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”Det finns mycket som talar för att rättsväsendet blir nästa skådeplats i det 
här dramat.”  kristian odebjer, månadens advokat, om situationen i hongkong
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Kursnamn Datum

OKTOBER

LVU för offentliga biträden – delkurs 1: Process och biträdets roll
Felix Nelson

8 okt

Överprövning av offentlig upphandling
Anna Ulfsdotter Forsell 8 okt

Arbetsrätt 1 (2 dagar)
Tom Johansson, Birgitta Nyström 9 okt

LVU för offentliga biträden – delkurs 2: Fördjupning
Felix Nelson 9 okt

Pensioner och försäkringar vid bodelning och arvskifte
Josefin Grauers 9 okt

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys
Niklas Arvidsson, Johan Adestam 10 okt

Processrätt för familjerättsjuristen
Eva Möller 15 okt

Fel i häst - hästbranschens avtal och tvister
Dan Nordenberg, Henrik Nyberg m.fl. 16 okt

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna
Ulf Skorup, Tomas Underskog 17 okt

Pensionsstiftelser 2019
Annette Tiljander, Magnus Dahlgren, Timothy Yuan, Hans Benndorf,  
Carl Barnekow, Gustav Karner, Mattias Grahn

17 okt

Contract drafting
David Fletcher 22 okt

Förvaltningsprocessrätt
Jesper Blomberg, Pontus Gunnarsson 23 okt

Penningtvättslagen i praktiken
Martin Nordh 23 okt

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling
Anders Nilsson,, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson

24 okt

NOVEMBER

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete
Daniel Westman, Caroline Olstedt Carlström

5 nov

Miljörättsdagen 2019
Jan Darpö, Susanne Gerland, Joakim Kruse, Christina Olsen Lundh
Maria Pettersson, Lars Bäckström, Krister Mild, Torunn Hofset m.fl.

5 nov

Asylrätt - bevisvärdering, argumentation och Europakonventionen
Louise Dane, Björn Berselius

6 nov

Detaljplaner –nytt regelsystem i samspel med miljöbalken
Pia Pehrson

7 nov

Prejudikatbildning och rättspraxis i skatteförfarandet
Börje Leidhammar

7 nov

Arbetsrätt 2 (3 dagar)
Lars Bäckström, Erik Danhard, Anders Nordström, Ulrika Runelöv 12 nov

Förhandla med framgång
Viveca Sten

12 nov

GDPR - Nyhetsbevakning November
Daniel Westman

12 nov

Lagen om värdepappersmarknaden
Johan Lycke, Sara Mitelman

13 nov

Upphandlingsrätt för bolagsjurister
Per-Owe Arfwedson, Lina Håkansson Kjellén, Carl Bokwall

14 nov

Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning
Lennart Åhl, Peter Degerfeldt

19 nov

Ett framgångsrikt försvar  
– Försvararens arbete under förundersökningen
Anna Dahlbom Langley

19 nov

Civilprocessrätt
Stefan Lindskog, Lars Heuman

20 nov

Förvaltningsrättsliga principer
Carl Lebeck

21 nov

Fördjupningskurs i offentlig upphandling
Eva-Maj Mühlenbock, Lukas Granlund

21 nov

Den nya kommunallagen
Olle Lundin

26 nov

Komplicerad efterarvsrätt
Anders Eriksson

26 nov

Kommunala bolag (Göteborg)
Roland Adrell, Robert Moldén

26 nov

Miljöbalken och minerallagen
Margaretha Svenning, Rolf Englesson

27 nov

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv
Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

27 nov

Stiftelser 2019
Kerstin Fagerberg, Brita Löfgren Lewin, Martin Berglund m.fl.

28 nov

DECEMBER

Nya förvaltningslagen
Olle Lundin

3 dec

Fel i fastighet
Christoffer Löfquist, Oscar Wackling

3 dec

Byggentreprenader och offentlig upphandling
Christoffer Löfquist, Oscar Wackling

4 dec

Aktieägaravtalet
Johan Adestam, Niklas Arvidsson

4 dec

Dataskyddsförordningen (GDPR)  
- rättslig reglering och praktisk tillämpning
Sören Öman, Daniel Westman

4 dec

Praktisk processrätt (Malmö)
Claes Rainer

4 dec

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna (Malmö)
Ulf Skorup, Tomas Underskog

4 dec

Bodelningsförrättaruppdraget (Malmö)
Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

4 dec

Arbetsrättsprocessen
Tom Johansson, Erik Danhard

5 dec

Dödsboförvaltning - fördjupning (Malmö)
Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

5 dec

IT-rätt 2019
Daniel Westman, Andreas Dahlqvist, Johan Bålman, Johan Kahn, 
Daniel Lundqvist, Daniel Akenine, Evelina Anttila m.fl.

5 dec

Praktisk processrätt
Claes Rainer

10 dec

Försäkringsavtalslagens regler om personförsäkringar  
– fördjupningskurs
Bo-Göran Jansson

11 dec

Fastighetsrättsdagen 2019
Jori Munukka, Elisabeth Ahlinder, Christina Wahlström, Erik Hällströmer,  
Stefan Rubensson m.fl.

12 dec

Även 2020 börjar fyllas med kurstillfällen 
– se vjs.se för komplett kursutbud

fortbildning sedan 1967

VJS Kursabonnemang  
- Gå obegränsat med kurser under ett år! 
 

NYHET!

18 900 kr* för 12 månader
beställ på vjs.se

Kursnamn Datum

Den nya vattenrätten
Joakim Kruse

20 nov

Kränkande särbehandling i arbetslivet
Jan Melander

21 nov

* exkl. moms
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äntligen är hösten här. Vid denna utgåvas pressläggning har 
riksmötets högtidliga öppnande just ägt rum, och riksdagens 
arbetsår har inletts efter sommaruppehållet. Åter tar lagstift-
ningsarbetet och de politiska debatterna fart på allvar.

De ständigt återkommande gängskjutningarna, sprängdå-
den och de talrika gängrelaterade morden, som nu också flyt-
tat utanför så kallade utsatta områden, har gjort att frågor 
om straffrätt hamnat än mer i fokus i debatten. Det förs poli-
tiska samtal för att stoppa gängvåldet, och rader av åtgärder 
hörs återkommande, bland annat krav på strängare straff och 
ifrågasättandet av den så kallade ungdomsrabatten.

Återstår att se vem som kan och orkar hålla huvudet kallt 
och ha minst två tankar samtidigt. Forskare och även krimi-
nalvårdens företrädare har varnat för just långvariga fängel-
sestraff för unga eftersom det tycks leda till att de drivs in i 
djupare kriminalitet. Samtidigt krävs insatser för att få bort 
dem från deras kriminella karriärer; något måste göras. 

Nils Öberg, tidigare generaldirektör för Kriminalvården, 
skrev i Advokaten nr 3 2017 att grundbulten för det återfalls-
förebyggande arbetet, straffets utformning, också måste ut-
vecklas och att arbetet med att modernisera påföljdssyste-
met måste påbörjas. Öberg konstaterade att andra länder 
kommit längre i att utveckla samhällstjänsten och dess inslag 
av reparativ rättvisa.

även för tidskriften advokaten har arbetet tagit fart efter som-
marens relativa lugn. Och med det, från och med den 1 sep-
tember, har Advokaten en ny ansvarig utgivare. Som nytill-
trädd generalsekreterare är Mia Edwall Insulander också 
ansvarig utgivare för tidskriften. 

Med det följer att tidskriften Advokaten kommer att fort-
sätta att utvecklas med nya uppslag och följa med i advokat-
kårens ständiga och spännande utveckling.

Tom Knutson
Chefredaktör 

Att hålla
huvudet kallt 

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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jag är stolt över att vara advokat. I mitt arbete med famil-
jerätt under cirka tjugo år på advokatbyrå har jag dag-
ligen blivit påmind om klientlojaliteten och hur viktig 
den är för att upprätthålla våra andra kärnvärden: obe-
roende, frånvaro av intressekonflikt och konfidentialitet. 
Klienten ska kunna vara hundra procent förvissad om 
att vi advokater inte har några andra intres-
sen för ögonen än klientens samt att det rå-
der fullständig tystnadsplikt. Vårt oberoen-
de och att vi håller fast vid våra kärnvärden 

är en garanti för rättssäkerhet. Rättssäker-
heten får vi aldrig tumma på.

redan under mina första dagar som 
generalsekreterare blev jag 

påmind om hur viktig Ad-
vokatsamfundets röst är 
i rättspolitiska frågor. En 
chefsåklagare på Eko-
brottsmyndigheten vill 
att en bank avstår från 
sin rätt till advokatse-

kretess genom att höra en av banken 
anlitad advokat inom ramen för en 
förundersökning. Åklagarens inställ-

ning är mycket anmärkningsvärd. 
Att människor i förtroende 

ska kunna vända sig till sin 
advokat och vara garanterad 
att det de anförtror advoka-
ten inte kommer till utom-
ståendes kännedom följer 
av lag och är en grundval 
i en demokratisk rätts-
stat. Åklagaren verkar 
inte ha förståelse för 
grundläggande rätts-
principer.

En av Advokatsam-
fundets huvuduppgif-
ter är att vara en stark 
röst i rättssäkerhets-

frågor och det kommer 
vi att fortsätta vara. 

de andra huvuduppgifterna som Advokatsamfundet har är 
att garantera en etisk och professionell advokatkår, att ta 
tillvara advokaternas allmänna yrkesintressen samt att 
verka för sammanhållning och samförstånd mellan ad-
vokaterna. Jag kommer att ägna min första tid som gene-
ralsekreterare åt att lyssna på och samtala med ledamö-

terna för att bättre förstå vilka frågor som är 
angelägna rörande våra huvuduppgifter. Jag 
kommer därefter att lägga strategier för det 
som behöver förnyas, förbättras och förval-
tas. Mitt arbete inledningsvis blir bland an-
nat att analysera vilka dessa områden är.

definitionen av ”ett samfund” är: en samman-
slutning av personer med gemensamma 
strävanden. Jag hoppas på inspiration, in-
put, intresse och inlägg från er ledamöter i 
mitt nu påbörjade uppdrag. Låt oss tillsam-
mans använda framtiden till att fokusera på 
de gemensamma strävanden vi har. En av 
de viktigaste erfarenheterna jag gjorde efter 
att jag blev invald i samfundets styrelse 2017 

var att vi advokater har mycket gemensamt oavsett vil-
ken slags advokatbyrå vi arbetar på. Vi kan lära av och 
inspirera varandra till att vårda vårt yrke och dess bety-
delse i vår rättsstat.

Jag tar med mig mina erfarenheter från advokatbyrå in 
i detta arbete: min stolthet över att vara advokat, mitt in-
tresse för andra människor, min erfarenhet av medling, 
lyhördhet, önskan om dialog men också vikten av tydlig-
het när det behövs. 

vill ni veta lite mer om mig är ni varmt välkomna att titta på 
den film som ligger ute på vår webbplats. Följ mig gärna 
också på Instagram (miaedwallinsulander) och Twitter 
(@Mia_E_I) eller skicka ett mejl.

Vi hörs och ses!

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

Förnya, förbättra
och förvalta

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

LÅT OSS 
TILLSAMMANS 

ANVÄNDA 
FRAMTIDEN TILL 
ATT FOKUSERA 
PÅ DE GEMEN- 

SAMMA 
STRÄVANDEN 

VI HAR.
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NYHET! SKILJEFÖRFARANDE

I PRAKTIKEN

Datum: 4 oktober

Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg,

advokat och Emilia Lundberg, 

advokat, Advokatfirman 

Lundberg & Gleiss KB

NYHET! EUD:S TILLÄMPNING AV DE

GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA I

MÅL OM DIREKTA SKATTER

Datum: 14 oktober

Föreläsare: Jesper Johansson,

postdoktoral forskare, 

Handelshögskolan i Stockholm

NYHET!  DATASKYDDSLAG-

STIFTNINGEN – NYHETER, RÄTTSLIG

FÖRDJUPNING OCH SÄRSKILDA 

TILLÄMPNINGAR 

Datum: 15 oktober

Föreläsare: Daniel Westman,

forskare och rådgivare i IT-

rätt, Firma Daniel Westman

och Sören Öman, ordförande,

Arbetsdomstolen

NYHET! EQUINE LAW – OM

JURIDIK KRING HÄSTAR

Datum: 5 november

Föreläsare: Cecilia Tholse

Rogmark, advokat, Advokatbyrån

Gulliksson AB och

NYHET! MIGRATIONS-

PROCESS

Datum: 9 december

Föreläsare: Simon 

Andersson, jur. dr.

i processrätt och 

Hevi Dawody Nylén,

doktorand, Stockholms 

universitet

Dan Nordenberg, advokat,

Advokatfirman ACTA i 

Helsingborg KB

NYHET! POLISFÖRHÖR –

METODERNA, FORSKNINGEN

OCH LAGEN

Datum: 15 november

Föreläsare: Anton Strand,

advokat, Advokatfirman 

Defens AB och Ola 

Kronkvist, universitetslektor,

polisutbildningen, Linné- 

universitetet

NYHET! SKILJEFÖRFARANDE I

TVISTER OM VD-AVTAL OCH 

ANDRA ANSTÄLLNINGSAVTAL

Datum: 20 november

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

Föreläsare: Christian Hybbinette,

advokat, AG Advokat KB och Emil

Fahlén Godö, advokat, Bokwall 

Rislund Advokatbyrå KB

NYHET! IMMATERIALRÄTTENS

STRUKTUR

Datum: 29 november

Föreläsare: Richard Wessman,

advokat och jur. dr., 

Advokatfirman Vinge KB

NYHET! LÄKEMEDELSPATENT

OCH TILLÄGGSSKYDD

Datum: 2 december

Föreläsare: Frantzeska

Papadopoulou Skarp, docent

i civilrätt, universitetslektor, 

Stockholms universitet 

NYHET! FÅMANSFÖRETAGS-

BESKATTNING – ÄVEN I INTER-

NATIONELLA SITUATIONER

Datum: 2 december

Föreläsare: Jesper Johansson,

postdoktoral forskare, 

Handelshögskolan i Stockholm

NYHET! SEXUALBROTT MOT

BARN VIA INTERNET

Datum: 5 december

Föreläsare: Annika 

Wennerström, 

kammaråklagare

och Emelie Källfelt,

kammaråklagare, 

Åklagarmyndighetens

Riksenhet mot internationell 

och organiserad brottslighet

Hela kursutbudet 
och fler nyheter 
hittar du på vår 

hemsida!

Fakultetskurser_Advokaten_maj_2019HÖÖÖSTT_Inhouse.indd   1 2019-09-04   15:50
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Ekobrottsmyndighetens åkla-
gare saknar tillräcklig kunskap 
om advokatsekretessen. Det 
anser Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander, som reagerat starkt 
mot att åklagaren i Swedbank-
härvan vill förhöra en advokat 
som banken anlitat.

Uppgifterna om att åklagaren 
Thomas Langrot vid Ekobrotts-
myndigheten, EBM, vill höra den 
norske advokaten Erling Grim-
stad, som på uppdrag av Swed-
bank utrett bankens påstådda 
penningtvätt i Baltikum, spreds 
i medierna i mitten av septem-
ber. Dagens Industri hade då fått 
ta del av ett brev från åklagaren 
till Swedbanks styrelseordfö-
rande, där banken uppmanas 
att häva Grimstads tystnads-
plikt. EBM har redan till-
gång till Grimstads rap-
port, men misstänker att 
rapporten är manipulerad 
av banken. Dessa miss-
tankar har banken i sin 
tur bestämt avvisat. 

swedbank nekade först 
att häva tystnadsplik-
ten. Bankens advokat Hans 
Strandberg uttalade i en inter-
vju i Svenska Dagbladet att han 

fann det  ”märkligt att åklagaren 
inte respekterar grundläggande 

rättssäkerhetsprinciper”. 
Swedbanks styrelseord-
förande Göran Persson 
meddelade kort därefter 

att banken går med på 
att häva sekretessen in-
för EBM. 

Även Advokatsam-
fundets generalsekrete-
rare Mia Edwall Insulan-

der har reagerat starkt på EBM:s 
uppmaningar till banken. I ett in-
lägg på sin blogg den 19 septem-

ber skriver Mia Edwall Insulan-
der att hon finner det olyckligt 
att banken eftergett sekretessen 
med hänvisning till transparens. 

vidare skriver hon att transparens 
inte i detta sammanhang inne-
bär ”att en åklagare har rätt att 
få tillgång till det material som 
en klient pratat med sin advokat 
om. Tvärtom är huvudregeln att 
så inte ska ske. Advokatens tyst-
nadsplikt framgår av lag och gäl-
ler alldeles oavsett åklagarens 
önskemål”.

NYHETER

Starka reaktioner när åklagare 
kräver att få höra advokat

Regeringen tar över omdiskuterad miljöprövning
Frågan om Preemraffs utbygg-
da raffinaderi tog en oväntad 
vändning när regeringen i 
början av september beslutade 
att avgöra ärendet. 

Fokus i senaste numret av Ad-
vokaten, nr 6 2019, tog bland 
annat upp oljebolaget Preems 
planerade utbyggnad i Lyse-
kil. Ärendet låg då i Mark- och 
miljö överdomstolen, som bevil-
jat prövningstillstånd. I början 

av september meddelade dock 
regeringen att den tar över mil-
jöprövningen sedan Mark- och 
miljööverdomstolen avslutat sin 
handläggning i ärandet. 

enligt miljöbalken 17:3 har reger-
ingen möjlighet att pröva till-
låtligheten av sådana verksam-
heter som kan antas bli om- 
fattande eller ingripande i för-
hållande till möjligheten att 
främja en hållbar utveckling, 

i detta fall främst klimatpå- 
verkan. 

Maria Pettersson, professor i 
rättsvetenskap vid Luleå teknis-
ka universitet, tycker att det ska 
bli intressant att följa den fort-
satta prövningen.

– Frågan blir nu om den plane-
rade verksamheten med anled-
ning av koldioxidutsläppen ska 
betraktas som en sådan verk-
samhet som avses i MB 17:3, sä-
ger hon. UÖ

Budgeten: Mer 
till ”rättskedjan”

Diskussionerna om rätt-
skipningen och trygghe-
ten i samhället har satt 

spår i regeringens höstbudget. I 
budgeten får ett antal myndighe-
ter i den så kallade rättskedjan 
höjda anslag. Tillskottet blir totalt 
omkring 700 miljoner kronor 
under 2020. Från och med 2022 
beräknas satsningen uppgå till 
drygt 1,4 miljarder kronor årligen.

De procentuellt största anslags-
ökningarna bland de riktigt stora 
utgiftsposterna får Polismyndig-
heten, Ekobrottsmyndigheten och 
Åklagarmyndigheten. Även Brotts-
förebyggande rådet och Domar-
nämnden får rejäla höjningar. 

Samtidigt som regeringen sat-
sar stort på att polisen ska gripa 
och lagföra fler sänks anslagen 
för rättsliga biträden med om-
kring 22 procent, en sänkning 
som enligt budgeten blir beståen-
de under de kommande tre åren. 
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Advokat skjuten 
på Kungsholmen
En välkänd brottmålsadvokat 
sköts i början av september i 
anslutning till sitt hem på Kungs-
holmen i Stockholm. Advokaten 
träffades av flera skott, men 
uppgavs ganska snart må efter 
omständigheterna väl. 

Bakgrunden till skjutningen 
är i skrivande stund ännu inte 
klargjord.

SWEDBANKHÄRVAN

En åklagare har uppmanat Swedbank att häva tystnadsplikten för den advo-
kat som banken anlitat.

Läs hela 
blogginlägget 
på miaedwall 
insulander. 

squarespace. 
com

Sanktionsavgift för 
ansiktsigenkänning 

Datainspektionen har ut-
färdat en sanktionsavgift 
på 200 000 kronor för 

en skola som på prov har använt 
ansiktsigenkänning via kamera 
för att registrera elevers närvaro. 
Sanktionsavgiften är den första 
som utfärdas av Datainspektionen 
i enlighet med dataskyddsförord-
ningen, GDPR. 

Beslutet rör en försöksverk-
samhet med ansiktsigenkänning 
för närvaroregistrering. I sitt be-
slut konstaterar Datainspektionen 
att ansiktsigenkänningen innebu-
rit kamerabevakning av eleverna 
i deras vardagliga miljö och varit 
ett intrång i deras integritet.
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David Miliband och International 
Rescue Committee får årets pris
Mottagare av Stockholm 
Human Rights Award 2019 är 
Storbritanniens förre utrikes-
minister David Miliband och 
International Rescue Commit-
tee (IRC).

David Miliband 
har som barn till 
judiska flykting-
ar som flydde till 
Storbritannien ef-
ter andra världs-
kriget ett person-
ligt intresse av att 
stödja människor 
som har tvingats 
lämna sina hem 
på grund av kris-
lägen. I egenskap 
av president och 
vd för IRC har 
han uppsikt över 
biståndsoperationer i mer än 
40 krigsdrabbade länder samt 
över vidarebosättningsprogram 
för flyktingar i 28 städer i USA.

Under 2018 hjälpte IRC och 
dess internationella samarbets-
partners 2 175 barn och föräldrar 
som sökte asyl i USA. Dessutom 
omlokaliserades 5 374 flyktingar 
och innehavare av särskilt immi-
grantvisum till USA till 25 stä-
der. 

utöver det pågående arbetet i USA 
tillhandahåller IRC rent vatten, 
husrum, hälsovård och utbild-
ning till personer i konfliktdrab-
bade områden som Myanmar, 
Syrien och Jemen. IRC har 
en innehållsrik historia som 
sträcker sig tillbaka till början 
av 1900-talet, när IRC grundade 

sjukhus och barncentra. Dess-
utom tog IRC initiativ till kata-
strofbiståndsprogram vid slutet 
av andra världskriget.

USA:s tidigare president Bill 
Clinton har beskrivit David Mi-

liband som ”en av 
de mest kreativa 
ämbetsmännen 
i vår tid”. David 
Miliband har äg-
nat sin yrkesba-
na åt att förbätt-
ra tillgången till 
rättskipning och 
att vidmakthålla 
rättsstatens prin-
ciper. 

David Miliband 
tog examen med 
distinktionsbetyg 
i filosofi, statskun-
skap och ekonomi 

vid universitetet i Oxford 1987 
och studerade därefter statskun-
skap som Kennedy-stipendiat 
vid Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Hans enga-
gemang för det allmänna befäs-
tes när han blev ledamot av det 
brittiska parlamentet 2001, ett 
uppdrag som han behöll i 12 år. 

år 2006 utsågs David Miliband 
till miljöminister i den brittis-
ka  regeringen. På den posten 
var han ansvarig för att utveck-
la Storbritanniens klimatför-
ändringspolitik och gjorde kli-
matet till en prioriterad fråga 
för lag stiftarna. Från 2007 till 
2010 tjänstgjorde han som Stor-
britanniens utrikesminister, en 
ställning som han använde för 
att uppmärksamma och fördö-

ma brott mot de mänskliga rät-
tigheterna över hela världen. År 
2013 lämnade David Miliband sin 
plats i parlamentet för att bli 
chef för IRC.

David Miliband och IRC tar 

emot Stockholm Human Rights 
Award måndagen den 4 novem-
ber 2019 i Berwaldhallen i Stock-
holm. Efter prisceremonin del-
tar David Miliband i ett kort 
samtal med IBA:s vd Mark Ellis.
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STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD 2019

David Miliband har ägnat sin yrkesbana åt att förbättra tillgången till rätt-
skipning och att vidmakthålla rättsstatens principer.

2018 Thomas Buergenthal
2017  Internationella brott-

målsdomstolen (ICC)
2016  Mary Robinson
2015  Prins Zeid Ra‘ad Zeid 

al-Hussein
2014 B’Tselem
2013  Professor M. Cherif 

 Bassiouni
2012  Thomas Hammarberg 

och European Roma 
Rights Centre

2011  George Soros och 
Aryeh Neier

2010 Navi Pillay
2009 Richard Goldstone

TIDIGARE MOTTAGARE

Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsam-
fund, International Bar Association (IBA) och International Legal Assistance 
Consortium (Ilac) till en person eller organisation som har arbetat för att 
främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rät-

tigheterna. Bland tidigare pristagare finns Thomas Buergenthal, internatio-
nell domare och professor i juridik under mer än 50 år, och Mary Robinson, 
Förenta nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter från 1997 
till 2002. Årets pris är det elfte i ordningen.

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD



ADVOKATEN NR 7 • 201910

NYHETER

Advokatsamfundet erbjuder samtalsstöd 
för advokater och biträdande jurister
Under två år erbjuder Advo-
katsamfundet genom Läns-
försäkringar advokater och 
biträdande jurister kostnadsfria 
stödsamtal om problem på 
arbetsplatsen, såsom sexuella 
trakasserier och kränkande 
särbehandling.

Liksom stödsamtalen inom 
samfundets frivilliga sjukvårds-
försäkring besvaras samtalen 
av SOS International. Samtals-
stödet är dock fristående från 
Advokatsamfundets försäkring-
ar och tillgängligt för alla advo-
kater och biträdande jurister.

Samtalsstödet är tillgängligt 
dygnet runt, och samtal besvaras 
som regel inom en minut. Den 
som är i behov av stödet behöver 
inte gå via sin arbetsplats, utan 
kan själv ringa direkt.

de kostnadsfria stödsamtalen om-
fattar som mest tre samtal à 45 
minuter per ärende. Det finns 
ingen begränsning av hur många 
ärenden en person kan använda 
samtalsstödet till, så länge det 
är fråga om nya frågeställning-
ar. Om den som ringer behöver 
hjälp med mer än bara stödsam-
tal, kan SOS International bistå 
med råd om hur man går vida-
re i den offentliga eller privata 
vården.

samtalen är anonyma, och endast 
leverantören av samtalsstödet, 
SOS International, kommer 
att kunna identifiera använda-
ren.

Syftet med satsningen är att 
under en försöksperiod, under 
2019 och 2020, erbjuda ett ano-
nymt stöd till advokater och 
biträdande jurister samt att un-
dersöka behovet av ett samtals-
stöd som är fristående från den 
egna arbetsplatsen. Samtalsstö-

det kommer att utvärderas efter 
perioden.

Telefonnumret till samtals-
stödet finns på Advokatsamfun-
dets webbplats, www.advokat-
samfundet.se/for-advokater/
samtalsstod/. Inloggning krävs. 

UÖ

Domstolarna är så rädda för att 
fälla oskyldiga att de inte för-
mår döma skyldiga. Det menar 
åklagaren Thomas Ahlstrand i 
ett debattinlägg som retat upp 
både advokater och domare. 

