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det lackar åter mot jul i dessa dagar. Julruschen är i full gång, och 
varuhusens julskyltningar glimmar och lyser glatt i december
mörkret. Allt för att locka till julklappsköp. Julen är för många 
handlare den största marknadsföringshändelsen då det inte 
sparas på någonting för att lyckas.

Men inte bara butikshandlare är intresserade av marknads
föring. Även advokater har med åren blivit allt mer upp
märksamma på vad marknadsföring och reklam kan skapa 
för möjligheter. Om det skrev vi i Advokaten nr 2 2018, och 
där konstaterades att utvecklingen gått i snabb takt sedan 
marknadsföringsförbudet försvann 1994.

Advokaters marknadsföring, framför allt i sociala medier, 
har blivit en fråga för debatt den senaste tiden bland Sveri
ges advokater, jurister, journalister och allmänhet. 

Tonen har stundtals varit hård. Helt olika synsätt har kom
mit i dagen. Somliga anser att den rätta vägen är att låta det 
egna arbetet tala för sig. Andra tycker att dagens sociala me
dier öppnar nya, snabba och billiga sätt att nå viktiga mål
grupper.

Som så ofta med nya tekniska möjligheter så följer gräns
överskridanden – även i advokatbranschen. 

Börje Samuelsson, disciplinnämndens ordförande, skri
ver i frågan: ”Helt klart och grundläggande är emellertid att 
vi advokater vid aktiviteter på sociala medier är skyldiga att 
iaktta precis samma etiska regelverk som vi är i andra sam
manhang.” Läs mer på s. 60.

Det skriver nog de flesta advokater under på.

god jul och gott nytt år!
Önskar 
Redaktionen

Tom Knutson
Chefredaktör 

Juletid – 
marknadsföringstid
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

att advokatsamfundet skulle vara en mäktig lobbyorgani
sation som finansieras av allmänna medel är en av de 
felaktigheter jag fått bemöta hittills som ny generalse
kreterare. Att svindlande höga försvararnotor huvudsak
ligen beror på oetiska advokater, en annan. 
Som företrädare för Advokatsamfundet är 
det min uppgift bland annat att bemöta fel
aktigheter. Man kan emellertid fråga sig var
för politiker och företrädare för andra delar 
av vårt rättssamhälle anser det angeläget att 
kritisera advokater samt inte drar sig för att 

framföra osanningar eller överdrifter. 
Jag har de senaste månaderna träf

fat många advokater från olika 
delar av vårt land. Det som 

främst slagit mig, vid till ex
empel Advokatdagarna eller 
besök på avdelningarna, 
är den kunnighet, energi 
och integritet som finns 
bland ledamöterna. Vid 
samtal jag har haft med 
kolleger har jag fått in

spiration, kunskap och 
uppslag kring angelägna 
frågor för oss advokater. Kontrasten 

till den bild som, av vissa, målats 
upp i medierna är slående. 

En slutsats jag har dragit 
är att advokatens roll i vårt 
samhälle är viktigare än nå
gonsin.

Advokater har en sär
skild roll i en demokratisk 
rättsstat. Vi ska stå fria 
och självständiga i för
hållande till stat, myn
digheter, domstolar 
och alla andra intres
sen som kan tänkas 
inkräkta på advoka
ternas möjligheter 
att handla som våra 

yrkesplikter kräver. 
Vårt arbete är en för

utsättning för att enskildas fri och rättigheter ska kunna 
hävdas. I tider där advokaternas arbete ifrågasätts eller 
svartmålas är det viktigare än någonsin att vi upplyser 
om den särskilda roll vi har i samhället och vikten, för 

klienterna, av vårt arbete. Det är också nöd
vändigt att vi kan behålla vårt oberoende.

För att förtroendet för advokaterna ska 
bibehållas måste vi värna om våra kärnvär
den: oberoende och lojalitet, konfidentiali
tet och avsaknad av intressekonflikt. Genom 
att arbeta enligt vår etik och goda advokat
sed behåller vi förtroendet. Blir vi ifrågasat
ta och kritiserade, rätt eller orättfärdigt, är 
det också viktigt att vi tar debatten, diskute
rar och bemöter. Min uppfattning är att ad
vokater ska och bör ventilera viktiga frågor 
i debatten.

Behovet att kritisera advokater kan bero 
på okunnighet. Okunskapen kan röra vårt 
etiska regelverk; vad det innebär och hur 
det efterlevs. Okunnigheten och ointresset 
kan också handla om advokatens ställning i 
rättssamhället och betydelsen av en obero
ende advokatkår. Om man till exempel tror 
att advokatkåren finansieras av allmänna 

medel kan det kanske vara lätt att tycka att samfundet 
borde förstatligas.

en av advokatsamfundets huvuduppgifter är att verka för en 
sammanhållen och enad advokatkår. Jag kommer att 
fortsätta bemöta felaktigheter och betona vikten av en 
oberoende advokatkår. Men ju fler av oss som tar ett an
svar att upplysa, desto bättre är förutsättningarna att in
formationen når fram. Vi ska vara stolta över vårt yrke. 
Det är angeläget att vi advokater, som en sammanhållen 
kår, månar om den viktiga särställning vi har i vår demo
kratiska rättsstat. 

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

Advokatens roll i samhället
är viktigare än någonsin 

FÖR ATT FÖR
TROENDET FÖR 
ADVOKATERNA 
SKA BIBEHÅL
LAS MÅSTE VI 

VÄRNA OM VÅRA 
KÄRNVÄRDEN: 

OBEROENDE OCH 
LOJALITET, KON
FIDENTIALITET 
OCH AVSAKNAD 
AV INTRESSE

KONFLIKT.
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förhörsteknik, processrätt och brottmål
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Sociala medier som Instagram 
och Twitter ger goda möjlighe-
ter att nå ut till stora grupper 
människor, snabbt och nästan 
utan kostnader. Men snabbhe-
ten och spridningen gör också 
att de etiska frågorna ställs 
på sin spets. Praxis är under 
utveckling, men redan nu finns 
riktlinjer att hålla sig till.  

Advokaters marknadsföring dis
kuteras just nu intensivt. Advo
kater, i synnerhet manliga för
svarsadvokater, har i medier 
beskyllts för att odla gangsterro
matik och att inte hålla på grän
serna till klienterna.

Mycket av debatten kretsar 
kring advokaters användning av 
sociala medier. Advokatsamfun
det tog redan 2015 fram en po
licy för advokaters användan
de av sociala medier. I policyn 
konstateras att sociala medier 
ger goda möjligheter att mark
nadsföra sig, skapa debatt och 
kommunicera med både kolleger 
och klienter. Samtidigt, påpekas 
det, kan en olämplig användning 
skada såväl den enskilde advo
katens som advokatkårens an
seende. 

advokat anna steén, ledamot av 
Advokatsamfundets disciplin
nämnd och själv aktiv i sociala 
medier, pekar på att sociala me
dier, precis som annan verksam
het, kräver ett professionellt för
hållningssätt av advokaten. 

– Advokaten har att iakt
ta samma kärnvärden i sociala 
medier som annars: tystnads
plikten, diskretionsplikten, lo
jalitetsplikten, oberoendet och 
så vidare, säger hon, och tilläg
ger att det förstås ytterst handlar 

om att klienternas intressen ska 
skyddas och förtroendet för ad
vokatkåren upprätthållas. 

Anna Steén rekommenderar 
också advokaterna att reflek
tera särskilt 
över inlägg 
som berör 
advokatrol
len och att 
det kan vara 
en god idé 
att ha olika 
konton för 
den privata 
sfären och 
för advokat
rollen. Sam
tidigt innebär det faktum att 
man har ett privat konto inte att 
man kan skriva vad som helst 
där. Alla publiceringar som kan 
kopplas till yrkesrollen eller ad
vokatverksamheten räknas som 
advokatverksamhet, även om 
kontot är privat. 

advokatsamfundets generalsekre
terare Mia Edwall Insu
lander, även hon en flitig 
användare av bland annat 
Instagram, presente
rar i en av de debatt
artiklar hon har skri
vit i ämnet tre frågor 
som hon anser att ad
vokater bör ställa sig 
innan de publicerar 
något: Hur uppfattas 
det här av en klient, 
hur uppfattas det av 
en eventuell motpart 
eller ett brottsoffer 
som kanske varit in
volverad, samt hur uppfattas det 
här av allmänheten?

– Förhoppningsvis kan det 
vara till hjälp och stöd att aktivt 

ställa sig de tre frågorna om hur 
det jag publicerar kan komma att 
uppfattas. Det är viktigt att tän
ka på att man även vid mark
nadsföring ska förhålla sig till 

de kärnvär
den vi advo
kater har att 
följa. Jag vill 
dock också 
understryka, 
i dessa sam
manhang, att 
advokater 
både kan och 
bör mark
nadsföra sig 
själva, säger 

Mia Edwall Insulander.
Hon tillägger att formerna för 

reklam skiljer sig åt mellan ad
vokatbyråerna, bland annat ef
tersom målgrupperna skiftar, 
men att det är angeläget att upp
muntra god reklam och mark
nadsföring för advokater och 
det viktiga advokatyrket.  

att sociala medier väcker en 
del etiska frågor märks ock
så på att disciplinnämnden 

under de senaste 
åren behandlat fle
ra anmälningar just 
kring publicering i 
sociala medier. 

I ett beslut från 
2018 tilldelades ad
vokaten en varning 
för att han publice
rat olämpliga inlägg 
på sin Facebooksida. 
Sidan var endast öp
pen för advokatens 

kontakter på Facebook. I bör
jan av 2019 varnades en annan 
advokat sedan advokatbyrån på 
sitt Instagramkonto hyllat en bi

NYHETER

Sociala medier 
kräver reflektion 
och professionalism
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Molntjänster kan 
strida mot lagen
Myndigheters ökade användning 
av så kallade molntjänster hotar 
den digitala integriteten för oss 
svenskar och kan strida mot la-
gen. Det hävdar Försäkringskas-
sans generaldirektör Nils Öberg i 
en debattartikel i Dagens nyheter. 

I debattartikeln, som bygger 
på en vitbok om myndigheters 
användning av publika moln-
tjänster som tagits fram av För-
säkringskassan, pekar Öberg på 
hur exempelvis den amerikanska 
lagstiftningen (Cloud act) innebär 
att amerikanska myndigheter har 
rätt att begära ut data från alla 
amerikanska tjänste leverantörer, 
oavsett var i världen informatio-
nen lagras. 

Nils Öberg pekar bland annat 
att på att svenska myndigheter 
inte längre kommer att kunna 
kontrollera vilka aktörer som på 
laglig väg kan bereda sig tillgång 
till uppgifterna, vilket kan  strida 
mot svenska lagar.

Nu utreds kronvittnen 
och anonyma vittnen

Regeringen har tillsatt 
en utredning med upp-
draget att stärka rätts-

processen och öka lagföringen, 
bland annat vid brottslighet med 
kopplingar till kriminella nätverk. 
I uppdraget ingår att analysera 
om ett system med så kallade 
kronvittnen bör införas liksom 
att överväga om det bör införas 
en möjlighet att vittna anonymt. 
Utredaren ska också bedöma om 
straffskalorna för övergrepp i 
rättssak, mened och skyddande 
av brottsling bör skärpas, samt 
hur stödet till och skyddet för vitt-
nen kan stärkas.

Nils Öberg.

Anna Steen. Mia Edwall 
Insulander.

l Policy för advokaters 
användande av sociala 
medier, finns på www.
advokatsamfundet.se.
l Disciplinnämndens 

beslut, Advokaten 
nr 9/2019 s. 74 (8)

l Disciplinnämndens 
beslut, Advokaten 
nr 4/2019 s. 66 (3)

l Disciplinnämndens 
beslut, Advokaten 
nr 3/2018 s. 57 (2)
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NYHETER

trädande jurist som medverkat 
till att en häktad klient släpptes. 
Inlägget innehöll enligt anmäla
ren uppgifter som gjorde att kli
enten och målsäganden kunde 
identifieras, och nämnden höll 
med. Ytterligare en advokat fick 
en erinran, sedan hon på Insta
gram under en lång huvudför
handling på annan ort bland an
nat skrivit ”I wanna go home”, 

och även i en hashtag angett vil
ken stad hon befann sig i. 

De publicerade avgörandena, 
tillsammans med policyn, kan 
ge viss vägledning om gränser
na för vad som kan publiceras, 
anser Anna Steén. Hon räknar 
dock med att det kommer att 
bli fler fall att pröva för nämn
den, fall som i sin tur kan skapa 
ytterligare praxis. Men det kan 

behövas ytterligare stöd för ad
vokaterna i dessa svåra frågor, 
anser Anna Steén. 

– Det är viktigt att sprida mer 
information och kunskap om 
den policy som finns och som 
har antagits av samfundet. Det 
kan man göra på många sätt, till 
exempel genom kurser och se
minarier på temat sociala medi
er. UÖFO
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Utvidgad beredskap i 
tingsrätterna från april

Regeringen har nu 
beslutat om ändring i 
förordningen (1988:31) 

om tingsrätternas beredskap för 
prövning av häktningsfrågor m.m. 
Detta innebär att tingsrätterna 
från och med den 1 april 2020 ska 
ha en utökad beredskap för att 
bland annat förordna försvarare 
utanför kontorstid.

Ansvaret för att organisera och 
planera beredskapen ligger på 
Domstolsverket, som ska med-
dela föreskrifter.

Utesluten advokat får inte 
återinträda i samfundet

En jurist som uteslöts 
ur Advokatsamfundet 
för 26 år sedan för 

allvarlig ekonomisk brottslighet 
inom ramen för advokatupp-
draget, får inte återinträda som 
advokat. 

Juristen ansökte i slutet av 
2018 om återinträde, men Advo-
katsamfundets styrelse fann att 
han inte styrkt sin lämplighet. 
Juristen överklagade beslutet till 
Högsta domstolen. 

Domstolen går på samma 
linje som samfundets styrelse 
och pekar på att juristen dömts 
för uppsåtlig och mycket all- 
varlig brottslighet som begåtts 
inom ramen för advokatupp-
draget. HD avslår därför över-
klagandet.

HD mål nr Ö 2468-19

ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER

VILKA SOCIALA MEDIER ANVÄNDER DU I DIN ADVOKATROLL?

l Använd sociala medier ansvarsfullt. I detta ligger 
bland annat att vara uppmärksam på att uttalanden 
inte strider mot klientintressen, att använda ett vårdat 
språk och att inte väcka anstöt.
l Se till att värna oberoendet. Uttalanden i sociala me-
dier bör genomsyras av samma oberoende som krävs 
i advokatens yrkesroll. Se till så att du inte utsätts för 
påtryckningar eller påverkas på andra sätt.
l Håll på tystnadsplikten. Sociala medier är inte rätt 
plats att diskutera klientinformation. Lägg aldrig ut 
konfidentiell information, och tänk på att även exem-

pelvis uppgifter om var du befinner dig kan ge informa-
tion om att du företräder en viss klient.
l Slå vakt om den yrkesmässiga integriteten och 
allmänhetens förtroende. Advokaters uttalanden bör 
alltid vara sanna, etiskt försvarbara och förenade med 
gott omdöme och respekt för andra människor.
l Skapa en byråpolicy för användandet av sociala 
medier.

Källa: Advokatsamfundets policy för advokaters
användning av sociala medier. Policyn finns

i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats. 

Carl Svernlöv, Baker McKenzie
– Jag använder framför allt Linkedin som ett 
sätt att hålla kontakten med ett stort antal 
kolleger, klienter och affärsbekanta. I det 
flödet delar jag dels nyheter om Baker 
McKenzie, dels lite bredare artiklar inom 
framför allt M&A, corporate governance och 
AI som jag tror kan vara av intresse för mina 
kontakter. Jag har fått ett förvånansvärt po-
sitivt gensvar på många av dessa delningar 
och i flera fall har det lett till att jag återknu-
tit kontakten med klienter som jag tidigare 
jobbat med. Twitter använder jag ”halvprivat” och där 
är jag lite kluven; det blir ungefär lika delar försvars- 
och säkerhetspolitik samt aktiebolagsrätt och corpo-
rate governance.

Hur använder du sociala medier i din roll 
som advokat?

