andra av dessa mål, 
där Mikael Persbrandt var måls-
ägande, vitsordade Expressen att de 
förtalat Persbrandt redan före rätte-
gången. Prövningen i det målet var 
därför mer eller mindre en forma-
litet.  

Vid rättegångar i tryckfrihets-
rättsliga mål utses en jury om nio 
ledamöter.  Inom varje län ska 
landstingsfullmäktige och ibland i 
vissa fall kommunfullmäktige välja 
sammanlagt tjugofyra jurymän och i 
Stockholm trettiosex. Det är endast 
svenska medborgare bosatta inom 
länet som är valbara. Jurymännen 
bör vara kända för omdömesgill-
het, självständighet och rättrådighet 
och de bör företräda skilda sam-
hällsgrupper och meningsriktningar 
samt olika delar av länet. En tred-
jedel av juryledamöterna ska vara 
eller ha varit nämndemän. De som 
valts förs upp på en jurymannalista 

och det är från denna lista det – un-
der rättens medverkan – bildas en 
jury om nio ledamöter.

Juryn har funnit att brott före-
ligger om minst sex ledamöter är 
överens om det varvid även rätten 
prövar frågan. Om rätten har en an-
nan uppfattning än juryn, får rätten 
frikänna den tilltalade eller tillämpa 
en lindrigare straffbestämmelse. An-

ser juryn att brott inte föreligger ska 
den tilltalade frikännas.

Sammanfattningsvis kan det kon-
stateras att det inte är många förta-
lade (eller upplevt förtalade) indivi-
der som har en möjlighet att få sin 
sak prövad även om de skulle vilja. 
Kombinationen av höga kostnader 
med ett system som är konstruerat 
för att skydda skribenter är inte pro-
cessdrivande. Därav praxisfattigdo-
men.

SANNINGSLITTERATUREN 
OCH DESS VÄSEN
Den högsta kasten av Carina Ryd-
berg, Maja Lundgrens roman Myg-
gor och tigrar och Lars Noréns dag-
böcker är alla skönlitterära verk 
som givits ut och marknadsförts 
som romaner. Böckerna är intres-
santa att sätta i perspektiv till vår 
yttrandefrihet samt mot den ovan 
angivna bakgrunden. Vilka över-
väganden bör man som publicist 
fundera över innan man publicerar 
namngivna individer eller individer 
som lätt kan identifieras?

JURIDIKEN 
RÖRANDE 

YTTRANDE-
FRIHETEN 

OCH SKÖN-
LITTERATU-
REN KÄN-

NETECKNAS 
AV EN VISS 
TORFTIGHET 
EFTERSOM 

DET SAKNAS 
EN UTVECK-
LAD RÄTTS-
PRAXIS PÅ 
OMRÅDET.

     Juridiken rörande
yttrandefriheten och      skönlitteraturen

Dag Wetterberg är 
advokat och förfat-
tare. Han har skrivit 
böckerna Medie-
rätt – en handbok 
(Norstedts Juridik 
2014) och Data-
skyddsförordningen 
GDPR förstå och tillämpa i praktiken 
(Sanoma Utbildning 2019, medförfat-
tare Monica Wendleby) samt en mängd 
artiklar. Dag Wetterberg var också en 
av initiativtagarna till sektionen ”Prak-
tisk juridik” i tidskriften Advokaten där 
han publicerade den första artikeln i 
serien – ”Den ideella rätten i upphovs-
rätten i fokus”.

PRESENTATION
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Under mina år på Bonnierför-
lagen hann jag läsa åtminstone ett 
hundratal böcker ur en förtalsrätts-
lig vinkel. Jag utvecklade en metod 
och ett förhållningssätt som publi-
cerades i en artikel och sedermera i 
min bok Medierätt – en handbok vil-
ken används i publicistiskt syfte av 
jurister och journalister.

Följande råd gavs till förlaget och 
författaren:

1.  Hitta partier av känslig natur, 
markera dessa.

2.  Se om det aktuella partiet är ett 
värdeomdöme eller en faktauppgift.

3.  Om det är ett värdeomdöme 
kan det stå kvar;

4.  Om det är en faktauppgift ska 
det bedömas huruvida denna är att 
anse som en allvarlig uppgift (fram-
för allt grov brottslighet).

5.  Om det är en allvarlig uppgift 
bedöm huruvida den är brottslig.

6.  Om den är brottslig bedöm hu-
ruvida den ändå är försvarlig, alltså 
av allmänintresse.

7.  Om den är av allmänintresse 
kan den publiceras.

I efterhand kan jag tycka att den-
na enkla men ändå korrekta och re-
lativt sofistikerade metod är cynisk 
eftersom den i viss mån bortser från 
en del mänskliga överväganden som 
jag rent privat värdesätter och tyck-
er borde läggas till:

–  Hur känns det för den drab-
bade? 

–  Är det rimligt att utsätta den 
krets av individer som drabbas av 
att uppgifterna sprids? 

–  Är det verkligen av intresse för 
fler än några stycken eller finns det 
ett verkligt allmänintresse?

–  Kan du, som författare, förfräm-
liga individerna som beskrivs i tex-
ten men ändå behålla verkets lys-
ter? Om inte förklara och motivera 
varför. 

Med dessa tillägg får författaren 
en möjlighet att, trots att det är fullt 
möjligt att ur en rent juridisk syn-
vinkel publicera ett verk med den 
aktuella texten, skriva om texten på 
ett sätt att det inte framgår vem det 
handlar om.    

Den 25 april 2008 blev jag inter-
vjuad av Björn af Kleen i Sydsven-
ska Dagbladet rörande utgivningen 
av Lars Noréns dagböcker:

Frågar man juristen Dag Wetter-
berg på Albert Bonniers Förlag hu-
ruvida Lars Noréns bok är att be-
trakta som ett snitt av verkligheten 
svarar han att boken är Lars verk-
lighet. I tidningen kan jag inte skri-
va vad Lars Norén skriver i boken, 
på grund av pressens yrkesetiska 
regler. Vad har ni för etiska regler 
på förlaget?

– Vi har inga andra regler än 
tryckfrihetsförordningen.

När du som jurist hanterar at-
tackerna i boken – väger du dem 
mot verkligheten? Om en artist ut-
hängs som alkoholist, undersöker 
du då huruvida den personen är att 
betrakta som alkoholist?

– Hur vi gör med de enskilda 
bedömningarna kan jag inte gå in 
på.

Alla led i bokindustrin är ännu 
inte lika transparenta som förfat-
tarna. 

Det är oomtvistligt att en text en-
dast kan ägas av författaren själv. 
Juristen som granskar en text eller 
förläggaren som ger ut ett litterärt 
verk får aldrig agera censor enligt 
min mening. Som professionell råd-
givare skyddar man alltid sin hu-
vudman och i detta fall en författare 
som vill uttrycka något konstnärligt. 
I en annan artikel påstår i och för 
sig Lars Norén att jag strukit 350 si-
dor i hans dagböcker vilket jag ald-
rig gjort eftersom jag aldrig (ens) 
strukit eller tagit bort ett komma-
tecken i någons författares text – nå-
gonsin (!). 

I Märitmålet finns ett av de mest 
välbalanserade och vackra partier 

jag har läst i ett domskäl, nämligen 
följande passus:

En skönlitterär författare skall 
självfallet ha frihet att skildra livet 
i alla dess aspekter, att visa män-
niskors goda och dåliga sidor, att 
ge uttryck för egna reaktioner och 
tankar, att måla i svart och vitt. 

För att författarens yttrandefri-
het vid skildring av verkliga perso-
ner skall ges företräde framför den 
enskilde individens krav på att icke 
utsättas för andras missaktning 
fordras i första hand att författa-
ren har starka skäl att skriva så 
verklighetstroget att identitet upp-
kommer mellan verkets person och 
verkligheten. Sådana skäl torde 
sällan föreligga. 

Författaren måste antagas ha 
förmåga att införa sådana fiktiva 
element att identifikationen upphä-
ves utan att fördenskull syftet med 
verket eller dess konstnärliga kva-
litet äventyras.

Vad är det jag tycker är vackert 
med de till synes enkla styckena i 
domskälen? Konstaterandet att or-
dets frihet är det väsentliga och det 
är detta som är hela yttrandefrihe-
tens fundament. Men med denna 
rättighet kommer också en skyldighet 
att inte, utan orsak, kränka en annan 
individs rättigheter och friheter. En 
skicklig författare kan med denna 
insikt skapa ett minst lika bra skön-
litterärt verk utan att behöva iden-
tifiera de individer hen beskriver i 
sitt verk. 

HELLRE FRIA ÄN FÄLLA ALLTSÅ, 
MEN SKA VI INTE VARA STOLTA 
ÖVER VÅRT SYSTEM DÅ? 
HISTORISK TILLBAKABLICK
Vi skall absolut vara stolta över 
vår fantastiska grundlagsskyddade 

» 

Tryck- och yttrandefrihetsbrott är brott som är straffbara enligt tryckfrihetsför-
ordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). När brott begås genom grund-
lagsskyddade medier, som bland annat böcker, tidningar, radio, tv eller webbplatser 
med utgivningsbevis, ska TF och YGL tillämpas i stället för brottsbalken och rätte-
gångsbalken.

Vid tryck- och yttrandefrihetsbrott är Justitiekanslern (JK) ensam åklagare. Det är 

TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETSBROTT

DET ÄR OOM-
TVISTLIGT 

ATT EN TEXT 
ENDAST KAN 

ÄGAS AV 
FÖRFATTA-
REN SJÄLV. 
JURISTEN 

SOM 
GRANSKAR 

EN TEXT 
ELLER FÖR-
LÄGGAREN 

SOM GER UT 
ETT LITTE-
RÄRT VERK 
FÅR ALDRIG 
AGERA CEN-
SOR ENLIGT 

MIN MENING.
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» 

yttrandefrihet eftersom den är ett 
system som har betytt och betyder 
oerhört mycket för Sveriges utveck-
ling. Tryckfriheten är en grundläg-
gande del av vår demokrati och en 
rättighet som vi i dag tar för given i 
Sverige. Före 1766 – innan världens 
första grundlagsfästa tryckfrihet in-
fördes i Sverige – såg det lite annor-
lunda ut.  

Boktrycket initierades i Sverige 
1483 och med denna inleddes tryck-
frihetens historia. Vid denna tid 
kontrollerade kungen och kyrkan 
det tryckta ordet. Kungen avgjorde 
vilka tryckerier som fick startas och 
vem som skulle driva dem. Denna 
kontroll levde kvar länge och först 
1941 blev det tillåtet att utan kung-
ens godkännande etablera och driva 
ett tryckeri – och då endast i lands-
orten. 1941 fanns dock kravet på att 
registrera  tryckeriet till länsstyrel-
sen kvar.