Thomas Ahlstrands debattin-
lägg, som publicerades i webb-

tidningen Dagens juridik den 10 
september, fick snabbt mothugg. 

Redan samma dag avvisades 
uppfattningen om rädda dom-
stolar i radions P1 av Högsta 
domstolens ordförande Anders 
Eka, som inte sett några tecken 
på en sådan utveckling. Även ad-
vokaterna Mikael Westerlund 

och Jimmy Schiöld bemötte Ahl-
strand med repliker i Dagens ju-
ridik. Westerlund skriver bland 
annat att ”Thomas Ahlstrands 
svepande anklagelser mot våra 
fria oberoende domstolar visar 
på en ofattbar bristande förstå-
else om grundläggande princi-
per för vår rättsordning”. 

”Svepande anklagelser” irriterar advokater

Samtalen är anonyma och endast leverantören av samtalsstödet, SOS Inter-
national, kommer att kunna identifiera användaren.
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JO väcker åtal 
mot domare
JO Lars Lindström har beslutat 
att väcka åtal mot en rådman 
och en tidigare lagman vid Borås 
tingsrätt för tjänstefel. Det var vid 
en inspektion av tingsrätten som 
JO fann att tre tvistemål hade le-
gat utan åtgärder från domstolens 
sida under flera år. JO anser att 
rådmannen, som ansvarade för de 
tre målen, därmed brutit mot rät-
tegångsbalkens regler om att mål 
ska drivas med inriktning mot ett 
snabbt avgörande av målet. Även 
den ansvarige lagmannen åtalas, 
då han enligt JO borde ha agerat 
för att målen skulle avgöras. JO 
kan som särskild åklagare väcka 
åtal mot en befattningshavare 
som, genom att åsidosätta vad 
som åligger honom i tjänsten el-
ler uppdraget, har begått annan 
brottslig gärning än tryckfrihets-
brott eller yttrandefrihetsbrott.

Säkrare läge i 
delar av Syrien

Säkerhetssituationen i 
Syrien fortsätter att vara 
allvarlig, men konfliktni-

vån i några av landets provinser 
har sjunkit, enligt Migrationsver-
kets bedömning. Situationen i 
Syrien bedöms därmed inte – till 
skillnad mot tidigare – längre 
vara sådan att alla riskerar att 
drabbas av urskillningslöst våld. 
Undantaget utgörs av sex provin-
ser, där läget bedöms vara fortfa-
rande farligt för alla. 

Ja till nytt fridsbrott
Advokatsamfundet säger 
ja till att införa en ny 
straffbestämmelse om 

barnfridsbrott. Det framgår av 
samfundets remissvar på betän-
kandet Straffrättsligt skydd för 
barn som bevittnar brott mellan 
närstående samt mot uppmaning 
och annan psykisk påverkan att 
begå självmord (SOU 2019:32). 

Förslaget om barnfridsbrott 
innebär ett särskilt straffansvar 
för den som begår en brottslig 
gärning mot en närstående per-
son om gärningen bevittnas av ett 
barn och gärningen är ägnad att 
skada tryggheten eller tilliten hos 
barnet i förhållande till någon av 
dessa personer.
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Det är inte tillräckligt att ha en 
jourberedskap för domstolsför-
ordnande bara mellan 17 och 
24. Det anser Advokatsamfun-
det som yttrat sig över försla-
get till utvidgad beredskap i 
tingsrätterna.

Sveriges advokatsamfund har 
yttrat sig över Justitiedeparte-
mentets promemoria En utvid-
gad beredskap för brådskande 
beslut om förordnande av of-

fentlig försvarare. Advokatsam-
fundet har i huvudsak ingen 
erinran mot förslagen i prome-
morian, men anser att de före-
slagna tiderna för jourberedska-
pen inte är tillräckliga. 

Advokatsamfundet menar att 
argumenten för att behovet skul-
le vara störst före midnatt inte är 
tillräckliga. Den föreslagna tiden 
uppfyller enligt Advokatsam-
fundet inte heller kraven i EU:s 
rättshjälpsdirektiv, vilket Jus-

titiedepartementet anser. För-
slaget tillgodoser inte heller det 
principiella behov av dygnet-
runt-beredskap som flera aktö-
rer har pekat på under lång tid.

Advokatsamfundet föreslår i 
remissvaret också att ersättning 
till försvararen ska utgå enligt 
samma principer som för häkt-
ningsförhandling under helg. 
Därtill måste rätt till ersättning 
för tidsspillan kunna utgå mel-
lan 23 och 6. 

Föreslagen jourberedskap inte tillräcklig

Lagrådet fortsatt tveksamt till terroristförslag
Det finns fortfarande en rad 
oklarheter i förslaget om nya 
regler om straffansvar för sam-
röre med terrororganisation. 
Det anser Lagrådet, som nu 
har yttrat sig över regeringens 
förslag.

Lagrådet pekar på att de före-
slagna reglerna ger möjlighet 
till olika tolkningar, och att de 
kan komma att krocka med den 
grundlagsstadgade föreningsfri-
heten.

”Det är tveksamt om regle-

ringen i sin helhet uppfyller 
de högt ställda krav på tydlig-
het som bör gälla för strafflag-
stiftning. Det kan inte uteslutas 
att förslagen i praktiken skulle 
kunna komma att innebära att 
kriminaliseringen går för långt 
i förhållande till föreningsfri-
heten. Vidare finns det osäker-
hetsfaktorer gällande propor-
tionalitet och förenlighet med 
Europakonventionen. Frågorna 
bör övervägas under den fort-
satta beredningen” skriver Lag-
rådet.

Enligt justitieminister Morgan 
Johansson innebär Lagrådets 
yttrande att arbetet med nya reg-
ler nu kan gå vidare, bland annat 
med att tydliggöra hur reglerna 
ska tolkas.

advokatsamfundet avstyrkte i sitt 
remissvar över utkastet till lag-
rådsremiss förslagen i sin hel-
het. Samfundet fann att försla-
gen innehöll en rad oklarheter, 
och ansåg att regeringen ytter-
ligare borde begränsa det straff-
bara området för samröre. 

Advokatsamfundet anser att de föreslagna tiderna för jourberedskapen inte är tillräckliga. Interiör från Stockholms 
tingsrätt.
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Ny datalag för 
Säpo föreslås

Regeringen föreslår att 
det införs en ny lag om 
Säkerhetspolisens be-

handling av personuppgifter som 
ersätter den tidigare regleringen 
i polisdatalagen. Den nya lagen 
föreslås innehålla bestämmelser 
om bland annat grundläggande 
krav på personuppgiftsbehand-
ling, den personuppgiftsansvari-
ges skyldigheter, enskildas rättig-
heter, skadestånd, överklagande 
och överföring av personuppgif-
ter till tredje land. 

Lagen ska gälla vid behandling 
av personuppgifter som rör natio-
nell säkerhet i Säkerhetspolisens 
brottsbekämpande och lagfö-
rande verksamhet. 

Kapitalkrav för 
aktiebolag sänks

Regeringen föreslår i en 
lagrådsremiss att det 
lägsta tillåtna aktiekapi-

talet i privata aktiebolag ska sän-
kas från 50 000 kronor till 25 000 
kronor. Syftet är att göra aktiebo-
lagsformen mer tillgänglig. 

I sitt remissvar till den depar-
tementspromemoria som legat 
till grund för förslaget tillstyrkte 
Advokatsamfundet förslaget om 
lägre kapitalkrav för privata ak-
tiebolag. Samfundet ansåg dock 
att regeringen borde överväga att 
avskaffa kapitalkravet för privata 
aktiebolag eller sänka det till 
en krona, eftersom 25 000-kro-
norsgränsen ändå inte fyller 
den avsedda funktionen som 
kapitalskydd. Advokatsamfundet 
förordar i remissvaret också en 
reform av kapitalskyddssystemet 
i aktiebolagslagen.

NFC etableras 
på åtta nya orter

Nationellt forensiskt 
centrum, NFC, som i dag 
finns i fyra städer, ska i 

framtiden finnas på tolv orter. Tan-
ken är att koncentrera den labo-
rativa verksamheten inom polisen 
till färre orter och att denna fort-
sättningsvis ska ledas och styras 
av NFC. Övergången från dagens 
laboratorier till de framtida kom-
mer att ske successivt från okto-
ber 2019 till mars 2020.
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IBA kräver oberoende 
utredning av polisvåld
Det behövs en oberoende utred-
ning av polisens sätt att bemöta 
demonstrerande Hongkong-
bor. Det anser IBAHRI, som 
nu uppmanar chefsministern 
Carrie Lam att låta undersöka 
polisvåldet närmare.

Protesterna i Hongkong startade 
efter ett lagförslag om att miss-
tänkta brottslingar skulle kunna 
utlämnas till bland annat Fast-
landskina. Förslaget drogs efter 
en tid tillbaka, men demonstra-
tionerna har fortsatt och inrik-
tats på Hongkongs speciella re-
lationer till Storbritannien enligt 
överlämnandeavtalet från 1984. 
Demonstranterna befarar att 
dessa och principen ”ett land, 

två system” nu håller på att ur-
holkas.

advokatorganisationen Internatio-
nal Bar Associations människo-
rättsinstitut, IBAHRI, är positivt 
till att den föreslagna lagen dra-
gits tillbaka. Samtidigt uttrycker 
man stor oro över rapporterna 
om hur polisen bemött demon-
stranterna och även journalis-
ter som rapporterat om frågan. 
Bland polisens metoder finns 
vattenkanoner, tårgas och gum-
mikulor som skjutits mot pro-
testerande människor. Även 
sjukvårdspersonal som försökt 
hjälpa skadade demonstranter 
har utsatts för polisens över-
grepp. 

Polisen rapporteras också ha 
använt infiltratörer, som plöts-
ligt och utan att visa tjänstele-
gitimation gått in och gripit de-
monstranter. Dessa har sedan 
suttit frihetsberövade utan kon-
takt med advokat eller anhöriga 
i timmar. 

i ett pressmeddelande uppmanar 
nu IBAHRI chefsministern Car-
rie Lam att tillsätta en oberoen-
de utredning av rapporterna 
om polisvåld. Michael Kirby, en 
av IBAHRI:s två ordförande, sä-
ger att organisationen är djupt 
oroad över polisens tilltagande 
brutalitet och att rättsstaten i 
Hongkong inte får undermine-
ras. UÖ

Poliser utrustade med kravallsköldar patrullerar i Hongkong på en gata nära Victoriaparken den 31 augusti i år. FO
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Färre avrättade 
i världen 2018

Antalet avrättade i värl-
den var under 2018 det 
lägsta på minst tio år, 

rapporterar Amnesty Internatio-
nal. Totalt avrättades 31 procent 
färre under förra året jämfört 
med 2017. Samtidigt ökade antalet 
avrättningar i vissa länder, som 
Vitryssland, Japan, Singapore, 
Sydsudan och USA.

Kina är fortsatt det land i värl-
den som avrättar flest människor, 
följt av Iran, Saudiarabien, Viet-
nam och Irak. I Iran minskade 
dock antalet avrättningar med 50 
procent på grund av förändringar 
i landets narkotikalagstiftning. 
Bland annat har tröskeln höjts för 
när innehav av narkotika ska ge 
dödsstraff.

Europadomstolen 
granskar Krim

I september börjar 
Europadomstolen sin 
utredning av Rysslands 

agerande på Krimhalvön efter an-
nekteringen.

Utredningen kommer sedan 
Ukraina anmält Ryssland för 
brott mot Europakonventionen. 
Det uppger finländska radio- och 
tv-bolaget Yle. 

Ukraina anklagar Ryssland 
för att ha fängslat och dödat 
ukrainska poliser och soldater, 
avskaffat pressfriheten och för 
förföljelser mot krimtatarerna. 
Enligt anmälan har Ryssland 
dessutom olagligt beslagtagit 
ukrainska medborgares egendom 
och tvingat ukrainare att bli ryska 
medborgare.

Ingen sammanslagning 
för Magic Circle-byrå

Efter över ett år av dis-
kussioner meddelar den 
brittiska Magic circle-

byrån Allen & Overy och ameri-
kanska O’Melveny & Myers att 
deras planerade sammanslagning 
inte blir av. Enligt Allen & Overys 
webbplats avslutas samtalen 
trots att de båda byråerna sett 
betydande synergieffekter. 

Satsningen på en ökad närvaro 
i USA fortsätter dock från Allen 
& Overys sida.

HONGKONG
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Hårdare tag mot ryska 
människorättsaktivister
Att arbeta för mänskliga rät-
tigheter i dagens Ryssland är 
som att röra sig på ett minfält. 
Beskrivningen kommer från 
Amnesty International, som i 
en ny rapport kartlagt det allt 
hårdare klimatet för ryska män-
niskorättsförsvarare.

Sedan Vladimir Putins åter-
komst till presidentposten 2012 
har arbetet för mänskliga rättig-
heter drabbats av en rad bakslag 
i form av nya lagar och policyer. 
Samtidigt utsätts enskilda män-
niskorättsaktivister för upprepa-
de övergrepp och hot.

Utvecklingen skildras i en 

ny rapport från Amnesty Inter-
national. I rapporten visas att 
makthavarna i Ryssland under 
de senaste åren på en rad 
sätt hindrat och begrän-
sat möjligheterna att ar-
beta för mänskliga rät-
tigheter i landet. 

– Människorättsarbete 
i dagens Ryssland är som 
att röra sig på ett minfält. 
Människorättsförsvarare 
utsätts dagligen för hot 
i form av misshandel av 
”okända” gärningsmän som ald-
rig återfinns, åtal och frihetsbe-
rövande för brott man aldrig be-
gått, finansiella åtgärder som att 

bankkonton fryses eller angrepp 
från statliga medier på nära an-
höriga, säger Natalja Prilutskaja, 

Rysslandsexpert vid Am-
nesty International.

Bland de mest utsat-
ta är HBTQ-aktivister 
i Ryssland och Tjetje-
nien. Ett exempel är Igor 
Kotjetkov från Sankt Pe-
tersburg. Sedan hans or-
ganisation Ryska LGBT-
nätverket avslöjat brott 
mot homosexuella män i 

Tjetjenien utsattes Kotjetkov för 
dödshot i sociala medier. Inget 
tyder på att polisen försökt ut-
reda hoten, enligt Amnesty. 

HBTQ-aktivisten Igor Kotjetkov är utsatt för dödshot sedan han avslöjat brott mot homosexuella män i Tjetjenien.
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Oberoendet i fara för 
Zambias domstolar 

Ett planerat författ-
ningstillägg riskerar att 
urholka domstolarnas 

självständighet i Zambia. Det an-
ser kritiker både inom och utom 
landet. Författningstillägget rör 
dels möjligheten att avskeda do-
mare, dels makten att utnämna 
och avsätta domare i författnings-
domstolen. Författningstillägget 
ger också presidenten makten att 
utnämna den tribunal som ska 
besluta om domares avsättning.

IBAHRI fördömer 
dödsstraff i Malawi

Advokatorganisationen 
IBA:s människorättsinsti-
tut IBAHRI fördömer i ett 

pressmeddelande det dödsstraff 
som utdömts mot tre personer 
i Malawi. Inga avrättningar har 
genomförts i Malawi sedan landet 
införde ett moratorium för döds-
straffet år 1992. 

De tre dömdes för att ha mör-
dat och styckat en person med 
albinism. De hårda straffen var, 
enligt domaren Esmey Chombo, 
avsedda att sända en tydlig signal 
om att övergreppen mot personer 
med albinism måste sluta. 

IBAHRI uttrycker sitt stöd för 
arbetet för att säkra mänskliga 
rättigheter för personer med al-
binism i Malawi, men konstaterar 
samtidigt att dödsstraff i sig är ett 
allvarligt brott mot de mänskliga 
rättigheterna. 

Hongkong: samfundet 
stoppar kritiserat förslag 

Hongkongs advokatsam-
fund backar om planer-
na på hårdare krav på 

utländska advokater som verkar i 
regionen. Beslutet kommer efter 
hård kritik från bland andra Law 
Society of England and Wales. 

Förslaget, som lanserades 
redan för tre år sedan, innebar 
att internationella advokatbyråer 
verksamma i Hongkong skulle 
tvingas att anställa två lokala 
advokater för varje verksam 
utländsk jurist. Samfundet ville 
också begränsa de utländska 
byråernas rätt att ge råd i inter-
nationella ärenden.

NY RAPPORT FRÅN AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty 
International: 
Unfair Game: 

Persecution of 
Human Rights 

Defenders 
in Russia 
Intensifies
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Bor: Östermalm
Motto: Låt inte bli allt – låt allt bli
Förebild: Anna Skarhed
Favoritapp: Spotify
Favoritplats: På landet med familjen
Kör: Inte ofta, familjen har en BMW
Hobby: Läsa, helst romaner
Läser just nu: Köttets tid av Lina Wolff 
Talang: Sjunger, gärna soul och jazz
Familj: Make, två döttrar, 11 och 15 år

PERSONLIGT

Mia Edwall Insulander 
är uppvuxen i Bromma 
utanför Stockholm. 
Båda hennes biologiska 
föräldrar är jurister.
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Advokatsamfundets nya generalsekreterare Mia Edwall Insulander 
vill att samfundet ska fortsätta att ta plats i debatten. 
Men först vill hon lyssna.
TEXT: TOM KNUTSON

V ill du ha lite vatten?
Frågar generalsekreterare Mia Ed-

wall Insulander vänligt när vi möts i 
hennes kontor på Advokatsamfundets kans-
li. Efter en stunds fruktlöst letande kommer 
medarbetaren Christina Mattsson in och vi-
sar ett lönnskåp i en av kontorets mörka trä-
paneler. Där står ett antal Ramlösaflaskor 
och glas på rad.

Vi sätter oss vid det stora, runda träbordet 
och Mia Edwall Insulander slår upp vatten 
i de två glasen.

Det är hennes andra dag som generalse-
kreterare när vi möts på förmiddagen tisdag 
den 3 september. Måndagen har varit fylld 
med aktiviteter; genom flera kanaler har hen-
nes start pumpats ut till omvärlden: press-
meddelande, nyhetsbrev, Youtube-film, Ins-
tagram samt Twitter. Mia Edwall Insulander 
var också involverad i det pressmeddelande 
som sändes ut samma dag om årets pristagare 
för Stockholm Human Rights Award. Förut-
om det uppräknade lät hon installera ett stort 
glaskonstverk på väggen i samfundets parad-
trappa. Dessutom fyllde Edwall Insulander 46 
år. Det firade hon genom att baka mandeltårta 
med bär som hon bjöd hela personalen på.

Det råder nya tider på Advokatsamfundet.

Hur är det att vara på plats?
– Härligt! utbrister hon.

– Jag blev väldigt väl mottagen på samfun-
det, och det kändes bra.

REKRYTERINGEN
Mia Edwall Insulander ingick en kort tid 
tillsammans med samfundets 
ordförande Christer Daniels-
son, Petter Hetta och Eva-Maj 
Mühlenbock i den rekryterings-
grupp, som hade ansvar för re-
kryteringen av den nya general-
sekreteraren. 

– Ganska snart blev jag upp-
märksammad från andra advo-
katkolleger på att jag kanske 
var en kandidat till uppdraget. 
Spontant tänkte jag då: Kan-
ske? Och eftersom jag tänkte kanske och 
inte stängde dörren direkt så var jag mån 
om att kliva av från rekryteringsgruppen, 
förklarar hon.

Mia Edwall Insulander ger intryck av att 
vara mycket närvarande och fokuserad. Full 
av energi och hon utstrålar en varm känsla 
och omtänksamhet. Återkommande söker 
hon ögonkontakt och ofta brister hon ut i 
ett smittande skratt.

Mia Edwall Insulander lämnade rekryte-
ringsgruppen i ett tidigt skede och ersattes 
av Magdalena Persson. Edwall Insulander 
funderade noga över sommaren. Eftersom 

hon trivdes mycket bra med sitt arbete på 
sin advokatbyrå så var det inte självklart att 
hon skulle göra någonting annat. Efter som-
maren anmälde Mia Edwall Insulander sitt 
intresse för uppdraget.

Den fortsatta rekryterings-
processen sköttes av rekryte-
ringsgruppen, ett anlitat rekry-
teringsföretag och samfundets 
huvudstyrelse. I slutet av pro-
cessen fick hon veta att hon var 
en av tre kandidater som valts 
ut för att få presentera sig inför 
styrelsen. I december fick hon 
göra en presentation inför sty-
relsen om sina tankar för sam-
fundet och viktiga frågor. 

Den 7 december ringde Christer Daniels-
son henne och meddelade att en enig styrel-
se vid styrelsemötet den dagen hade beslutat 
att hon hade fått förtroendet.

– Det var fantastiskt roligt! säger Mia Ed-
wall Insulander och berättar att hon just då 
befann sig i hemmet. Direkt efter att hon fått 
meddelandet begav hon sig till sin byrå och 
informerade sina arbetskamrater eftersom 
hon ville att de skulle få nyheten innan det 
offentliggjordes.

Mia Edwall Insulander har ägnat våren åt 
att bland annat förbereda sig mentalt, läsa 
in sig, träffa ledamöter och andra för att få 

Mia Edwall 
Insulander tar över

» 

NYA GENERALSEKRETERAREN

”JAG BLEV 
VÄLDIGT VÄL 

MOTTAGEN PÅ 
SAMFUNDET, 

OCH DET 
KÄNDES BRA.”
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en uppfattning om vilken bild man har av 
Advokatsamfundet och vad som är viktiga 
frågor för samfundet. Parallellt med det har 
hon arbetat intensivt på sin advokatbyrå med 
ett flertal rättegångar samt med att avveckla 
sina ärenden. Under två veckor i augusti ar-
betade hon parallellt med den avgående ge-
neralsekreteraren Anne Ramberg.

UPPVÄXTEN
Mia Edwall Insulander är uppvuxen i Brom-
ma utanför Stockholm med 
mamma och en styvpappa samt 
en yngre bror. Båda Mia Edwall 
Insulanders biologiska föräldrar 
är jurister. Hennes mamma är 
den välkända advokaten Lotta 
Insulander Lindh.

– Jag blev inspirerad av mam-
ma och hennes arbete. Hon ar-
betade mycket med familjerätt 
och som målsägandebiträde. 
Visserligen arbetade mamma 
mycket, fast samtidigt förmed-
lade hon att hennes arbete var 
roligt, spännande och viktigt, att 
företräda brottsoffer och enskil-
da personer när de är i en utsatt 
och svår situation. 

Vad ville du bli som ung?
– Jag ville bli sångerska eller skådespeler-

ska, säger Mia och fortsätter:
– Jag var helt säker på det. Jag skulle ab-

solut inte bli jurist eller advokat.
Men så kom Mia Edwall Insulander till ett 

avgörande vägskäl. Hon läste litteraturveten-
skap på universitetet och gick även på teater-
skola och filmskola. Dessutom sjöng hon en 
del. Efter några år befann hon sig i ett avgö-
rande val. Hon hade då sökt till scenskolan 
men kom inte in. 

– Då blev jag varse … hur ska jag kunna för-
sörja mig? Tänk om jag inte kan det? Mamma 
har alltid sagt att det är viktigt att man kan 
försörja sig själv, minns hon att hon tänkte.

I den situationen fanns det inte för henne 
något annat val än juristlinjen. Hon korsar 
det vänstra benet över det högra, knäpper 
händerna i knäet framför sig och säger:

– Det kom tillbaka, att mamma hade arbetat 
med det och tyckte om sitt arbete. Juridiken 
handlar också om ett samhällsengagemang.

Mia Edwall Insulander läste sedan juridik 
i Stockholm. Inriktningen var solklar tidigt: 
Hon ville arbeta med människor och inte 
med företag. De tidigare sceniska erfaren-
heterna har Mia Edwall Insulander haft nyt-
ta av som advokat, inte minst i processandet 
som hon tycker om.

– Processandet är en viss typ av skådespel. 
Det är här och nu. På samma sätt som när 
man spelar teater. Jag tycker om att prata 

med människor, fast också inför människor. 
Jag trivs med det. Jag har ju sjungit myck-
et med band och storband, helst soul, gärna 
Stevie Wonder, och jazz, gärna Ella Fitzge-
rald, och stått mycket på scen. Jag är övad 
i det. Fast jag tycker även om att förmedla, 
och då är det viktigt att ha ett bra budskap.

ATT ARBETA SOM ADVOKAT
Efter att Mia Edwall Insulander tagit sin jur. 
kand.-examen började hon direkt arbeta på 

sin mammas advokatbyrå 2001. 
Lite ångrar Mia Edwall Insulan-
der att hon inte satt ting efter-
som hon tror att det hade varit 
bra för henne.

– Men då var jag så sugen på 
att direkt börja arbeta med det 
som mamma ägnade sig åt. 

Att arbeta på sin egen mam-
mas byrå innebar att Mia Ed-
wall Insulander kunde få myck-
et vägledning, något som hon 
uppskattade.

– Som ung och ny jurist är 
man lite orolig och kanske rädd 
eftersom det är ett väldigt an-
svar att ha egna klienter. Till 
mamma vågade jag ställa alla 
de där dumma frågorna, som jag 

kanske inte hade vågat ställa annars, om jag 
varit på en byrå där jag inte kände någon. Jag 
kunde ringa mamma sent på kvällarna och 
fråga. Vi pratade mycket etik eftersom det 
är en viktig del i att vara advokat.

Mia Edwall Insulander 
blev advokat, 2007, del-
ägare och så småningom 
tog hon över ledarska-
pet på byrån. Senare blev 
även Alexandra Lyckman 
tillsammans med Mia Ed-
wall Insulander och Lotta 
Insulander Lindh byråns 
delägare. Byrån expande-
rade och som mest hade 
den tio medarbetare, med 
huvudsaklig inriktning på 
familjerätt.

– En förutsättning för 
expansionen var att vi var 
verksamma i Stockholm. 
Det är nog svårare att dri-
va en specialiserad byrå på 
en mindre ort. I Stockholm finns en marknad 
för familjerätt, vårdnadstvisterna har ju till 
exempel fördubblats sedan 2006. Det hand-
lade även om ett ansvar, att skola yngre ju-
rister i familjerätt, säger Mia Edwall Insu-
lander och berättar att hon och byråkollegan 
Alexandra Lyckman så småningom började 
arbeta med medling i familjerättsmål, och de 
utbildade sig i ämnet i Tyskland.

– Vi tyckte att medling är en viktig nisch. 
Eftersom barn är inblandade i familjerätten 
vill man ju helst att föräldrarna ska kunna 
komma överens i stället för att en domstol 
ska besluta. Medling fyller en viktig funktion.

Mia Edwall Insulander fick från medling-
en flera bra verktyg som hon kunde ha nyt-
ta av då hon hade uppdrag som bodelnings-
förrättare.