– Mest i vad man kan kalla ”varumärkes-
vårdande” syfte och för att vara relevant. 
Med undantag för genomförda affärer 
(där vi har klientens godkännande till 
publicerande) så lägger jag i princip inte ut 
något om pågående klientrelationer eller 
-ärenden.

Hur avgör du vad som är lämpligt respek-
tive olämpligt att publicera som advokat?

– Jag tycker inte att det är så svårt egentligen. De 
advokatetiska reglerna – och sunt förnuft – styr oav-
sett medium.

Anna Dahlbom Langley
– Jag använder framför allt Instagram och 
Facebook och mer begränsat Linkedin och 
Twitter. Jag delar lite olika innehåll på de 
olika sidorna. På Linkedin och Twitter blir 
det mest inlägg om rekryteringar för Lewis 
Langley & Partners respektive inlägg om 
rättssäkerhetsfrågor, ibland utifrån egna 
artiklar i ämnet. På Facebook och framför 
allt på Instagram lägger jag ut en del all-
männa inlägg om det vardagliga arbetet som 
försvarsadvokat, i den mån det går att dela 
på grund av klientsekretessen och de etiska reglerna. 
I och med att jag också föreläser en del, blir det också 
gärna en del inlägg kring detta. Jag gör även på Insta-
gram och Facebook en del inlägg om rättssäkerhets-
frågor ur ett försvararperspektiv och delar också där 
en del artiklar gällande just de frågorna.

Hur använder du sociala medier i din roll som 
 advokat?

– Jag använder sociala medier för att arbeta varu-
märkesbyggande, som ett sätt att marknadsföra mig 
och Lewis Langley & Partners men också för att hålla 
kontakt med klienter och kolleger i branschen och för 
att delta i den allmänna debatten. Jag har fått mycket 
positiv respons på min närvaro på sociala medier, både 

från klienter och personer som arbetar inom 
rättsväsendet på olika sätt, men även från 
allmänheten där många har uttryckt att det 
är intressant att få svar på frågor och inblick 
i det mer vardagliga arbetet som försvars-
advokat.

Hur avgör du vad som är lämpligt 
respektive olämpligt att publicera som 
advokat?

– Jag tycker egentligen inte att det är 
särskilt svårt att avgöra vad som är lämpligt då man 
har de etiska reglerna att förhålla sig till. Personligen 
delar jag sällan mer specifika detaljer om mina ären-
den och i de fall som detta görs, handlar det oftast om 
klienter vars mål redan har uppmärksammats i media 
och där jag har samtycke från klienterna att skriva om 
det.

– Som försvarsadvokat tycker jag att det känns 
angeläget att uppträda även på sociala medier på 
ett sådant sätt att allmänheten inte riskerar att få ett 
minskat förtroende för advokatkåren i allmänhet och 
för försvarsadvokater i synnerhet. Jag tror att rätt 
använt kan närvaro på sociala medier säkerligen leda 
till en ökad förståelse för arbetet som försvarare. Fel 
använt blir det ju i stället fråga om det motsatta.

Analys saknas om 
digital kommunikation

Advokatsamfundet är i 
huvudsak positivt till de 
förslag som lämnas i en 

promemoria om digital kommuni-
kation i domstolarna. Det framgår 
av Advokatsamfundets remissvar. 
Samtidigt anser samfundet att 
promemorian saknar tillräcklig 
analys kring flera centrala fråge-
ställningar, bland annat juridiska 
frågor om infrastruktur för an-
vändandet av digitala fullmakter, 
e-legitimationer, e-underskrifter, 
funktioner för spärrkontroll och 
identitetskontroll.

Digital kommunikation i domstols-
processer (Ds 2019:18)
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JK ändrar praxis för ersättning 
vid frihetsberövanden
Tiden ska ges en större betydel-
se än tidigare och ersättningen 
ska öka exponentiellt över tid. 
Det är ett par av nyheterna, när 
Justitiekanslern presenterar 
sin nya praxis för anspråk en-
ligt ”frihetsberövandelagen”.

Justitiekanslern har under 2019 
gjort en översyn av den praxis 
som gäller för anspråk enligt 
den så kallade frihetsberövande
lagen. Översynen har bland an
nat syftat till att utvärdera och i 
vissa fall omvärdera hur ersätt
ning för lidande till följd av ett 
frihetsberövande ska bestäm
mas. Den senaste större översy
nen genomfördes 2012.

Översynen har lett till att Jus
titiekanslern från och med nästa 
år gör vissa förändringar beträf
fande frågan om hur lidandeer
sättning ska bestämmas. En av 
de mer grundläggande föränd
ringarna är synen på den tid som 
ett frihetsberövande har på
gått.

– Det finns ett starkt stöd 
för att lidandet ökar ju 
längre ett frihetsberö
vande pågår. Det är där
för rimligt att tiden ska 
ges en större betydelse än tidi
gare och att ersättningen därför 
ska öka exponentiellt över tid, 
säger justitiekansler Mari Hei
denborg.

Detta innebär bland annat 
att Justitiekanslern kommer att 
justera de schabloner som an
vänds som utgångspunkt för att 
bestämma lidandeersättning, de 
så kallade normalbeloppen. Det 
betyder emellertid inte att er

sättningarna i de enskilda 
fallen generellt höjs, efter
som Justitiekanslern även 

gör andra förändringar.

justitiekanslern ser inte 
framför sig någon större 

förändring av det totala belopp 
som varje år betalas ut i lidan
deersättning. Ändringarna kom
mer att tillämpas från och med 
den 1 januari 2020.

Justitiekansler Mari Heidenborg bedömer att det inte blir någon större förändring av det totala belopp som varje år 
betalas ut i lidandeersättning.

Skyddet mot retroaktiv 
lagstiftning kan stärkas
Skyddet mot retroaktiv lag-
stiftning är en grundläggande 
rättsprincip som borgar för för-
utsebarhet och likabehandling. 
Retroaktivitet bör därför inte före-
komma om det inte föreligger an-
gelägna allmänna intressen som 
kan rättfärdiga avsteg från denna 
princip. I sin avhandling, framlagd 
vid Stockholms universitet, har 
Katarina Fast Lappalainen ana-
lyserat skyddet mot retroaktiv 
beskattning i svensk rätt. Utifrån 
analysen utformar hon också en 
modell för uttolkningen av skyd-
det mot retroaktiv beskattning i 
syfte att bidra till bättre rättssä-
kerhet vid såväl lagstiftning som 
rättstillämpning.

Katarina Fast Lappalainen: Om 
skyddet mot retroaktiv beskattning 

– En studie i konstitutionell rätt

ERSÄTTNING VID FRIHETSBERÖVANDE

Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) 
utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till 
ersättning av staten enligt lagen (1998:714) om ersätt-
ning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, 
frihetsberövandelagen. Även andra former av frihets-

berövanden kan leda till ersättning enligt samma lag. 
Under 2018 avgjorde Justitiekanslern närmare 2 000 fri-
hetsberövandeärenden varav ersättning beviljades helt 
eller delvis i närmare 90 procent av fallen. Den totala 
ersättningen för 2018 uppgick till ca 82 miljoner kronor.

JK:s webbplats, 
www.jk.se.

Utredare ska stärka 
penningtvättsarbete

En utredning ska på 
regeringens uppdrag 
föreslå reformer för att 

ytterligare stärka arbetet mot 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Utredningen ska bland 
annat analysera förutsättning-
arna för Finansinspektionen att 
effektivt bedriva tillsyn på områ-
det, analysera förutsättningarna 
för bankerna, Finanspolisens 
och andra brottsbekämpande 
myndigheter att bekämpa pen-
ningtvätt och finansiering av ter-
rorism, göra en genomgripande 
analys av ändamålsenligheten i 
den befintliga tillsynsstrukturen 
på området och lämna förslag till 
författningsändringar. Uppdraget 
ska redovisas senast den 31 de-
cember 2020.

Katarina Fast Lappalainen.
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Advokatsamfundet avstyrker 
i ett remissvar förslaget om 
att misstänkta ska kunna få 
strafflindring i utbyte mot vissa 
uppgifter som lämnas. Uppläg-
get är allt för likt ett kronvitt-
nessystem, anser samfundet, 
som ansluter sig till kritiken 
från experten i utredningen.

Utredningen om stora brottmål 
har nu remissbehandlats. Advo
katsamfundet ställer sig i sitt re
missvar positivt till vissa av för
slagen, men avvisar helt tanken 
på att misstänkta som lämnar 
viktiga uppgifter i utredningen 
ska kunna förhandla med åkla
garen om strafflindring.

Advokatsamfundet skriver 
bland annat: ”Förslaget innebär 
ett påtagligt närmande till ett 
kronvittnessystem som allmänt 
skulle undergräva rättssäker
heten i rättsprocessen och un

derminera den grundläggande 
principen om likabehandling. En 
sådan ordning skulle även kun
na öppna upp för en ordning 
med anonyma vittnen och an
dra rättssäkerhetsskadliga mo
ment i det sedan länge gällande 
processrättsliga regelverket för 
bedömning av skuld och straff i 
svenska domstolar.”

Advokatsamfundet ansluter sig 
med sitt svar till advokat Fredrik 

Ungerfälts, expert i utredningen, 
särskilda yttrande. Fredrik Ung
erfält skriver där bland annat att 
de ”förslag som nu lämnas i den 
föreslagna nya paragrafen 23 kap. 
18 c § RB, som ansluter till det ti
digare lämnade förslaget om tidi
ga förhör, är enligt min uppfatt
ning behäftat med så betydande 
nackdelar ur rättssäkerhetssyn
punkt att det inte bör bli före
mål för lagstiftning”.

Nej till strafflättnader 
för utredningsmedverkan

Kostnad för databas ska ge ersättning 
Rörliga kostnader, och delar av 
de fasta kostnaderna, för exem-
pelvis databaser är ersättnings-
gilla konkurskostnader, enligt 
en HD-dom.

Konkursförvaltare kan få er
sättning för informationsin
hämtning som är nödvändig vid 
en konkurs genom exempelvis 

databaser. Det fastslår Högsta 
domstolen, som tagit upp två 
fall där konkursförvaltare be
gärt ersättning för bland an
nat Infotorgs tjänster. 

Tillsynsmyndigheten 
ansåg inte att dessa kost
nader var ersättningsgil
la, bland annat eftersom det en
ligt myndigheten inte gick att 

bedöma om de avsåg konkurs
kostnader eller allmänna 
kontorskostnader som an
ses ingå i arvodet. Enligt HD 
ska dock ersättning utges för 

kostnader som är nöd
vändiga för att kunna ut
föra obligatoriska åtgär

der i varje konkurs, exempelvis 
informationssökningar. 

Advokatsamfundet är kritiskt till förslaget eftersom det  innebär ett påtagligt närmande till ett kronvittnessystem.
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Brottsskadeersättning till 
polisfamilj för mordförsök

En polis i Västerås och 
övriga medlemmar i 
hans familj får 100 000 

kronor vardera i kränknings-
ersättning från Brottsoffer-
myndigheten efter att deras hus 
blivit beskjutet med automat-
vapen. Myndigheten anser att 
familjemedlemmarna varit ut- 
satta för försök till mord. 
Familjen låg och sov på över-
våningen i sitt hem när huset 
besköts med totalt 22 skott från 
ett automatvapen. 

OM FÖRSLAGET

Förslaget läggs fram i utredningen Stora brottmål – nya processrättsliga 
verktyg, och innebär att en misstänkt ska kunna förhandla med åklagaren 
om lämnande av vissa uppgifter i utbyte mot lindring av straff. Om de 
lämnade uppgifterna innebär att utredningen kan bedrivas mer effektivt 
blir det möjligt att belöna den misstänktes medverkan. Förundersökningen 
kan exempelvis begränsas till att gälla viss del, förundersökning om ett 
annat brott än det som den misstänkte delgetts misstanke om kan läggas 
ned, eller så kan åklagaren besluta om ett visst högsta straff för de miss-
tankar som delgetts den misstänkte. Domstolen föreslås vara bunden av 
åklagarens beslut. Den nuvarande strafflindringsbestämmelsen i 29 kap. 
5 § första stycket 5 blir, enligt förslaget, kvar.

HD, mål 
nr Ö 5644-18 

samt Ö 5647-18

Regeringen vill öppna 
för hemlig dataavläsning

Som ett led i sitt 
34-punktsprogram mot 
gängbrottsligheten 

överlämnade regeringen i slutet 
av oktober en lagrådsremiss om 
ett nytt tvångsmedel: hemlig da-
taavläsning. Enligt förslaget ska 
myndigheterna i hemlighet få in-
stallera mjuk- eller hårdvara i en 
teknisk utrustning (till exempel en 
dator, mobiltelefon eller läsplatta) 
och läsa av innehållet, för att på 
det viset övervaka misstänkta. 

Lagrådet pekar i sitt yttrande 
på att förslagets fördelar, för att 
de nya tvångsmedlen ska kunna 
godtas, måste vara proportioner-
liga i förhållande till intrånget i 
enskildas integritet och riskerna 
för informationssäkerheten. Mot 
bakgrund av det underlag som 
lämnas, och med beaktande av 
att hemlig dataavläsning alltid 
ska prövas av domstol som 
ska underrätta Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden om 
beslutet, anser Lagrådet ändå att 
förslagen kan läggas till grund för 
lagstiftning.

Ordningsvakter 
får nya regler

Reglerna om ordnings-
vakter behöver moder-
niseras och effektivise-

ras. Det anser regeringen, som 
tillsatte en utredning som ska 
genomföra en bred översyn av 
de regler som styr ordningsvak-
ternas verksamhet. Till utredare 
har justitierådet Agneta Bäcklund 
utsetts.
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Snabbförfarande i 
brottmål utvidgas

Försöksverksamheten 
med att snabbare kunna 
utreda och lagföra vissa 

typer av brott som genomförs 
i norra Stockholm har enligt 
regeringens bedömningar varit 
framgångsrik. Regeringen har nu 
beslutat att försöksverksamheten 
ska fortsätta efter årsskiftet och 
byggas ut till att omfatta hela po-
lisregion Stockholm. 

Försöksverksamheten har 
pågått i norra Stockholm sedan 
januari 2018. 
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RÅ efterlyser 
lagändringar

Riksåklagaren vill ha 
ökade möjligheter att 
använda hemliga tvångs-

medel. Det framgår av en fram-
ställning till Justitiedepartemen-
tet om ändringar i lagstiftningen 
i rättegångsbalken om hemliga 
tvångsmedel.

För att öka möjligheterna att 
utreda och lagföra framför allt 
grova våldsbrott och förmögen-
hetsbrott som begås i organisera-
de former behövs enligt RÅ bland 
annat utvidgad rätt att använda 
hemlig avlyssning, bättre möjlig-
heter att använda hemlig rumsav-
lyssning, en möjlighet till hemlig 
avlyssning i syfte att utreda vem 
som skäligen kan misstänkas för 
ett brott, samt ett förtydligande 
av att hemlig övervakning även 
kan riktas mot en målsägande i 
syfte att utreda vem som skäligen 
kan misstänkas för ett brott.

Lagrådet: Förslag om 
vapenmagasin otydligt

Som ett led i arbetet mot 
gängkriminalitet och 
skjutningar vill regering-

en kräva tillstånd för innehav av 
vapenmagasin, om inte magasinet 
är avsett för samma ändamål 
som ett vapentillstånd. Förslaget 
föreslås träda i kraft den 1 juli 
2020.

Lagrådet anser dock att lag-
förslaget brister i tydlighet på 
flera punkter, vilket kan orsaka 
tillämpningssvårigheter. Bland 
annat finns ingen definition av lös-
tagbara vapenmagasin.

Advokatsamfundets styrelse 
antog den 3 oktober en ny 
vägledning för advokater och 
advokatbyråer som gäller lag-
stiftningen om bekämpning av 
penningtvätt och terroristfinan-
siering. Den nya vägledningen 
ersätter Advokatsamfundets 
vägledning från 2017.

Från den 1 november 2019 kom
pletteras penningtvättslagen 
från 2017 med särskilda regler 

om tillsyn över och ingripan
den mot advokater och advo
katbolag. Dessutom träder vissa 
skärpta bestämmelser i penning
tvättsregleringen i kraft den 1 ja
nuari 2020. I och med detta har 
också Advokatsamfundets väg
ledning om penningtvättslagen 
uppdaterats.