Den första gången kungen förmo-
das ha nyttjat sin rätt var 1526 när 
Gustav Vasa beordrade att biskop 
Brasks pressar i Söderköping skulle 
stängas ned År 1539 utfärdades ett 
påbud att allt som var tänkt att er-
bjudas allmänheten först skulle god-
kännas av kungen. Censor librorum 
inrättades – ett institut som innebar 
att endast skrifter med censorns 
stämpel fick ges ut. Censorn hade 
dessutom till uppgift att bevaka bok-
handeln och bokimporten för att se 
att inget olämpligt hamnade i han-
deln. Någon rättslig prövning fanns 
inte att tillgå utan verksamheten 
sköttes på administrativ väg. Den 
som bröt mot censors förbud riske-
rade livet. 

Bland de personer som i Sverige 
betytt mest för införandet av den 
yttrandefrihet vi har i Sverige i dag 

ska nämnas Anders Nordencrantz, 
Anders Chydenius och Peter Fors-
skål.

Anders Nordencrantz 1697–1772
Anders Nordencrantz ger sin syn på 
tryckfriheten i skriften Vördsam fö-
reställning till Riksens ständer (1759) 
där han beskriver censuren som ett 
förmynderskap för samhällets för-
nuft eftersom det hämmat samhäl-
lets behov av en utveckling inom de 
olika vetenskaperna samt hållit de 
styrande okunniga om tillståndet i 
riket. Som exempel på det löjeväck-
ande med censur uppger han det 
faktum att en svensk amiral fått tag 
på mer detaljerade sjökort från en 
utländsk makt än han kunnat tillgå 
i Sverige. 

En annan viktig hörnsten i 
Nordencrantz arbete var förslaget 
att införa ett offentliggörande av la-
gar, domar och beslut – alltså en för-
sta öppning mot offentlighetsprin-
cipen. 

Anders Chydenius 1729–1803
Chydenius krävde i sitt riksdagsar-
bete att censuren skulle avskaffas 
eftersom han i likhet med Norden-
crantz ansåg att den innebar att man 
satte en man till domare över hela 
nationens tankar och förnuft. Istäl-
let skulle ansvaret för vad man fick 
trycka vila på boktryckarna som 
skulle straffas om de inte följde reg-
lerna. Chydenius försökte också få 
censor librorum, Niclas von Oel-
reich, att lägga ned sitt ämbete själv-
mant.

Peter Forsskål 1732–1763
Såvitt jag kan bedöma var Peter 
Forsskål den vid tidpunkten klarast 
lysande stjärnan på tryckfrihetens 

himmel. 1759, endast 27 år gammal, 
publicerade han den kärnfulla av-
handlingen Tankar om borgerliga 
friheten vilken endast innehåller 20 
paragrafer. 

Vid tidpunkten för publiceringen 
utgjorde dock dessa paragrafer rena 
dynamiten och mycket riktigt för-
sökte kungen, efter att först genom 
sin imprimatur Niclas von Oelreich 
lämnat tillstånd till utgivning, åter-
kalla hela upplagan om 500 exem-
plar. Denna insamling gick trögt och 
endast 79 exemplar återfanns. Kon-
fiskationen gjorde skriften än mer 
åtråvärd.

Forsskål framhöll att man skulle 
skriva enkelt och använda vanliga 
ord eftersom vissa sanningar kan 
inses av vem som helst medan 
andra inses först efter studier. Att 
Forsskåls ord blivit så självklara 
beror mycket på den djärvhet och 
framgång han framförde sina  
argument med. Från den romerske 
juristen Ulpianus hämtade Forsskål 
rådet att man ska leva i överstäm-
melse med andras rättigheter, att 
man inte ska skada någon samt att 
man ska ge var och en vad honom 
tillkommer. Man ska gengälda 
andras välgärningar vilket är det 
sunda förnuftets filosofi som moti-
veras av människans erfarenheter i 
en samhällsgemenskap. 

Peter Forsskål sammanfattar sin 
tes på ett briljant sätt:

Av tvenne utvägar äro att avböja 
skadliga följder av missnöje. Det 
ena erfordrar bläck, den andra 
blod. Få de missnöjda yttra sig 
fritt, så kunna de vederläggas, un-
derrättas och förvandlas till ett 
upplyst publicum. 

Kloka ord onekligen.
Huvudtesen i Forsskåls skrift ut-

går från att människans väsen är 
fritt och att ju mer människan får 
leva efter eget behag ju mer tror 
man sig vara fri. I paragraf 6 ger 
Forsskål kung Karl XII en kritik som 
inte är nådig: 

Då Sverige under Kung Karl XII:s 
krig var utarmat på folk, livsmed-
el och pengar, troddes likväl denne 

alltså bara JK som får besluta om att inleda förundersökning och väcka allmänt åtal 
för tryck- och yttrandefrihetsbrott. Åtalet prövas i en rättegång med en jury bestående 
av nio medlemmar. Juryn ska pröva om brott föreligger. Om juryn anser att brott inte 
föreligger, ska den tilltalade frikännas. Om juryn anser att brott föreligger, ska också 
rätten pröva frågan. Även om juryn har ansett att brott föreligger, får rätten frikänna 
den tilltalade eller tillämpa en lindrigare straffbestämmelse.

VI SKALL 
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alla typer av fastigheter och 
bostadsrätter. 

OM OSS 
Besiktningshuset är ett modernt och nytänkande besiktningsföretag som genom flexibla lösningar arbetar 
med fokus på kundnytta. Vi kännetecknas av hög professionalism och oberoendehet som uppskattas av 
våra uppdragsgivare. Vi är välutbildade och ständigt uppdaterade från olika branschorganisationer vilket är 
en garanti för vår kompetens och för ditt intresse. Med erfarenhet från över 30 000 besiktningar kan vi vår 
sak.     
Kända från TV, Byggfällan TV3, Uppdrag granskning, SVT Plus m.fl. 
 

Ett urval av våra tjänster 

 Skadeutredning i byggnad 
 Våtrumsbesiktningar 
 Besiktning av kommersiella 

fastigheter vid köp och 
förvärv 

 Fel i fastighet, 
 Sakkunnighet vid tvister, 
 Skadeutredning,  
 Fortsatt teknisk utredning, 
 Besiktning, utbredning och 

bedömning, beräkning, 
åtgärdsförslag, 

 Konsultation, förstudie av 
inkomna uppdrag.  
 

Svenska Besiktningshuset
Intressenter AB utför tekniska
besiktningar och tekniska
utredningar.

Hos oss på Besiktningshuset hittar
du duktiga och erfarna besiktningsmän.  
Vi är välutbildade och ständigt uppda-
terade från olika branschorganisationer, 
det är en garanti för vår kompetens 
och för din trygghet. Vi utreder och 
besiktigar alla typer av fastigheter och 
bostadsrätter.

Ett urval av våra tjänster
● Skadeutredning i byggnad
● Våtrumsbesiktningar
● Besiktning av kommersiella
fastigheter vid köp och förvärv
● Fel i fastighet,
● Sakkunnighet vid tvister,
● Skadeutredning,
● Fortsatt teknisk utredning,
● Besiktning, utbredning och 
bedömning, beräkning, 
åtgärdsförslag,
● Konsultation, förstudie av
inkomna uppdrag.

OM OSS
Besiktningshuset är ett modernt och 
nytänkande besiktningsföretag som 
genom flexibla lösningar arbetar med 
fokus på kundnytta. Vi kännetecknas 
av hög professionalism och obero-
endehet som uppskattas av våra 
uppdragsgivare.  
Vi är välutbildade och ständigt 
uppdaterade från olika branschorga-
nisationer vilket är en garanti för vår 
kompetens och för ditt intresse.  
Med erfarenhet från över 30 000 
besiktningar kan vi vår sak.
Kända från TV, Byggfällan TV3,  
Uppdrag granskning, SVT Plus m.fl.www.besiktningshuset.se

Fel i Fastighet – Jordabalken 4 kap § 19

PRAKTISK JURIDIK

hjälten ej fördärva utan försvara 
sitt fosterland. Således känna ej 
alltid undersåtar regentens orätt-
visa, och om de känna den, kunna 
de dock ej lätt befria sig. Furstarna 
bevaka ensamma, när de omträng-
er, sina fördelar, de råda ensamma 
i allting.

Vidare menade Forsskål att dom-
stolar kan ta fel, varför var och en 
bör få försvara sig offentligt. Be-
skattning ska ske efter inkomst och 
tjänster ska stå öppna och värdiga. 
Tjänstetillsättande ska ske med be-
aktande och prövande av lämplighet 
och tidigare erfarenhet i tjänsten.

Efter ett politiskt maktbyte i Sve-
rige avlöstes mössorna av hattarna 
och tre år efter Forsskåls död fick 
Sverige, den 2 december 1766, värl-
dens första grundlagsfästa tryckfri-
hetsförordning. 

Forsskåls, Chydenius och Norden-

crantz envishet i sitt arbete för 
tryckfriheten hade en stor betydel-
se i detta sammanhang. Gustav III 
kom åtta år senare att upphäva den-
na grundlag – men det är en annan 
historia.

NÅGRA SLUTSATSER OCH TANKAR
Grunderna och principerna för den 
yttrandefrihet vi har i dag tänk-
tes och formulerades på 1700-talet. 
Yttrandefriheten ger författare och 
skribenter en ovärderlig skatt, näm-
ligen rätten att kritisera, analysera 
och granska makthavare och aktu-
ella frågor i vårt samhälle. Vår of-
fentlighetsprincip ger oss dessutom 
rätten att ta del av allmänna hand-
lingar och skaffa oss insikt i hur våra 
politiker- och myndighetstjänste-
män sköter våra gemensamma ange-
lägenheter. Yttrandefriheten och of-
fentlighetsprincipen utgör några av 

de hörnstenar som byggt Sveriges 
demokrati.

En hypotetisk fråga är om domen 
i det så kallade Märitmålet stått sig 
om saken prövats rättsligt i dag.

Ja, yttrandefriheten ska skydda in-
divider som utsätts för andras miss-
aktning utan att det finns ett allmän-
intresse av att beskriva dennes lyten. 
Så enkelt är det faktiskt. 

Därför är det min uppfattning att 
kärnfrågan hade bedömts på samma 
sätt i dag men att vår syn på vad 
som utgör allmänintresse kan ha 
förändrats. I praktiken innebär det 
att publiceringen rörande Märits in-
tellektuella funktionsnedsättning ut-
satte henne för andras missaktning 
och skulle ha bedömts som förtal, 
men att rättens syn på vad som ut-
gör allmänintresse troligen föränd-
rats sedan 1965 på grund av vår an-
vändning av sociala medier och det 

» 

GRUNDERNA 
OCH PRIN-
CIPERNA 
FÖR DEN 

YTTRANDE-
FRIHET VI 
HAR I DAG 
TÄNKTES 

OCH FORMU-
LERADES PÅ 
1700-TALET.
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massiva offentliggörandet av våra 
privata liv. 

Låt säga att den berörda familjen 
hade en öppen Facebooksida där de 
offentligt publicerade och generöst 
delade med sig av familjens före-
havanden, både positiva saker men 
även besvärande saker till exem-
pel att en familjemedlem lider av en 
intellektuell funktionsnedsättning. 
Det är i så fall troligt att rättens jury 
skulle beakta denna information och 
bedöma att familjen själva därige-
nom offentliggjort informationen på 
ett sådant sätt att ett allmänintresse 
kan vara för handen. 