– I båda typerna av uppdrag handlar det 
om att lyssna in två parter, försöka få dem 
att diskutera och komma fram till en lösning. 
Att vara bodelningsförrättare innebär också 
en form av medling, säger hon samtidigt som 
hon stilla knäpper sina händer.

Som advokat har Mia uppskattat klient-
kontakten och att processa.

– Att processa är advokatuppdraget i ett 
nötskal, säger Mia och tecknar med händer-
na bilden av en stor nöt och fortsätter:

– Att få framföra, argumentera och få dom-
stolen att förstå dina argument och döma till 
din klients fördel.

Mia Edwall Insulander brukar skriva ner 
sina pläderingar i förväg som ett slags för-
beredelse, men sedan i själva förhandlingen 
föredrar hon att tala tämligen fritt, samtidigt 
som hon följer sina nedskrivna stolpar från 
anteckningar. Hon understryker hur centralt 
det är att ha klienten i fokus i sitt advokat-
arbete. 

– Att vara advokat handlar om en klient-
dialog som jag har tyckt väldigt mycket om. 
Det är väldigt stimulerande. Inget ärende är 
det andra likt.

STYRKOR
Vad ser Mia Edwall Insu-
lander som sina främsta 
styrkor som advokat? Hon 
lyssnar noga till frågan och 
funderar några sekunder 
innan hon svarar.

– Att jag är bra på att lyss-
na och bra på att argumen-
tera, säger hon och tilläg-
ger att det som gör henne 
mest upprörd är oförrät-
ter mot barn. Som familje-
rättsadvokat har hon arbe-
tat mycket med barn. 

– Barn är en utsatt grupp 
på så sätt att de inte för sin 
egen talan. När barns rät-

tigheter kränks på olika sätt då kan jag bli 
väldigt arg och upprörd. 

Vad gör dig glad?
– Musik! svarar hon spontant men tilläg-

ger:
– När det handlar om arbete så … ja …, hon 

tystnar, lägger hakan i handen och funderar 
samtidigt som hon skådar ut:

”BARN ÄR EN 
UTSATT GRUPP 
PÅ SÅ SÄTT ATT 
DE INTE FÖR SIN 

EGEN TALAN. 
NÄR BARNS 

RÄTTIGHETER 
KRÄNKS PÅ 

OLIKA SÄTT DÅ 
KAN JAG BLI 
VÄLDIGT ARG 

OCH UPPRÖRD.”

» 
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– Nöjda klienter, dialogen med en person 
som är nöjd och kan förstå. Det kan göra 
mig jätteglad.

Mia Edwall Insulander nämner att hon 
har haft medlingar där båda klienterna ef-
teråt har hört av sig och sagt att deras barn 
mår bra och att lösningen blev bra för alla 
inblandade.

– Då blir man väldigt glad. Just i medlings-
ärenden handlar det om barn och det blir en 
extra viktig dimension, understryker hon. 

Mia Edwall Insulander konstaterar att hon 
främst varit verksam inom humanjuridiken, 
men hon understyrker att kärnan i att vara 
advokat är densamma oavsett om man ar-
betar med affärsjuridik eller humanjuridik. 

– Det är samma dialog som du har med 
din klient och samma tillfredsställelse när 
parterna kommer överens.

Mia Edwall Insulander är van vid att ar-
beta mycket och även hemma, på kvällen 
efter att hon har lämnat kontoret och på 
söndagar. Det är viktigt att kunna äta mid-
dag med barnen och lägga dem på kvällen; 
på så sätt blir det ändå kvalitet i familjeli-
vet, anser hon. Mia Edwall Insulander tycker 
att så länge hon gör saker som är stimule-
rande och roliga, och familjen mår bra, så 
har hon balans. Maken arbetar med kom-
munikation.

En röd tråd som går att följa genom Mia 
Edwall Insulanders liv, enligt henne, är att 
hon är orädd inför nya möjligheter och chan-
ser som dykt upp. Inte minst att ta uppdraget 
som generalsekreterare. 

UPPDRAGET
Som den viktigaste uppgiften under sin för-
sta tid som generalsekreterare ser Mia Ed-
wall Insulander att lyssna in advokatkåren, 
sätta sig in i de viktigaste rättspolitiska frå-
gorna och remissärendena som samfundet 
arbetar med, och utifrån det lägga upp en 
strategi.

– Vad behöver vi arbeta mer med? Vad 
kan vi förvalta? Är det något vi behöver för-
ändra?

Mia Edwall Insulanders bild av Advo-
katsamfundets kansli är att det är en sta-
bil och entusiastisk arbetsplats. På Edwall 
Insulanders tidigare advokatbyrå arbetade 
cirka tio talet personer. På samfundet är det 
drygt trettio personer. Hon konstaterar att 
det innebär en utmaning i sig att leda fler 
personer än tidigare och med så vitt skilda 
och specialiserade arbetsuppgifter. 

Anne Ramberg var generalsekreterare i 
nästan 20 år. Mia Edwall Insulander säger 
att hon inte har satt upp något exakt tidsmål 
för hur länge hon vill vara generalsekretera-

re, men tillägger att många av de uppgifter 
samfundet har är långsiktiga.

– Därför är det viktigt att inte vara här för 
kort tid. Så i vart fall är tio år en bra tid. Men 
sedan får vi ser hur det har gått. Och då kan 
det säkert vara så att jag stannar längre om 
det gynnar Advokatsamfundet. Annars är det 
dags för något nytt, säger hon osentimentalt 
och häller upp mer Ramlösa i sitt glas.

Edwall Insulander räknar med att hon 
kommer att behöva arbeta mycket, men till-
lägger att det inte innebär att anställda på 
kansliet ska göra det. Det handlar om oli-
ka roller. Mia Edwall Insulander har redan 
skickat ut en medarbetarenkät och kommer 
även att ha enskilda samtal med samtliga an-
ställda på kansliet. 

– Tider förändras, och förr pratade man 
inte om balans i livet på det sätt som man 
gör i dag, säger Mia Edwall Insulander som 
understryker att det är viktigt att känna just 
balans i livet men att det betyder olika saker 
för olika människor. 

RÄTTSPOLITIK
Mia Edwall Insulander beskriver sig som po-
litiskt intresserad, även om hon inte varit 
engagerad partipolitiskt. En viktig och ofta 
medialt uppmärksammad del av generalse-
kreteraruppdraget handlar om rättspolitik. » 

REPORTAGE

Mia Edwall Insulander i samspråk med Kristina Midebjörk (till vänster) och Christina Mattsson på samfundets kansli.
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» – Det är viktigt att behålla Advokatsam-
fundets starka röst eftersom den fyller en 
viktig funktion, säger Mia Edwall Insulander 
och tillägger att få organisationer har samma 
genomslag som samfundet i den rättspoli-
tiska debatten.

– Advokaten fyller en mycket viktig roll 
i vårt samhälle. För den enskilda klienten 
men också för uppbyggandet och försvaret 
av rättsstaten, säger Edwall Insulander, som 
poängterar att utvecklingen i omvärlden vi-
sar hur rättsstaten snabbt kan nedmonteras.

– Vi ska inte tro att det inte kan gå åt fel 
håll i Sverige heller. Och där har samfundet 
en viktig röst. Fast det är också den enskilde 
advokatens roll att värna rättsstaten. Det är 
alla advokaters skyldighet, säger hon.

ADVOKATKÅREN
Tillståndet i advokatkåren tycks 
på ett övergripande plan vara 
gott, enligt Edwall Insulander. 

– Det finns väldigt många 
duktiga och kompetenta advo-
kater i vårt land som spelar en 
otroligt viktig roll för den en-
skilda klienten. Att det finns 
sextusen advokater som gör det 
med all den energi, och tid och 
integritet, som krävs är fantas-
tiskt. Det ska vi vara stolta över, 
säger Mia Edwall Insulander som konstate-
rar att en av Advokatsamfundets fyra huvud-
uppgifter är att verka för ett enat samfund. 
Och hon hoppas kunna bidra till att stärka 
just enigheten i kåren.

– Kan advokaterna bli mer enade blir kraf-
ten större, säger hon och tillägger att advoka-
ter verkar under mycket olika villkor.

– Det är stor skillnad mellan att arbeta på 
en enmansbyrå och på en stor affärsjuridisk 
byrå med flera hundra medarbetare. Men 
själva kärnvärdena är ändå desamma. Och 
jag tror att vi kan lära mycket av varandra, 
och att advokatkåren skulle gynnas av ett 
större samförstånd och om vi kunde ha mer 
utbyte av varandra.

ALLT ÄR INTE BRA
Även om tillståndet i advokatkåren i stort är 
bra konstaterar Mia Edwall Insulander att 
det finns problem: stress, den låga timkost-
nadsnormen, att många, framför allt kvinnor, 
väljer bort advokatyrket efter att ha arbe-
tat på byrå i några år, metoo-rörelsen visade 
också på problem.

Mia tycker att alla de uppräknade områ-
dena är angelägna att uppmärksamma. 

– Just metoo-rörelsen innebar ett skifte i 
medvetenhet globalt och på advokatbyråer. 
Den innebar en ökad medvetenhet om kvin-
nors utsatthet på arbetsplatser, säger hon 
och fortsätter:

– Samtidigt går det inte att säga att frågor 
om stress och arbetsmiljö är mindre viktiga 
eftersom det handlar om hur vi mår i vårt 
samhälle i dag. Så man kan inte rangordna 
dem, säger hon, men tillägger att hon kom-
mer att ägna de olika problemen uppmärk-
samhet.

I frågan om arbetsmiljön på advokatbyråer 
så poängterar Edwall Insulander att det är de 
enskilda advokatbyråerna som är arbetsgi-
vare, inte samfundet. Men Advokatsamfun-
det kan hjälpa advokatbyråerna, bland annat 
har ju samfundet kurser om stresshantering. 
Det kan eventuellt också finnas mer att göra.

När det gäller timkostnadsnormen så är 
Mia med sin erfarenhet högst medveten om 
frågans betydelse.

– Den frågan kommer vi inte 
att släppa, men den är svår. Från 
politikernas sida finns det inte 
något incitament att ändra tim-
kostnadsnormen. Advokatsam-
fundet har gjort mycket, men 
man måste verkligen fundera 
på om det kan finnas någon an-
nan ingång. 

LEDARSKAP 
Det som kännetecknar Mia Ed-
wall Insulanders ledarskap, en-
ligt henne själv, är närvaro och 

att hon lyssnar.
– Och utifrån det försöker jag hjälpa till, 

stötta och styra när det behövs. Jag tror att 
mitt ledarskap är ganska personligt.

Mia Edwall Insulander har varit ledamot 
av Advokatsamfundets huvudstyrelse. Hon 
har även varit engagerad i Advokatsamfun-
det innan dess, dels inom projektet Advokat 
i framtiden, dels i tidskriften Advokatens re-
daktionsråd. Hennes engagemang i Advokat-
samfundet var en viktig del i att hon sökte 
uppdraget som generalsekreterare.

– Genom samfundsengagemanget har jag 
fått upp ögonen för frågor av bredare karak-
tär än det enskilda klientarbetet. Det handlar 
om frågor om rättspolitik och etik framför 
allt. Det har på olika sätt varit otroligt givan-
de att engagera sig inom samfundet. Fram-
för allt har det gett mig kontakter med ad-
vokater som arbetat med andra frågor än jag 
själv. Jag har blivit en bättre advokat genom 
det, att få råd. Att ha en dialog med affärs-
advokater och höra hur de arbetar, det har 
varit utvecklande.

MEDIER
Regelbundet har Mia Edwall Insulander 
medverkat som expert på familjerätt i TV4:s 
Nyhetsmorgon. Dessförinnan deltog hon 
som medlare i programmet Skilsmässoho-
tellet på samma kanal. Hon har även åter-
kommande kommenterat olika mål i nyhe-

terna. Dessutom har hon skrivit debattinlägg.
– Att medverka i medier har varit mycket 

givande. Det handlar om att förklara juri-
dik på ett sätt så att människor förstår. Vi 
advokater har lite av en undervisande skyl-
dighet. Familjerätt är ett område som alla 
berörs av. Det har varit stimulerande att få 
förklara familjerätt och nå ut till allmänhe-
ten via media. 

Mia Edwall Insulander använder i dag 
Twitter, Instagram, Facebook, och skriver 
en blogg samt ledare i tidskriften Advokaten.

– Olika medier fyller olika funktioner. Ti-
digare har samfundet inte funnits på Ins-
tagram. Som jag ser det kan Instagram an-
vändas till att illustrera vad som händer på 
samfundets kansli. Twittter, blogg och ledare 
är mer för argumentation och rättspolitiska 
inlägg och kommentarer.

STYRELSEN
Mia Edwall Insulander beskriver styrelsen 
och sin relation som att de kompletterar var-
andra. Hon poängterar den stora och breda 
kompetens som finns i styrelsen.

– Jag vill lyssna och ha en dialog med sty-
relsen där vi kompletterar varandra, och jag 
har en bra dialog med den. Att vara general-
sekreterare är att vara ett slags vd, som har 
till uppgift att verkställa och leda det dag-
liga arbetet.

På sin första dag lät Mia Edwall Insulan-
der hänga upp ett stort glaskonstverk på väg-
gen i den stora trappan i kansliets reception. 

– Jag tycker om konst, och konst är ett bra 
sätt att väcka tankar och diskussion om vik-
tiga frågor. Jag hade en tanke om att jag ville 
ha ett konstverk på samfundets kansli, som 
är ett hus som många besöker. Det är en bra 
och vacker miljö för ett konstverk.

Mia berättar att samfundet hade kontak-
tats av ett galleri som arbetar med glaskonst 
och som ville hitta en ny plats för verket. Det 
aktuella konstverket hade tidigare hängt i ka-
tedralen i Canterbury i England. ”You, Me 
and the Rest of Us” av Monica Guggisberg 
och Philip Baldwin är huvudkonstverk i en 
större utställning.

– Verkets innebörd handlar om mänskliga 
rättigheter och hur inte alla människor får 
plats i ett allt tuffare samhälle. Vi föds med 
olika förutsättningar, där vissa har det betyd-
ligt bättre, men alla har ändå samma värde. 
Det passar så bra med Advokatsamfundets 
grundvärderingar. Jag hoppas att konstver-
ket skapar en dialog, kommenterar Mia Ed-
wall Insulander.

Advokatsamfundet leasar konstverket på 
minst fem år med en option att köpa det.

– Det känns bra att konstverket hängdes 
upp på min första dag eftersom det symbo-
liserar den nya tiden, säger Mia Edwall In-
sulander och brister ut i ett stort leende. ¶

”DET KÄNNS 
BRA ATT KONST-
VERKET HÄNG-

DES UPP PÅ MIN 
FÖRSTA DAG 

EFTERSOM DET 
SYMBOLISERAR 

DEN NYA TIDEN.”
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Glaskonstverket 
har tidigare hängt 

i katedralen i 
Canterbury i 

England. Verket 
som heter ”You, 
Me and the Rest 
of Us”, leasas av 

Advokatsamfundet 
med en option 

att köpa det.
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Åsikt eller     journalistik?
efter nästan varje agenda-sändning får jag flera mail där av-
sändaren slår fast vilket politiskt parti jag tillhör. Jag pe-
kas ut som är sosse, sverigedemokrat, moderat, miljöpar-
tist eller vänsterpartist. Ofta avslutas mailet med något 
i stil med: ”Kan du inte åtminstone FÖRSÖKA att agera 
opartiskt! Det är din skyldighet som journalist inom pu-
blic service!”

Varje gång tar jag ett djupt andetag och svarar med att 
försöka beskriva hur journalistik fungerar. Och samtidigt 
undrar jag hur det kommer sig att så många människor 
– även uppenbart välutbildade – har så svårt att förstå 
journalistikens spelregler. Har vi i media inte lyckats 
förklara vad vår roll går ut på?  Borde vi sluta ta för givet 
att alla tittare, lyssnare och läsare förstår varför vi agerar 
som vi gör, borde vi ta denna pedagogiska utmaning på 
allvar? Låt mig göra ett försök.

när jag intervjuar politiker försöker jag förmå personen i 
fråga att tydliggöra sina argument så mycket som möj-
ligt. Allt för att tittaren ska få grepp om politikerns beve-
kelsegrunder, överväganden och visioner, och för att det 
ska bli tydligt var politikens skiljelinjer går. 

Och hur gör man då för att bjuda tuffast motstånd un-
der en intervju? Jag pratar alltså inte om en debatt, där 
de andra debattörerna står för motståndet, utan just om 
en intervju där det bara är jag och politikern i studion. 

Jo, jag ställer förstås motståndarens frågor. När jag till 
exempel intervjuar Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt 
använder jag mig av kritiken från höger: ”Vad finns det 
för skäl att arbeta hårdare om en stor del av inkomsten 
ändå går till skatt?” Och när Ebba Busch Thor är gäst i 
Agenda kommer mina frågor följdriktigt från vänster: 
”Hur ska välfärden räcka till alla gamla om inte skatten 
höjs?”

Extra starka reaktioner brukar det bli när jag använ-
der motståndarnas argument i mötet med Sverigedemo-
kraternas representanter. Om jag frågar Jimmie Åkes-
son hur Syriens fattiga grannländer ska klara att ta emot 
ännu fler krigsflyktingar om Sverige drastiskt minskar 
sitt flyktingmottagande, så kommer hätska mail från per-
soner som är helt övertygade om att jag personligen vill 
att Sverige öppnar sina gränser på vid gavel.

Och när jag använder Sverigedemokraternas argument 
mot till exempel Miljöpartiets språkrör, och frågar om 
det finns något samband mellan skjutningarna i utsat-
ta områden och ett generöst flyktingmottagande, så be-
skrivs jag som en hårdför sverigedemokrat i de upprörda 
mail som når min inbox. 

Det fanns en tid när Sverigedemokraterna inte be-
handlades som andra partier av nyhetsredaktionerna, 
men i dag ges partiet samma utrymme och uppmärksam-
het, och utsätts för samma kritiska granskning som öv-
riga riksdagspartier. 

GÄSTKRÖNIKA

ANNA HEDENMO
En återkommande uppfattning är 
att journalister skulle använda 
sina positioner för att driva egna 
politiska agendor. Men det är en 
absurd tanke, anser Anna Heden-
mo, journalist, programledare för 
Agenda och Min sanning i Sveriges 
Television. Tidigare ordförande för 
Publicistklubben samt programle-
dare för Aktuellt och Rapport.
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de allra flesta politiker, i synnerhet på partiledar- och 
ministernivå, är fullt införstådda med journalistikens 
logik. Ingen väntar sig att bli smekt medhårs, alla vet att 
vi programledare och politikreportrar använder oss av 
de politiska motståndarnas argument när vi gör ansvars-
utkrävande intervjuer. Men överraskande många tittare 
verkar alltså ha svårare att förstå hur vi jobbar.

Att vi journalister skulle driva egna politiska agendor 
är en föreställning som tyvärr fick ordentligt fäste när 
undersökingen ”Journalistkårens partisympatier” pre-
senterades. Trots att undersökningen nu har sju år på 
nacken, möter jag och mina kolleger fortfarande uppfatt-
ningen att ”alla” journalister, och i synnerhet vi på SVT, 
är miljöpartister.

Professor Kent Asps slutsats fick kritik, framstående 
journalister påpekade att det statistiska underlaget var 
alldeles för svagt, och att det aldrig framgick VILKA 
journalister som hade avslöjat sina politiska sympatier 
i undersökningen. Var det medarbetarna på Bolibompa, 
underhållningsprogrammen eller Rapport? Ingen visste. 
Dessutom – för mig framstår det som rätt osannolikt att 
kollegerna på SVT:s nyhets- och samhällsredaktion skul-
le avslöja sin politiska hemvist, hur mycket deras anony-
mitet än garanterades. Och det är ju endast dessa jour-
nalister som har inflytande över SVT:s politikbevakning.

Överhuvudtaget är jag fascinerad över den återkom-
mande uppfattningen att vi journalister skulle använda 
våra positioner för att driva egna politiska agendor.

För mig personligen är det en fullkomligt absurd tan-
ke, att jag ens skulle komma på idén att äventyra min 
åtråvärda position som programledare för Sveriges enda 
politikmagasin för att sprida mina egna åsikter.

Och dessutom – vilka åsikter? Efter 35 år som journa-
list inom public service vet jag faktiskt inte längre var 

jag står i en rad politiska frågor, det är nog en slags yr-
kesskada. Decennier i opartiskhetens tjänst har gett mig 
ständig träning i att se samhällsfrågor ur olika synvink-
lar, och ärligt talat är det en ”skada” jag trivs ganska bra 
med. Så fort jag hör en stark åsikt uttryckas – i en tv-
studio såväl som på en privat middag – går min hjärna 
genast igång för att hitta de andra perspektivens synsätt 
och för att bredda verklighetsbilden. Och skulle jag själv 
någon gång drabbas av tvärsäkerhet, så går det bara en 
kort stund innan jag hör motargumenten ringa i öronen.

nej, jag tror inte att någon behöver oroa sig över att par-
tipolitiska bindningar hämmar eller färgar den politis-
ka bevakningen inom svensk journalistik. Mitt absoluta 
intryck är att journalister som bevakar inrikespolitik tar 
opartiskheten på största allvar, vissa går faktiskt så långt 
att de röstar blankt i riksdagsvalen. 

Vad svensk journalistkår däremot har problem med 
är en alltför stor homogenitet, vi är alldeles för lika. Till 
journalistutbildningarna söker fortfarande mest unga män 
och kvinnor från vit medelklass, trots försök att locka 
andra grupper till yrket. Studenter med rötter i utanför-
skapsområden – såväl mångkulturella som etniskt svens-
ka – lyser med sin frånvaro. Risken är alltså överhängande 
att de viktiga skildringarna och nyhetsrapporteringarna 
från det polariserade Sverige även i fortsättningen kom-
mer skötas av journalister utan djupare kunskap i ämnet, 
utan egen erfarenhet av den verklighet som beskrivs.

DET borde vi oroa oss över i stället för att odla miss-
tankar om partipolitiska bindningar i svensk journalist-
kår.

Anna Hedenmo
Journalist

Åsikt eller     journalistik?

GÄSTKRÖNIKA



En helt ny typ av  
juridiskt bibliotek

JP Juridiskt bibliotek länkar systematiskt samman allt relevant 
juridiskt grundmaterial – paragraf för paragraf – för att spegla hela 
bestämmelsens historiska utveckling. Från de första förarbetena till 

de senaste ändrings-SFS:erna.

I tjänsten hittar du material som tidigare inte funnits digitalt. Vi 
har både digitaliserat och teckentolkat material för att ge dig en 

komplett överblick över lagens utveckling och för att du ska kunna 
fritextsöka direkt i materialet.

Och för att du snabbt och enkelt ska kunna läsa vad som står i 
exempelvis allmänmotivering och författningskommentar har vi 

inte bara skapat länkar till rätt proposition – utan även till rätt sida. 

Vill du veta mer om tjänsten?  
Hör av dig till oss på info@jpinfonet.se

Miljörättens grunder och regleringar 

Föreläsare: Stefan Rubenson 
Kurstillälle i Göteborg

15
JAN

Entreprenadrättslig grundkurs med  
fördjupningsfrågor 

Föreläsare: Peter Degerfeldt

Offentlig upphandling och hyresavtal 
Föreläsare: Per-Ola Bergqvist

16–17
JAN

11
FEB

Tvister och omprövning av rätten till 
personlig assistans 
Föreläsare: Finn Kronsporre

5
DEC
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Nygammalt 
uppdrag som 
växer kraftigt

Rättsområdet compliance, eller regelefterlevnad, 
växer så det knakar. I det globala arbetet som 

rör antikorruption, sanktioner, penningtvätt och 
skattefrågor skapas en flora nya uppdrag 

för svenska advokater.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: COMPLIANCE
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tt bryta mot regler kan stå företag 
dyrt. Telias uppgörelse med de ame-
rikanska finansmyndigheterna ef-
ter mutskandalen i Uzbekistan 

landade exempelvis på 7,7 mil-
jarder kronor bara i böter och 
förverkade vinster. Till detta 
kom förstås advokatkostna-

der. Prislappen för skadan 
på varumärket Telia 

är svår att bedö-
ma, men förmod-
ligen var även 

den ansenlig. 
Men det är inte bara amerikanska myndigheter som 

fått tuffa verktyg mot regelbrott. Svenska Datainspek-
tionen kan med stöd av EU:s dataskyddsförordning 
GDPR besluta om sanktionsavgifter på upp till 20 mil-
joner euro eller fyra procent av bolagets globala årsom-
sättning för den som inte lever upp till förordningens 
krav. Nu planeras också för en rejäl 
höjning av företagsboten i Sverige, 
från 10 miljoner kronor till högst 500 
miljoner kronor.

Risken för kännbara straff, ofta i 
kombination med offentlig uthäng-
ning i medierna, har gjort att allt fler 
företag vänder sig till advokatbyråer 
för att få hjälp att helt enkelt följa de 
regelverk som är aktuella – compli-
ance som det heter på branschspråk.  

Caroline Mitteregger på advokat-
byrån Apriori har arbetat med com-
pliance sedan slutet av 1990-talet. 
Hon upplever ett helt annat intresse 
för regelfrågorna i dag än i starten. 

– Compliance var kanske lite av ett rundningsmärke i 
början, något företagen inte var så intresserade av. Nu, 
däremot, med de sanktionsmöjligheter som finns och 
den skam som drabbar företagen och ledningen när 
man får en sanktion på sig, så är man väldigt lyhörd 
för vad compliance informerar om och de regelverk 
som finns, säger hon. 

Hon får stöd av övriga intervjuade advokater. Stora 
företag i dag har inte råd att strunta i att följa regler, 
och det märks i efterfrågan på advokattjänster. 

– Verksamhetsgruppen som arbetar med detta är en 
av våra starkast växande. Det ser vi också på sådana 
komplexa marknader som exempelvis Ryssland och 
Kina, att det är ett helt annat fokus på detta, än för 
tio år sedan, säger Fredrik Svensson på Mannheimer 
Swartling, själv verksam i Moskva. 

COMPLIANCE EN PROCESS
Compliance kan tyckas vara ett luddigt och undflyende 
begrepp. Översatt betyder ordet regelefterlevnad. Men 
vilka regler handlar det om? 

Ja, det beror förstås delvis på vilken bransch man ta-
lar om. Vissa regler, som nationella och internationella 
regelverk om korruption och EU:s dataskyddsförord-
ning, träffar dock alla företag och myndigheter. Penning-
tvättsregler, börsregler och Finansinspektionens regler 
är andra omfattande regelverk som många företag har att 
följa, och där många behöver hjälp med efterlevnaden. 
Till detta kommer ofta olika branschregler, samt inte 
minst företagens interna policyer och uppförandekoder. 