Advokatsamfundets vägled
ning informerar om lagstift
ningens innehåll och innebörd 
för advokatverksamheten och 

ger ledning i praktiska frågor. 
Vägledningen diskuterar också 
handlingsrekommendationer 
och tolkningsfrågor. Dessutom 
innehåller den information om 
förändringar i Advokatsamfun
dets tillsyn och möjligheter att 
ingripande mot advokater och 
advokatbolag vid tillämpning 
av penningtvättslagstiftningen.

Vägledningen finns på 
www.advokatsamfundet.se.

Ny vägledning för advokater och 
advokatbyråer om penningtvättslagen

Var tredje förtroendevald utsätts för hot eller våld
Trakasserier, hot och våld mot 
politiker har ökat de senaste 
åren, men det är få som anmä-
ler. Det visar en ny rapport från 
Brottsförebyggande rådet.

Var tredje förtroendevald 
(30 procent) uppger att de ut
sattes för trakasserier, hot eller 

våld under 2018, vilket är den 
högsta nivån sedan Brå bör
jade mäta utsatthet bland 
förtroendevalda. Hot och 
trakasserier står för den 
främsta ökningen. 

Det är en större an
del kvinnor än män som 
uppger att angreppen mot dem 

är av sexuell karaktär. Kvin
nor är också något mer oroli

ga för att utsättas för hot, 
våld och trakasserier. 

rapporten bygger på svar 
från drygt 8 000 förtro
endevalda i stat, kom

mun och landsting.

Inte någon gång tidigare har så många förtroendevalda upplevt att de utsatts för trakasserier, hot eller våld i Brås 
undersökning.

Brå: 
Politikernas 
trygghets-

undersökning 
2019
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Överklagande om snabb hand-
läggning ger rätt till arvode
Ett offentligt biträde som över-
klagar Migrationsverkets avslag 
på begäran om snabb handlägg-
ning har rätt till ersättning. Det 
fastslog Migrationsöverdomsto-
len i november.

Biträdet hjälpte en asylsökan
de att överklaga Migrations
verkets avslag i ett ärende om 
snabb handläggning enligt 12 § 

förvaltningslagen, och begärde 
för detta ersättning för en tim
mes arbete. 

Migrationsdomstolen biföll 
överklagandet, men beviljade 
ingen ersättning till biträdet, ef
tersom ärendet enligt domstolen 
inte avsåg frågan om avvisning 
eller utvisning. 

Migrationsöverdomstolen, 
som bland annat inhämtat ett 

yttrande från Advokatsamfun
det, är dock av en annan upp
fattning. I beslutet konstaterar 
domstolen att åtgärder ”som ett 
offentligt biträde vidtar för att 
överklaga Migrationsverkets av
slagsbeslut har ett sådant sam
band med den rättsliga ange
lägenheten i vilken biträdet är 
förordnad att de ingår i uppdra
get”.

Digitaliseringen har skapat möjligheter till nya former av brottslighet, där organiserad brottslighet utnyttjar svår-
spårade betalningslösningar och betalningsupplägg för att distansera sig från brottsligheten.
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Digitaliseringen skapar hot och möjligheter
Välfärdsbrottslighet och digita-
lisering står i centrum när tolv 
myndigheter ger sin lägesbild 
över den organiserade brotts-
ligheten.

Tolv myndigheter ingår i dag i 
myndighetssamverkan mot or
ganiserad brottslighet. I sin lä
gesrapport konstaterar de att 
ganska mycket är sig likt inom 
den organiserade brottslighe
ten: Skattebrott och brott mot 
välfärdssystemen är exempelvis 
vanliga inslag i den organiserade 

brottsligheten. Narkotikabrotts
lighet är en central del för den 
organiserade brottsligheten och 
nära knuten till våldsbrotts
ligheten.

Myndigheterna konstate
rar också att penningtvätt 
ofta är en förutsättning 
för att kunna omsätta 
brottsvinsterna. Den un
derlättas i sin tur av di
gitala lösningar såsom 
kryptovalutor.

De tolv myndigheterna pe
kar också på att digitaliseringen 

har skapat möjligheter till nya 
former av brottslighet, där or
ganiserad brottslighet utnyttjar 

elegitimationer samt svår
spårade betalningslösningar 
och betalningsupplägg för att 
distansera sig från brottslig

heten. Just elegitima
tion är en av de största 
sårbarheterna just nu. 
Samtidigt innebär ock
så digitaliseringen nya 
möjligheter till kontroll 

för myndigheterna, enligt rap
porten.

Myndighets-
gemensam 

lägesbild om 
organiserad 
brottslighet 

2019

Proposition: Regler om 
insiderbrott EU-anpassas

Fler ageranden ska 
omfattas av insiderbrott 
och tillämpningsområdet 

för den svenska straffregleringen 
ska utökas till att omfatta ytterli-
gare en typ av finansiella instru-
ment. Det föreslår regeringen i en 
proposition som överlämnats till 
riksdagen i slutet av november. 
Syftet med förändringarna är att 
få en bättre överensstämmelse 
med det EU-rättsliga regelverket 
på området. Ändringarna görs 
i lagen om straff för marknads-
missbruk på värdepappersmark-
naden och föreslås träda i kraft 
den 1 mars 2020.

Prop. 2019/20:45 Några frågor 
om straff för marknadsmissbruk

Ds ska ge vägledning 
om barnkonventionen

Den 1 januari blir barn-
konventionen svensk 
lag. Nu publiceras en 

vägledning för tolkning och till-
lämpning av barnkonventionen, 
som ska ge stöd i rättstillämp-
ningen. Regeringen har även be-
slutat att ge Barnombudsmannen 
i uppdrag att genomföra utbild-
ningsinsatser om vägledningen 
och att sprida den till myndighe-
ter, kommuner och landsting.

Vägledning vid tolkning och 
tillämpning av FN:s konvention om 

barnets rättigheter (Ds 2019:23)

Svensk-norskt samarbete 
ska motverka terrorism

Den svenska nationella 
insatsstyrkan ska få ge-
nomföra operationer till-

sammans med norska särskilda 
insatsgrupper för att bekämpa 
terrorism, om regeringens pro-
position går igenom. Vid opera-
tionerna ska norska tjänstemän 
få ges polisiära befogenheter i 
Sverige. 

Förslagen, som har sin bak-
grund i ett avtal som Sverige och 
Norge undertecknade i septem-
ber 2018, föreslås träda i kraft i 
april 2020.

Prop. 2019/20:38 
Samarbete mellan svenska och 
norska sär skilda insatsgrupper 

i krissituationer
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Advokat var inte oaktsam i rådgivningen
Högsta domstolen har meddelat 
dom i ett mål om advokats ska-
deståndsansvar vid rådgivning. 
Domen innebär ett klargörande 
av hur aktsamhetsbedömningen 
ska gå till när en advokat läm-
nat rådgivning i skattefrågor.

Om en advokat varit oaktsam i 
sin rådgivning eller inte mås
te avgöras mot bakgrund av 
det aktuella uppdraget. Det 
fastslår Högsta domstolen i 
en dom som rör advokat
råd vid en fastighetsför
säljning.

Målet rör en advokat
byrås rådgivning inför 
fastighetsförsäljning, där 
klienten sökte råd för att undvi
ka skattetillägg. Detta lyckades 

inte. Fastighetsägaren krävde 
då skadestånd för felaktig råd
givning från advokatbyrån. 

Tingsrätten fann först att ad
vokaten inte handlat vårdslöst. 
Hovrätten ändrade sedan do
men och biföll fastighetsbola
gets skadeståndsyrkande. Nu 
ändrar alltså HD domen. 

Huvudfrågan vid HD:s pröv
ning har gällt om rådgivning
en varit oaktsam. HD kon
staterar att bedömningen 

måste utgå från det ak
tuella uppdraget, i det
ta fall att undvika skat
tetillägg. Därefter ska, 
enligt HD, en sedvanlig 
aktsamhetsbedömning 

göras. Bedömningen kan, fast
slår domstolen, inte ta sikte på 

i vilken utsträckning som advo
katens uttalande i en rättsfråga 
står sig vid en senare prövning. I 
stället ska den inriktas främst på 
den metod som advokaten har 
använt sig av och om hans el
ler hennes bedömningar utgör 
en fackmässig undersökning av 
rättsläget som det framstod vid 
tiden för rådgivningen.

sammantaget finner hd att omstän
digheterna i målet inte är sådana 
att advokaten kan anses ha va
rit oaktsam. HD ogillar därmed 
fastighetsbolagets talan, och 
ändrar hovrättens dom även i 
fråga om rättegångskostnader.

Läs mer:
Ordförandens krönika, s. 78.

Huvudfrågan vid HD:s prövning har gällt om rådgivningen varit oaktsam.
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Ett fastighetsbolag genomförde en 
så kallad paketering av fastigheter 
för försäljning till utomstående. 
Något senare underkände Skatte-
rättsnämnden ett liknande upplägg 
i förhållande till en annan part  
(Cypernmålet).

Fastighetsbolaget kontaktade 
då en advokatbyrå för rådgivning, 
för att få klarhet i vad Skatterätts-
nämndens ställningstagande kunde 

innebära för bolaget. I samband 
med rådgivningen lämnade fastig-
hetsbolaget in två kompletteringar 
till Skatteverket.

Skatterättsnämndens beslut i  
Cypernmålet överklagades dock, 
och vid en ny prövning fann nämn-
den att skatteflyktslagen var till-
lämplig i detta mål, något som inte 
prövades första gången.

Med stöd av resonemangen 

i Cypernmålet underkände 
Skatte verket även det aktuella 
fastighetsbolagets transaktioner. 
Skatte verket höjde även fastighets-
bolagens inkomst av näringsverk-
samhet och beslutade om skat-
tetillägg. Kammarrätten påförde, 
efter överklagande, bolaget skatt 
med cirka 164 miljoner kronor och 
skattetillägg med cirka 65 miljoner 
kronor.

HD:s dom den 
7 november 
2020 i mål 

nr T 2841-18

Polisen får använda 
ansiktsigenkänning

Polisen har begärt ett så 
kallat förhandssamråd 
från Datainspektionen 

om sin tänkta användning av 
ansiktsigenkänning mot signale-
mentsregistret för att identifiera 
gärningspersoner. Datainspektio-
nen bedömer att polisens tänkta 
användning av ansiktsigenkän-
ning är laglig men uppmanar 
polisen att slå fast hur länge 
uppgifterna från ansiktsigenkän-
ningen får sparas.

Datainspektionen utökar 
granskning av samtycke

Nu utökas Datainspek-
tionens granskning av 
hur företag använder 

samtycke för att samla in per-
sonuppgifter. Datainspektionen 
inledde sin granskning i juni 2019, 
och granskar nu ytterligare två 
företag, Postnord och CDON.

Datainspektionen har även ut-
ökat den tillsyn som inleddes mot 
Bonnier Magazine and Brands i 
juni med att även granska Bon-
nier News. Granskningarna 
beräknas vara klara under våren 
2020.

Utredning föreslår 
ny terroristbrottslag

Regeringens utredare, 
departementsrådet Ma-
ria Kelt, föreslår att den 

nuvarande lagstiftningen på om-
rådet upphävs och ersätts av en 
ny uppdaterad terroristbrottslag. 
Den nya lagen innebär bland an-
nat att terroristbrottet ska kunna 
omfatta gärningar som riktas 
mot en del av befolkningen. Alla 
svenska brott ska också kunna 
betraktas som terroristbrott om 
de begås med terrorismavsikt 
och allvarligt kan skada ett land. 

Enligt utredningen ska straffan-
svaret för terrorismutbildning och 
uppmaningar till terroristhand-
lingar göras mer heltäckande och 
straffen skärpas för nästan alla 
brott som ingår i lagstiftningen, 
och det införs en generell straff-
skärpningsgrund för brott som be-
gås för att främja terrorism. Maria 
Kelts utredning överlämnades till 
regeringen i slutet av november 
och ska nu remissbehandlas.
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Advokatbranschen 
skapar stora värden

En norsk rapport 
beställd av Advokatfo-
reningen visar att ad-

vokatbyråerna skapar de största 
värdena per anställd av alla 
rådgivare. Utifrån detta hävdar 
rapportförfattarna att det är av 
stor vikt att de norska affärsby-
råernas konkurrenskraft stärks 
för att ta större marknadsandelar. 
Rapporten är framtagen av ana-
lysföretaget Menon Economics.

Källa: www.advokatforeningen.no

Egyptisk MR-jurist 
hotad och angripen

Den egyptiske juristen 
Gamal Eid har under 
hösten utsatts för upp-

repade attacker och hot. Det upp-
ger organisationen Human Rights 
Watch. Gamal Eid är grundare av 
Det arabiska nätverket för infor-
mation om mänskliga rättigheter, 
och Human Rights Watch befarar 
att angreppen initierats av eller 
har kopplingar till den egyptiska 
regeringen. Hittills har polis och 
åklagare varit ointresserade av 
att utreda angreppen. 

Det arabiska nätverket för infor-
mation om mänskliga rättigheter 
grundades 2003 och verkar för 
yttrandefrihet. 2016 belades Ga-
mal Eid med utreseförbud, och en 
domstol beslutade om frysning av 
såväl hans som organisationens 
tillgångar.

Gambia vill sätta stopp för 
Myanmars behandling av 
rohingyerna genom en anmälan 
till Internationella domstolen. 
IBAHRI och många andra män-
niskorättsorganisationer ger 
sitt stöd till Gambias anmälan. 

I mitten av november anmäl
de Gambias justitieminister 
och tillika riksåklagare Abuba
carr Marie Tambadou Myanmar 
till Internationella domstolen i 
Haag. Enligt Gambia har Myan
mar brutit mot konventionen 
om förebyggande och bestraff
ning av brottet folkmord. 

Bakgrunden är Myanmars 
behandling av den muslimska 

minoriteten i landet, rohingy
er. Bara under 2017 tvingades 
minst 700 000 rohingyer att 
fly till grannlandet Bangladesh 
sedan de utsatts för massvåld
täkter, mord och fått hem för
störda. 

Gambias anmälan är den för
sta i sitt slag, där en stat som inte 
är direkt berörd och dessutom 
ligger i en annan världsdel drar 
en annan stat inför domstolen. 

anmälan har tagits emot mycket 
positivt av människorättsorga
nisationer. Den internationel
la advokatorganisationen IBA:s 
människorättsinstitut IBAHRI 
har tillsammans med en rad an

dra organisationer uttalat sitt 
stöd för anmälan. 

I en kommentar säger en av 
IBAHRI:s ordförande, Anne 
Ramberg: ”Detta är den första 
juridiska granskningen av My
anmars grymheter, men den bör 
inte bli den sista. Den ständiga 
terrorn mot rohingyerna måste 
behandlas skyndsamt. Myan
mars agerande strider helt mot 
landets förpliktelser enligt folk
mordskonventionen, och landet 
måste stå till svars för det. Ge
nom sin anmälan skickar Gam
bia ett kraftfullt budskap om att 
folkmord och andra onämnbara 
grymheter inte tolereras av det 
internationella samfundet.”

Gambia drar Myanmar inför 
Haag-domstol för folkmord

Upprörda advokater efter hemligt våldtäktsdirektiv
Stor upprördhet präglar kom-
mentarerna sedan det avslöjats 
att brittiska åklagare har fått 
hemliga direktiv om att 60 pro-
cent av alla våldtäktsåtal ska 
leda till fällande dom. 

Det var Law Societys tidning 
Law Society Gazette som avslö

jade att åklagare inom myndig
heten The Crown Prosecution 
Service (CPS) sedan 2016 fått di
rektiv om att minst 60 procent av 
alla åtal för våldtäkt ska leda till 
fällande domar. Enligt kritikerna 
finns det en överhängande risk 
att åklagarna avstått från att driva 
många ärenden för att bättre leva 

upp till kravet. Under de senas
te åren har rekordmånga våldtäk
ten anmälts i England och Wales. 
Samtidigt är andelen fällande do
mar den lägsta sedan 2008. 

Enligt åklagarmyndigheten 
var 60procentskravet enbart 
en riktlinje, som nu avskaffats. 