I avsaknad av rättspraxis som ger 
oss ett svar på denna fråga är det 
min uppfattning att eftersom indi-
vider själva lämnar ut stora delar av 
sina privatliv i sociala medier riske-
rar de att i vidare mening behand-
las som offentliga personer vid en 

eventuell juridisk prövning. Detta 
fick Sara Skyttedal erfara när bilder 
från ett av hennes konton i sociala 
medier publicerades i samband med 
en nyhetsrapportering i Dagens Ny-
heter. Vid en analogi till denna dom 
skulle domskälen i Skyttedalsdo-
men kunna tillämpas vid ett yttran-
defrihetsmål innebärande att den 
som publicerat uppgifter i sina so-
ciala medier får anses ha offentlig-
gjort uppgifterna och därmed gjort 
skäl för ett allmänintresse. Om detta 
stämmer eller inte får vi med spän-
ning avvakta innan det kommer ny 
praxis på området.  

Begränsades författarens yttran-
defrihet på grund av att hon inte 
fick skriva om Märits lyten? 

Nej, egentligen inte, Märit hade 
(fiktivt) kunnat vara bosatt i en an-
nan del av landet och haft fler (fing-
erade) syskon och andra markörer 

som gjort att det inte gick att förstå 
att det var henne det handlade om. 
Detta hade inte inneburit att förfat-
taren begränsat sin rätt att yttra sig 
eller att det litterära verket blivit 
sämre. Det hade endast inneburit att 
författaren skyddade Märit från att 
bli omskriven och uppmärksammad 
på ett sätt som ledde till förfång för 
henne och hennes familj.

Trots avsaknaden av rättsprax-
is när det gäller förtal av individer 
i skönlitterära verk finns det en rik 
flora av förtalsmål på tidnings- och 
tidskriftsområdet från vilka analo-
gier kan göras. Men, det är klart – 
det skulle vara av stort intresse att 
få svar på vilken temperatur vi har 
inom yttrandefrihetsområdet och 
skönlitteraturen femtiotre år efter 
Märit.

Dag Wetterberg   
Advokat

www.sprakservice.se

Språkservice erbjuder tolk- 
och översättningstjänster 
i alla språk och dialekter 
för alla situationer. 
Välkommen!

KONTAKTA OSS!
E-post: info@sprakservice.se 
Telefon: 0770–457 458

Tolkning & översättning

Med tillstånd 
från Essä och 
Dag Wetterberg 
publicerar tid
skriften Advokaten 
texten Juridiken 
rörande yttrande
friheten och skön
litteraturen. Texten 
är en av fyra es
säer från senaste 
numret av Essä, 
nummer 3. De an
dra skribenterna är 
Jan Guillou, Aase 
Berg och Johan 
Lundberg. Dess
utom publicerades 
det så kallade 
Märitmålet från 
1965 i fulltext.
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AKTUELLT

Du är ledamot av Advokatsam-
fundet sedan två månader, just 
nu Sveriges yngsta advokat och 
en av de yngsta som har antagits 
som ledamot. Hur känns det?

– Det känns väldigt bra att änt-
ligen kunna titulera mig advokat 
vilket varit ett mål sedan jag bör-
jade arbeta på advokatbyrå. Att 
jag dessutom blivit det så tidigt 
gör det ännu mer speciellt och 
något som jag är extra stolt över. 

Hur har du gjort för att kunna bli 
advokat så tidigt?

– Den främsta anledningen 
är att min bror började skolan 
ett år tidigare och att mina för-
äldrar inte tyckte att jag skulle 
gå tre år under honom i skolan. 
Jag hoppade därför över försko-
leklass och började ettan direkt 
efter förskolan. Efter gymnasiet 
funderade jag egentligen aldrig 
på att göra något annat än att 
studera vidare, så jag påbörja-
de juristprogrammet vid Lunds 

universitet hösten direkt efter 
studenten. Utan uppehåll i ut-
bildningen tog jag min juristexa-
men när jag var 22 år, och veckan 
efter började jag min anställning 
på Moll Wendén Advokatbyrå. 
Drygt tre år senare hade jag av-
lagt min advokatexamen, kun-
de ansöka om inträde till Advo-
katsamfundet och blev intagen 
som ledamot fem dagar efter 
min 26-årsdag.

Varför har du valt advokatyrket?  
– Under utbildningen fick jag 

genom extrajobb och praktik in-
syn i vad det innebär att arbeta 
på en advokatbyrå. Jag förstod då 
att advokatyrket till stor del be-
står av de delar som gjort att jag 
sökt mig till juridiken från för-
sta början, vilket var mitt intres-
se för problemlösning och argu-
mentation. Dessutom insåg jag 
att det är ett socialt arbete i form 
av såväl klientkontakt som arbe-
te i team vilket jag uppskattar.

Vad är det mest inspirerande med 
att arbeta som advokat?

– Det mest inspirerande med 
att arbeta som advokat är enligt 
mig att få skapa och skräddarsy 
material för varje klient. Jag gil-
lar att skriva och fundera, vilket 
har gjort att avtalsskrivning är 
ett av mina favoritmoment i ar-
betet. Den bästa känslan är när 
jag suttit och knåpat länge med 
ett avtal och till slut allt faller 
på plats. 

Vilka är de största utmaning-
arna?

– Den största utmaningen med 
advokatyrket för mig är det höga 
tempot tillsammans med de sto-
ra kraven på noggrannhet. När 
klienterna vänder sig till oss be-
höver det ofta gå snabbt och vi 
behöver kunna leverera rådgiv-
ning och dokument med korta 
deadlines. Samtidigt kan det bli 
stora ekonomiska konsekvenser 
om något blir fel. Det sätter en 

väldigt stor press och är stres-
sande i perioder. En annan utma-
ning enligt mig är att vi biträder 
klienter inom många olika bran-
scher med vitt skilda behov. Det 
gäller därför att sätta sig in i och 
förstå varje klients verksamhet 
för att kunna ge dem bästa möj-
liga rådgivning. 

Hur tänker du dig din framtid i 
advokatyrket?

– Jag har i princip alltid haft 
tydliga mål att sträva mot och 
det senaste har varit att bli advo-
kat. Nu när jag blivit det är näs-
ta mål inte helt tydligt för mig 
vilket känns lite ovant. Planen 
nu är framför allt att fortsätta 
att specialisera mig inom områ-
dena arbetsrätt och kommersi-
ella avtal och att skapa mig ett 
större klientnätverk. Lite längre 
fram tänker jag sätta mig ned för 
att fundera mer över framtiden 
och sätta upp nya delmål för mig 
själv och min karriär.

Lina är Sveriges yngsta advokat

 JAG HAR I PRINCIP ALLTID 
HAFT TYDLIGA MÅL ATT 
STRÄVA MOT OCH DET 
SENASTE HAR VARIT 

ATT BLI ADVOKAT.

MÅNADENS ADVOKAT

LINA ANDRÉASSON
Den 13 juni antogs Lina Andréas-
son som ledamot av Advokat-
samfundet. Med sina 26 år är hon 
Sveriges just nu yngsta advokat 
– och troligen den yngsta i mo-
dern tid som har blivit advokat 
i Sverige. Lina arbetar vid Moll 
Wendén Advokatbyrå i Malmö.
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Nya uppdrag och anslag
l Henric Roth är ny delägare i 
Baker McKenzie sedan den 
1 juli 2019.

l Karl-Fredrik Björklund är 
ny delägare i advokatbyrån 
Wikström & Partners.

l Henrik Ringborg är ny 
medarbetare och delägare 
vid Kihlstedts Advokatbyrå i 
Norrköping. 

l Maarit Jänterä-Jareborg, 
professor i internationell 
privat- och processrätt och 
medlem av nätverket Hilda, 
har utsetts till ledamot av den 
europeiska vetenskapsakade-
min Academia Europaea.

Anne Ramberg tar plats 
i Civil Rights Defenders
Människorättsorganisationen 
Civil Rights Defenders har valt 
in Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg 
som ny styrelseledamot.

Civil Rights Defenders sam-
arbetar med och stöder män-
niskorättsförsvarare som ar-
betar i några av världens mest 
repressiva regioner. Organi-
sationen bedriver opinions-
bildning, juridiska processer, 
utbildning och säkerhetsarbete 
för utsatta människorättsför-
svarare och bevakar efter-
levnaden av medborgerliga 
och civila rättigheter i över 20 
länder runt om i världen.

Fredrik Morawetz 
nybliven jur. doktor
Den 28 maj 2019 disputerade 
Fredrik Morawetz vid Lunds 
universitet på en doktorsav-
handling i avtalsrätt. Avhand-
lingen har titeln Avbrutna 
upphandlingar och behandlar 
ansvarsfrågor i offentliga 
upphandlingar både ur ett 
EU-rättsligt och ett nationellt 
perspektiv.

Morawetz är till vardags 
verksam som biträdande jurist 
vid Mannheimer Swartlings 
verksamhetsgrupp corporate 
commercial samt bransch-
gruppen technology.

Boka in Stockholm Human Rights Award 
Den högtidliga prisceremonin för 2019 års Stockholm Human Rights 
Award äger rum den 4 november i Berwaldhallen i Stockholm. Stock-
holm Human Rights Award delas ut varje år till en person eller organi-
sation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demo-
kratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Utmärkelsen instiftades 
2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assis-
tance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

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

Nils Wahl blir EU-domare
EU-länderna beslutade vid sin 
regeringskonferens i slutet av juli 
att utse Nils Wahl till ny domare i 
EU-domstolen. Nils Wahl är pro-
fessor i europeisk integrationsrätt 
vid Stockholms universitet, och 
har tidigare arbetat som såväl 
domare i Europeiska unionens 
tribunal, som generaladvokat vid 
EU-domstolen. Under perioden 
2006–2012 var Nils Wahl domare 
i tribunalen samt från november 
2012 till februari 2019 generalad-
vokat vid EU-domstolen. Nils 
Wahl ersätter den nuvarande 
svenske domaren i EU-domstolen, 
Carl Gustav Fernlund, som avgår i 
oktober 2019.

Jurister vill se ökat 
samhällsengagemang
Mer samhälls- och hållbarhets-
engagemang, ökat deltagande 
i samhällsdebatten och större 
ansvar för att förklara rättssyste-
met för allmänheten. Det är några 
av de saker som svenska jurister 
skulle vilja se mer av inom jurist-
kåren, enligt den årliga undersök-
ningen Juristbarometern. Andra 
önskemål är att jurister ska bli 
mer allmänbildade och tänka mer 
utanför boxen.

Juristbarometern genomförs 
av nättidningen Legally Yours. 
Undersökningen omfattade i år 
2 100 yrkesverksamma jurister.

Källa: Legally Yours

Lindahl med segel 
till Almedalen
Advokatfirman Lindahl fanns 
som flera andra advokatbyråer 
på plats under den klassiska 
Almedalsveckan. Lindahl skilde 
sig dock från de flesta besökar-
na på politikerveckan genom 
att utnyttja vinden för att ta sig 
till Gotland. 

Den 23 juni lämnade skutan 
Mathilda af Mollösund Sjö- 
torps hamn i Vänern och satte 
kurs mot Visby och Almedals- 
veckan. Ombord på båten 
fanns jurister som använde 
restiden till att diskutera håll-
barhetsfrågor.