Advokat Peter Utterström har arbetat länge med 
compliance, med fokus på den amerikanska lagstift-
ningen, som också är relevant för många svenska före-
tag (se artikel på s. 34). Han har funderat en del på vad 
som egentligen håller ihop de många och ganska spre-
tiga grenarna inom complianceverksamheten. 

I grunden, menar han, handlar compliance framför 
allt om antikorruption, sanktioner, penningtvätt och 
en del skattefrågor. 

– Alla dessa delar är i sig ganska komplexa, men de 
bygger i realiteten på att man har liknande processer 

för att förhindra att det går fel, fast-
slår Peter Utterström.

Advokat Biörn Riese, som numera 
driver en enmansbyrå efter en lång 
rad år på Mannheimer Swartling, de-
lar Utterströms uppfattning. 

– Compliance är en metod att titta 
på vilka regelsystem som finns och 
hur man säkerställer att de följs, sä-
ger han.

Biörn Riese arbetar sedan många år 
mycket med vad han betecknar som 
”kriser och katastrofer”. Han kommer 
ofta in när ett regelbrott har ägt rum 
eller misstänkts ha ägt rum, för att ut-
reda vad som hänt och hur det hade 

kunnat undvikas. Just nu arbetar Riese med Swedbanks 
misstänkta penningtvätt. Tidigare har han bland annat 
på styrelsens uppdrag nystat i härvan med Telias på-
stådda mutor i Uzbekistan och Nordeas inblandning i 
Panamadokumenten.

Enligt Biörn Riese var advokaterna inledningsvis lite 
efter revisionsbyråerna när det gäller att ta ett grepp 
på hållbarhet, där compliance är en viktig del. Samti-
digt är arbetet med att säkra regelefterlevnad i mångt 
och mycket klassisk advokatverksamhet, menar Riese.

– Man får ett material och så finns det en lag som ska 
värderas och tolkas, och sedan skriver advokaten en 
promemoria om det hela. Det har ju advokater gjort i 
hundratals år och det är vi bra på, säger han.

STÖRRE ÄN ATT FÖLJA LAGEN
Compliance är alltså bara i delar en ny verksamhet för 
advokaterna, enligt Biörn Rieses synsätt. Samtidigt har 
ambitionsnivån hos företagen på senare år stigit betyd-
ligt. Att bara följa lagen räcker knappast för storföretag 
som vill lyckas på marknaden i dag. 

”Compliance är en 
metod att titta på vilka 
regelsystem som finns 

och hur man säker
ställer att de följs.” 

biörn riese
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– Många företag har ambitioner i dag som går långt 
utöver lagkraven på väldigt många områden. Det kan 
handla om penningtvätt, miljö eller allt möjligt. Där-
för räcker det inte att bara ge ett juridiskt råd, säger 
Biörn Riese. 

Advokaten kan till exempel förklara att det är fullt 
lagligt att ha tio olika holdingbolag i olika skattejuris-
diktioner för att få förmåner. Samtidigt kanske detta 
står helt i strid med den bild som ägare och ledning 
vill att företaget ska förmedla. 

– Om advokaten då säger att det är lagligt och skriver 
en  utredning om det så är det kanske världens sämsta 
råd, fastslår Biörn Riese.

Som advokat gäller det då att uppmärksamma dilem-
mat och, om det behövs, plocka in annan kompetens 
i ärendet som kan relatera det juridiska rådet till vad 
företaget står för. 

Även de övriga intervjuade advokaterna upplever att 
kraven och förväntningarna på företag att agera inte 
bara lagligt, utan också hållbart och moraliskt rätt, har 
ökat. Och Fredrik Svensson pekar på hur detta innebär 
ökade krav på advokaterna.

– Det räcker inte längre att bara kunna lagen utan 
man måste ha en mycket god insikt i företagets verk-
samhet för att identifiera relevanta risker, ha tillgång till 
ett bra nätverk av rådgivare i andra länder samt ha en 
god kännedom om de ”tricks” som är förekommande 
i världen i samband med till exempel korruption eller 
penningtvätt, säger han.

BLIR NÄRA RELATION 
Apriori advokatbyrå har nischat sig mot företag som 
står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att 
byrån arbetar mycket med nya och ändrade tillstånd för 
bland annat fondföretag, banker och försäkringsbolag. 
Byrån hjälper också klienterna när Finansinspektionen 
bedriver tillsyn, och när myndigheten överväger sank-
tioner mot ett företag. 

– Då bistår vi klienten att utreda om de har tolkat 
regelverket fel eller vad de har gjort, och att svara på 
Finansinspektionens frågor. Vi kan också vara med vid 
möten, nästan som försvarare, berättar Caroline Mit-
teregger. 

För en del klienter tar Caroline Mitteregger och hen-
nes kolleger rollen som compliance officer med det 
fulla ansvaret och är anmäld  som sådan hos Finansin-
spektionen. Detta gör att advokaten får en nära rela-
tion med sina klienter.

– I många fall känner man sig nästan som en anställd 
på företaget, även om man alltid måste upprätthålla det 
oberoende som rollen kräver, säger Caroline Mittereg-
ger, och fortsätter:

– Påfartssträckan när det kommer olika typer av frå-
gor är inte så lång eftersom compliance arbetar nära 
verksamheten. Man kan också blicka framåt lättare, se 
vilka risker företaget kan ställas inför när ett regelverk 
förändras till exempel, konstaterar Caroline Mittereg-
ger, som uppskattar de täta kontakterna med klientföre-
tagens ledning, men också besöken ute i verksamheten 

Advokat Biörn Riese 
har gått från 
Sveriges största 
advokatbyrå till att 
vara ensamprakti-
serande. Båda byrå-
formerna har sina 
fördelar, menar han. 
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för att kontrollera hur reglerna efterlevs och fungerar 
i praktiken. 

I dag har Caroline Mitteregger inga svårigheter att 
göra sig hörd hos klienterna. Utmaningen i samarbetet 
med klientföretagen kan i stället vara att hitta en rimlig 
balans mellan regelövervakning och entreprenörsanda, 
för att hjälpa klienterna framåt, menar hon. 

– Man måste ha skinn på näsan och våga säga ifrån 
om det är så att ett företag tummar på reglerna, men 
samtidigt vara kreativ. För ingen är betjänt av en com-
pliance som bara säger ”det går inte”, fastslår Mitter-
egger.

TUNGAN RÄTT I MUN
På Mannheimer Swartlings kontor i Moskva arbetar 
Fredrik Svensson. Byråns klienter är framför allt sto-
ra nordiska bolag med affärer i Ryssland och delar av 
Asien, områden som präglas av andra villkor och be-
tydligt mer korruption än Norden. Detta sätter förstås 
sin prägel på advokatverksamheten. 

– Det är mycket arbete kopplat till korruption och 
compliance generellt. Någon har mutat eller en miss-
tänkt penningtvätt. Men också mer och mer under-
sökningar innan en transaktion eller affär genomförs, 
konstaterar Fredrik Svensson.

Det förebyggande arbetet handlar ofta om att göra 
bedömningar av om allt verkar ha gått rätt till inför affä-
ren och vilka risker som finns med dess genomförande. 

Till detta kommer uppdrag som rör sanktioner från 
EU, USA och dess allierade mot bland annat Ryssland 
och Iran. Det kan krävas en hel del utredande för att 
få fram vilka produkter som får och 
inte får säljas till de sanktionsdrab-
bade länderna. 

Arbetet bedrivs ofta tätt tillsam-
mans med klientföretagets egen 
complianceavdelning, berättar Fred-
rik Svensson. Men det kan också vara 
ett helt självständigt uppdrag från till 
exempel styrelseordförande. Gemen-
samt för uppdragen är att de ofta inte 
genererar något klart svar i form av 
rätt eller fel, ja eller nej, menar Fred-
rik Svensson. Det blir snarare bedöm-
ningar om man gjort tillräckligt – har 
företaget haft goda rutiner på plats, 
gjorde man sin hemläxa tillräckligt, 
vem är det som slarvat, och så vidare.

– Denna typ av utredande arbete, 
analyser och strategiska bedömning-
ar är advokater särskilt lämpade för, 
säger Fredrik Svensson, som tillägger 
att ansvaret slutligen vilar hos styrel-
sen i det svenska klientbolaget. 

– Då är det en fördel om svenska advokater leder 
arbetet. 

Lagstiftningen och synen på brott och straff i Ryss-

land och omgivande länder skiljer sig också från den 
nordiska och västeuropeiska, vilket kan påverka arbe-
tet. Fredrik Svensson ger ett exempel:

– Ibland vet vi att något hänt, som 
att en dotterbolagschef har mutat i 
ett land. Så, när vi funderar på vad vi 
ska göra, visar det sig att det är belagt 
med dödsstraff att muta i det landet. 
Då hamnar du i ett läge där du måste 
ha tungan rätt i mun. Kanske blir det 
bara avsked men ingen polisanmälan.

AFFÄRSJURIDIK MÖTER STRAFFRÄTT
Mia Falk är något så ovanligt som en 
före detta polis och internutredare på 
en affärsjuridisk advokatbyrå. Sedan 
januari i år är hon ansvarig för Vinges 
forensic, risk & compliance-grupp i 
Stockholm. 

Vinges compliancetjänster består 
precis som på övriga advokatbyråer 
av en blandning av krishantering och 
utredningar när något gått snett och 
förebyggande arbete. Men med Mia 
Falk vid rodret riktar Vinge in sig på 
att kunna hjälpa företagen även med 

de rent straffrättsliga delarna.
– Jag tror att mötet mellan affärsjuridik och straffrätt 

på det sättet är ganska nytt för Sverige. Internationellt, 

”Det är för mig person
ligen väldigt givande 

att göra det här jobbet. 
För vi bidrar verkligen 
både till att klienterna 

har möjligheten att 
göra rätt och att 

undvika att göra fel, 
och vi bidrar till trans

paranta affärer, att göra 
affärsvärlden bättre.” 

mia falk

28

» 
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och i USA i synnerhet, har man haft den modellen gan-
ska länge, där åklagare har gått över och hjälpt företag 
vid brottmål, berättar Mia Falk, som förutspår en ökad 
korsbefruktning mellan områdena framöver. 

Advokatbyrån märker redan i dag en stark efterfrå-
gan på gruppens tjänster. Förklaringen är, enligt Mia 
Falk, att medvetenheten har ökat snarare än antalet 
brott och misstag. Allt fler företag har intresse av att 
göra rätt även av transparensskäl, menar hon. 

Byrån förstärker också den straffrättsliga kompe-
tensen ytterligare genom att rekrytera en åklagare till 
verksamhetsgruppen. Och Mia Falk tror att behovet av 
straffrättslig kompetens kommer att växa med de nya 
företagsbotsreglerna som troligen kommer att träda i 
kraft 2020, med betydligt högre bötesbelopp (se arti-
kel på s. 32). 

Poliserfarenheten kommer till stor nytta både när 
klienter drabbas av brott och vid misstanke om brott 
inom ett företag. Med sin djupa kunskap om en förun-
dersökning kan Mia Falk hålla i kontakten med åklaga-
ren, men också förklara processen för klienten. 

– Vi hjälper företagen exempelvis när deras anställ-
da ska höras eller när åklagare säger att man måste 
få viss information för annars gör man husrannsakan, 
förklarar hon.

Även Mia Falks långa erfarenhet som internutreda-
re bland annat hos FN och Scania Group är en viktig 
tillgång i compliancearbetet. Den kommer väl till pass 
när exempelvis en anställd anklagas för något fel. En 

grundfråga är då förstås om anklagelsen stämmer, el-
ler om det handlar om falska anklagelser. 

– Då handlar en utredning lika mycket om att fria 
från misstanke som att hitta bevis. Vi går in och tittar 
på hur situationen ser ut så att bolaget kan fatta infor-
merade beslut, säger Mia Falk. 

I samband med en utredning kan advokatbyrån ock-
så assistera med en polisanmälan. Anmälan görs dock 
enbart på klientens uppdrag, betonar Mia Falk, som 
pekar på lojalitetsplikten. 

Mia Falk betonar att hennes egen drivkraft i arbetet 
framför allt är att motverka korruption och andra skad-
liga beteenden i näringslivet. Därför har hon inte bytt 
sida när hon lämnat polisen för advokatbyrån. 

– Det är för mig personligen väldigt givande att göra 
det här jobbet. För vi bidrar verkligen både till att kli-
enterna har möjligheten att göra rätt och att undvika 
att göra fel, och vi bidrar till transperanta affärer, att 
göra affärsvärlden bättre, fastslår hon. 

BÅDE STORA OCH SMÅ KAN LEVA
För Vinge och Mannheimer Swartling är compliance-
arbetet en del i deras så kallade fullservicekoncept. Kli-
enterna ska som regel kunna få all den affärsjuridiska 
hjälp de behöver vid en och samma byrå.

– Det är absolut en bra affär på det sättet att vi kan 
erbjuda även den här tjänsten till våra befintliga klien-
ter. Vi behöver inte skicka våra klienter till ett annat 
företag med den här delen, säger Mia Falk på Vinge. 

Andra advokatbyråer, som Apriori, är mer nischade. 
– Vi känner ju att vi ska göra det vi är bäst på, och det 

är framför allt compliance, inte minst som vi alla har 
jobbat praktiskt som anställda hos finansiella företag. 
Vi kan detta och är duktiga på det. Om någon har ex-
empelvis en skatterättslig fråga så ser vi till att hjälpa 
klienten att få svar. Men det kommer inte från vår byrå, 
förklarar Caroline Mitteregger. 

Biörn Riese har, som han själv säger, gått från Sve-
riges största advokatbyrå till Sveriges minsta, en av 
landets många enmansbyråer. Han ser fördelar med 
båda modellerna. På storbyrån hade han, å ena sidan, 
mycket annan kompetens att luta sig mot. Som ensam-
advokat har han, å andra sidan, många gånger lättare att 
hävda sitt oberoende. Den kompletterande kompetens 
som krävs får då knytas till ett projekt från annat håll. 

– Det finns inget uppdrag där jag är ensam, det bygger 
fortfarande på teamwork, säger Biörn Riese.

MUTOR VAR AVDRAGSGILLA
Att driva igenom regelefterlevnad kan i teorin låta en-
kelt. Klargör reglerna, sätt upp en policy och kommu-
nicera ut den, och voilà, jobbet är klart. I praktiken är 
det förstås mycket mer komplext än så. Regelefterlev-
nad handlar i mångt och mycket om människor som 
inte alltid agerar genomtänkt och som kan ha många 
olika drivkrafter. 

Det komplexa i att få en organisation och dess männ- » 
29

Mia Falk är head of 
forensic, risk & 
compliance vid 
Vinges kontor i 
Stockholm. Tidigare 
har hon varit polis 
och internutredare. 
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» iskor att gå i takt med regler och policyer är också en 
del av tjusningen med arbetet, menar de intervjuade 
advokaterna. Här krävs en hel del kunskap om både 
psykologi, bolagsstyrning och organisationers funk-
tionssätt. Plus, förstås, en hel del tjat.

– Det är hela compliancesystemens idé, inte att det 
ska vara färdigt en gång för alla, utan det bygger på upp-
följning och ständiga förbättringar, säger Biörn Riese. 

En viktig del i compliancearbetet är att se till att af-
färer genomförs på ett transparent sätt, fritt från kor-
ruption. Här kan advokaterna hjälpa till med att skapa 
policyer för att undvika mutor och annan korruption, 
men också att utbilda personalen och kontrollera hur 
reglerna följs och fungerar. Biörn Riese, som förutom 
advokat också är styrelseledamot i In-
stitutet mot mutor, konstaterar att en 
bra och fungerande antikorruptions-
policy kräver att författaren också 
förstår företaget och vet vart det är 
på väg. 

Peter Utterström konstaterar att 
nordiska företag i dag har en god 
medvetenhet om vikten av att und-
vika korruption. Så har det dock inte 
alltid varit. 

– Att muta någon i utlandet sågs ti-
digare som okej, som en anpassning 
till den lokala lagstiftningen och lo-
kala sedvänjor, säger han, och tilläg-
ger att mutor i utlandet faktiskt var 
en avdragsgill kostnad i den svenska 
bokföringen och deklarationen fram 
till 2001. 

Även Fredrik Svensson, som hjäl-
per företag att navigera på den kor-
ruptionstyngda ryska marknaden, 
tycker att utvecklingen varit positiv. 

– Stora nordiska bolag har väldig fokus på det här. 
De är bra på att planera och på att engagera advokater 
i den mån de behöver, säger han.

Utvecklingen i Ryssland är inte lika rätlinjig, kon-
staterar Svensson.  

– Vissa saker blir bättre, andra sämre. Men generellt 
tycker jag ändå att det är ett mycket mer professionellt 
affärsklimat i Ryssland i dag än tidigare. Så tror jag att 
det är i hela den regionen, säger han.

För Fredrik Svensson som rådgivare har det ett stort 
värde att leva i den miljö som han ger råd om. 

– Det ger en otroligt värdefull erfarenhet att verka 
på marknader som är väldigt korruptionstunga. När 
man är ute på fältet och ser det får man en god inblick 
och en stor förståelse för hur det fungerar, fastslår han.

KRÄVER INTEGRITET
Trots advokatstöd och välskrivna policyer händer det 
förstås att regler överträds. Regelbrotten innebär ofta 
att advokater behöver anlitas.

Ett speciellt, och ganska nytt, uppdrag är där rol-
len som självständig utredare. Uppdraget skiljer sig 
från den traditionella advokatrollen genom att advo-

katen förväntas arbeta fritt från klien-
ten och ta fram så mycket fakta som 
möjligt i målet, alldeles oavsett om 
uppgifterna talar till fördel eller nack-
del för klientföretaget. 

Biörn Riese har genomfört flera så-
dana självständiga utredningar, den 
mest uppmärksammade kring Telias 
mutskandal i Uzbekistan. Rapporten, 
som pekade på flera brister i Telias 
arbete, presenterades vid en press-
konferens under vintern 2013. 

Men hur gör man då för att vara 
oberoende, trots att uppdraget kom-
mer från det företag som ska utredas? 

– Det handlar om att vara väldigt 
tydlig vad det är för uppdrag man har, 
säger Biörn Riese, som får medhåll av 
Fredrik Svensson och Mia Falk.

Utredningsuppdraget måste därför 
specificeras ordentligt. Klienten kan 
till exempel inte komma och säga att 

en sådan utredning är färdig innan utredaren anser den 
vara det, och inte heller hålla inne material som utre-
daren anser sig behöva. 

– Slutsatsen ägs inte av klienten. Jag får inte sätta mig 
i en situation där klienten kidnappar resultatet, konsta-
terar Biörn Riese, som också är av den uppfattningen 
att utredningsresultatet av en självständig utredning 
ska kommuniceras ut till allmänheten på något sätt.

Rätt genomfört innebär inte självständigheten nå-
gon konflikt med klientlojaliteten, anser Biörn Riese. 

”Det ger en otroligt 
värdefull erfarenhet 

att verka på marknader 
som är väldigt 

korruptionstunga. 
När man är ute på fältet 
och ser det får man en 
god inblick och en stor 

förståelse för hur 
det fungerar.” 

fredrik svensson

REGELVERK OCH SANKTIONER

Företag står under tillsyn av en rad olika 
myndigheter och andra aktörer. Regelbrott 
kan leda till sanktioner från olika håll. På 
senare år har sanktionerna också blivit allt 
hårdare.

l Företagsbot är en så kallad särskild rätts-
verkan av brott, alltså en författningsreglerad 

följd av ett brott. Företagsbot kan komma ifråga 
för exempelvis internationella mutbrott, pen-
ningtvätt eller allvarliga miljö- eller arbetsmiljö-
brott. Åklagare för talan i domstol eller utdelar 
strafföreläggande för lägre böter. Högsta möj-
liga företagsbot är i dag 10 miljoner kronor, men 
en höjning till 500 miljoner kronor planeras (se 
artikel på s. 32).

l Datainspektionen ansvarar för tillsynen över 
att företag följer EU:s dataskyddsförordning 
(GDPR). Brott mot förordningen kan straffas 
med en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner 
euro eller 4 procent av bolagets globala års-
omsättning för företag och högst 10 miljoner 
kronor för myndigheter. 

Fredrik Svensson.
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– Lojaliteten med klienten är inte mot den enskilda 
personen som ringer, utan klienten är något mer. Det 
är ju i klientens, företagets, intresse, även om det inte 
alltid är i vd:s eller någon annan ledande persons in-
tresse, säger han.

Fredrik Svensson, som även han genomfört självstän-
diga utredningar, pekar på att det krävs integritet för 
att hålla fast vid sin självständighet. 

– Du kan ha haft en lång relation med vissa perso-
ner på kundföretaget, och så ska du titta på vad de har 
gjort och rapportera till styrelsen. Då finns risken att 
du blir utsatt för påtryckningar, säger han. 

Till skillnad från övriga intervjuade är Peter Utter-
ström tveksam till om advokater egentligen ska hålla 
i stora utredningar. 

– En advokat kan normalt göra bedömningar utifrån 
ett material som kommer in. Men det är därmed inte 
sagt att han är bra på att göra själva utredningen. Jäm-
för med åklagaren som använder polisen för att göra 
själva utredningen. Så varför skulle advokater vara bra 
på det, säger han, men tillägger att advokater naturligt-
vis kan vara med i utredningarna. 

Även Biörn Riese trycker på att utredningsuppdrag 
som regel innebär lagarbete. Många gånger kan det 

vara nödvändigt att koppla in exempelvis forensisk 
och kommunikativ expertis. Advokater är dock, med 
sin vana vid att sortera stora informationsmängder, väl 
lämpade att fungera som projektledare, anser han. 

TAR EMOT VISSLINGAR
Ett annat område där advokater ganska nyligen har bör-
jat erbjuda tjänster är så kallad visselblåsning. Skyddet 
för personer som rapporterar om oegentligheter och 
fel har stärkts på senare år, och allt fler företag väljer 
nu att skapa formella kanaler för rapporterna. 

Advokatbyrån Apriori är en av dem som marknads-
för en visselblåsartjänst till klienterna. Caroline Mitte-
regger tycker att det är logiskt att advokatbyrån också 
bistår med visselblåsartjänster. 

– Det är ju ändå en del av regelverket, att företaget 
ska tillhandahålla en sådan tjänst och att den ska vara 
utformad på visst sätt, säger hon, och konstaterar att 
vissa klienter väljer att lägga ut visselblåsartjänsten 
utanför företaget, medan andra efter lite funderande 
skapar en intern tjänst. 

Efterfrågan på visselblåsartjänsten är än så länge 
ganska liten.  

– Liksom vid utredande uppdrag där uppdraget fak-

l Finansinspektionen svarar för tillsyn över 
bland annat banker, försäkringsbolag och fon-
der och kan utdela höga sanktionsavgifter till 
företag som brutit mot de olika regelverken. 
Sanktionsavgifterna kan vara kännbara. I febru-
ari i år ålades exempelvis ett försäkringsbolag 
att betala 35 miljoner kronor i sanktionsavgift. 

Finansinspektionen ansvarar också för 

 penningtvättstillsynen över finansiella företag 
och kan besluta om sanktionsavgifter vid re-
gelbrott. 

l Stockholmsbörsen Nasdaq bedriver tillsyn 
över börsnoterade företag och kan besluta om 
sanktionsavgifter till företag som bryter mot 
reglerna.

l Advokatsamfundet bedriver tillsyn över advo-
katerna. Brott mot de vägledande reglerna om 
god advokatsed kan leda till erinran, varning, 
varning med straffavgift eller i de allvarligaste 
fallen uteslutning. Straffavgiften kan som 
högst vara 50 000 kronor. Advokatsamfundet 
sköter också tillsynen över att advokater följer 
penning tvättsreglerna. 

Compliance handlar 
om att skapa en 
fungerande karta 
över reglerna, men 
också om att under-
söka var det gick 
snett när fel begåtts. 
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Svenska sanktionsavgifter mot företag 
som bryter mot reglerna är internationellt 

sett låga. Nu vill regeringen höja taket 
för företagsboten för att öka pressen 

på företag att göra rätt.

FOKUS: COMPLIANCE

 Det är en rejäl höjning av maxbelopp som före-
slås i den proposition som lades fram i början 
av september: från 10 miljoner kronor upp till 

500 miljoner som mest. De högsta böterna reserveras 

dock för allvarliga brott som begås av större företag.
De nya reglerna, som föreslås träda i kraft den 1 ja-

nuari 2020, kommer efter att Sverige länge fått kritik 
för sina blygsamma sanktioner vid exempelvis mut-
brott och penningtvätt. Syftet är dock enligt regering-
en inte i första hand att dra in mer böter, utan att öka 
incitamenten för företag att ”organisera verksamheten 
på ett sätt som motverkar eller förhindrar att brott be-
gås.” Därför ska också företagets betalningsförmåga 
få betydelse för företagsbotens storlek när det är frå-
ga om särskilt allvarlig brottslighet som begås i större 
företagsverksamhet.

I propositionen föreslås också att tillämpningsom-
rådet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas ge-

Höjda bötesstraff för företag                föreslås

tiskt kommer från det företag som potentiellt gjort nå-
got fel är det viktigt att som visselblåsarkanal vara tyd-
lig med och definiera visselblåsaruppdraget noggrant i 
avtalet med klienten, säger Caroline Mitteregger, och 
tillägger att detta förebygger situationer där uppdra-
gets självständiga karaktär kan skapa en konflikt med 
klientlojaliteten. 

Övriga intervjuade advokater har 
ännu inga visselblåsartjänster att er-
bjuda på sina byråer. Däremot bistår 
de med att skapa tjänsten åt klien-
terna, och att sortera upp de regler 
som gäller, berättar Fredrik Svensson. 

En orsak till att en del av advokat-
byråerna tvekar inför att skapa egna 
visselblåsarsystem är behovet av säk-
ra tekniska system, vilket förstås krä-
ver investeringar. 

– Ska vi göra det krävs ganska 
mycket för att göra det på ett bra sätt. 
Det är inget man ska göra med vän-
ster hand, utan man behöver jobba 
igenom det ordentligt. Där är vi inte 
än, säger Mia Falk på Vinge. 

Peter Utterström, som liksom Bi-
örn Riese driver en enmansbyrå, tar åter rollen som 
djävulens advokat, och pekar på de problem som kan 
uppstå när advokater tar på sig rollen att ta emot vis-
selblåsningar. 

– Klienten x kommer och ber om hjälp att sätta upp 
en visselblåsartjänst, som företaget betalar. Omedelbart 
har du i vart fall en potentiell konflikt. I den stunden 
en person ringer in och säger att man vill anmäla nå-
got som arbetsgivaren, alltså advokatens klient, gjort, 
ja då hamnar du i den konflikten, säger han. 