Källa: Law Society Gazette

Rohingyer flyr från våld och förtryck i Myanmar/Burma till Bangladesh.

Hongkongs advokatsam-
fund värnar oberoende

”Inget ska sägas eller 
göras som undermi-
nerar domstolarnas 

oberoende eller rättsstaten.” Det 
fastslår Hongkongs advokatsam-
fund. Samfundets skriver också 
att domstolarnas oberoende är 
”grundläggande för regionens 
common law-system”. 

Uttalandet är en reaktion på att 
företrädare för Kinas parlament, 
Nationella folkkongressen, nyli-
gen uttryckt sitt missnöje med en 
domstol i Hongkong. Domstolen 
fastslog att Hongkongs chefsmi-
nister Carrie Lams maskerings-
förbud inte var förenligt med 
lagen. 

Källa: Law Society Gazette
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David Miliband är ordförande 
och vd för den humanitära 
biståndsorganisationen 
 International Rescue 
 Committee sedan 2013.
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Årets mottagare av Stockholm Human Rights Award, SHRA, 
är David Miliband och International Rescue Committee. 
David Miliband ser en komplex värld med ökad polarisering 
och falsk propaganda. Fast han ser även möjligheter när med-
vetenheten om mänskliga rättigheter växer sig allt starkare.
TEXT: TOM KNUTSON

Det är söndag eftermiddag, skymnings
tid, en kall novemberdag när David 
Miliband och hans assistent Lucy 

Keating anländer i taxi till ett närmast öds
ligt Advokatsamfundskansli på Djurgården 
i Stockholm. Endast vaktmästare, fotograf 
och redaktör är på plats för att ta emot årets 
SHRApristagare. Det är dagen före den hög
tidliga prisceremonin i Berwaldhallen mån
dag den 4 november.

Vid den inledande fotograferingen intar 
David Miliband olika egenvalda poser och 
blickar självsäkert in i den svarta kamera
linsen. Det är uppenbart att han är van vid 
situationen. Trots att David Miliband rest 
direkt från Beijing till Stockholm och enligt 
egen utsago är jetlaggad så ger han ett inten
sivt och entusiastiskt intryck.

Under 90 och 00talen klättrade David 
Miliband stadigt inom det brittiska Labour
partiet och hade olika ministerposter. Men 
när den dåvarande partiledaren Gordon 
Browns efterträdare skulle utses besegrades 
David av sin yngre bror Ed. David Miliband 
valde då att lämna politiken för att i stället 
leda International Rescue Committee, IRC, 
vilket han har gjort sedan 2013.

Att IRC och han själv utsetts till årets pris

tagare gör honom mycket glad. Han menar att 
till stor del går priset till IRC:s medarbetare 
runt om i världen, som Miliband 
anser bedriver ett fantastiskt ar
bete för de människor som be
rövats sina mänskliga rättigheter 
eller är offer för krig. För de som 
är rättslösa eller flytt till länder 
där de ofta inte får flyktingsta
tus, och inte minst för kvinnor 
och barn, som har sämst tillgång 
till sociala nätverk och ekono
miska rättigheter.

David Miliband konstaterar 
att timingen knappast kunde 
ha varit bättre. För cirka ett år sedan beslöt 
IRC att ett kontor skulle upprättas i Sverige. 

Dessutom har IRC nyligen lanserat en svensk 
webbplats. SHRApriset och själva ceremo

nin innebär ett perfekt tillfälle 
att skapa uppmärksamhet och 
informera om IRC:s verksam
het.

– Vi har bestämt oss för att 
fördjupa kontakterna med det 
svenska civilsamhället, säger 
David Miliband och knackar be
stämt i bordsskivan. Han talar 
snabbt, retoriskt skickligt och 
med det typiska uttal som kän
netecknar välutbildade i Eng
land – inte så konstigt eftersom 

han studerat vid Oxford.
Vi sitter i generalsekreterarens arbetsrum 

vid det runda bordet. David Miliband leker 
roat med en flasköppnare som han vänder 
och vrider på intensivt.

Miliband berättar att sedan tidigare har 
IRC ett långtgående samarbete med svenska 
myndigheter. Han talar varmt om den svens
ka regeringen och det svenska samhället i 
stort. Som Miliband ser det är Sverige en 
viktig spelare i det humanitära systemet, och 
den svenska allmänheten med sitt långva
riga engagemang i humanitära frågor skulle 

Att göra skillnad

» 

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD 2019

”VI HAR BE
STÄMT OSS 

FÖR ATT FÖR
DJUPA KONTAK
TERNA MED DET 
SVENSKA CIVIL

SAMHÄLLET.”

PERSONLIGT

Familj: Fru, Louise Shackelton, violinist. Två 
barn, 14 och 12 år.
Gillar: Cricket, fotboll ”följer Arsenal” och kultur. 
Övrigt: Har skrivit boken Rescue: Refugees and 
the Political Crisis of Our Time. ”Jag är stolt 
över min lilla bok. Det är svårare att skriva 
kort än långt. En liten summa går till IRC för 
varje bok som säljs. Jag tror fortfarande på det 
skrivna ordet liksom det talade ordet.”
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kunna vara intresserad av IRC:s verksamhet. 
Dessutom tror man att svenska organisatio
ner och företag skulle kunna vara intresse
rade av IRC och även stödja organisationen 
ekonomiskt.

STARKT GENOMSLAG
Det som David Miliband är mest 
nöjd med att ha varit med och 
genomfört är att IRC stärkt sitt 
genomslag på de platser man är 
verksam.

– Vårt kännetecken är vår för
måga att leverera storskaligt och 
med ett stort genomslag. Inte 
bara antalet människor som vi 
hjälper. Vi hör till de främsta på 
området på grund av en rad oli
ka aktiviteter, säger han och till
lägger att IRC har ett avgörande 
inflytande på många människors 
liv.

Vad är mest frustrerande i ditt 
uppdrag?

– Att många människor tror 
att de humanitära problemen 
är olösliga. Därför är SHRA en 
viktig plattform, och att få förklara det ge
nomslag som vi har eftersom en del av det 
så kallade populistiska narrativet är att bi
stånd inte fungerar. Fast vi kan visa att det 
fungerar, säger han bestämt.

ETT NYTT LÄGE
I Sverige liksom i många andra länder i Eu
ropa har inställningen till flyktingar och mig
ranter förändrats efter den stora flyktingvå
gen 2015–2016. I åtskilliga länder domineras 
debatten och mediernas skildringar av kopp
lingen mellan flyktingar och migration med 
segregation, utanförskap och kriminalitet. 
Till bilden hör också återkommande rap
porter om rasism och antisemitism såväl i 
Sverige som i andra europeiska länder.

– Det råder en polariseringens tid snarare 
än tillbakagång, som många ofta talar om och 
man menar att vägen är enkelriktad. Mitt in
tryck är att vissa människor är väldigt arga 
på flyktingar, eller den påstådda misskötsam
heten bland flyktingar. Å andra sidan finns 
människor som anser att det är en viktig del 
i Europas ansvar som ett civiliserat samhälle 
att bistå människor i nöd. Den första poäng
en är att det har blivit en polarisering. Den 
andra är det råder en förvirring, där män
niskor inte förstår skillnaden mellan flyk
tingar och migranter, säger David Miliband 
och fortsätter:

– Det förekommer även en hel del falsk 
propaganda och falska nyheter. President 
Trump ägnade en del av sin valkampanj åt 
att klaga på elva miljoner immigranter som 
saknade dokument. I det blandade han sedan 

in syriska flyktingar, som om de 
vore desamma. 

En medveten förvirring?
– Ja, vi kallar det designad 

förvirring (disorder by design), 
säger David Miliband samtidigt 
som han lägger ifrån sig flask
öppnaren för att strax efteråt 
plocka upp en kapsyl som han 
nyfiket vrider och vänder på 
innan han  tar några klunkar 
Ramlösa.

Men det finns också en tred
je aspekt som är viktig att inte 
glömma bort, enligt Miliband, 
som handlar om diplomatins 
misslyckande. Ansvaret för miss
lyckandet är delvis lokalt men 
ansvaret finns även i det politis
ka systemet, och i det har Väst
världen ett betydande inflytande.

– Men jag tror att frestelsen i 
västerländsk politik att endast fokusera på 
de närliggande frågorna och försumma ut
rikesdiplomati delvis är ett resultat av trau
mat efter Irakkriget etc. Vi måste vara ärliga 
och uppmärksamma den här polariseringen 
och förvirringen. Men vi måste också arbeta 
uppströms med diplomati. Vilket är lättare 
sagt än gjort, slår han fast.

ANGRIP ORSAKERNA
Det finns en hel del goda kunskaper om hur 
flyktingar kan integreras i samhället, poäng
terar David Miliband. Men man kan inte en
dast behandla symptomen. Även orsakerna 
måste angripas. Enligt Miliband handlar det 
om olika delar: diplomati, utveckling och sä
kerhet. 

– Om man i dagens värld lämnar problem 
åt sitt öde kommer de att gro och så små
ningom drabba dig, säger han och tillägger:

– Världen har skapats till en underbar plats 
med människor och kulturer som vi inte kän
ner. Det betyder inte att vi måste anpassa 
oss, eller ta efter någon annans kultur. Men 
man kan lära sig av andra kulturer. Och när 
andra människor är i nöd så finns det en skyl
dighet att hjälpa dem. Om man behandlar an
dra som främlingar, så uppstår djungelns lag. 
Och det fungerar inte. Den historiska läxan 
handlar om människor som hjälper varandra.

Har vi glömt det i dag?
– En del har glömt, andra inte. Det är där

för vi ser en polarisering och inte en tillba
kagång.

Är du optimist eller pessimist?
– Det är en mycket bra fråga, som jag bru

kar undvika genom att citera dem som be
sökt DRK, Demokratiska republiken Kongo. 
Om man ser till statistiken blir man depri
merad. Fast ser man människorna blir man 
hoppfull, säger han och tillägger:

– Vill man vara optimist får man se till vad 
människor gör. Detta säger jag på fullaste all
var: om kvinnor som utsätts för våld i Kon
go, om föräldrar som räddat sitt barn från 
Syrien, om rohingyer som flytt till Bangla
desh inte ger upp. Då har inte vi andra rätt 
att ge upp!

JURIDIKEN OCH ADVOKATER
David Miliband anser att det är viktigt med 
att vara tydlig med vad mänskliga rättighe
ter är. Det är därför han talar mycket om att 
det i dag råder en tid av straffrihet i krigszo
ner. Och det är något som IRC arbetar mot.

Juridik och advokater kan bidra till stärk
ta mänskliga rättigheter på olika sätt, menar 
Miliband. I Irak har advokater lämnat yrket 
för att i stället arbeta för ICR med att hjälpa 
internflyktingar att bevisa att de är laglydiga 
medborgare och inte medlemmar av terro
ristsekten IS. 

– Det handlar om att använda juridiken 
som ett verktyg för att utrusta människor, 
och ge dem möjligheten att leva ett anstän
digt liv, säger David Miliband som anser att 
en av juridikens uppgift är att ställa makten 
till ansvar. Det betyder ibland att försvara 
människor. Ibland att åtala människor, säger 
Miliband och fortsätter:

– Juridiken är, eller borde vara, ett verktyg 
för social rättvisa. 

Det pro bonoarbete och den finansiel
la hjälp som många advokater bidrar med 

» 

”VÅRT KÄNNE
TECKEN ÄR VÅR 
FÖRMÅGA ATT 

LEVERERA STOR
SKALIGT OCH 

MED ETT STORT 
GENOMSLAG. 

INTE BARA ANTA
LET MÄNNISKOR 
SOM VI HJÄLPER. 

VI HÖR TILL DE 
FRÄMSTA PÅ OM
RÅDET PÅ GRUND 
AV EN RAD OLIKA 

AKTIVITETER.”

» 

CV

David Miliband är född i London 1965. Han tog 
examen i filosofi, statskunskap och ekonomi vid 
universitetet i Oxford 1987 och studerade där-
efter statskunskap som Kennedy-stipendiat vid 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
David Miliband har haft en framstående politisk 
karriär i Storbritannien. Han blev ledamot av 
det brittiska parlamentet 2001, ett uppdrag som 
han behöll i 12 år. 2006 utsågs David Miliband 
till miljöminister i den brittiska regeringen. Från 
2007 till 2010 tjänstgjorde han som Storbritan-
niens utrikesminister. 2013 lämnade Miliband 
sin plats i parlamentet för att bli chef för IRC.
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Under 90- och 00-talen 
klättrade David Miliband 

stadigt inom det brittiska 
Labourpartiet och hade 

olika ministerposter.
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Nu släpper vi den andra  
generationen av ett tvättäkta 
molnsystem för advokater.

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

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

är verkligen viktigt, poängterar David Mi
liband. Och även solidariteten mellan ad
vokater i olika länder, framhål
ler han.

BLANDAD BILD FÖR MR
Utvecklingen för de mänskliga 
rättigheter, och demokratins ut
bredning på en global nivå såg 
under många år ljus ut. Men se
dan en lång tid tillbaka är bilden 
betydligt mer grumlad. Det har 
definitivt varit en demokratisk 
recession under en följd av år, 
enligt Miliband.

– Bilden för de mänskliga rät
tigheterna är mer blandad. Å 
ena sidan råder en ökad global 
medvetenhet om de mänskli
ga rättigheterna. Å andra sidan 
finns det fler starka stater som 
kränker de mänskliga rättigheterna. Dessut
om finns det ickestatliga aktörer som är helt 
ointresserade av mänskliga rättigheter, säger 
han och tillägger:

– Jag vill inte att det ska låta som att jag 
gör saker och ting komplicerade. Men jag vill 

inte hamna i fällan och säga att 
allt går åt helvete eftersom det 
inte är hela sanningen. Det finns 
inte en enda riktning i historien 
och inte ett enda slut.

Det har skett positiva föränd
ringar i världen, inte minst har 
kvinnors ställning förbättrats, 
poängterar David Miliband.

– Det är bättre att födas till 
kvinna i dag än någon gång ti
digare i historien. Om du föds 
som flicka har du större chans 
att få skriva din egen biografi än 
någon gång tidigare i historien. 
Men det betyder inte att köns
diskrimineringen har upphört, 
säger Miliband och fortsätter:

– Vi vet att i de svåraste si
tuationerna så drabbas kvinnor och flickor 
värst. De är inte bara mest sårbara. De är 
också förfördelade i frågor om inkomst, vård 
och hälsa, utbildning.

En ytterligare faktor som komplicerar bil
den för de mänskliga rättigheterna, enligt 
David Miliband, är att autokratier för första 
gången på 120 år kan visa större BNP än de 
demokratiska staterna. Han anser att auto
kratierna stärker sin ställning och har blivit 
mäktigare, och det innebär en utmaning för 
de mänskliga rättigheterna.

– I den här komplicerade situationen är 
det personliga ansvaret väldigt viktigt. De 
som har individuella mänskliga rättigheter 
måste använda sig av dem, och även agera 
för de människor som inte har dem, säger 
han allvarligt.

» 

”Å ENA SIDAN 
RÅDER EN ÖKAD 
GLOBAL MEDVE
TENHET OM DE 

MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERNA. 
Å ANDRA SIDAN 
FINNS DET FLER 
STARKA STATER 
SOM KRÄNKER 
DE MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETERNA.”

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

Organisationen som senare blev International 
Rescue Committee, IRC, grundades 1933 på ini-
tiativ av fysikern och flyktingen Albert Einstein. 
I dag är IRC en av världens största biståndsor-
ganisationer. Man hjälper människor vars liv är i 
spillror på grund av konflikter och katastrofer. I 
IRC arbetar 13 000 anställda och 15 000 volontä-
rer på cirka 190 platser i mer än 40 länder, bland 
annat Myanmar, Syrien och Jemen, där man 
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www.sprakservice.se

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

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

Tolkning & översättning

Hoppet, enligt Miliband, står till att män
niskors ökade egenmakt så småningom leder 
till en större respekt för individen, för det 
är kärnan i vad mänskliga rättigheter hand
lar om.