Advokatdagarna 2019 – dags att anmäla sig
Nu går det att anmäla sig till Advokatdagarna, som äger 
rum den 24–25 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. 
Advokatdagarna är den största mötesplatsen för alla 
Sveriges advokater och biträdande jurister. Konferensen 
erbjuder en blandning av ett stort antal kvalificerade 
 seminarier, kollegialt umgänge, och fest.

Thomas Buergenthal, 2018.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Ahlin, Per: Folkrätten i regerings-
formen (Poseidon förlag. 57 s. 
Skrifter utgivna av juridiska 
fakulteten vid Stockholms uni-
versitet ; 87

Artikelsamling 2018 / Svensk 
idrottsjuridisk förening ; re-
daktör: Krister Malmsten (SISU 
idrottsböcker. 2018. 290 s. 
Idrottsjuridisk skriftserie ; 23)

Bergman, Kim: Venture capital-

investeringar : en praktisk väg-
ledning / Kim Bergman, Mikael 
Moreira   (Norstedts juridik. 
253 s.)

Bergström, Carl Fredrik: EU:s 
grundfördrag och rättighets-
stadga / Carl Fredrik Berg-
ström, Jörgen Hettne (Student-
litteratur. 358 s.)

The changing practices of inter-
national law / edited by Tanja 
Aalberts, Thomas Gammeltoft-
Hansen  (Cambridge Univ. 
Press, 2018. 251 s.)

De Ridder, Adri: Finansiell eko-
nomi : om företaget och finans-
marknaden (3. uppl. Norstedts 
juridik. 241 s.)

Herrman, John Neway: Skilje-
förfarande : en introduktion / 
John Neway Herrman, Rasmus 
Josefsson (Norstedts juridik. 
104 s.)

Höglund, Mats: Preskription 
av skattefordringar / Mats 
Höglund, Marie Karlsson-Tuula, 
Ylva Larsson, Nils-Bertil 
Morgell (Norstedts juridik. 

167 s. Ackordscentralens skrift-
serie)

Inkomstskattelagen : en kom-
mentar. D. 1–2,  1–67 kap. / 
Mari Andersson, Mattias 
Dahlberg, Anita Saldén Enérus 
och Ulf Tivéus (Utg. 2019. 
Norstedts juridik. Gula biblio-
teket)

Johnsson, Lars-Åke: Elevhälsan 
i den nya skollagen : handbok 
för skolans personal (3. uppl.  
Norstedts juridik. 236 s.)

Kommunikationsrätt : från av-

 LÄSTIPS

Barnkonventionen : en kommentar 
Författare: Maria 
Grahn-Farley
Förlag: Studentlit-
teratur
FN:s konvention om 
barnets rättigheter 
antogs av FN:s gene-
ralförsamling 1989 och 
är den konvention som 
flest länder har an-
slutit sig till. 1 januari 
2020 blir barnkonventionen svensk lag. Samti-
digt kommer andra relevanta lagar att ändras 
och anpassas till konventionens bestämmel-
ser. Beslutet innebär att ett barnrättsbaserat 
synsätt förväntas få genomslag i praktiken 
och medverka till att barnets rättigheter i hö-
gre grad hamnar i fokus i de situationer som 
gäller barnet. Men inför att lagen träder i kraft 
råder stor osäkerhet om hur man ska tolka 
denna typ av lag. Den här boken presenterar 
en detaljerad rättsdogmatisk analys av de 54 
artiklarna i konventionen. Boken fick Student-
litteraturs kurslitteraturpris 2019.

Aktiebolagslagen : en kommentar 
Författare: Erik Nerep, 
Per Samuelsson, Jo-
han Adestam
Förlag: Karnov Group
Den nu gällande 
aktiebolagslagen är 
den sjätte i raden av 
svenska aktiebolags-
lagar. De tidigare la-
garna tillkom år 1848, 
1895, 1910, 1944 och 
1975. En samlad översyn av lagstiftningen 

som initierades redan 1990 ledde fram till den 
nya aktiebolagslagen som trädde i kraft 2005. 
Denna nya kommentar till aktiebolagslagen 
i 5 volymer är en tryckt version av Karnov 
Groups Lexinokommentar. Böckerna innehål-
ler djupgående analyser på många för aktie-
bolagsrätten centrala ämnesområden. Fokus 
ligger på praktisk tillämpning av lagarna men 
även principiellt orienterade frågor tas upp. 
Svensk rättsvetenskaplig litteratur och övriga 
rättskällor beaktas liksom EU-rättsliga nor-
mer och EU-domstolens praxis. 

 FESTSKRIFT
Festskrift till 
 Wiweka Warnling 
Conradson, Jure
Wiweka Warnling 
Conradson dispu-
terade 1987 och 
tillträdde som 
professor i offentlig 
rätt vid Stockholms 
universitet 1998. 
Hon har publice-
rat en rad böcker 
och artiklar med 
tyngdpunkt på statsrätt, förvaltningsrätt och 
barnrätt. Denna festskrift tillägnas Wiweka 
Warnling Conradson med anledning av att hon 
i juni pensionerades från sin professur efter 
mer än 20 år. Bidragen, författade av kolleger 
och vänner, rör sig främst inom hennes egna 
forskningsområden. Redaktionskommittén har 
bestått av Richard Arvidsson, Pernilla Levi-
ner, Jane Reichel, Mauro Zamboni och Karin 
Åhman.

 JUNO
Ny juridisk informationstjänst 
Under sensommaren lanserar Norstedts 
juridik den nya digitala informationstjänsten 
JUNO, som är en sammanslagning av innehål-
let från de juridiska informationstjänsterna 
Karnov Juridik (Karnov Group) och Zeteo 
(Norstedts juridik). Läs mer: www.nj.se/juno

 RAPPORTER FRÅN BRÅ

Dödligt våld i Sverige 1990–2017 av Jonas 
Öberg och Klara Hradilova Selin (2019:6)
I rapporten beskrivs det dödliga våldets 
karaktär och utveckling under perioden 
1990–2017. Fokus ligger på skjutvapenvåldet. 
Studien som gäller för hela landet uppmärk-
sammar även regionala skillnader. 

Kränkande fotografering : en uppföljning av 
lagens tillämpning av Katharina Tollin och 
Anna Gavanas (2019:7) 
Lagen om kränkande fotografering infördes 
2013 i syfte att skydda den personliga integri-
teten på ett område som tidigare varit oskyd-
dat. På uppdrag av regeringen har Brå under-
sökt hur lagen tillämpas inom rättsväsendet 
och vilken typ av gärningar som blivit anmälda 
och utredda. 

Grov kvinnofridskränkning : brottets hante-
ring och utveckling i rättskedjan 1998-2017 
av Lisa Westfelt, Nina Törnqvist, Lou Huuva, 
Alexandra Skarp (2019:8) 
Såväl anmälningar som uppklaring och fäl-
lande domar avseende grov kvinnofridskränk-
ning har minskat under de senaste tio åren. 
Rapporten visar att det bland annat beror på 
förändringar i registreringen av brottsanmäl-
ningar, minskning av uppklaring gällande brott 
mot person och högre krav på stödbevisning 
för fällande dom.

 RÄTTELSE
Lästips: Barn som 
tvingas välja bort en 
förälder: föräldra-
alienation i Sverige av 
Anna Lytsy och Chris-
tina Bergenstein, s. 56, 
Advokaten nr 5 2019. I 
anmälan av boken står 
felaktigt ”personal alie-
nation (PA), föräldra-
alienation”. Rätt ska vara ”parental alienation 
(PA), föräldraalienation ”. 

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

sändare till mottagare via in-
ternet, radio/tv eller telefoni / 
Lena Olsen red. ; Jens Forze-
lius, Daniel Gustavsson, Anna 
Hammarén, Lena Holmqvist, 
Magnus Larsson, Tord Petters-
son och Anders Stenlund (Nor-
stedts juridik. 509 s.)

Mannheimer Swartling’s concise 
guide to arbitration in Sweden / 

Robin Oldenstam, Kristoffer 
Löf, Alexander Foerster, Azadeh 
Razani, Fredrik Ringquist, Aron 
Skogman (2. ed. Mannheimer 
Swartling advokatbyrå. 276 s.)

Nilsson, Anders: Offentlighet och 
sekretess vid offentlig upphand-
ling / Anders Nilsson, Hanna 
Lundqvist, Anna Nikolina Erik-
son (Norstedts juridik. 161 s.)  

Svensk/engelsk ordlista = 
Swedish/English glossary 
(5. uppl. Domstolsverket. 
286 s.)

Tivéus, Ulf: Skatt på finansiella 
instrument / Ulf Tivéus, Sara 
Jacobsson  (Norstedts juridik. 
449 s.)

Wenne, Lars: God sed vid 
obeståndssammanhang : en 

handbok / Lars Wenne och 
Jan Flood (Jure. 2019. 191 s.)

Wessman, Richard: Immateri-
alrättens struktur / Richard 
Wessman, Jakob Kraus, Ilze Lu-
kins (Norstedts juridik. 132 s.)

Zila, Josef: Specialstraffrätten : 
en introduktion (9. uppl.  Nor-
stedts juridik. 106 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Sommarprat prisades
Den andra juli debuterade Anne 
Ramberg som värd för det popu-
lära programmet Sommar i P1. 
Det blev ett program om rätts-
staten och behovet av att stå upp 
för den, om populismens utbred-
ning och om världens bästa yrke: 
advokat. 

Programmet mottogs positivt i 
många medier. Bland annat skrev 
Andreas Hansson i Aftonbladet 
att ”Ramberg gör en vass sam-
tidsanalys av världen, Europa och 
Sverige”, medan Göteborgs-Pos-
tens Björn Verner fann generalse-
kreterarens program vara ”som 
en nödraket på ett stormigt hav”.

 MEDIERNA

Barometern till advokaternas 
försvar
Kalmartidningen Barometern 
ryckte i en ledare den 30 juli ut till 
advokaternas och advokatsam-
fundets försvar. Ledarskribenten 
Martin Tunström konstaterar att 
Advokatsamfundet har en viktig 
roll att spela i rättsstaten. 

Advokat Sven Unger, se-
nior adviser på Mannheimer 
Swartling i Stockholm och 
tidigare ordförande i Advo-
katsamfundet, inte bara läser 
böcker – han skriver egna 
också.

Hinner Du läsa något på fritiden, 
och vad ligger i så fall på Ditt 
nattduksbord?

– Ja, och jag läser nästan 
lika mycket som jag skriver. 
Mitt nattduksbord är snarast 
en bokhylla översvämmad av 
ett växlande antal böcker och 
tidskrifter av olika ålder, djup 
och längd; just nu till exempel 
”Aldrig näcken” av Stieg Tren-
ter, ”Stångkorv & Bordeaux” 
med texter av Alf Henrikson, 
”Ålevangeliet” av Patrik Svens-
son, ”Svenskt ortnamnslexi-
kon” och ”The Economist”. Där 
finns alltid ett ex av Hjalmar 
Gullbergs samlade dikter. – Jag 
erkänner gärna att jag för nu 
rätt länge sedan gett upp för-
söken att ta mig igenom ”Brö-
derna Karamasov” och James 
Joyces ”Ulysses”, liksom en del 
andra paradrätter i den litterä-
ra kanonmaten, och i ”På spa-
ning efter den tid som flytt” har 
jag inte kommit längre än till 
madeleinekakan.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar Du?