Problemet kan förstås lösas genom tydliga avtal, på-
pekar Utterström. Men vad händer om klienten vill 
avsluta tjänsten och kräver att få akten, med uppgifter 
som lämnats under löfte om anonymitet?

– Advokaten måste då vägra att lämna ut den. Men då 
går klienten till Advokatsamfundet och vad säger sam-

fundet? Där har du dilemmat, säger 
Peter Utterström, som spår att Advo-
katsamfundets styrelse och disciplin-
nämnd kommer att få fundera över 
dessa dilemman framöver. 

HAMNAR VID SKAMPÅLEN
Det kan alltså komma upp en del 
intressanta prövningar i disciplin-
nämnden framöver, om Peter Utter-
ström spår sant. Men vad händer i 
övrigt på complianceområdet? 

Det korta svaret från alla intervju-
ade är: det växer!

– Regelsystemen blir ju varken enk-
lare eller färre, och kraven på att du 
ska följa dem växer också. Så allt talar 
för att detta är ett område som ökar, 
säger exempelvis Biörn Riese.

Även Fredrik Svensson tror på mer uppdrag i fram-
tiden, med växande hot om sanktioner som en av driv-
krafterna.

– Hittills har amerikanska myndigheter varit väldigt 
framåt med att bötfälla företag, men jag tror att även 
lokala myndigheter kommer att bli mer aktiva på om-
rådet, säger han.

En faktor som talar för detta just i Sverige är planerna 
på att höja företagsboten till som högst 500 miljoner 
kronor. I kombination med den mediala skampåle som 

”Det är en utmaning 
med alla regler som 

aldrig tar slut. Vi hoppas 
väl alla att lagstiftarna 

ibland stannar upp 
lite och tänker till, 
vad är det vi åstad  

kommit, blir detta rätt?” 
caroline mitteregger
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nom att brott i fler verksamheter än tidigare ska kunna 
leda till företagsbot. Dessutom föreslår regeringen att 
svensk domstol ges utökad behörighet att döma över 
vissa internationella mutbrott.

Precis som i dag ska företagsbot kunna delas ut i 
form av strafföreläggande från åklagare. Gränsen för 
när det kan göras höjs enligt förslaget till 3 miljoner 
kronor, jämfört med dagens 500 000.

Regeringen vill också införa en särskild bestämmelse 
om att företagsboten ska kunna jämkas eller efterges 
”om företagets ägare döms till påföljd för brottet och 
den samlade reaktionen på brottsligheten för honom 
eller henne skulle bli oproportionerligt sträng”. I öv-
rigt behålls dagens jämkningsregler (se faktaruta). ¶

Höjda bötesstraff för företag                föreslås Reglerna om företagsbot kom till 1986, men började till-
lämpas mer flitigt efter en lagändring 2006. Juridiska 
personer kan i Sverige inte dömas för brott, och företags-
boten är en så kallad särskild rättsverkan av brott, alltså 
en författningsreglerad följd av ett brott som varken är en 
brottspåföljd eller en skyldighet att betala skadestånd (se 
1 kap. 8 § brottsbalken). Företagsbot kan komma ifråga 
för exempelvis internationella mutbrott, penningtvätt eller 
allvarliga miljö- eller arbetsmiljöbrott.

Företagbot kan enbart dömas ut när näringsidkaren inte 
har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga 
brottsligheten. Företagsboten kan sättas ned, jämkas, eller 
i vissa fall helt efterges om näringsidkaren också drabbats 
av andra kostnader eller andra rättsverkningar av brottet. 
Jämkning kan också medges om näringsidkaren så gott 
som han eller hon kunnat har försökt förebygga, avhjälpa 
eller begränsa de skador som brottet orsakat. 

Reglerna om företagsbot finns i brottsbalken 36 kap. 7 §. 
Prop. 2018/19:164 

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

FÖRETAGSBOT

Hot om 
miljardböter 
skapar 
effektiv regel
efterlevnad 
– vänd!

riskerar att drabba dem som misslyckas med att följa 
regler finns starka skäl att tidigt anlita bra rådgivare. 

– Tröskeln är låg i dag, vilket gör att du får väldigt 
mycket kritik om något gått fel. Det är bra business att 
ha bra compliance. Slipper du ett slaktat aktievärde 
eller jättedyra utredningar för att du har bra rutiner 
på plats, ja, då kommer du att tjäna 
mycket pengar på det, fastslår Fred-
rik Svensson.

Även Mia Falk lyfter fram planerna 
på höjd företagsbot som en viktig fak-
tor. Hon pekar också på att man enligt 
förslaget ska kunna begära jämkning 
av böterna. 

– Då handlar det också om att kun-
na visa att man haft ett förebyggande 
arbete efter förmåga, att man har ut-
bildat, att man eventuellt också själv 
har anmält till åklagare. Där kommer 
man ju också att behöva biträde i att 
sammanställa argumentationen och 
föra den, säger hon, och tillägger att 
hon för sin del hoppas att företagen 
inte bara kommer att godta en före-
tagsbot utan att ifrågasätta.

En annan faktor som kan komma att påverka efter-
frågan på compliancetjänster, kanske i motsatt riktning, 
är förstås teknikutvecklingen. Peter Utterström tror på 
att mycket av de kontroller som i dag genomförs ma-
nuellt kommer att skötas med hjälp av artificiell intel-
ligens i framtiden. 

– När en säljare hittar en ny kund så kommer sälja-
ren att vara tvungen att lämna så mycket uppgifter om 
kunden att systemet avgör om kunden kan vara kund 
eller inte. Titta på bankerna, säger han. 

FÖR MYCKET AV DET GODA
Det kan verka som att advokaterna har allt att vin-
na på nya regelverk och ett ökat intresse för att göra 
rätt. Men kanske kan det också bli för mycket av det 
goda. 

Caroline Mitteregger tycker i alla fall att EU:s ivri-
ga regelproduktion riskerar att skada 
företagen. 

– Det är en utmaning med alla reg-
ler som aldrig tar slut. Vi hoppas väl 
alla att lagstiftarna ibland stannar 
upp lite och tänker till, vad är det 
vi åstadkommit, blir detta rätt, sä-
ger hon. 

Caroline Mittereggers byrå får 
emellanåt uppleva att regelbördan 
faktiskt leder till att företagare ger 
upp. 

– Det har vi varit med om och är 
med om just nu, att likvidera företag 
som tycker att det blivit för tungt och 
alltför kostsamt för kunderna som får 
betala i slutänden.

Biörn Riese anser att EU och andra 
ibland lider av en övertro på regler. 

Detta blir särskilt tydligt i Sverige, där vi har en stark 
tradition av självreglering, där parter och branschor-
gan själva får bestämma spelreglerna.  Och Riese ser en 
fara i att alltför omfattande regelsystem till slut mins-
kar motivationen att göra rätt. 

– Vad många företag har hamnat i är nämligen att 
man börjar följa reglerna bara för att man ska uppfylla 
reglerna, inte för att åstadkomma det som reglerna är 
tänkta att leda till. Det blir lite av att kryssa i rutor bara. 
Det var ju inte alls tanken bakom reglerna, säger han. ¶

Caroline Mitteregger.
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Amerikanska myndigheter har vidsträckta 
befogenheter också gentemot internatio-
nella företag. Svenska företag har därför 
all anledning att hålla sig ajour med de 

amerikanska reglerna om korruption och 
sanktioner. Det menar advokat Peter Utter-
ström, som tror att Swedbank nu löper stor 

risk att drabbas av hårda sanktioner. 

FOKUS: COMPLIANCE

 Peter Utterströms intresse för 
den amerikanska korruptions-
lagstiftningen väcktes omkring 

år 2000. Han arbetade då på advokat-
firman Delphi som managing partner 
men också med företag inom life sci-
ence-sektorn. Just life science-bran-
schen, med bland annat läkemedels-
industri, utsattes tidigt för intresse 
från amerikanska myndigheter.

Den amerikanska lagstiftningen på 
korruptionsområdet beskrivs av Pe-
ter Utterström som oerhört effektiv, 
både när det gäller att förebygga och 
beivra brott, och att få med de un-
dersökta företagen i processen. När 
Sarbanes–Oxley Act (SOX) infördes 
i början av 2000-talet fick man auto-
matiskt ett stöd i undersökningspro-
cessen då dokumentering av näst intill 
alla åtgärder inom ett företag nödvändiggjordes av SOX.

– Genom att vara samarbetsvilliga kan företagen få 
bättre förutsättningar än om de vägrar att samarbeta. 
Det är ett sätt att begränsa den skada som företaget 
kan komma att drabbas av, förklarar Peter Utterström. 

HAR VIDSTRÄCKT JURISDIKTION
En viktig anledning till att företag som utsätts för till-
syn av amerikanska myndigheter väljer att samarbeta 
är att det annars kan bli våldsamt dyrt för företaget. 
Under 2018 drog den amerikanska finansinspektionen 

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in to-
talt närmare 4 miljarder dollar i böter och förverkade 
vinster. Rekordåret 2014 var motsvarande siffra över 
 8 miljarder dollar. 

Många av företagen som betalar sanktionsavgifter 
gör det efter förlikning, baserad just på att man samar-
betat med myndigheterna. Så gjorde till exempel Telia, 
som år 2017 fick betala 965 miljoner dollar, motsvarande 
omkring 7,7 miljarder kronor, till amerikanska, neder-
ländska och svenska myndigheter. Till detta kommer 
förstås alla kostnader för egna utredningar och ombud. 

Peter Utterström berättar att han, när Teliaskanda-
len väl briserade, redan i flera år varnat för att svenska 

företag skulle kunna drabbas av höga 
böter från amerikanska myndigheter. 
Foreign Corrupt Practices Act är en 
federal lagstiftning som ger ameri-
kanska myndigheter och domstolar 
en vidsträckt jurisdiktion om någon 
del av brottet genomförts i USA eller 
genom utnyttjande av det amerikan-
ska post-, bank- eller telesystemet. 
Det kan därför räcka med att e-post 
passerat en server i USA eller att en 
amerikansk bank på något sätt är in-
blandad i transaktionen. 

– När en svensk anställd i ett bo-
lag inser att det hettar till inträffar 
det att han lämnar företagets e-post-
system och öppnar ett hotmailkonto, 
eller g-mail. Därmed är det risk för 
att kommunikationen passerar ame-
rikanska servrar varvid amerikanska 
myndigheter kan ha jurisdiktion, för-

klarar Peter Utterström.
De höga kostnaderna för att göra fel har skapat star-

ka drivkrafter för amerikanska bolag att hålla reda på 
reglerna och att undvika misstag, konstaterar  Peter 
 Utterström. Eller snarare, rent krasst, att visa att 
 företaget gjort allt för att undvika felen, om de upp-
kommer.

– Som styrelseledamot har du inte råd att vara utan 
de program, system, utbildningar och konsulter som 
säkrar att regelefterlevnaden implementeras och följs 
upp så att man i varje fall har ett försvar när ett pro-

Hot om miljardböter skapar
effektiv regelefterlevnad

Peter Utterström.

”Genom att vara 
samarbetsvillig kan 

företagen få bättre för
utsättningar än om de 
vägrar att samarbeta. 
Det är ett sätt att be

gränsa den skada som 
företaget kan komma 

att drabbas av.” 
peter utterström
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blem uppträder. För problem kommer, det kan man 
utgå från! Har du 100 000 anställda så finns det alltid 
någon som bryter mot reglerna, säger han. 

BÄST ATT GÖRA HEMLÄXAN
Även svenska storföretag har alltså starka skäl att se 
över sina antikorruptionsprogram, menar Peter Utter-
ström. Här kan förstås svenska advokater spela en vik-
tig roll. Men när olyckan väl har skett, och utredningen 
påbörjats, gäller det att koppla in experter på den ame-
rikanska lagstiftningen, påpekar Utterström. 

– Oavsett status på problemet är det viktigt att för-
söka se frågan ur ett amerikanskt myndighetsperspek-
tiv. Därför är det viktigt att välja utredare med omsorg, 
som har trovärdighet hos myndigheterna. Gå därför till 
en amerikansk byrå som myndigheterna har förtroende 
för och sätt dem att utreda ärendet, säger Peter Utter-
ström, som anser att nordiska bolag ofta varit för sena 
med att koppla in rätt experter. 

Det allra bästa är förstås att göra sin hemläxa redan 

innan. Och även där är Peter Utterström något und-
rande inför Telias agerande i Uzbekistan. För den som 
verkligen vill undersöka en tänkbar affärspartner finns 
nämligen alla möjligheter i dagens informationssam-
hälle, och med välrenommerade undersökningsföretag 
som kan hjälpa till. 

– Hade Telia velat ta reda på saker om Gulnora Ka-
rimova så hade de vetat allt, ner till skostorlek. Men 
det ville man inte, det kanske inte riktigt passade, sä-
ger Utterström.

Liksom flera andra experter är Peter Utterström 
övertygad om att Swedbank nu löper stor risk att ut-
sättas för en granskning av amerikanska myndigheter. 

– På samma sätt som Danske Bank lyckades man att 
göra alla fel i skolboken innan man tog in en extern 
rådgivare som genomfört de nödvändiga förändring-
arna för att få en rimlig chans till skadebegränsning. 
Förutom höga böter riskerar banken dessutom att för-
bjudas handla i dollar, vilket vore ett förödande slag 
mot verksamheten. ¶

Advokater 
viktiga i 
arbetet mot 
korruption 
– vänd!FO
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U.S. Securities and 
Exchange Commis-
sion (SEC) är USA:s 
motsvarighet till 
Finansinspektionen. 
Genom Foreign Cor-
rupt Practices Act 
har myndigheten en 
vidsträckt jurisdik-
tion även över många 
utländska företag. 
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Behovet av rådgivning kring korruption 
är stort bland svenska företag, inte minst 

sådana som verkar internationellt. Här har 
advokater en viktig roll att spela. Det anser 

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare 
för Institutet mot mutor. 

FOKUS: COMPLIANCE

 Sverige placerar sig år efter år högt upp på or-
ganisationen Transparency Internationals Cor-
ruption Perceptions Index, och antalet domar för 

mutbrott från svenska domstolar är litet. Trots det står 
antikorruptionsarbete i dag högt upp på dagordningen 
för många svenska företag. 

Det märker Natali Engstam Phalén, generalsekrete-
rare för Institutet mot mutor. Hon håller med om att 
Sverige internationellt sett har små korruptionspro-
blem. Men:

– Att vi relativt sett har en låg grad av korruption 
innebär inte att det inte finns några problem. En vik-
tig sak när vi pratar om korruption är förstås också att 
det finns väldigt mycket vi inte vet här. Mörkertalet är 
väldigt stort, säger hon. 

Korruption i Sverige handlar, enligt Natali Engstam 
Phalén, sällan om pengar i handen till poliser vid väg-
kanten. Enligt de flesta bedömare är det i stället vän-
skapskorruption i olika former som ställer till det. Of-
fentlig upphandling är också ett riskområde, med stora 
möjligheter till förmåner och mycket pengar i omlopp. 

– Sedan finns en annan aspekt av korruption och Sve-
rige, som framför allt rör näringslivet men också offent-
lig sektor: Med tanke på hur utbredd korruptionen är 
över världen och att vi inte lever i en isolerad bubbla, 
så kommer man förstås i kontakt med väldigt många 
korruptionsrisker i samband med import och export, 
påpekar Natali Engstam Phalén. 

Den stora utmaningen för internationella företag är 
här att kontrollera underleverantörer och tredjepar-
ter i affärerna. 

I ADVOKATERNAS DNA
För Natali Engstam Phalén har advokaterna en viktig 
roll att spela i arbetet mot korruption.

– Det borde ligga i advokaternas DNA att se sig som 
korruptionsbekämpare. Korruption står ju i direkt strid 
med vad advokater kämpar för: rättvisa och integritet, 
säger hon, och tillägger att antikorruptionsarbetet i stor 
utsträckning är regelstyrt. 

– Det finns en ökad regelbörda och ett regelverk att 
ta hänsyn till. Advokater är vana vid rollen att upp-
täcka och hantera risker, och det är ett fundament i 
anti korruptionsarbetet, konstaterar Natali Engstam 
Phalén.

Natali Engstam Phalén, som själv har en bakgrund 
som advokat, anser att de svenska advokaterna har va-
rit ”lite sena på bollen” i arbetet för att förebygga kor-

Institutet mot mutor, IMM, är en ideell näringslivsorganisation grundad 1923, enligt 
stadgarna med uppgift att ”verka för god sed i näringslivet och samhället i övrigt 
genom att motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som 
medel för beslutspåverkan”.

Ett av IMM:s viktigaste redskap i arbetet är Kod om gåvor, belöningar och andra 
förmåner i näringslivet.

En anställd generalsekreterare sköter institutets löpande verksamhet.

INSTITUTET MOT MUTOR

Advokater viktiga i arbetet               mot korruption

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare 
för Institutet mot mutor, var tidigare advokat vid 
Setterwalls Advokatbyrå där hon arbetat med bland 
annat antikorruption och compliance. I mars i år utsågs 
hon av tidskriften Veckans affärer till en av näringslivets 
mäktigaste kvinnor inom kategorin samhällsförändring.
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ruption. Här är det i stället revisionsbyråerna som va-
rit först. 

– Tidigare kom advokater som regel in i ett skede där 
något redan hänt, när det inletts en utredning om ett re-
gelbrott eller brott mot en policy. Det blir en rätt passiv 
rådgivning. Advokaterna kan och bör i stället ta en större 
roll, och tidigt peka på frågeställningarna och på det sät-
tet skydda klienten, framhåller Natali Engstam Phalén. 

Behovet av inte minst förebyggande rådgivning har 
också växt, vilket ger stora möjligheter för advokater 
verksamma inom complianceområdet. 

KRÄVER ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Institutet mot mutor arbetar på flera olika sätt för att 
informera om och motverka mutor och annan korrup-
tion. Utbildning, bland annat av advokater, är en vik-

tig del. Natali Engstam Phalén ser att intresset inom 
näringslivet för frågorna hela tiden ökar. 

– Det rapporteras allt mer om korruption, vilket sät-
ter press, och det internationella regelverket har stra-
mats upp. Medvetenheten ökar också, liksom kraven 
på transparens i allmänhet. Lagen om hållbarhetsredo-
visning har här blivit en blåslampa på företagen, säger 
Natali Engstam Phalén, som tillägger att det i och med 
Teliafallet också blivit uppenbart att brister i antikor-
ruptionsarbetet kan kosta mycket. 

En hjälp för företag som vill hålla rent från mutor är 
Institutet mot mutors näringslivskod. Koden ska fung-
era som ett komplement till lagstiftningen, och innehål-
ler hårdare regler än lagen. Just nu pågår en översyn av 
koden. Den nya versionen, som beräknas vara färdig vid 
årsskiftet, föreslås innehålla bland annat konkreta och 
utvidgade riktlinjer kring förhållandet till just tredje 
parter, berättar Natali Engstam Phalén. 

Näringslivskoden är alltså ett verktyg för företagen i 
antikorruptionsarbetet. Det finns även i övrigt mycket 
information och väl beskrivna processer från interna-
tionell lagstiftning, som kan utgöra grunden för en ef-
fektiv antikorruptionspolicy hos det enskilda företaget, 
enligt Natali Engstam Phalén.

– Svårigheten är att ingen verksamhet är den andra 
lik. Det handlar ju om att styra människors agerande 
i skiftande situationer. Verkligheten är inte svartvit, 
och gränserna mellan tillåtet och otillåtet är många 
gånger oklara, konstaterar Natali Engstam Phalén, och 
fortsätter:

– Ytterst gäller det att inarbeta ett etiskt förhållnings-
sätt i medarbetarna. Då är det enormt viktigt vilken at-
tityd som finns från toppen. ¶

Uzbekisk 
satsning ledde 
till rekorddyr 
förlikning 
– vänd!

Advokater viktiga i arbetet               mot korruption
KORRUPTION I VÄRLDEN – SVERIGE FÅR GOTT BETYG

Organisationen Transpa-
rency International pu-
blicerar varje år en lista 
över den upplevda nivån 
av korruption i världens 
länder, Corruption Per-
ception Index. Listan 
används i diskussioner 
ofta för att illustrera 
graden av korruption i 
olika länder. Noteras bör 
dock att indexet enbart 
tar sikte på korruption i 
offentlig sektor och att 
det dessutom bygger på 
förväntningar att möta korruption, snarare än verklig korruption. I 2018 års index 
rankades Danmark högst av världens länder, strax före Nya Zeeland och Finland. 
Sverige placerade sig på femte plats. I botten finns Somalia, Syrien och Sydsudan. 
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Det krävs mer noggrannhet än vad Telia 
hade för att göra affärer i en korrupt stat. Det 
konstaterade advokaten som utredde Telias 
äventyr i Uzbekistan, en satsning som kom 

att kosta minst 7,7 miljarder kronor. 

FOKUS: COMPLIANCE

 Muthärvan tar sin början år 2007, när Telia eta-
blerar sig i Uzbekistan. I samband med eta-
bleringen ingår företaget ett licensavtal för 

motsvarande 2,2 miljarder kronor med företaget Taki-
lant Ltd, baserat i Gibraltar. 

Fem år senare, i september 2012, avslöjar SVT:s Upp-
drag granskning att personen bakom Takilant är exdik-
tatorn Islom Karimovs dotter Gulnora Karimov, som 
tjänat stora pengar på affärerna. Efter avslöjandet in-
leds en förundersökning mot flera ansvariga inom Te-
lia. Företagets styrelse avgår. 

Efter avslöjandet ger Telias ledning i uppdrag till ad-
vokat Biörn Riese, då vid Mannheimer Swartling, att 

granska skeendet. Den 1 februari 2013 presenterar Biörn 
Riese sina slutsatser vid en presskonferens. Riese rik-
tar hård kritik mot Telias ledning för hur de genomfört 
affären. I ett pressmeddelande säger han bland annat: 
”Gör man affärer i en korrupt stat bör man helt enkelt 
vara mer noggrann än vad TeliaSonera varit.”  Det ma-
terial som ligger till grund för granskningen ger dock 
inga bevis för mutbrott eller penningtvätt. 

Mutavslöjandena väcker också intresse hos myndig-
heterna i USA och Nederländerna. Telia krävs på to-
talt omkring 12 miljarder kronor för påstådda mutbrott. 
Telia samarbetar med myndigheterna för att reda ut 
härvan, och lämnar över en omfattande dokumenta-
tion av händelserna. 

2017 når Telia en förlikning med den amerikanska 
finansinspektionen SEC, och betalar omkring 7,7 mil-
jarder kronor i böter och förverkade vinster, en mycket 
hög siffra även för SEC. Uppgörelsen innebär att Telia 
erkänner att man betalat omkring 2,6 miljarder kronor 
i mutor till Gulnora Karimova.

2018 väcker svensk åklagare åtal för mutbrott mot 
tre tidigare Teliachefer. I februari 2019 frias samtliga 
av Stockholms tingsrätt. ¶

Avslöjandena kom i tät följd för Swedbank, 
som nu knutit till sig såväl svenska och brit-
tiska advokater som en kommunikations-

byrå för att rida ut stormen. 

FOKUS: COMPLIANCE

 Intresset för Swedbanks affärer i Estland vaknar 
efter att konkurrenten Danske bank i september 
2018 avslöjas ha tvättat stora summor pengar i sin 

estniska filial. Swedbanks vd förnekar dock initialt att 

det ska ha förekommit någon penningtvätt inom den 
svenska banken.

I februari 2019 avslöjar SVT-programmet Uppdrag 
granskning att ett 50-tal kunder ska ha tvättat minst 
40 miljarder kronor via olika konton i Swedbank i Est-
land. Det finns också kopplingar till penningtvättshär-
van i Danske bank. 

Avslöjandet får Finansinspektionen att inleda en 
granskning tillsammans med systermyndigheten i Est-
land. Swedbank tillsätter en egen utredning med hjälp 
av en revisionsbyrå. Ekobrottsmyndigheten, EBM, in-
leder en förundersökning om insiderbrott, sedan det 
avslöjats att ett par storägare inom Swedbank fått in-

Penningtvättshärva som bara                 växer

TELIA

SWEDBANK

KÄLLOR

l Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
l Folkö, Robin: Härvan i Swedbank – det här har 
hänt, Svenska Dagbladet 27 mars 2019 (upp-
daterat 5 april 2019).
l Institutet mot mutors webbplats, 
www.institutetmotmutor.se.

l Pressmeddelande: Telecommunications Com-
pany Paying $965 Million For FCPA Violations, 
U.S. Securities and Exchange Commission, 21 
september 2017.
l Pressmeddelande: Swedbank etablerar sär-
skild enhet för att bekämpa ekonomisk brotts-

lighet och gör förändringar i koncernledningen, 
Swedbank, 25 april 2019.
l Pressmeddelande: Granskare kritiserar Telia-
Sonera, Mannheimer Swartling, 1 februari 2013.
l Prop. 2018/19:164 Skärpta straffrättsliga 
sanktioner mot företag.

Uzbekisk satsning ledde till                rekorddyr förlikning
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formation om penningtvättshärvan innan avslöjandet 
kom. 

Skandalen kring banken växer sedan det undan för 
undan kommer fram att Swedbanks ledning känt till 
eller haft misstankar om penningtvätt långt innan av-
slöjandet kom. EBM genomför vid ett par tillfällen hus-
rannsakan mot banken. 

I mars kommer uppgifter om att den amerikanska 
myndigheten Department of Financial Services inlett 
en utredning kring den svenska banken. Strax däref-
ter avgår först Swedbanks vd och sedan styrelseord-
föranden. 

I april meddelar Swedbank att man skapat en sär-

skild enhet inom banken för att bekämpa ekonomisk 
brottslighet, anti-financial crime unit. Bankens styrelse 
meddelar samtidigt att man knutit till sig advokat Bi-
örn Riese som extern legal rådgivare med uppgift att 
bistå Swedbanks styrelse i den fortsatta utredningen 
och arbetet framåt, samt kommunikationsbyrån Kreab 
för att ”stötta styrelse och vd i arbetet med att återskapa 
förtroendet för Swedbank”. Kontakterna med de ame-
rikanska myndigheterna sköts av magic circle-byrån 
Clifford Chance. 