CIRKELN SLUTS
David Milibands föräldrar var judiska flyk
tingar som kom till Storbritannien i samband 
med andra världskriget. Men han tror inte att 
föräldrarnas bakgrund har haft någon större 
påverkan eller inflytande på hans yrkesval 
och karriär.

– Mina föräldrar liksom många andra över

levare skyddade mig från vad de hade växt 
upp med. På det sättet har jag förmånen att 
leva i en tid av säkerhet, inte 
en tid av straffrihet eller inte 
en tid av orättvisa eller över
grepp. Det är som om cirkeln 
sluts. Jag skulle inte vara här 
om inte Storbritannien hade 
tagit emot mina föräldrar som 
flyktingar. Så fastän flykting
ar, internflyktingar, krigsof
fer i dag inte är judar som flyr 
från Europa så finns det något 
poetiskt i att kunna ge något 
tillbaka, säger David Miliband 
och lutar sig fram över bordet 
och börjar plocka med pappren 
framför sig som innehåller in
tervjufrågorna. 

När Miliband blickar framåt 
i tiden väljer han att citera H. G. 
Wells: ”Historien är en tävling mellan utbild
ning och katastrof”.

– När världens befolkning, på 7,5 miljarder, 
är mer sammankopplade och mer utbildade 

än någonsin tidigare, måste vi inse att vi är 
mer än nittionio procent lika och att bara en 

procent skiljer oss åt. Om vi foku
serar på skillnader i hudfärg och 
religion så kommer mänsklighe
ten att skada sig själv. Men om 
vi kommer ihåg att vi har samma 
blod så har vi hopp.

I det här globala perspektivet, 
återigen är du optimist eller pes-
simist?

David Miliband skruvar på sig 
och värjer sig obekvämt.

– Självklart kommer jag inte att 
säga att jag är pessimist. Det bäs
ta sättet att svara är att säga att vi 
har mer resurser att göra gott än 
någonsin tidigare i människans 
historia, vi borde inte slösa bort 
den möjligheten. ¶

» 

”DET BÄSTA 
SÄTTET ATT SVA
RA ÄR ATT SÄGA 
ATT VI HAR MER 
RESURSER ATT 
GÖRA GOTT ÄN 

NÅGONSIN TIDI
GARE I MÄNNI

SKANS HISTORIA, 
VI BORDE INTE 

SLÖSA BORT DEN 
MÖJLIGHETEN.”

SAMTAL MED PRISTAGAREN – VÄND!

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

förser utsatta med allt från rent vatten, tak över 
huvudet och sjukvård till skolundervisning och 
försörjning. 

Under 2018 hjälpte IRC och dess internationel-
la samarbetspartners 2 175 barn och föräldrar 
som sökte asyl i USA. Dessutom omlokalisera-
des 5 374 flyktingar och innehavare av särskilt 
immigrantvisum till USA till 25 städer.

Läs mer: https://se.rescue.org/
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Årets SHRA-pristagare 
vill hellre tala om lösningar 

än om problem. Utom 
kanske när det kommer till 

situationen i hemlandet 
Storbritannien, där David 

Miliband är djupt bekymrad 
över utvecklingen.

TEXT: ULRIKA ÖSTER

Det var en till synes avspänd och slag
färdig pristagare som efter själva pris
ceremonin samtalade med Internatio

nal Bar Associations vd Mark Ellis på scenen 
i Berwaldhallen. Samtalet rörde sig från Mi
libands uppväxt, via dagens flyktingkris till 
Brexit. Att det var en djupt engagerad män
niska och före detta politiker som satt på 
scenen var tydligt; Mark Ellis hade många 
gånger svårt att hinna flika in frågor i pris
tagarens intensiva ordflöde.

I slutet av 2018 levde 70,8 miljoner män
niskor som flyktingar i världen, en siffra som 
får det att svindla. David Miliband själv vill 
dock inte gärna tala så mycket om antalet. 

– Vår största utmaning i dag är den känsla 
av hopplöshet som sprider sig, sa Miliband, 
och fortsatte:

– Människor är inte likgiltiga, men de upp
lever att de inte kan göra något. Det är en 
annan sak. Och att prata för mycket om om
fattningen av flyktingkrisen bidrar till den 
känslan.

David Miliband varnade därför organisa
tioner och andra aktörer som försöker stödja 
flyktingar för att ständigt lyfta fram det li
dande de vill motverka. I stället måste man, 
som han uttrycker det, ge sig in i ”lösnings
branschen”. 

För att hitta lösningar måste organisatio
nerna också vara beredda att ompröva tidi
gare sätt att arbeta. Traditionellt flyktingbi
stånd handlar mycket om att skicka tält och 
annan utrustning till flyktingläger. Men i dag 
lever en stor del av flyktingarna i stället i stä
der, och de är på flykt under långa perioder. 
Därför förespråkar David Miliband och IRC i 
stället insatser i form av kontanta bidrag och 
möjligheter att arbeta till flyktingarna, lik
som utbildning till barn på flykt, men också 

makroekonomiskt stöd till de länder som tar 
emot flyktingar. 

Mark Ellis tog upp klimatförändringar
na, som enligt alla beräkningar kommer att 
tvinga miljontals människor att flytta.  Ellis 
anade att dagens internationella rätt inte rik
tigt fungerar för denna grupp. Ja, sa David 
Miliband, den förestående klimatflyktingkri
sen kan innebära att definitionen av en flyk
ting utmanas. Men:

– Personligen tycker jag att det är skillnad 
mellan en person som tvingas lämna sitt land 
efter hot från dödspatruller, och den som 

tvingas flytta från en del av landet till en an
nan på grund av klimatförändringar.

HAR BLIVIT POLARISERING
Krisen i dag är en flyktingkris, fastslog Da
vid Miliband, och drivs främst av att ett an
tal stater i världen är svaga och konfliktdrab
bade. Det rättsliga skyddet för flyktingen är 
också mycket starkare än för den ekonomiskt 
drivna migranten. 

– Det kan vara svårt att säga detta, men jag 
tycker att det är rätt. Det är rätt att bagaren 
som bombats bort från sitt bageri ska ha fler 

Kampen för humanistiska värden  måste bygga på förnuft och känsla
SAMTAL MED PRISTAGAREN

David Miliband tog emot priset av Mia Edwall Insulander och Horacio Bernardes Neto.



ADVOKATEN NR 9 • 2019 23

REPORTAGE

Kampen för humanistiska värden  måste bygga på förnuft och känsla

rättigheter än den som väljer att lämna sitt 
land för att få bättre ekonomiska förutsätt
ningar. Det innebär också att vi kan kräva 
att länder ger skydd åt flyktingar, men att de 
samtidigt har frihet att besluta om invand
ring i landet, sa David Miliband.

David Miliband vände sig alltså mot att 
flyktingar och andra migranter behandlas 
som en enhet. Men är det inte just det som 
sker nu, undrade Mark Ellis, med hänvisning 
till flyktingmotstånd och populism. David 
Miliband ville dock inte överbertona natio
nalismens makt i debatten. 

– Visst finns det i dag en stark nationalis
tisk och populistisk strömning i politiken. 
Men för varje person i Dallas, Texas, som 
fruktar flyktingar finns det någon som säger: 
”vänta nu, min familj kom som flyktingar”. 
Därför vill jag inte säga att de humanistiska 
värderingarna gått förlorade. Snarare har det 
skett en polarisering i hur man ser på dessa 
värderingar. 

Enligt David Miliband krävs det nu att de 
som står för de humanistiska värdena tar 
plats i debatten. 

– För även om det inte stämmer att huma

nismen försvunnit så kommer den att göra 
det om vi inte slåss för den, sa han, och till
lade att den kampen måste föras med både 
förnuftsargument och känsla och att den kan 
komma att ta tid. 

BREXIT KAN INTE FIXAS SNABBT
Trots optimismen var David Miliband 
 bekymrad över utvecklingen i USA. Mark 
Ellis påpekade då att Milibands hemland, 
Storbritannien, med Brexit tycks röra sig i 
samma riktning som USA. Och Miliband höll 
med. Skämtsamt konstaterade han att han 
till slut förstått att även Brexit har en stor 
fördel.

– För tre år sedan talade man om Swexit, 
att Sverige skulle lämna EU. Det gör ingen 
nu. Brexit har räddat er från den diskussio
nen, fastslog David Miliband, för att sedan 
genast bli allvarlig.

– En av de saker som gjort mig stolt över 
att vara britt är hur Storbritannien har ut
vecklats med EUmedlemskapet de senaste 
30–40 åren, sa han. 

David Miliband kritiserade också premi
ärminister Boris Johnsons löften om att ”fixa 
Brexit”. Det enda som kan ”fixas” nu är själva 
utträdet, sa Miliband, medan den nya relatio
nen mellan Storbritannien och EU återstår 
att förhandla om. 

– Vi kommer att hålla på med att ”fixa” 
Brexit i fem–tio år, fastslog David MIliband.

Han pekade också på att Storbritannien nu 
står inför den enorma utmaningen att åter
uppbygga sitt demokratiska system. 

– Det sociala kontraktet är förlorat för sto
ra grupper av människor, vi har upplevt ett 
olagligt försök att stänga parlamentet och 
drottningen har dragits in i politiken för att 
det inte finns någon skriven konstitution. Nu 
står vi inför ett stort reparationsarbete för 
att återupprätta demokratin inför medbor
garna, sa David Miliband. 

Med alla dessa utmaningar för Storbritan
nien, och ett kommande val i december: När 
kommer då David Miliband tillbaka till poli
tiken, undrade Mark Ellis, och syftade på Mi
libands försök att bli partiledare för Labour 
år 2010. Men Miliband ville inte svara på den 
frågan, utan konstaterade att man inte kan 
leva sitt liv som en serie repriser.

– Jag känner mig lycklig att ha fått arbeta 
med politik och att nu få verka i en organi
sation som jag tror på och där jag får om
sätta mina värderingar i praktiken, sa han. ¶

David Miliband tog emot priset av Mia Edwall Insulander och Horacio Bernardes Neto.
IBA:s vd Mark Ellis ledde samtalet med David 
Miliband om aktuella frågeställningar.

Pristagaren David Miliband tog tillfället i akt att 
nämna flera brännande frågor för världen i sitt 
tacktal.
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När kriminalpolitiken  blir kontraproduktiv
sveriges justitieminister berömmer sig av att ha skärpt straff 
mer än troligen någon annan justitieminister. I en debatt 
i TV i oktober uttalar partiledare att signaler ska skick
as genom att inte gå med på mängdrabatt för våldtäkt, 
att vissa brottslingar kanske inte alls ska släppas ut, att 
brottsoffren ska upprättas genom längre straff för gär
ningsmännen, att tiden i anstalt ska förlängas av behand
lingsskäl, och att ”grovt kriminella 15åringar” inte längre 
ska hanteras av socialtjänsten.  

Kanske ska den ökande inriktningen på straff i svensk 
kriminalpolitik främst förstås som ett politiskt spel, som 
ett sätt att framstå som politiskt kraftfull då andra frågor 
är för svåra. Det kan också vara ett försök att markera 
position för att inte bli anklagad för att vara ”soft on cri
me” i ett klimat starkt präglat av lag och ordning. Detta 
skulle förstås ingen politiker tillstå. Tillfrågad skulle 
man svara att brottsutvecklingen är alarmerande och att 
skärpta straff, fler poliser och mer människor i fängelse 
är nödvändigt för att få ned brottsligheten. 

Att sådana förväntningar på hårdare tag inte har stöd 
i forskningen tillåts inte störa den politiska retoriken. 
Pressade skulle politikerna kanske svara att viss forsk
ning trots allt pekar på att lagstiftning och rättsväsen
de kan ha avskräckande och oskadliggörande effekter. 
Och även om effekterna är små och tillfälliga måste alla 
medel tillgripas för att få bukt med en mycket allvarlig 
situation. De ökade utgifterna för rättsväsendet kommer 
också att kunna vägas upp av de minskade kostnaderna 
av brottsligheten.  

det är här kriminalpolitiken går fel. Effektivitetskriteriet, 
om än empiriskt mycket tveksamt vad gäller straffskärp
ningar, är inte det enda eller ens det viktigaste skälet 
för lagstiftning och lagtillämpning. Att riksdagen genom 
strafflagstiftning vill åstadkomma allmänpreventiva ef
fekter är grunden för kriminaliseringar och straffskärp
ningar och är förstås helt legitimt. Dock riskerar själva 
föreställningen om att straffets funktion främst är att 

bekämpa brott komma i konflikt med klassiska juridiska 
principer. 

Nils Jareborg, professor emeritus i straffrätt, har ställt 
två typer av straffrättspolitik mot varandra, den defensi
va och den offensiva. I den defensiva modellen är straffet 
undantaget och ska användas återhållsamt. Rättssäker
hetskrav ska vara hårda och skyddet mot statligt makt
missbruk ska vara starkt. Kriminalisering av förfältsbrott 
ska begränsas och likaså handlingar som innebär risk 
eller fara snarare än faktiskt skada. Denna modell för 
straffrättspolitik knyter tydligt an till regeringsformen 
om medborgarnas skydd mot påtvingade ingrepp från 
staten i den personliga integriteten.  

Den offensiva modellen präglas av att strafflagen blir 
ett instrument för social förändring och bekämpning av 
sociala problem. Här finns inga egentliga restriktioner 
för ny och uppkriminaliseringar. Personlig integritet 
får oftast stryka på foten för påstådda effektivitetskrav. 
Skyddsvärda intressen utökas till att i större utsträck
ning gälla staten och en anonym allmänhet. Riskbedöm
ningar och farebrott får större betydelse. Denna modell 
har blivit alltmer dominerande.

I Sverige har sedan länge strafflagstiftningen expande

GÄSTKRÖNIKA

HENRIK THAM
Den ökande inriktningen på 
straff i svensk kriminalpolitik 
kan ge ett annat resultat än 
vad politikerna önskar.  Henrik 
Tham, professor emeritus, 
varnar för att det i stället kan 
leda till ökad fientlighet mot 
polisen och minskad tilltro 
till myndigheter. Och det i sig 
ökar risken för brott.
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rat kraftigt. Den tidigare ambitionen att genom ned och 
avkriminaliseringar begränsa straffandet har i stort sett 
upphört. Tvångsmedelslagstiftningen har likaledes va
rit under stark tillväxt. Polisen ska tillföras 10 000 nya 
tjänster – även om satsningen på 3 000 nya poliser för 
några år sedan följdes av minskad brottsuppklaring. 

Regeringen för nu fram förslag på bland annat skärp
ta straff för dem som förmår unga att begå brott, för 
smuggling av vapen, för allvarliga våldsbrott, för över
grepp i rättssak, för skyddande av brottsling, för organi
serade stölder och bostadsinbrott och  för överlåtelse av 
narkotika. Återhållsamheten i strafflagstiftningen före
faller fjärran.  

Vissa förslag på straffskärpningar och andra åtgärder 
från skilda riksdagspartier ska inte gälla allmänt utan 
begränsas till särskilda grupper och platser. Straffen 
för brott kopplade till kriminella uppgörelser ska hö
jas, gängrelaterad brottslighet ska leda till fördubblade 
straff, och i särskilda zoner i utsatta områden ska poli
sen kunna utföra visitationer utan misstanke om brott. 
Regeringen lägger också förslag om att fel attityd under 
anstaltstiden ska kunna leda till längre tid i fängelse ef
ter bedömning av kriminalvårdspersonal. Dessa förslag 
är tydliga exempel på att likhet inför lagen åsidosätts 
och att rättssäkerheten urholkas. Risken för upplevd 
orättvisa förefaller påtaglig. 

i det goda syftet att stävja sexuella övergrepp har våld
täktsbegreppet utvidgats och straffet höjts sex gånger se
dan 1980talet. Ytterligare straffskärpning har aviserats 
av regeringen. Om lagstiftningen hittills haft någon effekt 
är högst oklart. Om denna ständiga förändring av våld
täktslagen och andra strafflagar är förenlig med föreställ
ningar om straffvärde och rättvisa kan ifrågasättas. 