– Här hänvisar jag till mitt 
vördade och älskade universi-

tets motto: ”Ad utrumque”, un-
derförstått ”paratus”, det vill 
säga jag är beredd till bådadera. 
Detta gäller både mitt läsande 
och mitt skrivande. När det gäl-
ler mitt skrivande får uttrycket 
”skönlitteratur” ges en mycket 
generös tolkning.

Vilken är Din starkaste läsupp-
levelse i livet?

– Som barn var det ”Greven 
av Monte Christo” och böck-
erna om Ture Sventon. Nå-
got senare i livet var det Olle 
Holmbergs vänbok om Hjalmar 
Gullberg.

– Böckerna om Ture Sventon 
har jag för övrigt gärna läst om 
i olika omgångar. De innehåller 
en litteratur av en lite speciell 
sorts kvalitet. När Du läser en 
bok när Du är 8 år uppskattar 

Du den av ett visst skäl, när Du 
är 18 år av även andra skäl, och 
när Du är 48 år har Du hittat yt-
terligare en dimension som Du 
tycker om. Böckerna om Ture 
Sventon är sådana. Astrid Lind-
grens böcker är andra exempel. 
För att inte tala om texterna om 
Nalle Puh och Mumintrollen. 
Samma upptäckarglädje kan 
man känna även inför bilder-
na till alla fyra exemplen.

Vilken bok skulle Du köpa till en 
god vän just nu?

– Hellre än en köpebok skulle 
jag nog snarare välja att ge bort 
någon av de böcker jag skrivit 
själv, med tanke på det oerhör-
da värdet för mottagaren. Det 
är ju också en fin känsla att 
kunna ge bort något som man 
själv tycker mycket om.

”Böckerna om Ture Sventon har 
jag läst om i olika omgångar”

BOKTIPSET: SVEN UNGER
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experterna bakom tjänsten på VQ Forum 
den 17 oktober 2019.

www.vqforum.se

Vill du veta mer?
Se filmen om VQ Legal på vqlegal.se/challenge

Challenge your working methods

Använd er tid smart  
med vår digitala jurist!

Anta utmaningen och förändra ert arbetssätt! Gör som 9 av de 10  
största advokatbyråerna i Sverige och använd VQ Legal. 

The future  
is now!

VQ Legal är en avtalsrobot, 
en digital jurist, som på bara 
några minuter tar fram de 
juridiska dokument som 
behövs för just ditt ärende. 
Helt anpassade, med hög 
kvalitet på det juridiska 
språket.  

your digital associate
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SAMFUNDET

Hela åtta nya ledamöter tog 
plats i Advokatsamfundets sty-
relse vid årets fullmäktigemöte, 
som också bjöd på tillbakablick-
ar från den avgående general-
sekreteraren.

Sveriges advokatsamfunds full-
mäktigemöte den 13 juni inled-
des traditionsenligt med utdel-
ning av Advokatsamfundets 
journalistpris. Anne Ramberg, 
som delade ut priset till DN:s 
Niklas Orrenius, konstaterade 
att oberoende journalistik är en 
viktig förutsättning för rättssta-
ten.

Advokatsamfundets ordfö-

rande Christer Danielsson re-
dogjorde efter prisceremonin 
för rekryteringen av en ny ge-
neralsekreterare. Han presente-
rade tillträdande generalsekre-

teraren Mia Edwall Insulander 
och tackade därefter Anne Ram-
berg för hennes nästan 20 år på 
posten.

– Jag kan bara säga att du har 

utfört en storslagen gärning, 
inte minst genom att du har 
gett  Advokatsamfundet en cen-
tral roll i rättssamhället, sa Da-
nielsson.

Anne Ramberg själv tog till-
fället i akt att se tillbaka på  
sina år som generalsekretera-
re, och att prisa Advokatsam-
fundets kansli och tidskriften 
Advokaten. För det fick hon ta 
emot varma applåder från full-
mäktige.

Vice ordföranden Eva-Maj 
Mühlenbock presenterade Ad-
vokatsamfundets ekonomi, 
som befanns vara synnerligen 
god.

Åtta nya i styrelsen
Vid fullmäktige omvaldes Christer Danielsson till ordförande och 
Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande för tiden 1 juli 2019 – 30 juni 
2021. Åsa Erlandsson, Stockholm, omvaldes till ledamot av styrel-
sen. Nya i styrelsen är Pia Brink, Kungsbacka, Emil Andersson, Göte-
borg, Magnus Nedstrand, Linköping, Christoffer Ribbing, Stockholm, 
Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm, Rebecka Lewis, Stockholm, 
och Johanna Näslund, Örebro, samtliga för tiden 1 juli 2019 – 30 juni 
2021. Christina Malm, Stockholm, valdes till ny styrelseledamot för 
tiden 1 juli 2019 – 30 juni 2020.

FULLMÄKTIGE

Applåder för avgående 
generalsekreteraren

Anne Ramberg överlämnade 
Advokatsamfundets journalist- 
pris till Dagens Nyheters Niklas 
Orrenius vid fullmäktigemötet. 
Prissumman är 50 000 kronor. 
Hon konstaterade att oberoende 
journalistik är en viktig för- 
utsättning för rättsstaten.

Christer Danielsson berättade 
om arbetet med att rekrytera en 
ny generalsekreterare i Advokat-
samfundet.



ADVOKATEN NR 6 • 201962

ANMÄLAN
Åklagarmyndigheten har i an-
mälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 18 december 
2018, riktat anmärkningar mot 
advokat A och därvid anfört i 
huvudsak följande. 

A är förordnad som offentlig 
försvarare för en man som är 
misstänkt för bland annat våld-
täkt mot barn. Av uppgifter från 
handläggande kammaråklaga-
re har framkommit att A agerat 
på ett synnerligen tveksamt sätt 
när hon på sin klients instruk-
tion uppmanat klientens dotter 
att radera/stänga av klientens 
Facebook-konto. Klienten var 
vid aktuellt tillfälle häktad med 
restriktioner. 

Till anmälan har bifogats PM 
från kammaråklagaren av vilket 
följande framgår.  

Den misstänkte häktades med 
fulla restriktioner i början av 
december 2018 för bland annat 
våldtäkt mot barn. Bevisningen 
bestod av, förutom målsägan-
dens uppgifter, en hel del chat-
konversationer. 

Den 11 december 2018 ringde 
utredarna i ärendet upp åklaga-
ren och redogjorde muntligen 
för ett telefonsamtal de haft med 
dottern till den misstänkte. Dot-

tern hade berättat att hon fått ett 
telefonsamtal av den misstänk-
tes advokat. I samtalet med dot-
tern ska advokaten ha sagt att 
den misstänkte ville att dottern 
skulle radera hans Facebook och 
att dottern av advokaten fick in-
loggningsuppgifter för att kunna 
göra det. 

Åklagaren bad utredarna att 
hålla ett telefonförhör med dot-
tern så att uppgifterna doku-
menterades och därefter fråga 
advokaten vad advokaten hade 
att säga om den informationen. 

Åklagarens bedömning i det 
skedet av utredningen var att 
information från Facebook och 
Messenger var potentiellt be-
vismaterial. Bedömningen kan 
naturligtvis komma att ändras 
under utredningen men en av 
anledningarna till att åklagaren 
anfört att det förelåg kollusions-
risk som skäl för häktning var att 
den misstänkte inte skulle kun-
na förstöra utredningsmaterial. 

Till anmälan har även bifogats 
PM över polisens samtal med 
den misstänktes dotter samt 
PM över polisens samtal med 
advokat A. 

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till 

Advokatsamfundet den 8 januari 
2019, anfört följande. 

Det är riktigt att hon har vi-
darebefordrat en uppgift till 
klientens dotter om att klienten 
önskade att kommentarsfältet 
på hans Facebook skulle stäng-
as ner. Hon har också förmed-
lat de inloggningsuppgifter som 
krävdes för att kunna vidta den-
na åtgärd.

Som framgår av anmälan är 
hon förordnad som offentlig för-
svarare för klient som är häktad 
med restriktioner. Den brottslig-
het som klienten misstänks för 
är bland annat sexualbrott mot 
barn och i sammanhanget bör 
noteras att påstådd brottslighet 
ska ha pågått fram till maj 2016.

Det skäl klienten gav till hen-
ne för att stänga möjligheten för 
kommentarer på hans Facebook 
var följande. Klienten hade läst 
i tidningar om att hans mål var 
omskrivet och han insåg då att 
olika personer, bland annat akti-
va på Flashback nu skulle kunna 
gå in på hans Facebooksida och 
skriva kommentarer som skulle 
bli tillgängliga för hela hans vän-
krets. Klienten var djupt orolig 
för att menliga uppgifter om ho-
nom skulle spridas på detta sätt 
och att det skulle medföra stora 
men för honom och hans familj. 
Även hon själv insåg att risken 
för spridning av menliga uppgif-
ter var överhängande.

Det får i dag anses vara ett 
obestridligt faktum att det rå-
der en mobbmentalitet på in-

ternet – särskilt när det gäller 
sexualbrott – som ofta kan ta 
sig mycket obehagliga uttryck. 
Ett avstängande av kommen-
tarsmöjligheten innebär dock 
inte att något befintligt raderas 
eller förändras. 

Det har således varit tal om 
en rent kurativ åtgärd och ing-
enting som berör målet/utred-
ningen har förmedlats. Hon har 
inte heller haft anledning att tro 
att det som förmedlats innehöll 
något budskap av illojal karak-
tär, vilket det inte heller gjort i 
ljuset av förhöret med dottern. 
Eventuella kommentarer som nu 
skulle inflyta på klientens kom-
mentarsfält kan rimligen inte ha 
något att göra med den nu på-
gående utredningen som avser 
brott fram till 2016 (två och ett 
halvt år tidigare).

I situationen framstod hennes 
klients önskemål som så rimliga 
och skilda från utredningen att 
hon fattade detta beslut. Hon in-
ser dock nu att det var ett fel-
aktigt beslut och att hon borde 
framställt en fråga till åklagaren 
innan hon vidtog annan åtgärd. 
Att inte göra det var alltså fel 
och hon har ingen annan förkla-
ring än att hon gjorde en felbe-
dömning. Därför är hon beredd 
att underkasta sig den discipli-
nära påföljd som disciplinnämn-
den anser att hennes handlande 
är värt.

PERSONLIG INSTÄLLELSE
Disciplinnämnden har den  

5 Advokat har på begäran av frihetsberövad och med fulla 
restriktioner belagd klient, kontaktat klientens dotter. 
Varning med högsta straffavgift. 

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2019

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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23 maj 2019 hållit muntlig för-
handling i ärendet. Vid den 
muntliga förhandlingen har A 
närvarat, tillsammans med sin 
försvarare. Advokaten som ut-
setts att som samfundets repre-
sentant utföra den talan som 
föranleds av ärendet, närvarade 
också vid sammanträdet. 