I juni utses förre statsministern Göran Persson till ny 
styrelseordförande i Swedbank. I augusti blir det klart 
att den nye vd:n heter Jens Henriksson. ¶

Penningtvättshärva som bara                 växer

l Sidea, Anton: Spelet bakom Telias rekordbö-
ter, Affärsvärlden 10 november 2017.
l Swedbank misstänks för penningtvätt – detta 
har hänt, SVT Nyheter, 28 mars 2019.
l The United States Department of Justices 
webbplats, www.justice.gov.

l Vanhainen, Ida ; Alestig, Peter: Telias mut-
härva i Uzbekistan: Detta har hänt, Svenska 
Dagbladet, 18 december 2018.
l Westberg, Ola: Teliachefer frias – Nyberg 
”jättelättad”, Svenska Dagbladet, 15 februari 
2019.

l Zuckerman, Jason; Stock, Matthew: What are 
SEC sanctions and penalties?, Zuckerman Law, 
7 juni 2019, www.zuckermanlaw.com. 
l Östlund, Annelie: ”Säker på miljardböter 
för Swedbank i USA”, Affärsvärlden, 
10 juni 2019.
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Telias dåvarande 
vd Johan Dennelind 
presenterar uppgö-
relsen med bland 
annat amerikanska 
myndigheter vid en 
presskonferens. 
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Vad är ett hotell? Ett hus såklart med reception och sovrum. Kanske en 
restaurang. Sängar och väldigt många kaffekoppar. Men egentligen är ett hotell 
snarare en känsla, en upplevelse eller en sinnesstämning. Man brukar säga att det 

sitter i väggarna, men vi tror att det handlar om människor och värmen de sprider.

Här fi nns en 100-årig historia som gammal kursgård där konst, miljö och 
kultur började ta form. Det kom att bli en viktig del i skapandet av morgon-

dagens mötesplats. Idag vilar vår framgångssaga på generationer av gäster och 
medarbetare som skrattat, upplevt och skapat historier genom åren. Vi vet 
att magi sker när sinnen berörs. Doften på morgonkvisten som vittnar om 

bagarnas mjöliga händer när frukostbröden gräddas. Kockarnas glada jargong 
bakom de sjudande kastrullerna inför middagen. Varma leenden från nyfi kna 

medarbetare du möter i husets korridorer. 

Vi tror på att upplevelsen ligger i människor vi möter. När sinnen stimuleras 
och hjärtan berörs. Det är där historia skapas och möjligheter uppstår. 

Vår vision är att skapa hållbara upplevelser i minst 100 år till. Det gör vi 
genom omtanke, engagemang och massa kärlek. Och kanske ett och annat 

spöke från det förfl utna. 

Varmt välkommen till oss.   

UPPLEV
VÅR GÅRD
EN HISTORISK MÖTESPLATS
HOTELL & KONFERENS 20 MIN FRÅN SLUSSEN

HOS OSS LIGGER UPPLEVELSEN
I MÄNNISKORNA VI MÖTER. 

I MÖTET SKAPAR VI  HISTORIA. 
I MÖTET SER VI  MÖJLIGHETERNA.
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 Donald Trump vann det ame-
rikanska presidentvalet med 
hjälp av företaget Cambridge 

Analytica och Facebook. I Ungern 
gick Viktor Orbán till val med stöd 
av en brutal internetkampanj med 
udden mot George Soros och mig-
ranter. Jair Bolsonaro tackar You-
tube för sin seger i det brasilianska 
presidentvalet. 

Det här är exempel på tre poli-
tiska ledare med auktoritära agen-
dor som använt sig av internet för 
att sprida budskap som anspelar på 
hot och rädsla. På samma sätt an-
vänds internet för att handgripligen 
sprida skräck. Massakern i Christ-
church direktsändes över Facebook 
och Islamiska staten (IS) förlitade 
sig på sociala medier för att sprida 
halshuggningsfilmer. Därtill kan läg-
gas hot och kränkningar som kan 
drabba alla, men som kan få demo-
kratiska effekter när de leder till att 
politiker eller journalister drivs bort 
från sina uppdrag. 

Rättssamhället är inte förskonat. 
För några år sedan skrev jag här i 
tidskriften Advokaten om en Face-
bookkampanj mot en domare, som 
vid den tiden var domstolschef, där 
ett inlägg som detaljerat beskrev 
ett sexuellt övergrepp mot doma-
ren spreds hundratusentals gånger. 
Anledningen? En friande dom i ett 

sexualbrottmål – som var skriven av 
andra domare vid domstolen. Och 
få har väl kunnat missa den digitala 
stormen kring ASAP Rocky-rätte-
gången och hur varje juridisk aktör 
blev föremål för hela världens in-
tresse, ett intresse som i vissa fall 
ledde till övertramp. 

Ovanstående iakttagelser är sve-
pande. Förklaringen att Trump 
vann valet med ryskbetalda Face-
bookannonser, för att ta det första 
exemplet, är en översimplifiering. 
Men det finns en röd tråd i dessa 
och många, många andra berättel-
ser. Den sociala medierevolutionen 
medförde inte bara gratis encyklo-
pedier, koordinering av diktatur-
motstånd under den arabiska våren 
och en värld som knöts ihop av att 
alla kunde samtala med alla andra, i 

hela världen. Den förde också med 
sig en massa skit.

BEHOV AV ÖVERSYN
I en artikel i Washington Post – 
”The Internet needs new rules. Let’s 
start in these four areas” (30/3 2019) 
– gav Facebooks Mark Zuckerberg 
kritikerna rätt. Det räcker inte med 
techföretagens goda vilja och fri-
villighet. Det behövs nya regler för 
internet, ett nytt rättsligt maskineri 
för innehållet i sociala medier och 
på internet.

Zuckerberg framhöll fyra områ-
den där behoven var särskilt fram-
trädande: yttranden som skadar, 
valpåverkan, integritetsskyddet 
(privacy) och informationsrörlighet 
(data portability). På dessa områden 
behövs det ny lagstiftning och ett 
större mått av standardisering. Där-
till behövs det kanske också – Zuck-
erberg antyder detta men ger inga 
klara besked – striktare modeller för 
rättsligt ansvar för att tvinga företa-
gen att leva upp till sina egna etiska 
riktlinjer.

Många avfärdade eller raljerade 
kring hur världens största sociala 
medie-företag krävde ingrepp 
från lagstiftaren. ”Först skapar de 
ett monster och sedan ska skatte- 
betalarna hjälpa dem att tämja 
det.” Men i grund och botten är 

PRAKTISK JURIDIK

Nya verktyg krävs för  att vända utvecklingen
Näthat med dödlig utgång, demokratiskadliga angrepp, livesända terrorattentat och 
val manipulationer – några exempel på internets baksida. Mårten Schultz anser att det 
behövs rättsliga eller etiska verktyg för att motverka dagens utveckling. Och det brådskar.

INTERNETS BAKSIDA

PRESENTATION

Mårten Schultz är 
professor i civilrätt 
vid Stockholms uni-
versitet och grun-
dare av Institutet 
för Juridik och In-
ternet. Han är bland 
annat ledamot av 
Brottsoffermyndighetens nämnd och 
Digitaliseringrådet samt expert åt Sta-
tens medieråd, ECPAT och Prinsparets 
stiftelse.
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Zuckerbergs uppfattning helt kor-
rekt. Det finns ett behov av en 
översyn av normerna kring sociala 
medier och andra kommunikations-
plattformar på internet. Frågan är 
vad, mer precist, en sådan normativ 
översyn ska innebära och hur den 
bör utformas.

Det finns, som alltid, de som före-
språkar enkla lösningar. Under se-
nare tid har många ropat på hårdare 
rättsliga ingrepp mot bland annat 
Facebook. Ett straffrättsligt utgivar-
ansvar för techföretagen och deras 
chefer för allt som publiceras på de-
ras plattformar, är ett förslag. Vissa 
talar om att med tvång stycka upp 
företagen (primärt med Amazon 
i åtanke). Andra talar till och med 
om expropriation, att staten (oftast 
USA) ska ta över företagen i sin hel-
het. Techföretagen står i dag för 
den viktigaste infrastrukturen för 
mänsklig interaktion och denna in-
frastruktur, menar dessa röster, bor-
de ägas av alla tillsammans.

Dessa reaktioner är förståeliga ef-
ter rapporter om näthat med dödlig 
utgång, demokratiskadliga angrepp, 
livesända terrorattentat och valma-
nipulationer. Men när reaktionerna 
börjar leda till åtgärder finns det fa-
ror. Det finns frön till en auktoritär 
utveckling i dessa krav på rättslig 
förändring. Det här är ropen som 

kan bli början till ett mindre fritt in-
ternet.

VAR FINNS SVAREN?
Det är för tidigt att ge upp och läm-
na över nyckeln till internet till po-
lisen. Jag har tillsammans med min 
ideella organisation, Institutet för 
Juridik och Internet, i mer än sex 
år verkat för ett starkare skydd för 
mänskliga fri- och rättigheter onli-
ne. I detta arbete har vi ofta arbetat 
primärt med skyddet för privatliv 
och trygghet; hur kan hot och all-
varliga kränkningar motverkas med 
juridiska medel? Ett starkt skydd för 
integriteten kan inte motivera sve-
pande inskränkningar av informa-
tionsfriheten och näringsfriheten. 
Här fordras försiktiga avvägningar. 
Men det finns ett uppenbart hinder 
mot utvecklandet av en juridisk in-
frastruktur som kan hantera sådana 
avvägningar.

Internet är globalt. Juridiken är, i 
hög grad, nationell.

När Zuckerberg talar om att lag-
stiftaren behöver ingripa så använ-
der han pluralformen. Han talar om 
stater och regeringar. Men med un-
dantag för de få områden som täcks 
av FN-konventioner finns det små 
möjligheter att hitta gemensamma 
nämnare bland alla länder i ett ut-
vecklingsarbete av det här slaget. 

EU kan göra och har gjort regionala 
framstötar, men även det är tung-
rott. Det är bara att fråga de jurister 
som deltagit i arbetet med europe-
isk gemenskapslagstiftning om svå-
righeterna med att komma överens. 
Om man för över dessa svårighe-
ter på en global nivå och applicerar 
dem på de svåraste rättsliga frågor-
na som finns – som inte rör frihan-
del utan som har direkt koppling 
till kultur, demokrati och mänskliga 
fri- och rättigheter – blir projektet 
omöjligt.

De problemområden som Zuck-
erberg lyfter fram kommer inte att 
kunna lösas genom bindande, in-
ternationella överenskommelser 
om nya fri- och rättigheter och en 
gemensam struktur för utkrävande 
av ansvar. I stället är vägen fram att 
bygga vidare på andra normativa 
lösningar. Lösningar som också har 
koppling till juridiken, men inte pri-
märt i folkrätten eller den konstitu-
tionella rätten. Svaren finns snarare 
i civilrätten och närmare bestämt i 
avtalen mellan användare och platt-
formarna.

Facebook – och andra – har re-
dan tagit de första stegen. En väg 
framåt är att inrätta särskilda tviste-
lösningsorgan inom de olika platt-
formarna, med självständiga och 
externa bedömare som kan lösa de 

DEN SOCIA-
LA MEDIERE-
VOLUTIONEN 
MEDFÖRDE 
INTE BARA 
GRATIS EN-
CYKLOPE-

DIER, KOOR-
DINERING AV 

DIKTATUR-
MOTSTÅND 
UNDER DEN 
ARABISKA 

VÅREN OCH 
EN VÄRLD 

SOM KNÖTS 
IHOP […]. 
DEN FÖR-
DE OCKSÅ 

MED SIG EN 
 MASSA SKIT.

PRAKTISK JURIDIK

Nya verktyg krävs för  att vända utvecklingen

» 



44 ADVOKATEN NR 7 • 2019

normativa problem som dyker upp. 
Digitala skiljenämnder. Med bin-
dande utslag (vilket kan hanteras 
genom användarvillkoren).

Arbetet med Facebooks Oversight 
Board – som i pressen har kallats 
för företagets Supreme Court – har 
redan kommit en bra bit på vägen. 
Jag har själv varit med på ett hörn i 
diskussionerna och övertygats om 
att företaget menar allvar med sina 
planer att skapa en självständig in-
stitution, ekonomiskt och juridiskt 
frikopplad från Facebook, och skjuta 
över beslutande makt till detta or-
gan.

Formerna är inte klara, men tan-
ken är att nämnden ska bestå av 
kloka personer från olika delar av 
världen – inte bara från Silicon Val-
ley – som kommer att anställas av 
en nyskapad juridisk person på 

armlängds avstånd från Facebook. I 
detta arbete har den svenska medie-
historien en del att tillföra, med 
vår särskilda tradition av fristående 
medieetisk granskning.

Ur juridisk infrastruktursynvin-
kel är Facebooks nämnd inget nytt 
i sak. Frivillig rättskipning har fun-
nits i alla kulturer i alla tider, i stort 
och i smått. Många läsare av denna 
tidning är verksamma med skilje-
förfaranden, beslutsfattande i olika 
nämnder eller annan normativ verk-
samhet i gränslandet mellan juridik 
och etik. Det som är nytt är storle-
ken. Facebooks nämnd kommer, sett 
till antalet möjliga klagande, att vara 
det mest omfattande tvistelösnings-
organet i mänsklighetens historia. 

Ännu är det bara Facebook som 
tagit ett sådant här tydligt steg mot 
en frikopplad prövning. Det är po-

sitivt, men inte tillräckligt. De över-
gripande problemen med hur soci-
ala medier påverkar våra samhällen 
sker emellertid i ett samspel mellan 
de olika plattformarna. Facebook är 
störst men det är de sociala medie-
plattformarna som tillsammans är 
den kokande grytan.

När Facebook stramar upp, går 
åtminstone de mest radikaliserade 
användarna vidare till GAB eller 
diskussionsfora som 8chan, med-
an de mindre extrema yttringarna 
går till Twitter (som utövar mindre 
kontroll över sin plattform). En för-
flyttning från den största plattfor-
men till mindre alternativ gör att 
Facebook inte längre har något an-
svar för vad som sker. Ur samhälle-
lig synvinkel betyder det förstås att 
problemen inte försvunnit utan bara 
flyttat på sig och kanske dessutom 
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förvärrats: På Facebook finns det re-
dan i dag en stor kontrollapparat för 
att tillse att användarvillkoren följs. 
Vissa av de mindre plattformarna 
har inte alls samma syn på internt 
ansvar. Det är inte en slump att fler-
talet av de masskjutningar som skett 
i USA under senare tid föregåtts av 
diskussioner på forumet 8chan och 
inte på Facebook eller, för den de-
len, Reddit.

 
RÄTTSLIGA ELLER ETISKA VERKTYG
På sikt krävs ett samarbete. De 
största företagen kan tillsammans 
sätta upp ett gemensamt organ som 
kan hantera dessa frågor. Den svens-
ka Pressens Opinionsnämnd ut övar 
etisk granskning av den svenska 
pressen och består av personer från 
branschen men också företrädare 
för rättssamhället och allmänhe-

ten. Pressetiken har tjänat inte bara 
medborgarnas intresse utan även 
pressfriheten – en stark och respek-
terad etisk granskning kan hålla lag-
stiftaren borta.

Det finns inget hinder mot en  
digital opinionsnämnd som på en 
bas av frivillighet kan hantera  
anmälningar och konflikter – allt-
ifrån smygstreamingar från dusch-
rummet till hot mot nationell sä-
kerhet – vid sidan om de nationella 
juridiska systemen. Det kostar för-
stås pengar. Men det är knappast 
det största hindret. Det förutsätter 
nämligen också att företagen är be-
redda att underkasta sig ett sådant 
etiskt system. Och det krävs, om det 
ska fungera i praktiken, (troligen) 
att de tittar upp från sina egna platt-
formar och samarbetar med sina 
konkurrenter.

Något måste hända. Institutet för 
Juridik och Internet har haft samtal 
med företag som Facebook/Insta-
gram och Google/Youtube om vilka 
rättsliga eller etiska verktyg som 
kan användas för att motverka en 
utveckling mot mer brott, demokra-
tipåverkan och att fler extremiseras 
på internet. Samtalet kommer att 
fortsätta. Men det börjar bli bråt-
tom. Om inte techföretagen själva 
hittar lösningar kommer normgivare 
i olika stater snart att börja göra det 
åt dem. Och tack vare, eller i alla fall 
delvis tack vare, de sociala medier-
na är dessa normgivare i USA Do-
nald Trump, i Ungern Viktor Orbán 
och i Brasilien Jair Bolsonaro. 

Mårten Schultz    
Professor i civilrätt, 

Stockholms universitet
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AKTUELLT

Vad utmärker affärslivet i Hong-
kong? 

– Hongkong har en rik affärs-
tradition som vilar på ett arv av 
dels brittiska institutioner och 
lagstiftning, dels sydkinesiskt 
entreprenörskap. Tack vare att 
rättssamhället tidigt slog rot i 
Hongkong kunde staden utveck-
las till ett handelscentrum som 
kanske närmast är att likna vid 
en medeltida Hansastad: en sä-
ker hamn i en del av världen som 
annars ofta har varit turbulent. 
Här möts öst och väst på en väl-
ordnad handelsplats.

Vad är specifikt för rätts-
systemet? 

– Hongkong tillämpar fort-
satt det common law-baserade 
rättssystem som introducerades 
under kolonialtiden. Domstols-
systemet bygger helt på det brit-
tiska, med en egen Court of Final 
Appeal som Hongkongs ”HD”. 
Intressant att notera är att do-
mare från andra common law-
jurisdiktioner (Storbritannien, 
Australien, Kanada) tjänstgör i 
Court of Final Appeal.

Vilka reaktioner har de aktuella 
lagförslagen och protesterna 
fått?

– Vi genomgår en identitets-
kris. Den yngre generationen 
värjer sig för att bli alltför ”ki-
nesisk”, och upplever att den lo-
kala politiska ledningen – som 
är handplockad av Beijing – inte 
förmår försvara Hongkongbor-
nas intressen. Företagare skräms 

av politisk osäkerhet, och det 
finns anledning att vara orolig 
för Hongkong både på kort och 
lång sikt.

Hur påverkas förutsättningarna 
för advokatverksamhet?

– Det finns mycket som talar 
för att rättsväsendet blir näs-
ta skådeplats i det här dramat. 
Allt tyder på att åklagarväsen-
det, som lyder direkt under jus-
titiedepartementet, kommer 
att åtala gripna demonstranter 
(över 1 300 i talande stund) un-
der tyngsta möjliga brottsru-
bricering. Ett antal gripna ton-
åringar har delgivits misstanke 
om ”rioting” (närmast våldsamt 
upplopp), vilket kan ge tio års 
fängelse. Att lagföra ett så pass 
stort antal individer i en poli-
tiskt laddad atmosfär kommer 

antagligen att innebära den all-
varligaste utmaningen för rätts-
systemet sedan 1997.

Har du påverkats i ditt arbete?
– Ja, såtillvida att grunden för 

Hongkongs stabilitet och välmå-
ende plötsligt har börjat ifråga-
sättas. Det numera tillbakadrag-
na förslaget om utlämningslag 
(som skulle ha möjliggjort ut-
lämnande av misstänkta brotts-
lingar till Fastlandskina) skulle 
ha slagit hål på det vattentä-
ta skott mellan Hongkong och 
Fastlandskina som givit Hong-
kongborna ro och som möjlig-
gjort fortsatta internationella in-
vesteringar. Protesterna slår hårt 
mot ekonomin kortsiktigt, men 
än mer allvarligt är att Hong-
kongs fortsatta självstyre nu ver-
kar stå på spel.

Deltar advokater och andra juris-
ter i protesterna?

– Juristkåren har en ledande 
roll. Det har hållits flera ”tysta 
marscher” där tusentals solici-
tors, barristers och andra juris-
ter vandrat från Court of Final 
Appeal upp till justitiedeparte-
mentet. Dessutom ställer många 
advokater upp pro bono för grip-
na demonstranter. 

Har du själv engagerat dig?
– Ja, framför allt inom han-

delskammaren. Vi förde tidigt 
fram kritik mot lagförslaget, då 
vi såg det som ett hot mot Hong-
kong som rättssamhälle. När nu 
konflikten fortsätter efter det 
att lagförslaget dragits tillbaka, 
försöker vi göra tydligt att re-
geringen behöver göra mer för 
att gå proteströrelsen till mötes. 
Det handlar i grund och botten 
om att säkra upp ”rule of law” 
samt om att ge den yngre gene-
rationen en vision av ett fram-
tida Hongkong som kan slå vakt 
om sin särart och särställning 
inom ramen för ett allt mäkti-
gare Kina. Jag är själv även verk-
sam inom Progressive Lawyers 
Group, en samling jurister som 
på olika sätt försöker värna rule 
of law.

Rättsväsendet kan bli nästa
skådeplats i Hongkongdramat

DEN YNGRE GENERATIO-
NEN VÄRJER SIG FÖR ATT 
BLI ALLTFÖR ”KINESISK”, 
OCH UPPLEVER ATT DEN 
LOKALA POLITISKA LED-
NINGEN – SOM ÄR HAND-
PLOCKAD AV BEIJING – 

INTE FÖRMÅR FÖRSVARA 
HONGKONGBORNAS 

INTRESSEN. 

MÅNADENS ADVOKAT

KRISTIAN ODEBJER
Kristian Odebjer är advokat i 
Hongkong och arbetar med af-
färsjuridik, främst transaktioner 
och tvister, på Advokatfirman 
Odebjer Fohlin. Han är ordföran-
de i Svenska Handelskammaren i 
Hongkong.
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Nya uppdrag
l Fredrick 
Karlsson har i 
augusti tillträtt 
positionen som 
CIO på Setter-
walls. Fredrick kommer när-
mast från Hogia där han har 
haft flera ledande positioner.

l Advokat Fredrik Gustafsson 
blev i september ny delägare i 
advokatfirman Törngren Mag-
nell med ansvar att bygga upp 
den nya verksamhetsgruppen 
inom technology.

l Martin Sandgren är ny 
delägare på Setterwalls och 
kommer att leda den vidare 
utvecklingen inom energi & 
infrastruktur på Stockholms-
kontoret. 

l Peter Källenfors är ny med-
arbetare på MAQS och ska 
verka vid det nyöppnade kon-
toret i Sundsvall och i Stock-
holm. Han kommer närmast 
från rollen som chefsjurist på 
Postkodlotteriet. 

l Eric Ericsson ansluter till 
advokatfirman Lindahls Hel-
singborgskontor som senior 
counsel.

l Advokat Johannes Harlevi 
ansluter till Bright Advokat 
och lämnar därmed Mannhei-
mer Swartling.

l Advokat Johanna Wärnberg 
blir ny ”specialist partner” i 
Hannes Snellman, och förstär-
ker byråns private M&A-team. 

l Advokat Christopher Tehrani 
börjar på advokatbyrån Cirio, 
där han kommer att arbeta 
inom IP/immaterialrätt och an-
svara för byråns patenttvister.

l Cecilia Renfors tillträdde 
den 2 september som justitie-
råd i Högsta domstolen. Ren-
fors har tidigare bland annat 
varit justitieombudsman hos 
Riksdagens ombudsmän (JO) 
och hovrättslagman i Svea 
hovrätt.

l Eric Leijonram blir ny chefs-
jurist på Finansinspektionen. 
Leijonram är för närvarande 
rådman och administrativ chef 
vid Linköpings tingsrätt.

Kaiding och Roschier vann fotbolls-SM
Advokatbyrån Kaiding tog hem segern i damklassen, medan Roschiers herrar försvarade titeln från förra 
året. Det stod klart när finalerna i årets fotbolls-SM för advokater spelats färdigt på Österängens IP i Stock-
holm i början av september. 

Advokat-SM avgjordes för nionde året i följd. I år deltog 38 lag med över 450 spelare.

AKTUELLT

Marie Jönsson nytt 
justitieråd i HFD
Kammarrättslagmannen Marie 
Jönsson har av regeringen ut-
nämnts till justitieråd i Högsta 
förvaltningsdomstolen.

Marie Jönsson är sedan 
2015 kammarrättslagman i 
Kammarrätten i Stockholm. 
Dessförinnan var hon chefs-
rådman vid Förvaltningsrätten 
i Stockholm. Hon är ledamot i 
Skatterättsnämnden och har 
haft uppdrag som särskild ut-
redare inom skatteområdet. 

Marie Jönsson tillträder som 
justitieråd den 1 mars 2020.

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

Sveriges domstolar 
har ny webbplats
Sveriges domstolar har fått en ny 
uppdaterad webbplats. Tanken 
med domstolarnas nya webbplats 
är framför allt en enklare struktur 
och tydligare kontaktvägar. Sidor-
na har också fått förbättrade sök-
möjligheter och större möjligheter 
att söka i prejudikat. Till en början 
finns enbart Högsta domstolens 
vägledande avgöranden (prejudi-
kat) från 2019 tillgängliga på den 
nya webbplatsen. Planen är dock 
att även föra över äldre avgöran-
den, som än så länge får sökas via 
den gamla webbplatsen.

www.domstol.se

UIA inbjuder till kongress
Advokatorganisationen Union 
Internationale des Avocats, UIA, 
inbjuder till sin 63:e kongress i 
Luxemburg den 6–10 november. 
UIA räknar med över 1 000 del-
tagande advokater från omkring 
120 länder, som ska delta i de mer 
än 40 olika programpunkterna 
inom affärsjuridik, arbetsrätt, 
mänskliga rättigheter och många 
andra områden.

Läs mer och anmäl dig på UIA:s 
webbplats. FO

TO
: A
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Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se eller ring 
SSMF på 08-33 50 61. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.

”Tack vare min gåva hoppas jag 
att fler ska kunna överleva cancer.”

Bertil Håkansson och hans fru Louise hade ofta varit i trak-
ten kring soliga Alicante i Spanien och hälsat på Louises 
föräldrar som ägde en lägenhet där. Bertil och hans fru 
trivdes så bra att de köpte ett hus i området.
 – Det var nergång på fastighetsmarknaden då, så läget 
att köpa var bra, berättar Bertil.
 – Eftersom huset ändå var en stor investering beslöt vi 
att skriva ett testamente kring det.
 – När en av oss gick bort, skulle den andra behålla huset. 
När båda var borta skulle Svenska Sällskapet för Medicinsk 
Forskning, SSMF, få huset.
 – Vi hade hört talas om SSMF och tyckte att det kändes 
viktigt att bidra till medicinsk forskning.
 Paret Håkansson började tillbringa större delen av året i 
Spanien. De lämnade Sverige i september och kom tillbaka 
från Spanien till midsommar.
 Men 2011 tog livet en ny vändning. Louise Håkansson 
gick bort i cancer i magen.

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

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

Vill du stödja vår Jubileums-
insamling nu när SSMF fyller
100 år? Läs mer på vår nya 
hemsida ssmf.se eller ring 
oss på 08-33 50 61.