På narkotikaområdet kan såväl lagstiftningen som lag
tillämpningen ifrågasättas utifrån den defensiva straff
rättsmodellen. Utgångspunkten i risk förknippad med 
narkotika snarare än faktisk skada är ett tydligt exempel 

på offensiv straffrättspolitik. Kriminaliseringen av själva 
bruket av narkotika har lett till att polisen med tvång tar 
omkring 37 000 prov av kroppsvätskor varje år. Ett allt 
större antal prov visar sig ge negativa resultat, bland de 
yngsta omkring hälften. Polisen har också visats kon
centrera provtagningen till fattigare och mer invandrar
täta områden där andelen unga som använder narkotika 
enligt undersökningar av självdeklarerad konsumtion är 
lägre än i rikare områden. Erfarenhet och studier visar 
här att både konsumtionsförbudet och tillämpningen av 
lagen upplevs djupt orättvis och starkt kränkande. 

Internationell forskning pekar tydligt på att männi
skor tillmäter en rättvis behandling från polisens sida 
stor betydelse. Bemötande som upplevs som orättvist 
leder till förbittring och minskad benägenhet att följa la
gen och att lyda eller hjälpa polisen. Medborgarna kan 
till och med prioritera rättvis behandling framför brotts
bekämpning. Detta är vad som i USA kommit till uttryck 
i rörelsen Black Lives Matters. I Sverige äventyras res
pekten för polisen av bland annat den inre utlännings
kontrollen, där personer med ”utländskt utseende” kan 
stoppas flera gånger per dag.

politikerna stiftar lagar i brottsbekämpande syfte. Till
lämpningen läggs på poliser som ska sikta in sig på vissa 
grupper och områden och som ska agera proaktivt och 
öka brottsuppklaringen. Riskerna är här stora att en 
eventuell effektivitet sätts före en processuell rättvisa. 
Proaktivt polisarbete, razzior och tillslag ökar med nöd
vändighet risken för konfrontationer och aggressivt be
teende. Resultatet blir ökad fientlighet mot polisen och 
minskad tilltro till myndigheter. Detta ökar i sin tur ris
ken för brott.  

Lagens kärna är rättvisa, inte brottsbekämpning. Poli
tikerna borde reflektera över detta.

Henrik Tham
Professor emeritus, Stockholms universitet

När kriminalpolitiken  blir kontraproduktiv

GÄSTKRÖNIKA
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Över 750 advokater och biträdande 
jurister deltog vid de nionde Advokat-

dagarna. De två dagarna bjöd på 
ett gediget utbildningsprogram, 

men också spännande diskussioner 
om advokatrollens framtid. 

TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON, ULRIKA ÖSTER

A dvokatdagarna, som i år hölls den 
24–25 oktober, samlade rekordmånga 
deltagare, över 750 stycken. General

sekreterare Mia Edwall Insulander hälsade 
alla välkomna och konstaterade att det vis
serligen var hennes första advokatdagar som 
generalsekreterare, men att hon faktiskt var 

med och planerade för de första Advokat
dagarna i en arbetsgrupp redan 2011. Sedan 
dess har hon också medverkat som före
läsare. 

advokatdagarna fyller enligt Mia Edwall Insu
lander en viktig funktion genom att föra ad

vokater samman. De bidrar därmed till att 
uppnå stadgarnas formulering om ett enat 
samfund. 

– För att vidmakthålla ett oberoende Ad
vokatsamfund som gör skillnad och som kan 
påverka krävs att vi alla advokater kan iden
tifiera oss med vårt yrke. Att vi alla advoka

Rekord igen för   Advokatdagarna
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ter kan känna en gemensam yrkesidentitet. 
Först då blir Advokatsamfundet den kraft 
i samhället som med auktoritet kan påtala 
brister och fästa lagstiftarens och samhäl
lets uppmärksamhet på dålig lagstiftning el
ler dålig rättstillämpning, sa Mia Edwall In
sulander.

advokatsamfundets ordförande Christer Da
nielsson talade i sin välkomsthälsning sär
skilt om advokaternas roll i den aktuella 
rättspolitiska debatten och betonade att det 
är en del av advokaternas uppdrag att värna 
rättsstaten och dess värden.

– Den grova kriminaliteten måste be 

kämpas, men det får inte ske med meto
der som undergräver rättsstatliga värden. 
Det ankommer på oss alla här att verka 
för sans och måtta i en tid då allt fler 
och med allt högre röster ropar på den ena 
åtgärden radikalare än den andra, sa  
Christer Danielsson. ¶

Rekord igen för   Advokatdagarna
» 
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» 

Klokskap, innovation, mod och ett smittande 
engagemang för advokatyrket. Så beskrivs 
advokat Maria-Pia Hope, som är årets 
mottagare av Advokatsamfundets pris för 
framstående insatser inom advokatyrket.

– Om man har träffat MariaPia 
Hope och pratat om advokat
yrket, som jag har haft förmå
nen att göra vid något tillfälle, 
så smittas man av hennes en
gagemang, sa generalsekrete
rare Mia Edwall Insulander i 
sin presentation av pristagaren 
under inledningen av Advokat
dagarna. 

Mia Edwall Insulander be
rättade i sin presentation att 
MariaPia Hope, som är mana
ging partner på advokatfirman 
Vinge, som enda advokat har 
funnits med på Veckans affärers lista över 
näringslivets mäktigaste kvinnor hela tre år 
i rad. MariaPia Hope har också arbetat hårt 
för att öka jämställdheten på Vinge. Andelen 
kvinnliga delägare på Vinge har under Ma
riaPias tid som managing partner ökat från 
14 till 25 procent. MariaPia Hope har också 
själv konstaterat att byrån aldrig varit mer 
lönsam än under dessa sju år. 

Generalsekreteraren lyfte också fram Ma
riaPia Hopes deltagande i samhällsdebatten, 
och beskrev henne som ”en inspirerande le
dare som tar tag i viktiga framtidsfrågor för 
advokater” och ”en sann förebild för både 
män och kvinnor”.

maria-pia hope tackade för priset och sa sig vara 
otroligt glad, stolt och ödmjuk, även om hon 
tvekade inför ordet ödmjukhet efter att ha 
läst en krönika av Andrew Hill i Financial 
Times för några veckor sedan. Hill pekar 
där på hur begreppet ödmjukhet drabbats av 

inflation när alla framgångsrika människor 
skenheligt pekar ut sig själva som ödmjuka. 

– Man måste reflektera över begreppet. 
Men jag känner i alla fall, när jag står här, 
vad jag tror är genuin ödmjukhet, sa Maria

Pia Hope till de församlade ad
vokaterna och juristerna. 

Hon sammanfattade sina 
känslor i tre punkter: tacksam
het över att livet fört henne in 
på advokatbanan, ödmjukhet 
inför att hon får priset för sitt 
ledarskap, något som traditio
nellt inte brukar betraktas som 
advokatarbete, och insikten om 
att framgången handlar om en 
laginsats snarare än om en per
sons arbete. 

När Advokaten når MariaPia 
Hope i veckan efter Advokatda
garna berättar hon att reaktio

nerna från kollegerna varit många och var
ma. Själv är hon också fortfarande glad och 
ödmjuk. 

– Samtidigt känner 
jag också att den här 
typen av pris är lite 
förpliktigande – man 
vill ju såklart fortsät
ta att leva upp till den 
fina motivering som 
ingick i utmärkelsen, 
säger hon. 

Du fick priset bland 
annat för ditt engage-
mang för advokatyr-
ket. Varifrån kommer 
detta engagemang? 

– Den insikt man 
får efter över två decennier i yrket är hur 
mycket spännande, stimulerande och roligt 
man får vara med om som advokat, och hur 

viktig rollen är. Och samtidigt en frustration 
över att bilden av advokaten ute i samhället 
inte sällan är rätt förlegad.

Du talade i ditt tacktal om att advokatbyrå-
erna måste bli riktigt bra på att kommunicera 
advokatyrkets värde för att locka de unga ju-
risterna. Hur kan man göra det?

– Jag tror mycket på olika former av närva
ro på universiteten, och tidigt under utbild
ningen. När jag pratar med juriststudenter 
som bara läst några terminer märker jag att 
de ofta har en väldigt vag idé om vad advo
kater faktiskt gör.

Du tog också upp det utmanande och roliga i 
att leda advokater. Vad är det bästa och det 
svåraste med att leda en stor advokatbyrå?

– Det bästa är att man har förmånen att 
leda oerhört smarta, spännande och roliga 
människor som är skolade att analysera och 
ifrågasätta – utmaningen att hinna ha blick
en mot horisonten när vardagen ofta är gan
ska överfull.

Hur ser dina framtids-
planer ut?

– Jag trivs väldigt 
bra i mitt nuvarande 
jobb så jag har inga 
omedelbara planer 
på att sluta med det 
jag gör. Samtidigt vet 
jag nu att det är le
darskap som är min 
passion och att jag 
är nästan lite nör
digt intresserad av 
den  internationella 
 forskning som finns 

kring hur man leder professionella tjänste
företag. Så vem vet – kanske något kring 
det? ¶

Maria-Pia Hope prisad för 
smittande engagemang

”DET BÄSTA ÄR 
ATT MAN HAR 

FÖRMÅNEN ATT 
LEDA OERHÖRT 

SMARTA, 
SPÄNNANDE 
OCH ROLIGA 

MÄNNISKOR.” 
maria-pia hope

ADVOKATDAGARNA 2019

OM ADVOKATSAMFUNDETS PRIS FÖR FRAMSTÅENDE INSATSER INOM ADVOKATYRKET

Advokatsamfundets pris instiftades i samband med Advokatsamfundets 
125-årsjubileum 2012 och utdelades nu för åttonde gången. Priset delades ut 
första gången vid Advokatdagarna 2012, och består, utöver äran, i att 100 000 
kronor avsätts till Advokatsamfundets pro bono-arbete. Tidigare pristagare 
är advokaterna Thomas Ohlsson, Björn Riese, Sture Larsson, Christian 
 Åhlund, Lena Frånstedt Lofalk, Peter Danowsky och Johan Eriksson.

Motiveringen till årets pris lyder: ”Årets pristagare får priset för sina 
framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskick-
lighet som advokat med ledarskap och jämställdhetsarbete. Årets advokat 
har bidragit till att utveckla en av landets största advokatbyråer och har 
gjort det med klokskap, innovation, mod och ett smittande engagemang för 
advokatyrket.”

OM MARIA-PIA HOPE

Maria-Pia Hope studerade juridik i Lund och vid 
Harvard Law School. Hon arbetade därefter 
som biträdande jurist på Vinge och blev senare 
delägare och managing partner på Vinges kon-
tor i London 1996–2006. 

2006 flyttade Maria-Pia Hope med sin familj 
till Stockholm, och blev då delägare inom bank 
och finans vid Vinges Stockholmskontor. 2012 
tog hon över som managing partner för Vinge i 
Stockholm. 

Maria-Pia Hope är medlem i nätverket Hilda 
sedan 2012. Under de senaste tre åren har hon 
som enda advokat funnits med på Veckans affä-
rers lista över näringslivets mäktigaste kvinnor.
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Advokatsamfundet kan göra mer för att 
stötta advokaterna i deras viktiga arbete. 
Det ansåg advokaterna Peter Danowsky och 
Viktor Banke som samtalade med gene-
ralsekreterare Mia Edwall Insulander vid 
inledningen av Advokatdagarna. General-
sekreteraren höll med, och menade att en 
enad advokatkår innebär en ännu starkare 
röst i debatten.  

Journalisten Kattis Ahlström, 
som agerade moderator, inled
de samtalet med några frågor 
till generalsekreterare Mia Ed
wall Insulander, som också fick 
chans att presentera sig. Hon 
konstaterade bland annat att 
hon nog skulle komma att sakna 
samtalen med klienterna, men 
också att hon nu ville arbeta 
med och för advokaterna som 
hon får göra i sin nuvarande roll. 

Mia Edwall Insulander betonade vikten av 
att samfundet är enat och att samfundets och 
advokaternas röst blir hörd i den rättspoli
tiska debatten, innan Kattis Ahlström bad ad
vokaterna Peter Danowsky och Viktor Banke 
komma upp på scenen. 

Peter Danowsky, som varit verksam som 
advokat i snart 40 år, berättade om hur hans 
engagemang för Advokatsamfundet vuxit 
fram redan när han som biträdande jurist 
arbetade på Göran Luterkorts advokatbyrå. 

Luterkort var under en period ordförande i 
samfundet, och han förde in sin biträdande 
jurist i det nätverk som samfundet och i syn
nerhet avdelningen erbjöd.

Danowsky stack också ut hakan när han 
hävdade att ett starkt advokatsamfund inte 
är något primärt intresse. Snarare är det ad
vokatkåren som har stor betydelse i samhäl
let. Advokatsamfundets primära uppgift är 

att stärka advokatkåren, inte sig 
självt.

– Många enskilda advokater 
som arbetar i många olika ären
den, det är rättsstatens kraft, 
hävdade Danowsky.

Advokatsamfundet kan sam
tidigt stötta advokaterna i detta 
viktiga arbete. Peter Danowsky 
önskade också att se att Advo
katsamfundets arbete nu skulle 
rikta sig mer inåt än det gjort på 

senare år och att fler advokater ska komma 
till tals i debatten. 

Viktor Banke konstaterade att Advokat
samfundet för många unga advokater och 
jurister är ett ganska abstrakt begrepp som 
man inte har någon direkt relation till. 

mia edwall insulander höll med om mycket av 
det som framförts. Hon konstaterade att det 
ena inte behöver utesluta det andra: Advo
katsamfundet kan vara en viktig röst i rätts
debatten, men gemensamt med advokaterna. 

– Vi blir en starkare röst om vi är enade, 
sammanfattade hon. 

Viktor Banke lyfte också fram att det fak
tiskt är i advokaternas eget intresse att byg
ga en samhörighet inom kåren. Ett sätt att 
främja det är att, som hans byrå gör, tidigt 
skicka sina biträdande jurister på den för
sta delkursen på vägen mot Advokatexamen. 

– Jag upplevde själv den delkursen som 
revolutionerande för min egen förståelse av 
vad det är att vara advokat, sa han, och till
lade att de flesta unga jurister inte har någon 
egentlig aning om vad advokatrollen innebär. 

Peter Danowsky instämde.

– Jag tror att delkurserna är en väldigt vik
tig uppgift för Advokatsamfundet, inte minst 
för att jurister får tillfälle att träffa varandra 
över verksamhetsgränserna, fastslog han. 

Kurserna kan på detta sätt bidra till att ju
rister tidigt bygger viktiga nätverk och får 
kontakt med kolleger att fråga, samarbeta 
med och att hänvisa till, menade Danowsky, 
och fortsatte: 

– Kanske borde samfundet följa upp detta 
lite mer, och hjälpa till att skapa former för 
nätverk på avdelningsnivå. 

Även Mia Edwall Insulander höll med om 
att delkurserna är viktiga.

– Den där wowkänslan som Viktor fick på 
första delkursen, den gäller det att behålla, 
så att den följer med i advokatens dagliga 
arbete, sa hon. 

Samtal om advokat-
kårens utmaningar
väckte engagemang

”VI BLIR EN 
STARKARE 
RÖST OM VI 
ÄR ENADE.” 

mia edwall insulander
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De tre advokaterna diskuterade också ar
betsmiljön på advokatbyråerna, stress och 
hot mot advokater. Mia Edwall Insulander 
förklarade att alla dessa områden är vikti
ga för Advokatsamfundet. Hon uppmanade 
också alla advokater som utsätts för hot att 
kontakta samfundet. 

Hoten har delvis samband med framväx
ten av sociala medier, där tonen ofta är hår
dare än i verkliga livet. Alla tre på scenen 
har själva utsatts för hot. 

– Problemet med hot är att det är så otro
ligt effektivt. Rent rationellt kan man förstå 
hur liten sannolikheten är för att bli utsatt 
för något, men det kryper liksom innanför 
skinnet på en. Det blir till sist en yttrande
frihetsfråga, för hoten gör att man inte vågar 
ta debatten, sa Viktor Banke.

Peter Danowsky tog upp tråden om jäm
ställdhet på advokatbyråerna. Han konstate
rade att de stora byråerna klarar detta själva 
och många gånger har kommit långt, men att 
det är betydligt svårare för mindre byråer. 
Här behövs mer hjälp från Advokatsamfun
det att hitta konkreta åtgärder, ansåg Peter 
Danowsky.

kattis ahlström bad avslutningsvis panelen att ge 
sin bild av advokatrollen i framtiden. Peter 
Danowsky påpekade att advokaten, förutom 
lojaliteten med klienten, också har en lojali
tet med rättssamhället. 