Vid den muntliga förhandling-
en har A anfört bl.a. följande. 

Samtalet med dottern i frå-
ga om Facebook-kontot skedde 
på måndagen den 10 december, 
vilket var samma dag som hon 
hade fått instruktionerna från 
klienten. Klienten hade läst om 
sig själv i tidningen och var oro-
lig för att inlägg skulle komma 
att spridas på ett för honom 
menligt sätt. Därför ville han 
förhindra att negativa kommen-
tarer skrevs på ”väggen”, dvs. 
första sidan som man kommer 
in på när man går in på någons 
Facebook-sida. 

Hon minns inte de exakta or-
den hon använde vid samtalet 
med dottern, men hon förklarade 
för denna att klienten var orolig 
över att Facebook-sidan var öp-
pen och att han ville stänga av 
den för kommentarer. Hon har 
aldrig uttryckt att dottern skulle 
”ta bort” Facebook. Det handla-
de endast om att klienten hade 
intresse av att stänga Facebook-
sidan för framtida inlägg. 

Hon hade fått inloggnings-
uppgifter av klienten, vilka hon 
förmedlade till dottern. Hon 
tänkte då inte på att dottern kun-

de vidta fulla åtgärder eller att 
Facebook kunde vara relevant i 
utredningen. Nu i efterhand har 
hon förstått att hon för säkerhets 
skull skulle ha tagit detta med 
åklagaren. Men vid tidpunkten 
för när önskemålet framställdes 
från klienten, framstod det som 
rimligt och det fanns inget som 
tydde på att Facebook var av in-
tresse för, eller kunde påverka, 
utredningen. Åtgärden framstod 
som kurativ. 

I just detta ärende rådgjorde 
hon inte med sina kollegor. 

Vid tidpunkten för kontakter-
na fanns redan ett erkännande. 
Vidare hade beslag av IT-media, 
telefoner och datorer gjorts. Det 
finns inte i hennes värld heller 
i dag att Facebook hade kunnat 
påverka utredningen. 

Hon kvarstod inte som offent-
lig försvarare i målet, utan klev 
av i samband med detta. Hon har 
aldrig velat agera i något illojalt 
syfte.  

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
En offentlig försvarare, i prakti-
ken alltid en advokat, har getts 
en i det närmaste ovillkorlig rätt 
att sammanträffa med en anhål-
len eller häktad klient i enrum. 
Denna rätt – enrumsprivilegiet – 
gäller även när klienten belagts 
med fulla restriktioner beträf-
fande kontakter med omvärlden. 
Enrumsprivilegiet är av funda-
mental betydelse för frihetsbe-
rövade klienter, eftersom advo-

katen normalt är den enda som 
klienten får sammanträffa med 
som helhjärtat står på dennes 
sida.

Med hänsyn till det ovan sag-
da är det utomordentligt angelä-
get att advokater som offentliga 
försvarare, inte missbrukar en-
rumsprivilegiet genom att med-
verka till restriktionsbrott, efter-
som detta skulle kunna leda till 
att det för frihetsberövade kli-
enter så viktiga privilegiet sätts 
i fråga. Restriktionsbrott utgör 
därför normalt ett mycket all-
varligt åsidosättande av god ad-
vokatsed. 

I det nu aktuella fallet har A 
medgett att hon på begäran av 
sin frihetsberövade och med ful-
la restriktioner belagda klient, 
har kontaktat klientens dotter 
och till henne överlämnat in-
loggningsuppgifter till klientens 
Facebook-konto. Detta är en åt-
gärd som klienten inte själv hade 
kunnat vidta på grund av restrik-
tionerna. Åtgärden kan enligt 
nämndens mening inte beteck-
nas som en sådan uteslutande 
kurativ åtgärd som det är tillå-
tet för advokaten att vidta även 
utan tillstånd av berörd åklagare. 
I vart fall har A enligt nämndens 
bedömning inte kunnat över-
blicka vilka åtgärder som kli-
entens dotter, med tillgång till 
inloggningsuppgifterna, skul-
le kunna vidta och som skulle 
kunna vara till men för utred-
ningen mot klienten. När klien-
ten framförde sitt önskemål om 

att A skulle ta den ifrågavaran-
de kontakten med hans dotter, 
borde A ha förklarat för honom 
att en sådan åtgärd från hennes 
sida förutsatte ett föregående 
samråd med åklagaren och till-
stånd från denne. Om klienten 
hade sagt nej till en sådan kon-
takt med åklagaren, skulle A inte 
ha tagit kontakten med klientens 
dotter. 

Enligt nämndens bedömning 
utgör A:s handlande ett mycket 
allvarligt åsidosättande av god 
advokatsed. Om omständig-
heterna kan anses synnerligen 
försvårande, ska hon uteslutas 
ur Advokatsamfundet. Det har 
emellertid inte framkommit nå-
got som talar för att A:s handlan-
de skett i avsikt att försöka på-
verka utredningen mot hennes 
klient. I stället framstår hennes 
handlande mera som en följd 
av en allvarlig felbedömning. 
A har också gett uttryck för att 
hon inser allvaret i sitt handlan-
de. Sammantaget kan det mycket 
stränga kravet för uteslutning på 
att omständigheterna ska vara 
synnerligen försvårande, inte 
anses uppfyllt. Särskilda skäl fö-
religger emellertid att ålägga A 
högsta möjliga straffavgift.

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken och 
ålägger henne enligt 8 kap. 7 § 
tredje stycket rättegångsbalken 
att betala straffavgift till Advo-
katsamfundet med femtiotusen 
(50 000) kr. ¶

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET

» 



ADVOKATEN NR 6 • 201964

BAKGRUND
X och Y har ägt femtio procent 
vardera av bolaget Z. Advokat A 
har företrätt Y i tvistigheter som 
har uppstått mellan styrelsele-
damöterna. 

ANMÄLAN
I anmälan har X riktat anmärk-
ningar mot A och anfört i huvud-
sak följande. 

A har fakturerat bolaget Z 
med 84 500 kr och moms för 
juridiskt biträde. Han har trots 
begäran hos A inte erhållit de 
underliggande ärendespecifika-
tionerna eftersom Y har motsatt 
sig utelämnandet av underlagen. 

Eftersom Z inte längre har 
bedrivit någon verksamhet har 
förhandlingar pågått för att lik-
videra bolaget. Det har därför 
förefallit som A har fakturerat 
Y:s privata juristkostnader på Z. 

A:s handlande har stridit mot 
god advokatsed eftersom A har 
företrätt Y privat och samtidigt 
har företrätt Z.

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande tillbakavisat an-
märkningarna och anfört i hu-
vudsak följande. 

Y har kontaktat honom under 
juni månad 2017 på grund av oro 
för att X har skadat Z genom att 
göra uttag ur bolaget som har 
stridit mot lag. Hans utredning 
har gett vid handen att X på vis-
sa sätt hade brutit mot aktiebo-
lagslagen och skadat bolaget. 
Han har därför informerat Y 

om att Z har bedömts ha rätt till 
skadestånd från X. Han har un-
der samma period även uppträtt 
som ombud för Y i dennes egen-
skap av aktieägare i Z. I egen-
skap av ställföreträdare för Z 
har Y företrätt bolaget och ska-
deståndskraven har riktats mot 
X från bolaget. Någon intresse-
konflikt har därmed inte förele-
gat eftersom Y:s och bolagets in-
tressen har sammanfallit.

Vid styrelsesammanträde i 
september 2017 har styrelsen 
beslutat att Z skulle väcka talan 
mot X. Han har sedan det da-
tumet haft styrelsens uppdrag 
att driva bolagets skadestånds-
anspråk mot X. Som ställföre-
trädare för Z har Y även gett 
honom i uppdrag att hantera lö-
pande uppdrag för Z:s räkning 
– bl.a. frågor om korrespondens 
med Bolagsverket, kallelser till 
bolagsstämma och hållande av 
bolagsstämma samt övervägan-
den om krav mot f.d. anställda. 
Arbetet har fakturerats Z vilket 
enligt hans mening är korrekt.

Vad gäller X:s anmärkning om 
att han inte har lämnat ut under-
liggande ärendespecifikationer 
förstår han inte denna. Ärendet 
har specificerats på varje faktu-
ra. Det har varit korrekt att X har 
kontaktat hans assistent angåen-
de en faktura ställd till Z och har 
begärt en specifikation till en av 
de nu aktuella fakturorna. X har 
vid den aktuella tidpunkten inte 
haft behörighet att företräda Z 
och har följaktligen inte fått nå-

gon information överhuvudtaget 
om fakturan utan har hänvisats 
till ställföreträdaren för Z – allt-
så Y. Han kan inte se att han har 
haft någon skyldighet att ge ut 
information om Z till X.

Han tillbakavisar att han har 
fakturerat Z för kostnader som 
i själva verket skulle ha belastat 
en av styrelseledamöterna. Y 
har anvisat honom att fakturera 
Z för hans biträde. Hans arbe-
te har varit till nytta för Z efter-
som anspråken mot X har riktats 
för bolagets räkning. Vad gäller 
faktura xxx97 stämmer det inte 
att han har fakturerat bolaget 
för arbete hänförligt till styrel-
seledamoten. Det har funnits en 
noggrann arbetsspecifikation bi-
fogad till fakturan som har av-
sett arbete fram till den 31 augus-
ti 2017 och som alltså har avsett 
kraven från bolaget mot X. Det 
stämmer inte heller att han har 
fakturerat bolaget för arvode 
hänförligt till styrelseledamo-
ten avseende faktura xxx82. Dä-
remot förefaller det som att han 
till Z inte har bifogat någon ar-
betsspecifikation till den faktu-
ran. Det har varit ett förbiseen-
de från hans sida. Z har inte haft 
någon erinran mot hur fakturan 
har utformats. Vid genomgång 
av hans tidredovisning kan han 
konstatera att fakturan har av-
sett arbete mellan den 5 septem-
ber och 3 oktober 2017 och att 
arbetet har avsett bolagets krav 
mot X samt förlikningsförhand-
lingar i samband med det, bola-
gets krav på att få ut en e-post-
adress från X och kontakter med 
bolagets revisor m.m. 

Inför avgivandet av detta ytt-
rande har han samrått med Y i 
egenskap av ställföreträdare för 
Z. Y har inte gett honom tillå-

telse att lämna ut de underlig-
gande arbetsspecifikationerna 
till de nu omstridda fakturorna 
till Advokatsamfundet till veder-
läggande av X:s påståenden. Han 
anser sig därför med hänsyn till 
sin tystnadsplikt förhindrad att 
lämna ut uppgifterna i föreva-
rande disciplinärende.

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING 
X har i yttrande vidhållit sina 
anmärkningar och tillagt i hu-
vudsak följande.