VISA HUR GOD  
SMAK DU HAR

RANGE ROVER VELAR

SJÄLVFÖRVERKLIGANDE PÅ FYRA HJUL
Den vann priset Världens vackraste SUV 2018. Juryn tyckte 
att den var sofistikerat elegant och utstrålar självsäkerhet och 
individualitet. Vi kan bara hålla med. Vår mest förfinade SUV  
är revolutionerande både ut- och invändigt. Lova oss bara att  
du ger den ett lika vackert hem som den förtjänar.

Läs mer och boka provkörning på landrover.se 

RANGE ROVER VELAR SIGNATURE P250 
4WD AUT 

–  Premium LED-strålkastare med DRL signatur
–  Adaptiv farthållare med start- och stopp-  

funktion
–  Fjärrstyrd bränsledriven parkeringsvärmare 

med timer-funktion
– 20-tums aluminiumfälgar
– Interaktiv förardisplay
– Dödvinkelassistent

ERBJUDANDE 

– Privatköp 684.900 kr
– Företagsköp 654.900 kr

Ord. pris: 792.000 kr

Gäller Range Rover Velar Signature P250 4WD AUT. Bränsleförbrukning bl körning 7,8 l/100 km NEDC, 9,3 l/100 km WLTP. CO2-utsläpp 179 g/km NEDC, 210 g/km WLTP. Miljöklass Euro 6D.  

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar. Erbjudandet gäller till och med den 31 december 2019.
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AKTUELLTHar du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  

Anne Ramberg firades av hundratals gäster
Närmare 350 personer från advokatkåren, 
rättsväsendet, förvaltningen, politiken, 
akademien och medierna samlades den 
26 augusti i Advokatsamfundets hus och 
trädgård på Laboratoriegatan för att fira ett 
avgående födelsedagsbarn. 

I centrum för firandet stod avgående gene-
ralsekreterare Anne Ramberg som fyllde år, 
och dessutom passade på att tacka för sig.

Bland gästerna fanns inrikesminister Mi-
kael Damberg, justitieminister Morgan Jo-

hansson, förre undergeneralsekreteraren 
och rättschefen i FN ambassadör Hans Co-
rell, hovrättspresidenten Anders Perklev och 
två tidigare justitieministrar, Thomas Bod-
ström och Beatrice Ask. En hel rad av tidiga-
re ordförande i Advokatsamfundet var också 
på plats för att fira Anne Ramberg.

Vid mottagningen överräckte Mika Ilves-
kero, justitieråd i Finlands högsta domstol 
och tidigare ordförande i Finlands advokat-
förbund, Finlands högsta domstols medalj 
till Anne Ramberg ”som bevis på högaktning 

för det mångåriga arbete hon utfört för det 
nordiska advokatväsendet och de internatio-
nella mänskliga rättigheterna”.

Advokat Claes Borgström berömde i ett 
kort tal Anne Ramberg för hennes insats un-
der de gångna åren.

– Jag ska inte säga att du satt advokaterna på 
kartan, för där fanns vi förut, men du har lyft 
fram en sida av advokatrollen som inte alltid 
kommer fram: advokatens ansvar för rätts-
samhället som helhet. Det har du fått fram 
med ditt starka rättspatos, sa han bland annat.

Justitieminister Morgan Johansson och Anne 
Ramberg.

Tidigare undergeneralsekreteraren i FN Lennart 
Aspegren och tidigare undergeneralsekreteraren 
Hans Corell.

Finlands hög-
sta domstols 
medalj. Medal-
jen instiftades 
vid Högsta 
domstolens 
100-årsjubi-
leum 2018 och 
kan överräckas 
i eller utanför 
Finland i 
situationer med 
anknytning till Högsta domstolens verksamhet 
till myndigheter, sammanslutningar och personer 
som bevis på tacksamhet eller högaktning.

Sommarvärme när hundratals gäster firade Anne Ramberg.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Ahlqvist, Eva-Lena: Jakten på 
den rättvisa skatten (Ekerlids. 
159 s.)

Arnerstål, Stojan: Licensavtalets 
anatomi / Stojan Arnerstål ; 
 under medverkan av Magnus 
Tonell  (Norstedts juridik. 
298 s.)  

Black’s law dictionary / Bryan 
A. Garner, ed. (11. ed.  St. Paul, 
Minn.: Thomson Reuters. 2075 s.)

Brottslighet och utsatthet i 
Malmö / Marie Väfors Fritz, 

Ardavan Khoshnood, red. 
(Studentlitteratur.  171 s.)

Elliot, Hans: Konkurspraktikan 
(7. uppl. Limhamnsgruppen. 
184 s.)

Ericson, Bo: Arbetsmiljölagen : 
med kommentarer (15. uppl. 
Studentlitteratur. 327 s.) 

Ersättning vid personskada /  
Madeleine Randquist (red.), 
Magnus Granlund, Christer 
Olofsson, Ola Schönning,  
Jimmie Söndergaard, Fredrik 
Wernheden, Claes Cilgin- 
Witzell (25. uppl. Student-
litteratur. 1007 s.)  

Frennberg, Emil: Mervärdesskatt. 
D. 1–2 / Emil Frennberg, Martin 
Jacobsson, Ulrika Hansson 
(Norstedts juridik. 2 vol. Gula 
biblioteket)  

Gustafsson, Niklas: Myndighets-
utövning vid rättshaveristiskt 
beteende / Niklas Gustafsson 
och Per Lindqvist (Gothia. 
149 s.)

Indikatorer på sexualbrottsut-
vecklingen 2005–2017 (Brotts-
förebyggande rådet. 124 s. BRÅ 
rapport ; 2019:5)  

Juridiska grundbegrepp : en 
 vänbok till David Reidhav / 

Christian Dahlman, Lena Wahl-
berg, red.  (Studentlitteratur. 
403 s.)

Knophs oversikt over Norges 
rett / utgitt av Harald Irgens-
Jensen ; medarbeidere: Mads 
Andenæs et al. (15. utg. Oslo : 
Universitetsforl. 765 s.)

Kumlien, Mats: Professorspolitik 
och samhällsförändring : en 
rättshistorisk undersökning av 
den svenska förvaltningsrät-
tens uppkomst (Institutet för 
rättshistorisk forskning. 317 s. 
Rättshistoriskt bibliotek ; 74)

Lilleholt, Kåre: Allmenn formue-

 LÄSTIPS

Framtidsfullmakter
Författare: Per 
 Westman
Förlag: Norstedts 
juridik
Lagen om framtidsfull-
makter som infördes 
2017 innebär en möj-
lighet för privatper-
soner att upprätta en 
fullmakt som blir giltig 
om och när man inte 
längre kan ta hand om sina egna personliga 
och ekonomiska angelägenheter. Tanken är 
att den ska vara ett alternativ till god man 
och förvaltare. Boken som ger vägledning vid 
tillämpningen av den nya lagstiftningen går 
bland annat igenom vad en framtidsfullmakt 
får omfatta, hur man upprättar en fullmakt 
och hur den träder i kraft. Ett kapitel behand-
lar även de nya reglerna om anhörigbehö-
righet i föräldrabalken. Boken är det första 
svenska bidraget till den juridiska litteraturen 
på området efter lagens tillkomst.

Lojalitet i arbetet : 
arbetstagarens  skyldigheter
Författare: Louise 
D’Oliwa, Lucas 
 Ideström
Förlag: Sanoma utbild-
ning
Vad menas med lo-
jalitetsplikt? Vilka 
krav finns på lojalitet 
före, under och efter 
en anställning? Vilka 

situationer kan leda till arbetsrättsliga konse-
kvenser om en anställd beter sig illojalt och 
vilka åtgärder kan arbetsgivaren vidta?  Kan 
ett Facebookinlägg få arbetsrättsliga konse-
kvenser? 

Dessa och en rad andra frågor behandlas 
i boken som ger grundläggande kunskap om 
arbetsrätt och mer specifikt om lojalitetsplik-
ten och vad den innebär i praktiken. Boken 
innehåller rättsfall, praktiska exempel och 
användbara mallar. 

 NY AVHANDLING
International law and the rescue of refugees 
at sea av Martin Ratcovich, Stockholms uni-
versitet. 
Avhandlingen behandlar folkrättens regler 
om skydd av flyktingar till havs och består av 
två delar. Första delen går igenom det inter-
nationella regelverket, medan avhandlingens 
andra del närmare undersöker tolkningen av 
begreppet ”säker plats” för landsättning av 
människor som har räddats. Av internationell 
lagstiftning framgår att personer som räd-
dats till havs ska sättas i land och föras till en 
säker plats – vad som avses med ”säker plats” 
definieras dock inte. Bland andra UNHCR och 
IMO har tolkat detta som närmaste säkra 
hamn. En av slutsatserna  som dras i avhand-
lingen är att ”säker plats” måste ses ur ett 
vidare perspektiv, det vill säga som en plats 
där de räddade är säkra inte bara i sjösäker-
hetshänseende utan även med avseende på 
grundläggande personlig säkerhet. 

 DE LEGE
Årsbok från juridiska fakulteten i Uppsala
Den senaste utgåvan av årsboken De lege, 
Law and society,  innehåller artiklar och tal 
från ett flertal hedersdoktorer från juridiska 
fakulteten vid Uppsala universitet. Inkluderade 
är bland annat flera av de föreläsningar som 
de nya hedersdoktorerna höll i samband med 
promotionsceremonin.

De drygt 20 bidragen tar upp en rad olika 
ämnen och är, med några få undantag, inte 
tidigare publicerade. 

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET

 BOK

Smugglaren : ett fall för advokat Carl 
B. Lambert av Göran Rise
I våras utkom Smugglaren, andra delen i en 
serie om fem böcker om advokaten Carl 
B. Lambert. Göran Rise, verksam som advokat 
i Spanien sedan många år och specialiserad 
på ekobrottmål, har med bokserien velat ge 
läsaren en verklighetstrogen bild av hur en 
advokat arbetar med stora ekomål. För att 
spetsa till berättelserna blir Lambert indragen 
i en rad internationella och storpolitiska för-
vecklingar om pengar och makt. Romanserien 
publiceras löpande under 2019 och 2020. 
Samtliga delar utgår ifrån verkliga fall. 

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

De svenska myndigheterna vill ha Stålberg utläm-nad för mordet, men det är en förevändning. Han är misstänkt för gigantiska momsbedrägerier i sam-band med import av diamanter till sitt svenska bo-lag. En amerikansk underrättelsetjänst är också ute efter  honom som misstänkt smugglare av konflikt-diamanter och finansiär av den nya terrororgani-sationen Brödraskapet för befrielse av Jemen och 
Saudiarabien.
   Lambert har knappt hunnit återhämta sig efter sin uppmärksammade återkomst som ekobrottsad-vokat föregående höst men åtar sig att besöka Stål-berg i fängelset. Ett beslut han mer än en gång kom-mer att få anledning att ångra.    

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

BERT

SMUGGLAREN
ETT FALL FÖR ADVOKAT CARL B. LAMBERT

IGÖRAN RISE

SMUGGLAREN
I

25 kronor av varje försåld bok 
går till Advokater utan Gränser
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AKTUELLT

rett : fleire rettar til same 
formuesgode (2. utg. Oslo : Uni-
versitetsforl., 2018. 377 s.)  

Ramberg, Christina: Avtalsrätten 
: en introduktion / Christina 
Ramberg, Jan Ramberg 
(7. uppl. Norstedts juridik. 
122 s. En introduktion)  

Ramberg, Jan: Allmän avtalsrätt 

/ Jan Ramberg och Christina 
Ramberg (11. uppl. Norstedts 
juridik.  333 s.)

Ryding-Berg, Stefan: Skydds-
lagen : en kommentar (4. uppl. 
Norstedts juridik. 169 s.) 

Seidlitz, Madelaine: Asylrätt : en 
praktisk introduktion (2. uppl. 
Norstedts juridik. 173 s.)

Strömberg, Håkan: Sveriges 
författning / Håkan Strömberg, 
Bengt Lundell (23. uppl. Stu-
dentlitteratur. 230 s.)

Strömbäck, Erland: Trafikskade-
lagen : ersättning vid trafikska-
da / Erland Strömbäck, Helen 
Bernerfalk  (9. uppl. Norstedts 
juridik. 208 s.)  

Svensson, Carl Anders: Den 
svenska marknadsföringslag-
stiftningen (18. uppl. Studentlit-
teratur. 260 s.)

Värdering av tillgångar vid insol-
vens / Marie Karlsson-Tuula, 
red. (Studentlitteratur. 189 s.)  

Öman, Sören: Dataskyddsför-
ordningen GDPR m.m. : en 
kommentar (Norstedts juridik. 
880 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander 
intervjuad i DN …
Advokatsamfundets nya general-
sekreterare Mia Edwall Insulan-
der porträtterades i Dagens Nyhe-
ter den 13 september. I intervjun 
säger Edwall Insulander att hon 
inledningsvis ska ”försöka lyssna 
in ledamöterna i samfundet”. Hon 
lovar också att liksom sin företrä-
dare Anne Ramberg vara en stark 
röst i rättssäkerhetsfrågorna.

 MEDIERNA

Gemensam sak om företagsbot
Brottmålsadvokaten Johan Eriks-
son och Mia Falk, head of foren-
sic, risk & compliance, advokatfir-
man Vinge, gjorde gemensam sak 
på DN Debatt den 11 september. 
En höjning av företagsboten är ett 
steg i rätt riktning, menar debat-
törerna, ”men väcker likväl oro 
vad gäller rättssäkerheten och 
vilka rättigheter ett företag har 
vid en utredning och talan om 
företagsbot”.

Hinner du läsa något på friti-
den?

– Frågan är snarare om jag 
hinner något annat än att läsa. 
Och svaret på den frågan är nog 
nej. Min karriär som bokmal 
tog fart redan när jag som ung 
tonåring plöjde igenom Strind-
bergs samlade verk. Karriären 
avbröts dock till förmån för 
brudar och sponken (jag rag-
gade och sponkade dock med 
tydliga intellektuella och litte-
rära förtecken). Men bokmals-
karriären tog fart igen. Två ro-
maner per vecka är numera 
inte ovanligt (som domare har 
man bra med fritid – man be-
höver inte slava på tingsrätten 
40 timmar i veckan precis) – 

kombinerat med läsandet av 
poesi (jodå!), juridiska artiklar 
med mera.    

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Skönlitteratur om jag måste 
välja. Men jag är inte bara bok-
mal utan även en juristnörd. Jag 
läser därför mycket juridiska 
artiklar och (alldeles frivilligt) 
även avhandlingar och liknan-
de; senast Adam Croons rätts-
historiska ”Jura novit curia” – 
kanonbra! Och antologin ”Axel 
Hägerström and modern soci-
al thought” (red. Sven Eliaeson 
m.fl.) – skönt med andra per-
spektiv på Hägerström än de 
vanliga svenska gnällspikarnas!

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet?

– Bestående: Malcolm Lowrys 
”Under vulkanen” – 1900-talets 
i särklass bästa roman! 

– Momentant (fem i urval 
i olika livsskeden): Per An-
ders Fogelströms fem böcker i 
”stadserien”, Leon Uris ”Har-
magedon”, Ernst Pawels Kaf-
kabiografi ”Ett liv”, Ivan Klíma 
”Domare på nåder” och John 
Williams ”Stoner”.

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

– Matematikprofessorn Karl 
Sigmunds ”Wienkretsen – filo - 
sofi vid avgrundens rand”. 
 Lärorik och underhållande!

Läser två romaner per vecka

… och i en film på Advokat-
samfundets YouTube-kanal
Använd qr-koden 
här eller sök på 
Sveriges advokat-
samfund på 
youtube.com

BOKTIPSET: MIKAEL MELLQVIST
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BAKGRUND
Advokat A har varit förordnad 
som målsägandebiträde för X. 
Biträdande jurist B har företrätt 
X genom substitution. 

ANMÄLAN
X har i anmälan, som kom in till 
Advokatsamfundet den 21 janua-
ri 2019, riktat anmärkningar mot 
A, i egenskap av principal för jur. 
kand. B, och anfört i huvudsak 
följande. 

Hon har A som advokat och 
B skulle hjälpa henne istället ef-
tersom hon jobbar hos honom. 
B ringde henne och frågade om 
hon fick berätta för polisen att 
hon var onykter på mötet hos B. 
Det handlade om ett ärende där 
hon inte hade A som advokat. 

Hon sa att hon hade varit är-
lig mot polisen och sagt att hon 
hade druckit och att det inte var 
någon hemlighet. Hon har nu 
fått läsa att B berättat för poli-

sen mer än att hon inte var nyk-
ter. B har inte sagt till henne att 
hon skulle prata om annat. Hon 
har inte godkänt det och det som 
hon har berättat kan skada hen-
ne. 

X har skickat med ett utdrag 
från ett polisförhör med B, där 
det står bl.a. följande.

På fråga hur B uppfattade X 
säger hon att hon var uppjagad, 
stissig och retlig. Hon hade ag-
gression i kroppen.

När X kom gick dom igenom 
det ärende de skulle göra. X gick 
på toan och när hon kom ut där-
ifrån frågade X vad som skulle 
hända om hon gick på den här an-
dra personen, som ärendet de gick 
igenom handlade om. X sa även 
att hon ville slåss men att det var 
riktat mot den andra personen i 
ärendet, inte Z. X stannade i ca 20 
minuter på mötet – absolut max 
en halvtimme. B försökte få henne 
att lugna ner sig.

På fråga om X talade något i 
telefonen när hon var där så sä-
ger B att det inte var något hon 
uppfattade. Hon vet heller inte 
vart X skulle efter att de var kla-
ra.

Detta har hon inte godkänt.

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till 
Advokatsamfundet den 26 febru-
ari 2019, tillbakavisat anmärk-
ningarna och anfört i huvudsak 
följande. 

Det är viktigt att klienten kan 
lita på deras tystnadsplikt. Men i 
de fall klienten vill att de lämnar 
uppgifter som bryter den måste 
de naturligtvis kunna göra så – 
till skydd och hjälp för klienten. 
Huruvida klienten förstår effek-
terna av att de lämnar uppgifter-
na har de dels ett eget ansvar för 
men i situationen kan också fin-
nas anledning för en advokat att 
tro att lämnandet av uppgifter är 
mindre kontroversiellt. Det gäl-
ler t.ex. när det som i detta fall 
kommer en fråga från polisen 
där klienten är målsägande och/
eller när det för klienten finns 
annan advokat anlitad som bör 
larma om det finns några ris-

ker/saker att tänka på (advokat 
C var förordnad som målsägan-
debiträde för klienten i ärendet) 
i samband med att annan advo-
kat/biträdande jurist ska höras. 
Ingen av polisen eller advokat C 
uttalade något som skulle kun-
na väcka misstankar hos dem att 
deras hörande skulle vara kon-
troversiellt. 

Dessutom är det viktigt att på-
peka att när det gäller förhör un-
der förundersökningar så gäller 
förundersökningssekretess och 
utomstående vet ingenting om 
vilka uppgifter som är intres-
santa i ärendet. En uppgift som 
i detta mål – att klienten kände 
sig arg eller liknande – kan ju ha 
utgjort ett motiv för gärnings-
mannen att misshandla henne 
och därför en uppgift som en-
sam kan te sig ”negativ” för kli-
enten men i sammanhanget vara 
en pusselbit som behövs. 

B kontaktade honom inför 
accepterandet att delta i förhör, 
hon konstaterade att varken po-
lis eller målsägandebiträde påta-
lade några risker i samband med 
det och viktigast och slutligen – 
klienten var tydlig med att hon 
inte hade något att dölja och att 

7 Biträdande jurist har i polisförhör lämnat uppgifter om sin 
klient som skulle kunna vara till klientens nackdel. Principal-
ansvar. Varning.
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hon ville att uppgifterna skulle 
lämnas. Han bifogar ett yttran-
de från B och ett från polisens 
handläggare i ärendet.

Av yttrandet från B framgår 
bl.a. följande.

Advokat A förordnades som 
målsägandebiträde i augusti 
2018 för X i ett annat ärende än 
det ärende vilket det aktuella 
polisförhöret är en del av utred-
ningen för. Det ärende där X fö-
reträds av advokat A, och mig ge-
nom substitution, rör brottslighet 
som X utsatts för under en längre 
tid. Inför kommande polisförhör 
bestämdes därför i samråd med 
X att hon och jag skulle träffas i 
advokatbyråns lokaler för att gå 
igenom de aktuella händelserna. 
Vi har träffats i detta syfte två 
gånger och har enligt min mening 
fått en förtrolig relation. 

Den 3 december 2018 blev jag 
uppringd av D som är utreda-
re hos polisen. Hon berättade 
att X blivit utsatt för en miss-
handel och att hon berättat att 
hon den aktuella dagen varit på 
möte med mig. D ville ställa frå-
gor kring detta möte och hur jag 
hade uppfattat X under mötet. 
Jag kände mig osäker på om jag 

verkligen kunde ställa upp på ett 
sådant förhör med hänvisning till 
min tystnadsplikt, så jag bad att 
få återkomma eftersom jag ville 
rådgöra med min principal, ad-
vokat A. Jag berättade för min 
principal att jag vid mötet med X 
hade uppfattat henne som uppja-
gad och arg och att hon bl.a. sagt 
att hon ville slåss. Min principal 
ansåg inte att jag var förhindrad 
att svara på polisens frågor ef-
tersom X själv berättat att hon 
träffat mig den aktuella dagen 
och att vi inte företrädde henne 
i det ärende som förhöret gällde. 
Eftersom jag vid mötet uppfattat 
X såsom framgår av förhöret val-
de jag att även kontakta X själv. 
Jag ringde upp henne och berät-
tade att polisen hört av sig till mig 
med anledning av den misshandel 
hon utsatts för samma dag som 
hon varit på möte hos mig. Jag 
berättade vidare att polisen vil-
le hålla förhör med mig om vårt 
möte och hur jag uppfattat hen-
ne i samband med det. Jag fråga-
de om X tyckte att det var ok att 
jag ställde upp på ett sådant för-
hör. Hon svarade genast ja, och 
att det ju var hon själv som be-
rättat att hon varit hos mig och 

att hon inte hade något att dölja. 
Jag förklarade då att mina svar 
kanske inte skulle vara till hen-
nes fördel. Hon sa då att hon för-
stod det, men att hon inte kunde 
se hur det skulle rättfärdiga det 
hon utsatts för. Det höll jag för-
stås med om och jag förstod det 
som att jag hade hennes samtycke 
att svara på polisens frågor. Jag 
ringde sedan upp D och genom-
förde förhöret per telefon. Efter-
som ärendet hanterades under 
förundersökningssekretess hade 
jag förstås ingen vidare vetskap 
om syftet med förhöret eller vil-
ken betydelse mina uppgifter kun-
de ha för utredningen. 

I yttrandet från polisens hand-
läggare, D, står bl.a. följande.

[…] I förhör med X framkom att 
hon strax innan aktuell händel-
se ska ha haft ett möte med B för 
att tala om en annan utredning. I 
förundersökningen beslutades att 
förhör ska hållas med B i syfte att 
se hur X:s sinnesstämning, even-
tuella berusningsgrad mm upp-
fattades av henne. […]

Mot denna bakgrund ringde 
jag upp B 181203 för att hålla för-
hör. Jag beskrev för B vilket da-
tum och situation förhöret gäll-

de. B var osäker på om hon kunde 
medverka i ett sådant förhör och 
bad om att få återkomma lite se-
nare.

B ringde därefter upp mig och 
förklarade att hon hade pratat 
med målsägande X och berättat 
för henne att polisen ville hål-
la förhör med henne och att det 
kanske inte skulle vara till fördel 
för X.

Min uppfattning är att X inte 
hade några invändningar mot att 
B skulle höras. Förhöret med B ge-
nomfördes samma dag 181203. 

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Av utredningen framgår att B, 
efter att ha samrått med sin 
principal, den 3 december 2018 i 
polisförhör lämnat uppgifter om 
sin klient som skulle kunna vara 
till klientens nackdel i det aktu-
ella ärendet. Genom att ändå 
lämna dessa uppgifter har B 
allvarligt åsidosatt god advo-
katsed. För detta åsidosättande 
svarar A i egenskap av principal 
för B.

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. ¶
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KONSUMENTTVISTNÄMNDENS 
BESLUT
Nämnden sätter ned fakturan till 
15 000 kronor inklusive mervär-
desskatt.

BAKGRUND
Advokaten har biträtt Konsu-
menten med en ansökan om ar-
betstillstånd. 

Advokaten har genom slut-
faktura, utställd av Advokatby-
rån X, debiterat Konsumenten 
100 000 kronor inklusive mer-
värdesskatt, avseende ansökan 
om arbetstillstånd. Av beloppet 
har Konsumenten betalat 60 000 
kronor som förföll till betalning 
då uppdraget antogs. Advokaten 
har begärt betalning av resteran-
de belopp om 40 000 kronor.

KONSUMENTENS KRAV
Konsumenten har begärt att fak-
turan ska sättas ned till 20 000 
kronor eller det lägre belopp 
som nämnden bedömer är skä-
ligt. Som grund för sitt krav har 
Konsumenten anfört i huvudsak 
följande.

Den 14 maj 2018 ingick han ett 
uppdragsavtal med Advokatby-
rån X. Uppdraget avsåg att få 
hjälp med att för egen del an-
söka om arbetstillstånd och för 
sina familjemedlemmars del an-
söka om anknytande uppehålls-
tillstånd. Enligt avtalet skulle 
han betala ett fast pris om totalt 

100 000 kronor för arbetet. Av 
beloppet förföll 60 000 kronor 
till betalning när uppdraget an-
togs och ytterligare 40 000 kro-
nor skulle betalas vid tidpunk-
ten för Migrationsverkets beslut.

Efter några månader fick han 
kännedom om att det avtalade 
priset avsevärt översteg vad som 
brukar vara normalt för ärende-
typen. Advokatbyrån hade ut-
nyttjat familjens okunskap om 
prisbilden. Han sa därför upp 
uppdragsavtalet innan Migra-
tionsverket hade meddelat be-
slut och bad om att få tillbaka 
vad han hade betalat för mycket. 
Advokatbyrån ville fortfarande 
ha betalt och anklagade honom 
bland annat för att aldrig ha av-
sett att över huvud taget betala 
för uppdraget. 

Advokatbyråns arbete har va-
rit begränsat. Arbetet har endast 
bestått av att upprätta ansökan 
om arbetstillstånd och sedan 
skicka två eller tre efterföljande 
mejl till Migrationsverket. Under 
ärendets gång har familjen på 
eget initiativ ändrat ansökan till 
att omfatta en ansökan om asyl.

Konsumenten har bland annat 
gett in faktura med tillhörande 
arbetsredogörelse, uppdragsav-
tal, kontoutdrag och ansökan om 
arbetstillstånd.