– För att värna rättssamhället måste ad
vokaten ibland höja blicken och fundera på 
vad han eller hon gör, och om det går att 
påverka klienten i positiv riktning. Där tror 

jag att man ofta har en möjlighet att stärka 
rättsstaten, sa han. 

Mia Edwall Insulander instämde, och 
pekade på att advokaten förutom lojalitet 
med klienten också ska arbeta med integri
tet. 

– Det innebär att advokaten ska ha en dia
log med klienten för att uppnå ett fullgott 
slutresultat, fastslog hon. 

Viktor Banke delade denna uppfattning 
och påpekade att advokaten också är skyl
dig att vara lojal med advokatkåren för att 
upprätthålla förtroendet för advokatkåren 
och advokattiteln. 

– Det är oerhört viktigt att advokaten hela 
tiden reflekterar över sin egen roll i samhäl
let, men också att man aldrig tummar på in
tegriteten, sa han. ¶
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Mia Edwall Insulander betonade 
vikten av att samfundet är 

enat och att samfundets och 
advokaternas röst blir hörd 

i den rättspolitiska debatten.
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Advokat Henrik Olsson Lilja gav råd om 
retorik för övertygande sakframställan och 
plädering under rubriken Att övertyga i 
rättssalen.

Henrik Olsson Lilja konstaterade att språket 
är en stor del i att övertyga.

– Använd kortare meningar! Även pålästa 
och kunniga domare orkar inte lyssna i läng
den, sa han.

En amerikansk studie analyserade sak
framställan och plädering i en miljardtvist. 
Skillnaden mellan parterna var enkelheten. 

Enligt läsbarhetsindexet Gunning fog index 
låg den vinnande kärandesidan på värdet 7, 
precis under TVGuide. Svarandesidan låg 
på 12, precis under Wall Street Journal.

Ett målande språk är generellt effektivt för 
att få lyssnaren att komma ihåg vad som har 
sagts. I ett ekobrottmål använde Henrik Ols
son Lilja spontant metaforen ”Det är som att 
det saknas smör när bagaren bakar bullar” 
– en formulering som rätten återgav orda
grant i domen!

– Det visar att metaforer fastnar, sa Hen
rik Olsson Lilja.

Bortsett från språket i sig är också peda
gogik viktigt i domstol – att kunna förklara 
saker på ett enkelt sätt. En powerpointpre
sentation kan vara ett bra stöd.

– Generellt sett tycker jag inte man ska 
ha text på presentationsbilder, utan bara en 
bild som förstärker det man vill framföra, sa 
Henrik Olsson Lilja.

henrik olsson lilja brukar följa schemat ethos, 
logos, pathos från den klassiska retoriken när 
han lägger upp framträdandet i rätten. Man 
kan även tänka i storytellingformat.

Så övertygar advokaten rätten genom retorik

» 
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”Hela rättsprocessen är 
en plädering som startar 
i sakframställningen och 
slutar i slutpläderingen, 
slog Johan Eriksson fast. 
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Fånga intresset!

Det är det viktigaste i försvarets start av 
sakframställningen inledde advokat Johan 
Eriksson med att säga. Under seminariet tog 
Eriksson upp olika aspekter på sakframställ
ningen i tingsrätt och hovrätt. 

Han poängterade att åklagaren har ett 
övertag, eftersom rätten inte vet någonting 
när en rättegång startar och åklagaren näs
tan alltid får rätt. Det är därför viktigt att ta 
befälet och definiera vad som är de tvistiga 
delarna och plädera och argumentera redan 
i sakframställningen. 

Somliga tror att det inte kan göras, men 
det går utmärkt, förklarade Eriksson. Det är 
avgörande att få med sig rätten direkt, och 
att uppmärksamma både bevis och rättsfrå
gor. Så småningom kommer en slutplädering 
men det är en annan sak. Beskriv det som är 
viktigt på ett kortfattat och intressant sätt. 
Förklara klientens inställning till det som 
påstås, berätta inte det som klienten senare 
ska berätta. 

– Hela rättsprocessen är en plädering som 
startar i sakframställningen och slutar i slut
pläderingen, slog Eriksson fast.

redan när sakframställningen förbereds mås
te försvarsadvokaten ta ställning till om det 
handlar om bevis eller rättsfrågor,  eller 
både och.

– Ange er position till gärningsbeskriv
ningen direkt och som skapar frågor om tvi
vel eller om den är riktig. Det är 
det som är konsten.

– Förbered noga, gör det lock
ande, intressant och var respekt
full mot motparten, uppmana
de Eriksson som poängterade 
att det är viktigt att uttrycka sig 
på ett sätt som är begripligt för 
mottagaren och som gör åklaga
rens gärningsbeskrivning tvek
sam.

– Det är en konstart som krä
ver förberedelser. Och som ock
så kommer att få hela processen 
att bli enkel.

eriksson ansåg att advokaten inte ska avbryta 
åklagarens muntliga sakframställning förut

om vid allvarliga sakfel. Eriksson påpekade 
att det är sällan som försvarare berör åkla

garens skriftliga bevisning. Här 
uppmanade Eriksson advoka
ter att lyfta fram sina egen syn
punkter, till exempel slutsatsen 
av ett rättsintyg.

eriksson, som konsulterat flera 
hovrättsdomare, berättade att 
de var kritiska till att advokater 
och åklagare ofta åberopar sam
ma bevisning som i tingsrätten 
och beskriver målet som om all
ting skulle tas om från början. 
Eriksson uppmanade advokater
na att ta befälet över processen 
i hovrätten.

– Välj ut vad det råder oenighet om. 
 Strömlinjeforma processen till det du vill 
att processen ska handla om. Det får i sin 
tur påverka den bevisning som åberopas. Att 
åberopa samma bevisning som i tingsrätten 
är inte bra, sa han och tillade att det är vik
tigt att beskriva vad som är fel med tings
rättens dom. 

– Var inte rädda för att plädera i visst mått 
i hovrätten. Det handlar om att intressera 
mottagaren av den information ni har, att ta 
tillbaka mark från den gamle passive advo
katen, som trodde att det bästa sättet att föra 
talan var att vänta och se vad som kom. ¶

Konsten att lyckas
med en sakframställning

» 

”FÖRBERED 
NOGA, GÖR 

DET LOCKANDE, 
INTRESSANT 

OCH VAR 
RESPEKTFULL 

MOT MOT 
PARTEN.” 

johan eriksson

– Många gånger kommer åklagaren med 
en story. Den är ologisk och har luckor, men 
ändå fångas domstolen av berättelsen. Enda 
sättet att angripa en bra historia är att berät
ta en annan historia som mothugg, sa han.

I sakframställningen är det viktigt att vara 
begriplig och att presentera bevisningen så 
begripligt som möjligt.

Henrik Olsson Lilja berättade hur han an
vände en 3Dflygbildkarta i ett våldtäktsmål 
för att få domstolen att känna sig närvaran
de på platsen.

I undersökningar är advokater och domare 

överens om att pläderingen påverkar utgång
en av målet med kanske 10 procent.

– Men de 10 procenten är jätteviktiga! Det 
är där ni ska sätta in era resurser, sa Henrik 
Olsson Lilja, ¶
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TIPS FÖR SAKFRAMSTÄLLNING

l Fånga intresse!
l Plädera i sakframställningen.
l Position till gärningsbeskrivningen?
l Vad råder det oenighet om?
l  Ta ställning till om det handlar om bevis-  

eller rättsfrågor, eller både och.
l Var respektfull mot motparterna. 
l  Rättsprocessen är en plädering som startar 

i sakframställningen och slutar i slutpläde-
ringen.
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med proffsidrottare, som använder coacher 
som är med och tittar i skidspåret eller 

på golfswingen. Men få advokater har 
med coacher i rättssalen, fast de också är 
professionella. Själv har han anlitat både 

en retorikexpert och en lärare i röstvård som 
följde med i rättssalen och gav återkoppling.
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I stort sett fungerar det pressetiska syste-
met och lagstiftningen bra i dag, trots vissa 
övertramp som under #metoo. Men i de 
icke grundlagsskyddade medierna går det 
ofta mindre städat till. 

Advokat Monique Wadsted och Allmänhe
tens pressombudsman Ola Sigvardsson dis

Edition i skiljeförfarande har blivit allt 
vanligare. Vilka regler gäller egentligen i 
inhemska och internationella förfaranden?

Advokat Christer Danielsson 
diskuterade edition utifrån egna 
erfarenheter som skiljeman och 
ombud.

Christer Danielsson förklara
de att edition i skiljeförfarande 
är en mycket aktuell fråga för 
dem som processar i skiljeförfa
randen och för skiljemän.

– Det förekom ytterst lite edi
tion i skiljeförfaranden för 15–
20 år sedan. Nu är det närmast 
alltid edition i större skiljeför
faranden, särskilt om de har in
ternationell prägel, sa han.

Vilka regler ska tillämpas en
ligt svensk rätt? HD förklarade 
i NJA 2012 s. 289 att rättegångsbalken (RB) 
38:2 och artikel 3 i IBA Rules on the Taking 
of Evidence in International Arbitration ger 
vägledning vid prövningen om en handling 
har betydelse som bevis.

Enligt Stockholms Handelskammares Skil
jedomsinstituts skiljedomsregler § 31(3) får 
skiljenämnden på begäran av en part före
lägga en part att lämna ut skriftliga handling
ar som kan vara relevanta och av betydelse 
för utgången.

I mindre, inhemska förfaranden tilläm
pas i praktiken RB 38:2 analogt, implicit el
ler explicit. I större inhemska förfaranden 

och förfaranden med säte i Sverige som har 
internationell anstrykning tillämpas primärt 
IBA:s regler.

– Den allmänna uppfattningen är att det 
inte är några stora skillnader 
mellan reglerna i rättegångsbal
ken och IBA:s regler, sa Christer 
Danielsson. 

IBAreglerna är tänkta att 
vara en brygga mellan den ame
rikanska discoveryprocessen, 
där utgångspunkten är att alla 
dokument ska tillhandahållas av 
parterna, och traditionell kon
tinentaleuropeisk process med 
mycket begränsade förutsätt
ningar för edition.

den första fråga skiljenämnden ska 
pröva är om handlingarna är re
levanta för saken. Av HD:s prax

is, till exempel NJA 1998 s. 590 I och NJA 2012 
s. 289, framgår att det inte krävs något högt 
bevisvärde enligt RB:s regel. 

– Om handlingen som begärs ut inte ligger 
helt vid sidan av grunden, ska den i princip 
överlämnas om den har bevisvärde, sa Chris
ter Danielsson.

Enligt Christer Danielsson är det ingen be
tydande skillnad mot relevanströskeln enligt 
IBA:s regler.

En annan fråga är hur precis handling
arna måste identifieras. Enligt IBA:s regler 
ska en smal och specifik kategori beskrivas. 
I svensk rätt framgår av NJA 1998 s. 590 I 

och II att handlingarna måste vara specifice
rade och att editionssökande kan precisera 
handlingarna på två olika sätt, om det inte 
är en enskild handling: Ansökan kan ange en 
viss avgränsad kategori handlingar eller alla 
handlingar som har betydelse för ett visst, 
noga beskrivet bevistema.

enligt iba:s regler art. 9 kan skiljenämnden ute
sluta handlingar från edition, om det skul
le bli orimligt betungande för motparten att 
tillhandahålla handlingarna, även om de har 
angivits med tillräcklig precision. 

Enligt Christer Danielsson finns en mot
svarande regel i svensk rätt, men inget 
prejudikat anger var gränsen går. I NJA 1998 
s. 829 ansåg HD inte att det var orimligt be
tungande att lämna ut handlingar som skul
le ta en månads arbetstid att sammanställa. 
I större skiljeförfaranden dyker frågan ofta 
upp.

– Det blir skiljemännens känsla för vad 
som är rimligt som avgör, sa Christer Da
nielsson.

En av de vanligaste invändningarna är att 
dokumentet som begärs utlämnat innehåller 
företagshemligheter.

I NJA 2012 s. 289 konstaterar HD att det 
krävs synnerliga skäl för skyldighet att ut
lämna dokument som innehåller företags
hemlighet.

– I praktiken är det vanligt att skiljenämn
den föreskriver att det som är företagshem
lighet ska maskas av. Ofta räcker det, förkla
rade Christer Danielsson. ¶

Namnpubliceringar                 en fråga med många aspekter

Allt vanligare med
edition i skiljeförfaranden

» 

”OM HANDLING
EN SOM BEGÄRS 
UT INTE LIGGER 
HELT VID SIDAN 
AV GRUNDEN, 

SKA DEN I PRIN
CIP ÖVERLÄM

NAS OM DEN HAR 
BEVISVÄRDE.” 
christer danielsson
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Ola Sigvardsson
och Monique

Wadsted.
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kuterade namnpubliceringar och etik vid ett 
seminarium inom offentlig rätt. De båda re
dogjorde inledningsvis för det pressetiska 
systemet och de lagar som styr vad som får 
publiceras. 

I samband med #metoo utmanades dessa 
regelverk flera gånger, konstaterade förelä
sarna. 

– Metoo var en väldigt bra sak, och jag tror 
att många journalister ville bidra till detta 
goda. Därför blev många journalister till ak
tivister, sa Ola Sigvardsson.

föreläsarna och publiken var helt överens om 
att de värsta övertrampen och kränkning
arna av enskilda personer i dag förekom

mer betydligt mer inom exempelvis socia
la medier än de traditionella medierna. Här 
har polisen en viktig roll att fylla, påpekade 
Monique Wadsted. Ola Sigvardsson hoppa
des dock att pressetiken skulle spridas som 
ringar på vattnet även i sociala medier, ge
nom att åtminstone seriösa webbplatser in
spireras av pressetiken. ¶

Namnpubliceringar                 en fråga med många aspekter

» 
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Av rättegångsbalken 36:6 och 
38:2 2 st. framgår att man 

inte kan få edition på 
korrespondens mellan 

bolaget och dess advokat 
eller på handlingar 

som avslöjar en parts 
rättsliga bedömningar 

eller taktik i målet.
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Utvecklingen av demokrati och mänskliga 
rättigheter i världen har under de senaste 
åren tagit flera steg tillbaka. Mönstret är 
nu så tydligt att man kan tala om den tredje 
vågens autokratisering. Det berättade 
professor Staffan I. Lindberg, som också 
uppmanade advokaterna att mobilisera för 
att motverka utvecklingen.  

Staffan I. Lindberg, som fick av
sluta torsdagen med en före
läsning, leder VDem institu
tet. Institutet står numera för 
världens mest omfattande da
tainsamling och mätning av de
mokrati, mänskliga rättigheter, 
civila rättigheter med mera. 
Forskargruppen studerar också 
demokratin i världen ur en rad 
olika aspekter, inte bara formel
la som allmänna val, utan även 
bland annat mediernas frihet 
och rättsstatens oberoende. Han 
hade alltså omfattande data att 
luta sig mot när han presente
rade tillståndet i världen. 

Och det var en mörk bild han 
målade upp. Årets rapport från institutet vi
sar på att vi just nu befinner oss i vad forskar
na kallar ”den tredje vågens autokratisering”. 

– Vi brukar tala om demokratisering. Nu 
får vi i stället tala om autokratisering. Det är 
tredje gången det händer sedan år 1900, sa 
Staffan Lindberg. 

Staffan Lindberg illustrerade sina utsagor 
med diagram baserade på data från Varieties 
of Democracy (VDem). Och diagrammen 
talar sitt tydliga språk, i synnerhet när man 

utgår från olika länders folkmängd, påpekade 
Staffan Lindberg. 

– I dag lever en tredjedel av världens befolk
ning i länder som genomgår autokratisering, 
2,5 miljarder människor, sa Staffan Lindberg, 
som pekade på utvecklingen i stora länder 
som Brasilien, Indien, USA och Turkiet. 

De ledare som i dag aspirerar på att bli 
diktatorer har på många sätt 
lärt av historien, påpekade 
Staffan Lindberg. Bland annat 
strävar de ofta efter att behålla 
formella val och ett flerpartisys
tem – samtidigt som demokra
tins stöttepelare i form av de
batt, medier och rättsväsende 
undergrävs. 