Bolaget har sedan 2012 bedri-
vit ett projekt. Han har var in-
itiativtagare till projektet, men 
har velat ha en kompanjon och 
det har blivit Y. Han hade räknat 
med att parterna skulle vara en-
gagerade på lika villkor men det 
har visat sig att Y har blivit pas-
siv delägare samtidigt som han 
själv har arbetat heltid i verk-
samheten med 25 anställda och 
cirka 35 mkr i omsättning. Y har 
kunnat ta ut lön på cirka 100 000 
kr per månad och har förfogat 
över leasingbil utan att ha haft 
något transportbehov i företa-
get m.m. 

Likväl har Y ansett att han har 
åsamkat bolaget för stora kost-
nader för bl.a. personal och ut-
rustning i anläggningen. Det-
ta har han givetvis haft en helt 
annan uppfattning om och där-
vid har tvist uppkommit mellan 
dem. Verksamheten har upp-
hört sommaren 2017 och där-
med skulle bolaget likvideras. I 
sin besvikelse över att penning-
strömmen skulle sina har Y bör-
jat ifrågasätta kostnader och har 
vänt sig till A. Han har då kon-
taktat advokat C för att bolaget 
skulle ha en egen, av parterna 
oberoende, advokat. Han har 
efter en tid avslutat samarbetet 

6Biträde som avsett person har fakturerats bolag. Också fråga 
om jäv. Varning med straffavgift.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2019
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med C och i stället anlitat advo-
katen D, som därefter har haft 
flera förhandlingsomgångar med 
A för att hitta en förlikningslös-
ning mellan aktieägarna. Detta 
har misslyckats, men det kan 
konstateras att någon stämning 
inte har inlämnats mot honom 
från bolagets sida.

Vid bolagsstämma i augusti 
2017 har Y (efter lottning) valt 
sig själv som styrelseordföran-
de och har därefter, i mitten av 
september, tagit kontroll över 

bolagets bankmedel. Från den-
na tidpunkt har det gjorts ut-
betalningar från bolaget till A. 
Av kontoutdrag har framgått 
att Y från mitten av september 
2017 till januari 2018 har tagit ut 
knappa åtta miljoner kr ur bo-
laget varav 444 025 kr har utbe-
talats till A. Vid bolagsstämma 
i januari 2018 har beslutats att 
bolaget skulle träda i likvida-
tion. A har medverkat som bi-
träde åt Y och har röstat emot 
likvidationsbeslutet. Likvidatorn 

har kunnat konstatera att det un-
der december–januari tagits ut 
omfattande belopp från bolaget 
(cirka åtta miljoner kr) utan re-
dovisning. A har i skriftväxling 
med likvidatorn återigen agerat 
ombud åt Y. Han anser att A vid 
varje tidpunkt har varit Y:s om-
bud. Alla andra påståenden har 
varit inte med sanningen över-
ensstämmande. A har därmed 
inte kunnat fakturera bolaget 
för arbete åt Y. 

Om A verkligen har varit  

ombud för bolaget har A va-
rit jävig, då bolaget och Y har 
haft motstridiga intressen. A 
har inte både kunnat vara bola-
gets ombud och Y:s personliga  
ombud. Som framgår av det 
styrelseprotokoll som A har in- 
lämnat som bilaga till i sitt ytt-
rande har framgått att bola-
gets ombud har varit advokat E  
medan A har antecknats som 
Y:s ombud och detta har även 
gällt vid bolagsstämmoprotokol-
let från januari som A själv har  

Nyhet. Ett tvättäkta moln-
system med ekonomi  
och dokumenthantering. 
saturnus 2 är skapat för att vara navet i 
 advokatbyråns administration. Din byrå väljer 
vilka moduler som ska användas: tid, projekt, 
ekonomi, dokumenthantering – eller alltihop. 
I takt med att behoven förändras är det enkelt 
att bygga på med mer funktionalitet.  
 Läs gärna mer om hur du och kollegorna 
hanterar hela vardagen på ett ställe:   
www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M

SAMFUNDET

» 
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Heldagskurs i corporate mindfulness för advokater: 

PERFORMANCE MINDSET
– BLI BÄTTRE PÅ ATT FOKUSERA

Datum: 29 oktober 2019
Tid: 09:15-16:45 + två uppföljande onlineträff ar

Ort: Stockholm, plats meddelas. 
Pris: 7.500 kr.

Kursdagen ger sex utbildningsti mmar,
de uppföljande online-träff arna ytt erligare två.

Registrering och mer info: www.nasstrom.info/mindfulness

200,000+ 
personer utbildade

Grundad i 
neurovetenskap

500+ internati onella 
klienter

20+ advokatbyråer

Programmet har haft  stor eff ekt på mig. Mitt  
team säger att  jag har blivit mycket lugnare och 
jag märker hur snabbt jag känner mig stressad 
när jag inte gör min dagliga träning.

NICOLE LACY
Special Counsel, Herbert Smith Freehills

Instruktör:
Jens Näsström 
arbetspsykolog med specialisering 
på advokater

Jens har utbildat och forskat på jurister i femton år och har 
föreläst på bland annat Advokatsamfundet, advokatexamen, 
danska advokatsamfundet, norska JURIS, Law Society, Thomson 
Reuters och ett  fl ertal byråer.

Världsledande inom 
företagsorienterad 

mindträning baserad på 
neurovetenskap

29 oktober 2019
Stockholm

För många jurister blir arbetet alltmer intensivt, med fl er epost 
och ökade förväntningar från klienter på snabbare respons samt 
stora svårigheter att  vara ledig. För att  hinna med försöker vi 
göra fl er saker samti digt – multi taska, men när vi gör det hänger 
hjärnan inte med. Forskningen visar att  vår förmåga att  vara 
fokuserade istället minskar; sätt et vi arbetar på fungerar helt 
enkelt inte och vi blir istället mindre eff ekti va och mer stressade.

Jens Näsströms internati onella forskning på advokater har validerat 
följande eff ekter av corporate mindfulness:

• Ökad fokus- och koncentrati onsförmåga
• Förbätt rad arbetsprestati on och eff ekti vitet
• Bätt re balans mellan arbete och friti d
• Minskad stress och risk för utbrändhet

KOSTNADSFRIA WEBINARIER
Arbetslivsbaserad mindfulness för 
advokater: Hur fungerar det och 
vad säger forskningen?

Internati onal panel discussion on 
corporate mindfulness in law fi rms

9 september 09.00-10.00
respekti ve
10 september 12.00-13.00

Datum och ti d annonseras 
på registreringslänken.

Registreringslänk ti ll webinarier:
www.nasstrom.info/mindfulness

upprättat. Genom att före-
träda Y har A inte kunnat fö-
reträda bolaget t.ex. genom att 
upprätta en stämning mot hälf-
tenägaren i bolaget. Genom att 
debitera bolaget 444 025 kr har A 
medverkat till tömning av vinst-
medel från bolaget. 

A har i yttrande vidhållit sitt 
bestridande av anmärkningarna 
och anfört bl.a. att vad X har an-
fört i yttrandet har handlat om 
tvisten mellan parterna och har 
inte varit relevant för Advokat-
samfundets bedömning av om 
hans agerande har stått i strid 
med god advokatsed. 

X har därefter kommit in med 
ytterligare två fakturakopior.

DISCIPLINNÄMNDENS 
HANDLÄGGNING 
Vid sammanträde i februari 
2019 beslutade disciplinnämn-
den att bordlägga ärendet och 
att förelägga A att komplettera 
ärendet med kopior på fakturor-
na hänförliga till ärendet, jämte 
underliggande ärendespecifika-
tioner.

A har via mejl i mars 2019 gett 
in fakturor och ärendespecifika-
tioner. 

Vid sammanträde i april 2019 
beslutade disciplinnämnden att 
åter bordlägga ärendet och före-
lägga A att komma in med kom-
plettering. Denna gång med 

i) kopia av de fakturor han ut-
ställt avseende arbete för Y, och 

ii) uppgift om huruvida Y fö-
rekommer i klientregistret.

I yttrande, som kom in i maj 
2019, har A anfört bl.a. följande. 

Han bilägger fakturor xxx10, 
xxx42, xxx19 och xxx74. Faktura 
xxx10 avser arbete med att klan-
dra ett bolagsstämmobeslut i bo-
laget I.

Såvitt gäller fakturorna xxx42, 
xxx19 och xxx74 är de utställda 
till bolaget II och avser det arbe-
te som han utfört på uppdrag av 
Y efter att Z försattes i likvida-
tion vid bolagsstämma i januari 
2018. Y anvisade honom att för 
det arbetet fakturera Y:s bolag, 
som alltså är bolaget II. Arbetet 
avser i huvudsak löpande kon-
takter med likvidatorn och med 
den andra aktieägaren samt om-
bud i Z. Han fick därefter ock-
så i uppdrag att för Y:s räkning 
klandra beslutet att Z skulle trä-
da i likvidation. Han gavs vidare 
i uppdrag att företräda Y i den 
kvarstadsprocess som den andra 
ägaren i Z inledde mot Y.

Y förekommer i klientregist-
ret.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Med hänsyn till A:s uppdrag för 
Y borde han inte ha åtagit sig 
uppdrag att företräda Z mot X. 
Genom ändå göra det har A bru-
tit mot god advokatsed.

Av utredningen framgår vida-
re att A lämnat Y personligen bi-
träde i olika angelägenheter och 
att kostnaderna för biträdet har 
fakturerats dels bolaget Z, dels 
bolaget II utan att det på faktu-
rorna tydligt framgått att biträ-
det avsett Y personligen. Häri-
genom har A allvarligt brutit 
mot god advokatsed. Särskilda 
skäl att ålägga straffavgift före-
ligger. 

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken och 
ålägger honom enligt 8 kap. 7 § 
tredje stycket rättegångsbalken 
att betala straffavgift till Advo-
katsamfundet med femtontusen 
(15 000) kr. ¶

» 

Beslut från disciplinnämnden 
forts.



Beslut från disciplinnämnden 
forts.