ADVOKATENS YTTRANDE
Advokaten har motsatt sig Kon-

sumentens krav och anfört i hu-
vudsak följande. 

Det debiterade arvodet är 
skäligt med hänsyn till vad som 
avtalats med Konsumenten, 
uppdragets omfattning, svårig-
hetsgrad och betydelse samt 
uppdragets snäva tidsram.

Det skriftliga uppdragsav -
talet ingicks mellan henne och 
Konsumenten den 14 maj 2018. 
De diskuterade uppdraget och 
villkoren på persiska. På Konsu-
mentens begäran skrevs avtalet 
på engelska, vilket han förstod 
väl i både tal och skrift. Avta-
let reglerade bland annat arvo-
de, när ansökan skulle ske och 
att Konsumenten skulle ge hen-
ne samtliga obligatoriska doku-
ment för en ansökan innan hans 
dåvarande uppehållstillstånd 
löpte ut. De obligatoriska do-
kumenten var bland annat an- 
ställningsavtal, godkännande 
från fackföreningen och upp-
gift om att Konsumenten hade 
kontrollerat arbetsgivarens eko-
nomi. 

Konsumenten har haft möjlig-
heter att ta ställning till villko-
ren för uppdraget och hon har 
inte utnyttjat Konsumentens 
okunskap. Konsumenten var re-
dan några månader innan av-
talstillfället i kontakt med hen-
ne och önskade få ett fast pris 
på uppdraget. Konsumenten fick 
då ett förslag på ett fast pris om 
100 000 kronor och uppgav att 
han skulle överväga avtalet samt 
återkomma med besked. Konsu-
menten återkom först flera må-
nader senare, det vill säga den 
14 maj 2018 när de ingick det 
skriftliga avtalet. Konsumen-
ten fick tid att gå igenom avta-

let och hade möjlighet att ställa 
kompletterande frågor.

Konsumentens dåvarande up-
pehållstillstånd gick ut den 30 
juni 2018. Det innebar att ansö-
kan skulle ges in till Migrations-
verket inom sex veckor från det 
att hon åtog sig uppdraget. Tids-
ramen innebar att hon fick ägna 
all tillgänglig tid åt familjens 
ansökan. När hon åtog sig upp-
draget beaktades – förutom tids-
ramen och betydelsen av att få 
uppehållstillstånd – att hennes 
advokatbyrå är specialiserad på 
arbetstillstånd och innehar cer-
tifiering från Migrationsverket 
vilket innebär att beslut medde-
las inom 30 dagar om arbetsgiva-
ren uppfyller alla villkor.

Ärendet komplicerades efter 
hand då den tilltänka arbetsgi-
varen inte längre uppfyllde Mig-
rationsverkets krav. Hon blev då 
tvungen att lägga ned ytterliga-
re tid på att granska räkenskaper 
från flertalet potentiella arbets-
givare. Med anledning av denna 
oförutsedda omständighet kun-
de hon inte åta sig nya uppdrag 
och fick fördela sina ärenden 
på kollegor, något som innebar 
merkostnader.

Hon lämnade in ansökan till 
Migrationsverket innan den 30 
juni 2018 och bedömde ären-
det som avslutat. I augusti fick 
Konsumenten besked från Mig-
rationsverket att arbetsgivaren 
hade skulder hos Skatteverket. 
Migrationsverket övervägde 
därför att avslå ansökan och ut-
visa familjen. I samband med 
beskedet kontaktades hon av 
Konsumentens fru som ville att 
familjen skulle ansöka om asyl 
för att kunna stanna i Sverige. 

KT-2019/0007 Advokaten har ingått ett avtal om fast arvode med 
konsumenten. Arvodet har bedömts uppenbart oskäligt med hänsyn 
till det avtalade uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad. Ned-
sättning av faktura.

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN BESLUT 2019
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Fruns begäran medförde ytter-
ligare arbete och korrespondens 
som inte debiterades.

Under efterföljande månad 
överläts ärendet på en kollega på 
grund av föräldraledighet. Ären-
det återupptogs dock snabbt av 
henne trots planerad föräldrale-
dighet och trots att ärendet dra-
git ut på tiden och kommit att 
omfatta mer än planerat.

Konsumenten har inte vid 
något tillfälle under ärendets 
gång invänt mot arvodet. Han 
hade dessutom inte uppfyllt 
avtalet i den del som avsåg att 
kontrollera arbetsgivarens eko-
nomi. Han valde vidare att an-
söka om asyl utan att informera 
henne. När hon frågade om be-
sked kring valet mellan arbets-
tillstånd och asyl fick hon inget 
besked i sak annat än att han nu 
önskade återbetalning av arv-
odet med 30 000 kronor. Hon 
vände sig till Migrationsverket 
på egen hand för att få beske-
det att familjen hade ansökt om 
asyl och att ärendet om arbets-
tillstånd var avslutat. 

Det begärda beloppet är skä-
ligt och motsvarar 40 timmars 
arbete om 2 500 kronor i tim-
men. Den sammanlagda faktis-
ka tidsåtgången i ärendet över-
stiger 40 timmar varför hon har 
begärt full betalning enligt fak-
turan. Det är olyckligt att Kon-
sumenten invänder mot arvodet. 
Invändningen framstår i huvud-
sak som ett resultat av omstän-
digheter som har varit utanför 
hennes kontroll eller annars inte 
har ingått i hennes uppdrag.

Advokaten har gett in medde-
landen mellan henne och Kon-
sumenten.

GENMÄLE FRÅN KONSUMENTEN
Konsumenten har bemött Advo-
katens yttrande och anfört i hu-
vudsak följande. 

Den övervägande delen av kor-
respondens mellan honom och 
Advokaten har avsett formel-
la uppgifter som inte har med-
fört merarbete. Parternas möte 
några månader innan uppdrags-
avtalet den 14 maj 2018 – då en 
summa om 100 000 kronor före-
slogs – behandlade ansökan om 
uppehållstillstånd för egen fir-
ma. Uppdraget som sedan kom 
att ges omfattade ansökan om ar-
betstillstånd på grund av anställ-
ning. Han har därför inte närmare 
övervägt och godtagit skälighe-
ten av beloppet för det aktuella 
uppdraget. Istället fick han fel-
aktigt intrycket att detta var ett 
normalt arvode för ärendetypen. 
Han informerades inte om kraven 
som Migrationsverket ställde på 
arbetsgivaren och anser att det 
i vart fall bör ingå i advokatens 
uppdrag att kontrollera dessa.

Konsumenten har gett in med-
delanden mellan honom och Ad-
vokaten.

REPLIK FRÅN ADVOKATEN
Advokaten har i replik anfört i 
huvudsak följande. 

I uppdraget har hon tagit ställ-
ning till om någon av två poten-
tiella arbetsgivare skulle kunna 
komma att uppfylla Migrations-
verkets krav. Hon bedömde att 
den ena arbetsgivaren inte skul-
le uppfylla kraven med hänsyn 
till bolagets avsaknad av verk-
samhet och ekonomiska ställ-
ning. Hon bedömde vidare att 
den andra arbetsgivaren i och 
för sig uppfyllde kraven men var 

inte godkänd för F-skatt. Hon in-
formerade därför om vilka kom-
pletteringar som skulle krävas 
av arbetsgivaren för att uppfyl-
la kraven i ansökan. När Konsu-
menten uppgav att han valt en 
av arbetsgivarna utgick hon från 
att han hade kontrollerat att för-
utsättningarna då var uppfyllda.

Det har inte ingått i hennes 
uppdrag att välja eller hitta ar-
betsgivare. Det har inte heller 
ingått i hennes uppdrag att se till 
att arbetsgivaren faktiskt vidtar 
åtgärder eller kompletteringar 
för att uppfylla Migrationsver-
kets krav.

Advokaten har gett in ytterli-
gare meddelanden mellan henne 
och Konsumenten.

NÄMNDENS BESLUTS
MOTIVERING
Det arvode som en advokat de-
biterar ska vara skäligt, vilket 
framgår av punkt 4.1.1 i Sveriges 
advokatsamfunds vägledande 
regler om god advokatsed. Den-
na regel ska inte uppfattas på så-
dant sätt att den utgör ett hinder 
mot en advokats frihet att med 
viss marginal bestämma sitt arv-
ode. I nämnda regler punkt 4.1.2 
exemplifieras vad som får beak-
tas vid bedömningen av vad som 
är skäligt arvode. Det kan vara 
vad som har avtalats med klien-
ten, uppdragets omfattning, dess 
art, svårighetsgrad och betydel-
se, liksom advokatens skicklig-
het, arbetets resultat och andra 
sådana omständigheter. Konsu-
menttvistnämnden konstaterar 
att det är advokaten som måste 
visa att omständigheterna sam-
mantagna är sådana att det be-
gärda arvodet är skäligt.

Det finns inte något abso-
lut hinder mot att avtala om ett 
fast arvode för ett advokatupp-
drag. En advokat bör däremot 
inte ingå ett avtal om fast arvode 
innan ärendets omfattning och 
svårighetsgrad kan överblickas. 
Ett avtal om fast arvode innebär 
inte att regeln om skäligt arvode 
sätts ur spel. Ett sådant avtal får 
därför närmast karaktären av ett 
avtal om takpris.

Nämnden konstaterar att Ad-
vokatens uppdrag har omfattat 
att biträda Konsumenten med en 
ansökan om arbetstillstånd och 
hans familj med anknytande up-
pehållstillstånd. Uppdraget har 
utförts med en förhållandevis 
kort tidsfrist och bland annat 
medfört kontroller av utvalda ar-
betsgivares ekonomiska förhål-
landen. Nämnden finner emel-
lertid att det begärda arvodet är 
uppenbart oskäligt med hänsyn 
till det avtalade uppdragets om-
fattning, art och svårighetsgrad. 
Nämndens bedömning föränd-
ras inte av det som Advokaten 
har anfört om att hon har utfört 
obetalt arbete i frågor om asyl.

Enligt nämndens mening är 
Advokaten skäligen tillgodosedd 
med ett arvode om sammanlagt 
15 000 kronor inklusive mervär-
desskatt.

Beslutet har fattats av Göran 
Nilsson, ordförande, Eva Kull-
man, advokatrepresentant, och 
Anna-Karin Baltzari-Danfors, 
konsumentrepresentant. ¶ 
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Äntligen. Ett advokat - 
system som inte   
välkomnar Mac-användare 
med armbågen.
i saturnus 2 råder full jämlikhet mellan PC 
och Mac. Användarupplevelsen är lika bra   
i båda världarna. Dessutom är alla funktioner  
tillgängliga på alla skärmar – oavsett om det 
gäller jävsökning, attestflöden, leverantörs
fakturor eller utlägg. Och givetvis fungerar 
Saturnus 2 med de största webbläsarna.
 Läs gärna mer om det Mac-vänliga advokat-
systemet på www.saturnusadvokatsystem.se.
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Fel i Fastighet – Jordabalken 4 kap § 19 

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 uppdaterade från olika 
branschorganisationer, det är en 
garanti för vår kompetens och för din 
trygghet. Vi utreder och besiktigar 
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
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SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 28 AUGUSTI 2019

Daniel Alverlind, Partner Advokat-
byrå i Östersund AB, Östersund
Siri Alvsing, Westerberg & Part-
ners Advokatbyrå AB, Stockholm
Madelene Andersson, Advokatfir-
man Fylgia KB, Stockholm
Susanna Andersson, Familjerätts-
advokaterna Sverige AB, Stockholm
Katarina Bagavac Andhill, Ejder 
Advokatbyrå AB, Göteborg
Lina André, Advokatfirman Vinge 
KB, Göteborg
Teresa Camacho Artacho, Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Linnea Berg, Advokatbolaget Opus 
AB, Stockholm
Manne Bergström, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Bo Berndtsson, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Göteborg
Johan Bohlin, Advokatfirman Ham-
mar KB, Trollhättan

Johan Bohm, Bird & Bird Advokat 
KB, Stockholm
Lorena Bokberg, Advokatfirman 
Glimstedt AB, Göteborg
Maria Bruder, Advokatfirman Wes-
termark Anjou AB, Stockholm
Karin Bäckström, Agnes Advokat-
byrå AB, Nacka
Rikard Elowson Ek, MAQS Advokat-
byrå Malmö KB, Malmö
Hedvig Ekdahl, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Angelica Enterfeldt, Nordström 
Advokater AB, Gävle
Jacob Eriksson, Kilpatrick Town-
send & Stockton Advokat KB, 
Stockholm
Christoffer Erlandsson, Advokatfir-
man Morris AB, Göteborg
Rebecca Esplund, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Christopher Gyllenhammar, Advo-
katfirman Frenander AB, Örebro
Elin Hagström, Advokatfirman 
Hammar KB, Uddevalla

Jonas Halén, Ponténs Advokatbyrå 
AB, Eskilstuna
Maria Granat Hamberg, Advokatby-
rån Omnia AB, Stockholm
Maria Erneholm Hantelius, Advo-
katfirman Aldo AB, Göteborg
Sofia Hedelius, Alrutz’ Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Hedvig Helmerson, Linklaters Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm
Katja Jofred, Advokatbyrån Omnia 
AB, Stockholm
Johan Johansen, Advokathuset Ac-
tus AB, Örebro
Lina Jonsson, Advokatfirman Fylgia 
KB, Stockholm
Mika Jordan, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Sarah Juhnell, Advokatfirman 
Steinmann AB, Stockholm
Andreas Jungermann, Skierfe Ad-
vokatfirma AB, Stockholm
Zeke Junström, Advokatfirman Alt-
hin HB, Stockholm
Anton Karlsson, Advokatfirman 
Kurt Lundberg HB, Varberg

David Karlsson, MAQS Advokat-
byrå Göteborg AB, Göteborg
Ronja Kleiser, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Stockholm
Ida Kornhall, Advokatfirman Korn-
hall AB, Uppsala
Cecilia Laible, Advokatfirman Berlin 
AB, Bålsta
Jenny Larsson, Hamilton Advokat-
byrå KB, Stockholm
Peter Lennartz, RosholmDell Advo-
katbyrå AB, Växjö
Fanny Lilja, Advokatbolaget Opus 
AB, Stockholm
Vincent Ljunggren, Linklaters Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm
Jesper Loqvist, Advokathuset 
Öster-Advokat Bengt Loquist AB, 
Visby
Carl Magnusson, Hamilton Advo-
katbyrå KB, Stockholm
Jelena Malm, Advokatbyrån Lege 
AB, Stockholm
Anders Mrdja, Advokatbyrån Lim-
hamnsjuristen AB, Limhamn

En auktoriserad, trygg och erfaren partner
Intrum Delgivningsservice* — alltid med ditt uppdrag i fokus.

Kontakt  
08-616 78 71, delgivningsservice@intrum.com
intrum.se/delgivning 

*Tidigare Svensk Delgivningsservice
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Simon Niklasson, MAQS Advo-
katbyrå Malmö KB, Malmö
Christoffer Vedin Nordin, Advokat-
firman Vinge KB, Stockholm
Magnus Nygren, Frank Advokat-
byrå AB, Stockholm
Mathilda Persson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Lorentz Reige, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Beatrice Rohdin, Igne Advokatbyrå 
AB, Göteborg
Pernilla Samuelsson, Foyen Advo-
katfirma KB, Stockholm
Martin Sandgren, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm
Sofia Sandholm, Front Advokater 
AB, Göteborg
Camilla Antoft Scheiman, Schei-
man Advokatbyrå AB, Stockholm
Mirja Sikander, Advokatfirman Ce-
derquist KB, Stockholm
Alexandra Stolt, White & Case Ad-
vokataktiebolag, Stockholm
Angelica Ström, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Frida Ställborn, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Nils Svantemark, Advokatfirman 
Defens AB, Stockholm
Daniel Sveen, Gernandt & Daniels-
son Advokatbyrå KB, Stockholm
Kerstin Thor, Advokatfirman Korn-
hall AB, Uppsala

Daniel Thorbjörnsson, MAQS 
Advokatbyrå Göteborg AB, Göte-
borg
Adam Tideman, Advokatfirma DLA 
Piper Sweden KB, Stockholm
Frida Treschow, Litigate Lawfirm 
West Advokat AB, Göteborg
Johan von Porat Wehre, Malm-
ströms Advokatbyrå HB, Jönköping
Andreas Ödman, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Malmö
Sebastian Örndahl, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

 REGISTRERADE EU-ADVOKATER

Tomas Ramos Dos Santos (avocat, 
Frankrike), EU. RO Lawyers Advo-
katfirma i Stockholm AB

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Therese Adolfsson, Göteborg, 
1 juni 2019 
Joel Arnell, London, England, 
5 juli 2019 
Adriana Berglund, Stockholm, 
2 augusti 2019 
Inger Boman, Stockholm, 25 juni 
2019
Lars Engström, Båstad, 1 augusti 
2019 
Gustav Engvall, Stockholm, 31 juli 
2019 
Henrik Fagö, Stockholm, 4 augusti 
2019

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.

FÖRETAGET 
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR 

DET GÄLLER

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT 

VISA VAD VI GÅR FÖR. 

Snabba och säkra värderingar 
inom bl.a:
•LANTBRUK
•ENTREPRENADMASKINER
•SÅGVERK
•TRÄ- och METALLINDUSTRI
•TRYCKERIER
•INDUSTRIFASTIGHETER

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

Namnlöst-6   1 2015-09-10   10:43

Vi expanderar och söker en advokat 
eller en erfaren jurist inom humanjuridik.

Välkommen med din ansökan. info@advokatfirmanop.se 

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

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2019/0926 Betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation 
(SOU 2019:14)
R-2019/0927 Promemorian Passdatalag – en ny lag som kompletterar 
EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)
R-2019/1020 Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen – Tull-
verket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda 
åklagare
R-2019/1053 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifter om värde-
pappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder
R-2019/1058 Promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rätte-
gångar (Ds 2019:10)

REMISSÄRENDEN

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Sveriges ledande aktiebokstjänst
www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   10:40

» 
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Linda Graf, Göteborg, 18 augusti 
2019
Johanna Gunnarsson, Stockholm, 
1 augusti 2019
Anna Gustafsson, Stockholm, 
12 augusti 2019
Fredrik Gustafsson, Stockholm, 
16 juni 2019 
Johanna Hammarbro, Stockholm, 
11 augusti 2019
Caroline Jennersjö, Stockholm, 
22 maj 2019
Ann Liverud Kalbhenn, Stockholm, 
5 juni 2019
Zanna Celayir Kanlic, Malmö, 
14 juni 2019
Marcus Ladow, Stockholm, 30 juni 
2019
Anders Larsson, Västra Frölunda, 
28 augusti 2019
Daniel Lindroth, Göteborg, 18 au-
gusti 2019
Louise S:t Cyr Linnarsson, Stock-
holm, 19 augusti 2019 
Per Ljungdahl, Malmö, 30 juni 2019
Jessica Lorne, Stockholm, 5 au-
gusti 2019
Nadia Lousseief, Stockholm, 
15 augusti 2019
Filip Nilsson Markhed, Uppsala, 
30 juni 2019
Lina Melén, Uppsala, 24 juni 2019 
Stefan Magnusson Schanning, 
Stockholm, 5 juli 2019

Staffan Seger, Malmö, 25 augusti 
2019
Kristoffer Sparring, Stockholm, 
3 juli 2019
Elisabeth Tegnaeus - de Nazelle, 
Paris, Frankrike, 28 juni 2019
Håkan Unbeck, Jönköping, 1 au-
gusti 2019 
Sophie Westermark, Stockholm, 
10 augusti 2019 
Mattias Widlund, Stockholm, 1 juli 
2019 
Lena Widman, Stockholm, 11 au-
gusti 2019 
Olof Wijk, Uppsala, 1 augusti 2019 
Sofia Wrååk, Stockholm, 5 augusti 
2019
Caroline Cecchini Zonabend, Stock-
holm, 21 augusti 2019
Tomas Åhlén, Gävle, 26 augusti 
2019

  UPPHÄVNING AV 
EU-REGISTRERING

Virginie Kurtz, Stockholm, 30 juni 
2019

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Jan Olof Bergström, Karlstad, 
20 mars 2019 
Tomas Elding, Stockholm, 30 maj 
2019
Inger Vollmer-Roos, Mariestad, 
18 augusti 2019

BENEFITS
OF MINDFULNESS

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

This program has had a profound eff ect on me. 
My team says that I have become more serene, 
and I noti ce how quickly I feel stressed if I don’t 
do my daily practi ce. I have noti ced a marked 
diff erence in clarity of thought and feel much 
calmer.

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

I have made changes in my work day, and now 
put aside space in the morning to do my hard 
tasks. I fi nd that if I focus and get them done in 
the morning my stress levels reduce because in 
the past, it was usually those tasks that I was 
getti  ng to at 7 PM each night.

CELIA DAVIES
Partner Herbert Smith Freehills, Melbourne

R-2019/1060 Promemorian En effektivare handläggning av ärenden om 
överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)
R-2019/1100 Promemorian Förslag till föreskrifter om pensionsstiftelser 
och förslag till ändringar i informationsföreskrifterna
R-2019/1131 Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet 
(SOU 2019:19)
R-2019/1151 Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut 
om förordnande av offentlig försvarare
R-2019/1223 Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk
R-2019/1289 Förslag till allmänna råd om bokföring i konkurs

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Nya ledamöter         – forts.
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om grannmöten
för ett år sedan skrev jag i den här spalten om Advokat-
samfundets engagemang i CCBE, Council of Bars and 
Law Societies in Europe. Det är en grundpelare i vår in-
ternationella verksamhet. Av stor betydelse är också den 
världsomspännande samverkan som sker inom ramen 
för IBA, International Bar Association. Till IBA avser jag 
att återkomma.

Ett tredje forum för internationellt utbyte – som jag 
har en särskild vurm för – är de årliga mötena mellan 
presidierna i de nordiska och baltiska advokatsamfun-
den, de nordisk-baltiska presidiemötena. 
Det senaste ägde rum i Estlands huvudstad 
Tallinn i slutet av augusti, och vid samma 
tid nästa år står Sverige som värd.

Vid dessa möten träffas ordförandena, 
vice ordförandena och generalsekreterarna 
i de åtta nordiska och baltiska advokatsam-
funden för att diskutera frågor av gemen-
samt intresse. 

Sådana möten mellan de fem nordiska 
samfunden har en lång historia (jag 

har dock inte lyckats utröna när 
det första mötet ägde rum). De 
tre baltiska samfunden – i Est-

land, Lettland och Litauen – 
anslöt 2008.

I vart fall under den tid jag deltagit – se-
dan 2015 – har upplägget varit detsamma, 
med ett heldagssammanträde, en välkomst-
mottagning kvällen före och en middag mö-

teskvällen. 
På agendan vid mötet i Tallinn stod: 

Competition from other legal services 
providers – what can the Bars do; Le-
gal tech; Challenges to defence lawy-

ers; och Metoo. Året före fanns 
bland ämnena Work life balance 
samt Lawyers and social media. 

Mötena – med både formella 
och informella aktiviteter – är 
ett utmärkt tillfälle att lära kän-
na och utbyta erfarenheter med 
kolleger från grannländerna. Ett 
sådant erfarenhetsutbyte skän-
ker perspektiv på den egna 
verksamheten, och emellanåt 
ger det också konkreta upp-
slag att ta med sig hem.

Ett exempel på ett sådant 

uppslag från det senaste mötet är TechTorget, en mässa 
om ny teknologi för advokatbranschen som det norska 
samfundet avser att arrangera en gång om året med bör-
jan i november i år. I Sverige finns förvisso liknande ar-
rangemang i andras regi, men kanske kan också samfun-
det spela en roll i spridande av kunskap, särskilt till alla 
de advokatbyråer som inte har egen personal som följer 
den senaste utvecklingen inom legal tech. 

På temat erfarenhetsytbyte kunde vi vid det senaste 
mötet berätta om den enkät vi gjorde tidigare i år i spå-

ren av Metoo. Vi åtog oss därvid att ge öv-
riga samfund del av de frågor vi ställt, vilket 
ger möjlighet att göra jämförbara undersök-
ningar i flera länder.

Mötena är också tankeväckande på det 
sättet att man inser att det finns betydande 
olikheter inte bara mellan nordiska och bal-
tiska länder i synsätt, förutsättningar och 
verksamhet utan också mellan de nordiska 
länderna. Men det är just detta som gör ut-
bytet extra intressant – allt behöver inte gö-
ras som vi alltid har gjort det. 

I den här nordisk-baltiska kontexten kan 
också nämnas att tre av samfunden firar 
100-årsjubileum i år – det danska, det finska 

och det estniska. Visserligen är det vi som är äldst (132 
år) men jubileerna minner om att advokatsamfunden har 
en lång historia också i våra grannländer.

i övrigt har vår nya generalsekreterare, Mia Edwall Insu-
lander, nu tillträtt tjänsten. (Hon tjuvstartade för övrigt 
med att vara med på det nordisk-baltiska mötet några 
dagar dessförinnan.) 

I syfte att ge alla som vill ett första tillfälle att träffa 
Mia i hennes nya roll bjuder samfundet in till en cocktail 
den 8 oktober klockan 17–20. Jag hoppas att många leda-
möter och biträdande jurister kommer.

Förutom att träffa Mia kan man då också beskåda det 
magnifika konstverk – You, Me and the Rest of Us – som 
sedan några veckor tillbaka hänger i trappan till övervå-
ningen. Jag lovar, det är värt ett besök bara det!

DET ÄR JUST 
DETTA SOM GÖR 
UTBYTET EXTRA 

INTRESSANT 
– ALLT BEHÖVER 
INTE GÖRAS SOM 

VI ALLTID HAR 
GJORT DET.
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Aktuell utgivning

 >  Beställ på nj.se

LAGEN OM HANDELSBOLAG OCH 
ENKLA BOLAG, 3U
Stefan Lindskog  
Pris: 2 429 kr exkl. moms
ISBN: 978-913902183-4

SKADESTÅNDSBERÄKNING VID  
SAKSKADA, 3U 
Marcus Radetzki

Pris: 707 kr exkl. moms
ISBN: 978-913902142-1

UPPHANDLING 
enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV, 5U
Niclas Forsberg

Pris: 797 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913911677-6

BOSTADSRÄTTSLAGEN, 6U
Bob Nilsson Hjorth, Ingrid Uggla 

Pris: 1 254 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913911617-2

STIFTELSEHANDBOKEN, 3U
Peter Aamisepp, Kerstin Fagerberg, 
Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin

Pris: 414 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913911535-9

ADVOKATEN OCH PENNING- 
TVÄTTSLAGSTIFTNINGEN  
Kursledare: Ulrika Forsberg

Läs mer om e-kursen på  
nj.se/kursutbud



You know 
? 

Nja, kanske inte ännu. Det är nämligen  
en ganska 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