Enkel och e� ektiv ärendehantering 

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

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

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

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

Kleos

www.kleos.wolterskluwer.com/se/trial 

JN2045-KLUW-Advertentie Kleos tijdschrift SE-Advokaten 215x285-ZW2.indd   1 5/11/18   09:56
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  NYA LEDAMÖTER  
DEN 13 JUNI 2019  

Ponthus Andersson, Hellström 
 Advokatbyrå KB, Stockholm
Lina Andréasson, Moll Wendén 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Sofie Ardenvik, Advokatbyrån 
 Ulrika Herstedt AB, Malmö
Cherin Awad, Wallin Advokatbyrå 
AB, Uppsala
Ronny Dahlberg, Juristhuset i 
 Båstad AB, Båstad
Pontus Danielson, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Göteborg
Eric Elander Duque, Kihlstedts 
 Advokatbyrå HB, Norrköping
Åsa Fält, Advokatfirman Pedersen 
AB, Stockholm
Sanna Gens, Zedendahl 
Advokatbyrå Norman AB, 
Uppsala

Andreas Hallbeck, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Marcus Halling, White & Case 
 Advokataktiebolag, Stockholm
Felicia Selberg Indergand, Advo-
katbyrån Vaziri AB, Stockholm
Gisela Jeppsson, Advokatbyrån 
 Eriksson & Bengtsson AB, Borås
Giedré Jirvell, Mark- & Miljörätts-
byrån i Sverige AB, Göteborg
Jeanette Jönsson, Wistrand Advo-
katbyrå Göteborg KB, Göteborg
Jenny Karlsson, Advokatfirman 
Abersten Östersund HB, Öster- 
sund
Rasmus Kindlund, Linklaters 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Emil Kristoffersson, Advokatbyrån 
Kaiding Kommanditbolag, Öster-
sund
Gustaf Larsson, AdvokatFirman 
Kronan HB, Oskarshamn

Josephine Lemonte, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Göteborg
Sara Nyberg, Advokatfirman af 
Klercker AB, Nyköping
Miriam Nygren, AE Nyströms 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Måns Persson, Advokatfirman 
 Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Joel Pälvärinne, Göteborgs 
 Advokatbyrå AB, Göteborg
Hanna Reiding, PG Magnusson 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Mikaela Reinhammar, Advokat- 
firma DLA Piper Sweden KB, 
 Stockholm
Mark Safaryan, Juristhuset-
Lawhouse Advokatfirman Sjöström 
AB, Stockholm
Carl-Philip Scherling, Andulf 
 Advokat AB, Stockholm
Sofia Schmidt, Advokaterna Liman 
& Partners AB, Stockholm

Emelie Skoog, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Ralph Strandberg, Terra Advokat 
AB, Stockholm
Michela Westin Sundberg, Advokat-
firman Cederquist KB, Stockholm
Linnéa Sundheim, Advokatbolaget 
WIKÖ HB, Uppsala
Kristina Sundström, Advokatfir-
man Glimstedt Östergötland KB, 
Linköping
Madeleine Varnäs, A1 Advokater 
Kommanditbolag, Stockholm
Emmeli Wennström, Cirio Advokat-
byrå AB, Stockholm
Jakobs Erik Werf, Advokaterna 
Bergh & Staaf KB, Mora
Lena Widman, Advokatfirma 
Magnus Dahlgren & Partners AB, 
Stockholm
Johanna Wärnberg, Hannes Snell-
man Advokatbyrå AB, Stockholm

42 nya ledamöter
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Isak Åberg, Fria Advokater KB, 
Stockholm
Pierre Ågren, Gernandt & Daniels-
son Advokatbyrå KB, Stockholm
Mattias Örnulf, Wesslau Söderqvist 
Advokatbyrå KB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Mikael Engström, Stockholm, 
31 maj 2019
Adam Erdling, Stockholm, 11 maj 
2019
Emma Forsberg, Stockholm, 
27 maj 2019
Peter Franke, Sundsvall, 31 maj 
2019 
Fredrik Gunnard, Stockholm, 1 juni 
2019
Ellinor Heiroth, Stockholm, 24 maj 
2019
Jo-Anna Jaarnek, Stockholm, 
31 maj 2019

Caroline Johansson, Stockholm, 
1 juni 2019 
Ida Johansson, Stockholm, 5 juni 
2019 
Martin Morén Jönsson, Malmö, 
31 maj 2019
Kristin Kull, Stockholm, 31 maj 
2019
Mattias Larsson, Stockholm, 1 april 
2019
Claes Langéen Nilsson, Malmö, 
31 maj 2019 
John Olsson, Stockholm, 10 juni 
2019
Michael Plogell, Bollebygd, 1 juni 
2019
Anders Ramäng, Malmö, 31 maj 
2019 
Anders Rejdnell, Stockholm, 
16 maj 2019 
Mikael Smedeby, Uppsala, 31 maj 
2019

Kjell Stafström, Gävle, 1 maj 2019 
Monika Temiz, Stockholm, 10 maj 
2019 
Jennie Thingwall, Stockholm, 
7 juni 2019
Emily Töyrä, Umeå, 7 maj 2019 

 AVLIDNA LEDAMÖTER

Inge Gustavsson, Stenungsund, 
22 maj 2019 
Mikael Karlsson, Helsingborg, 
29 maj 2019 
Anders Wikström, Göteborg, 
26 april 2019

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
530 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se

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.

G
Ö
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A

N
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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-2019/0593 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s för-
ordning om värdepapperisering
R-2019/0661 Slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett 
enklare förfarande (SOU 2019:8)
R-2019/0667 Promemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott 
och vissa andra brott (Ds 2019:1)
R-2019/0690 Betänkandet Nya befogenheter på konsumentskyddsområ-
det (SOU 2019:12)
R-2019/0706 Promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och 
vissa andra ändringar i marknadsföringslagen
R-2019/0749 Promemorian Krav på rapportering av betalningstider
R-2019/0868 Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
R-2019/0869 Promemorian Förlängda möjligheter för migrationsdomsto-
larna att överlämna mål

R-2019/0949 Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 
(Ds 2019:6)
R-2019/0959 Polismyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd 
om verkställighet av kontaktförbud med elektronisk övervakning 
(FAP 438-1)
R-2019/1021 Utkast till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för sam-
röre med en terroristorganisation
R-2019/1052 Promemorian Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för 
hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna 
samt promemorian Införande av en preklusionsregel i mål om ändring av 
hyresvillkor
R-2019/1074 Promemorian Kompletterande förslag till promemorian 
Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet
R-2019/1178 Promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgär-
der för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN

42 nya ledamöter
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om häktning och förnyelse
sällan har väl straffrättsliga och straffprocessuella frå-
gor diskuterats så intensivt i den allmänna debatten som 
den här sommaren. Esoteriska begrepp som putativ nöd-
värnsexcess har varit i var mans (nåja) mun; vem kunde 
tro det. Orsaken är som bekant häktningen av den ame-
rikanske rapparen ASAP Rocky.

När jag skriver detta har domen mot honom ännu inte 
meddelats, men han släpptes ur häkte av tingsrätten vid 
huvudförhandlingens slut.

Rapparen satt häktad i tre veckor på 
grunden att det ansågs föreligga flyktfara. 
Naturligt nog är det därför häktningsinstitu-
tet som varit i särskilt fokus i debatten. 

Med HD:s ord i NJA 2016 s. 1024 innebär 
flyktfara ”att det ska finnas en konkret fara 
för att den misstänkte avviker eller på nå-
got annat sätt undandrar sig lagföring eller 
straff” och ”[f]aran ska i det enskilda fallet 
framstå som beaktansvärd”.

Vid bedömningen ska också propor-
tionalitetsregeln i häktningsbestäm-

melserna beaktas: häktning får 
ske ”endast om skälen för åtgär-
den uppväger det intrång el-

ler men i övrigt som åtgärden 
innebär för den misstänkte el-
ler för något annat motståen-
de intresse”.

I fallet med ASAP Rocky har domstolar-
na funnit att det förelegat flyktfara och att 

det varit förenligt med proportionalitets-
regeln att häkta (och omhäkta) honom.

Såvitt jag förstår är besluten i linje 
med praxis. Samtidigt kan man – som 
lekman på det straffprocessuella 

området och utan att kvälja beslut 
– tillåta sig att fundera över om 
det verkligen funnits en ”beak-
tansvärd” flyktfara i det konkre-
ta fallet. Som hans ursprungliga 
försvarare Henrik Olsson Lilja 
påpekat: Rapparen är mån om 
sitt varumärke; det vore för-
ödande för honom om han val-
de att hålla sig undan. 

Samma fundering kan man 
ha i frågan om skälen för 
häktning uppväger det in-
trång som består i att rappa-

ren fått ställa in ett stort antal konserter, vilket torde re-
sultera i betydande intäktstapp för honom. 

Det hade onekligen varit intressant om Högsta dom-
stolen hade tagit upp ärendet och uttryckligen behandlat 
dessa frågor.

På ett mera generellt plan kan man hoppas att som-
marens debatt leder till att häktningsinstitutet i bred be-
märkelse uppmärksammas på politisk nivå. 

Från internationellt håll (till exempel från organ inom 
FN och Europarådet) har kritik riktats mot 
Sverige för våra häktningsregler och deras 
tillämpning. Kritiken tar främst sikte på de 
alltför långa häktningstiderna i Sverige, av-
saknaden av tidsgränser för frihetsberövan-
de genom häktning, den alltför frekventa an-
vändningen av restriktioner i samband med 
häktning, de såväl fysiskt som psykiskt ne-
gativa effekter på den enskilde som följer av 
den isolering som häktning och restriktio-
ner innebär samt de alltför få alternativ som 
finns och används till häktning.

I den bästa av världar leder spektaklet 
kring rapparen till att häktningsinstitutet 
hamnar i fokus och undergår välbehövliga 
reformer.

Om dessa viktiga frågor rekommenderar 
jag till läsning intressanta artiklar av advo-
katerna Henrik Olsson Lilja (DN Debatt 

23 juli) samt Sargon De Basso och Kristoffer Ståhl 
(Dagens Juridik 22 juli).

annars ser jag fram mot en intressant samfundshöst, med 
inte bara en ny generalsekreterare utan också en till stora 
delar ny huvudstyrelse. Faktum är att åtta av styrelsens 
20 ledamöter är nyvalda. Jag vet inte om det är unikt men 
det måste vara sällsynt med en så stor förnyelse. 

Den innebär också en påtaglig föryngring. Medelål-
dern bland de åtta avgående ledamöterna var 55 år, med-
an de tillkommande åtta har en genomsnittlig ålder om 
46 år. Dessutom är det nu åtta kvinnor (40 %) i styrelsen 
jämfört med sex kvinnor (30 %) i den avgående styrel-
sen. Också det är mycket välkommet. Valberedningen 
har gjort ett bra jobb!

I DEN BÄSTA 
AV VÄRLDAR 
LEDER SPEK- 

TAKLET KRING 
RAPPAREN TILL 

ATT HÄKTNINGS-
INSTITUTET 

HAMNAR I FO-
KUS OCH UNDER-
GÅR VÄLBEHÖV-
LIGA REFORMER.



Aktuell utgivning

 >  Beställ på nj.se

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN  
(GDPR) M.M. En kommentar, 1 u 
Sören Öman  
Prel. pris: 1 493 kr exkl. moms
ISBN: 978-913902086-8

AKTIEBOLAGSLAGEN, DEL I-III 
Inkl suppl 14 
Sten Andersson, Svante Johansson 
och Rolf Skog 
Pris: 4 857 kr exkl. moms
ISBN: 978-913902169-8

FÖRUNDERSÖKNING, 5 u
Thomas Bring, Christian Diesen  
och Simon Andersson
714 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913920652-1

FRAMTIDSFULLMAKTER, 1 u
Per Westman
371 kr exkl. moms 
ISBN:978-913902083-7

TRAFIKSKADELAGEN
Ersättning vid trafikskada, 9 u
Erland Strömbäck och Helen Bernerfalk
600 kr exkl. moms 
ISBN:978-913911676-9

ASYLRÄTT
En praktisk introduktion, 2 u 
Madelaine Seidlitz
354 kr exkl. moms 
ISBN:978-913902141-4



You know 
? 

Nej, vi tänkte väl det. Det är nämligen en helt ny 
tjänst för dig som jurist. Ett digitalt verktyg med 

grundläggande rättsinformation, över 1 000  
kommenterade lagar och mängder med litteratur 

som hjälper dig ta bättre beslut snabbare.

nj.se/JUNO