Till skillnad från den förra vå
gen av autokratisering på 1960 
och 1970talen, kännetecknad 
av militärkupper, är det också 
en långsam process vi ser i dag. 

– Det handlar om gradvisa 
förändringar som är svåra att 
ta på och mäta, och där det är 
svårt att veta när man ska rea
gera, fastslog Lindberg.

Samtidigt som dessa processer kan vara 
svåra att genomskåda är det helt nödvän
digt att vi reagerar och protesterar, menade 
Staffan Lindberg. 

Lindberg avslutade sitt föredrag med en 
maning till advokaterna att agera och driva 
på regeringarna så att de säger ifrån när oli
ka ledare underminerar rättsstatens funktion 
och mänskliga rättigheter.

– Ni har ett ansvar att se till att vi inte ham
nar där vi var i slutet av 30talet. ¶

» 

”VI BRUKAR 
TALA OM DEMO
KRATISERING. 

NU FÅR VI 
I STÄLLET TALA 

OM AUTO
KRATISERING. 
DET ÄR TREDJE 

GÅNGEN DET 
HÄNDER SEDAN 

ÅR 1900.” 
staffan lindberg
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OM V-DEM

Varianter på demokrati (V-Dem) är ett internationellt forskningsprojekt med syftet att ta fram nya 
indikatorer på demokrati, i alla världens länder från år 1789 fram till i dag. Projektet leds av V-Dem-
institutet på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Projektets kärntrupp består av mer än 50 forskare i hela världen. Till sin hjälp har man drygt 3 000 
landexperter som samlar in data för 450 olika indikatorer på demokrati. Alla data finns tillgängliga via 
projektets webbplats, där besökaren kan göra egna körningar och få fram resultat för olika länder. 

Besök webbplatsen www.v-dem.net

Advokater har
ett ansvar när

demokratin hotas

De ledare som i dag 
aspirerar på att bli 
diktatorer har på många 
sätt lärt av historien, 
sa Staffan Lindberg.
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Thomas Bull och Johan Eriksson talade om 
terrorvåld och lagstiftning i en tid av rädsla 
och populism. 

Thomas Bull, justitieråd vid Högsta för
valtningsdomstolen, talade om Lagrådets 
granskning av två lagförslag mot terrorism 
som regeringen la fram i år. Bull, som del
tog i båda granskningarna, berättade att det 
första förslaget, som inte blev av och som 
Lagrådet granskade under våren, gick ut på 
att kriminalisera deltagande i en terrorist
organisation. Lagrådet menade att i försla
get om kriminalisering av deltagande visser 
ligen fanns vissa argument för regeringens 
tolkning, men att många talade emot och 
för ett annat synsätt och kom, enligt Bull, 
till sist fram till att det var nog inte var  

möjligt att genomföra utan en grundlags
ändring.

Det andra, som granskades under sen
sommaren, var enbart inriktat på samröre 
med en terroristorganisation. Poängen var, 
enligt Bull, att få samröresbrottet att bli så 
avgränsat att det i realiteten inte blir ett för
bud att delta. Hur mycket kan man förbjuda 
utan att komma in i kärnan av föreningsfri
heten? Och det var också regeringens am
bition med bestämmelsen, att kriminalisera 
det som går men inte hamna i en grundlags
stridig situation. 

Lagrådet avstyrkte inte det andra försla
get, men var samtidigt ganska kritiskt och 
pekade på många principiella problem, po
ängterade Bull som ansåg att i realiteten 
kommer gränsdragningen mot förenings

friheten inte att bestämmas av den här pa
ragrafens utformning. Utan den kommer att 
bestämmas i det enskilda tillämpningsfallet, 
där det kan vara så att paragrafen tolkas ex
tensivt i något sammanhang och därmed 
helt plötsligt kommer in på föreningsfrihe
tens område på ett sätt som gör den för in
gripande. 

advokat johan eriksson talade om terrorvåld, 
lagstiftning, advokatens roll och reflektera
de över hur populism och rädsla påverkar 
lagstiftning. 

Han konstaterade att advokater inte del
tagit i debatten om de två lagförslagen mot 
terrorism, till skillnad från andra rätts
säkerhetsfrågor. Förklaringen enligt Eriks
son är att många advokater tycker att det 

Terrorvåld och lagstiftning i en tid av rädsla och populism

ADVOKATDAGARNA 2019

Anna Hellron Wikström 
och Alexandra Lyckman 
har lång erfarenhet av 
att företräda barn.

Johan Eriksson
och Thomas Bull.

» 
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Att lyssna in barnet och kommunicera 
och förklara på varje barns egen nivå är 
centralt för den som företräder barn. Bud-
skapet förmedlades av advokaterna Anna 
Hellron Wikström och Alexandra Lyckman, 
som båda har lång erfarenhet av att före-
träda barn.

Barn som utsätts för våld eller lever med 
våld i hemmet är på många sätt mer sårbara 
och utsatta än vuxna. De har dessutom på 
flera sätt svårare att hävda sig i en rättslig 

process, berättade Anna Hellron 
Wikström. Ett skäl är att åtmins
tone små barn har svårt att läm
na så konkreta gärningspåstå
enden som krävs i ett brottmål 
– barnets språkliga och kogniti
va utveckling sätter helt enkelt 
käppar i hjulen när bevis ska 
samlas in. Fysiska skador läker 
dessutom snabbt på barn, och 
hinner inte alltid dokumenteras. 

allt detta gör förstås rollen som 
särskild företrädare eller mål
sägandebiträde för barn speci
ell, konstaterade Anna Hellron 
Wikström och Alexandra Lyck
man. Den särskilde företrädaren 
eller målsägandebiträdet har en 
viktig roll i att se till att barn får 
komma till tals men också att de 
får information och kan förstå 
vad som pågår. 

– Barns rätt att komma till tals ställer krav 
på oss som företrädare, att vi skapar förut
sättningar i brottmålsprocessen för dem 

att utöva den rätten. Där mås
te vi tänka på att varje barn är 
unikt. Man kan inte ha ett mo
dus operandi som är detsamma 
för alla barn, sa Anna Hellron 
Wikström. 

just barns speciella förutsättning
ar gör det extra viktigt för före
trädaren att inte vara passiv un
der förundersökningen. 

– Vi måste tänka framåt och 
försöka se vilka frågor som 
kommer att ställas i domstol 
längre fram, vilka frågor som 
skulle behöva ställas och vilka 
överväganden domstolen gör 
när de ska döma i målet. Det 
gäller att få fram så konkre
ta uppgifter att det räcker till 
en fällande dom, sa Alexandra 
Lyckman, som också påminde 

om att försvararen måste få möjlighet att 
ställa frågor till barnet inför huvudförhand
lingen, om denna bygger på filmade förhör 
med barnet. ¶

kan vara obehagligt, eftersom det kan upp
fattas som om man ställer sig på terroris
ternas sida. 

eriksson höll närmast ett brandtal för att ad
vokater skulle engagera sig i debatten om 
rättssäkerhetsfrågor i tider då politiker baga
telliserar Lagrådet och ser grundlagen som 
något att ta sig runt. Allt för att tillgodose 
medborgarnas krav på att staten gör allt för 
att förhindra ytterligare terrorattacker. Ad
vokater har en viktig roll att fylla i samhälls
debatten betonade Eriksson:

– Vi kan argumentera för rättssäkerhets
frågor på ett sätt så att vi kan få med oss all
mänheten. Ju fler som gör det, desto mindre 
är risken att utsättas för andras missaktning, 
uppmanade han med eftertryck, ¶

Barns rätt att höras 
ställer krav på företrädare

”BARNS RÄTT 
ATT KOMMA TILL 

TALS STÄLLER 
KRAV PÅ OSS 

SOM FÖRETRÄ
DARE […] DÄR 

MÅSTE VI TÄNKA 
PÅ ATT VARJE 

BARN ÄR UNIKT. 
MAN KAN INTE 
HA ETT MODUS 
OPERANDI SOM 
ÄR DETSAMMA 

FÖR ALLA BARN.” 
anna hellron wikström

ADVOKATDAGARNA 2019

OM ROLLERNA

l Målsägandebiträdet har till uppgift att ge 
barnet stöd och hjälp under både förundersök-
ning och rättegång. Målsägandebiträdet kan 
också hjälpa till att biträda åtalet och föra bar-
nets talan om skadestånd. 
l En särskild företrädare förordnas när det 
finns anledning att anta att ett barn har utsatts 
för ett allvarligt brott och när barnets vård-
nadshavare eller annan nära anhörig är miss-
tänkt för brottet. Den särskilda företrädaren 
tar helt över vårdnadshavarnas rättigheter att 
besluta för barnet när det gäller det rättsliga 
förfarandet.

» 

Johan Eriksson
och Thomas Bull.
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Advokater kan ha praktisk nytta av att 
hålla koll på JO:s beslut, men också bidra 
till JO:s viktiga uppdrag att värna rätts-
säkerheten, menade chefs-JO Elisabeth 
Rynning.  

– Vi får inte vara naiva och tro att det i 
Sverige alltid kommer att vara okontrover
siellt med grundläggande mänskliga rättig
heter.

Det sa chefsJO Elisabeth Rynning som 
höll i seminariet JO och rättssäkerhe
ten. Hon pekade vid seminariet på att ut 
vecklingen runt om i Europa och övriga  
världen ger goda skäl att värna om JO  
och andra institutioner med uppgiften att 

Rättssäkerheten  central för JO

Det är dags att formulera en svensk busi-
ness judgment rule, tycker advokat Carl 
Svernlöv, adjungerad professor i associa-
tionsrätt vid Uppsala universitet.

Carl Svernlöv talade om hur den amerikan
ska principen business judgment rule kan 
tillämpas i svensk rätt vid bedömning av om 
styrelseledamöter kan bli ansvariga för att de 
har gjort dåliga affärer.

Inställningen i svensk rätt har varit att en 
styrelseledamot i princip inte ska bli ska
deståndsansvarig för dåliga affärer. Men i 
doktrin och utredningar har framförts upp
fattningen att ansvar kan gälla om man gör 
mycket dåliga affärer.

carl svernlöv menade att en tankelinje med ut
gångspunkt i business judgment rule har 
börjat växa fram när det gäller att bedöma 
enskilda styrelseledamöters vårdslöshet.

Enligt den grundläggande ansvarsbestäm
melsen i 29:1 aktiebolagslagen är styrelsele
damot eller vd skadeståndsskyldig när han 
eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet 
vållar skada inom sitt uppdrag.

Principen business judgment rule inne

bär att amerikanska domstolar vägrar över
pröva ett affärsmässigt beslut – under förut
sättning att befattningshavaren 
gjorde en skälig ansträngning 
att fatta beslutet på välinfor
merad grund, hade företagets 
bästa för ögonen och inte age
rade utifrån ovidkommande in
tressen. Domstolen presumerar 
att styrelsen har gjort sitt bästa i 
god tro och med företagets bäs
ta för ögonen. Om inte käranden 
lyckas bryta presumtionen, av
visas målet.

Carl Svernlöv menade att 
business judgment ruleprin 
ciperna kan tillämpas i svensk 
rätt inom ramen för vårdslöshetsbedöm
ningen.

– Jag anser absolut att det är dags att for

mulera en regel i svensk rätt och att göra den 
mer uttrycklig, sa Carl Svernlöv.

enligt carl svernlöv kan embry
ot till ett business judgment 
ruleresonemang skymtas i  
SOU 1995:44, där Aktiebolags
kommittén skrev att en förlust
bringande åtgärd inte behöver 
vara skadeståndsgrundande och 
att domstolen får avgöra den 
godtagbara graden av risktagan
de. Vad som dock inte framgick 
var hur denna bedömning skul
le göras.

– Business judgment rule 
innebär en mera stringent juri

disk metod än reglerna i SOU:n för att avgöra 
om dåliga beslut är skadeståndsgrundande, 
sa Carl Svernlöv.

En svensk business
judgment rule kan utläsas         ur praxis

» 

”JAG ANSER AB
SOLUT ATT DET 
ÄR DAGS ATT 

FORMULERA EN 
REGEL I SVENSK 
RÄTT OCH ATT 
GÖRA DEN MER 
UTTRYCKLIG.” 

carl svernlöf

ADVOKATDAGARNA 2019

Chefs-JO Elisabeth 
Rynning gav exempel 
på hur advokater kan 
använda JO och JO:s 
beslut i sitt arbete. 

EN SVENSK BUSINESS JUDGMENT RULE

l Om en styrelseledamot har 
agerat korrekt vid beslutet 
och det har fattats på till-
räckligt underlag, ska ingen 

vårdslöshet anses föreligga, 
och därmed ska i regel inget 
skadeståndsansvar kunna 
utdömas.

l Om skriftlig redogörelse för 
vidtagna utredningsåtgärder 
saknas, kan det innebära en 
presumtion för oaktsamhet.
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värna rättssäkerhet och mänskliga rättig
heter.

Rynning presenterade JO och berättade 
om dess uppdrag. Hon gav också exempel 
på hur advokater kan använda JO och JO:s 
beslut i sitt arbete. I grunden, menade Eli
sabeth Rynning, har JO och advokaterna ett 
gemensamt mål i att främja rättssäkerhet och 
värna mänskliga rättigheter. JO:s uttalanden 
kan också användas som rättskälla i en ar
gumentation. 

– Ni kan också bidra genom att tala om för 
klienter att JO finns och förklara JO:s funk
tion, sa Elisabeth Rynning, som tillade att 
det även är av värde att advokater anmäler 
missförhållanden till JO. ¶

Rättssäkerheten  central för JO

En svensk business
judgment rule kan utläsas         ur praxis

» 

ADVOKATDAGARNA 2019

En advokat bör ge 
styrelseledamöter rådet 
att dokumentera hur de 

kom fram till beslutet 
och upprätta en PM vid 
situationer som kräver 

svåra beslutsfattanden. 
När styrelsen ställs 

inför svåra affärsmäs-
siga beslut är det viktigt 

att göra en ordentlig 
utredning och anlita 

expertis som kan bidra 
med underlag.
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Det senaste decenniet – som Stefan Lind
skog pekade på vid Advokatdagarna 2017 – 
har Högsta domstolen i flera allmänt civil
rättsliga prejudikat fört resonemang med 
stark emfas på beredningsansvaret, som på
minner om business judgment rule.

– Och Stockholms tingsrätts dom i mål 
T 1538916 är den första i svensk domstol 
som uttryckligen hänvisar till business judg
ment rule, sa Carl Svernlöv.

Sammantaget med tidigare HDpraxis an
ser Carl Svernlöv att det finns underlag för 
att inte bara påstå att business judgment rule 
existerar inom ramen för culpabedömningen 
– utan även för att försöka formulera regeln.

carl svernlöv föreslår att en svensk business 
judgment rule kan formuleras på följande 
sätt.

l Om en styrelseledamot har agerat kor
rekt vid beslutet och det har fattats på till
räckligt underlag, ska ingen vårdslöshet an
ses föreligga, och därmed ska i regel inget 
skadeståndsansvar kunna utdömas.

l Om skriftlig redogörelse för vidtagna ut
redningsåtgärder saknas, kan det innebära 
en presumtion för oaktsamhet. ¶
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Advokatdagarna – den       stora mötesplatsen

ADVOKATDAGARNA 2019

Staffan I. Lindberg och Mia Edwall Insulander. Hugo Leifman, Lisa Jäderbrink, Sofia Rahm, Anna da Silva Börjesson och Sonja Rodhe.

» 
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Advokatdagarna – den       stora mötesplatsen
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ADVOKATDAGARNA 2019

Urban Båvestam, Magnus Wallander,  Vivienne 
Dahlstrand och Biörn Riese.

Carl Svernlöv, Thomas Bodström och Eric M. 
Runesson.

Hanna Larsson, Sture Larsson och Christer 
Danielsson.

Thomas Bull och Elisabeth Rynning.Ulrik von Essen och Eva-Maj Mühlenbock. Ulrika Forsberg, Kristoffer Ribbing och Maria 
Billing.

» 
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Rebellgrupper kan under vissa omständig-
heter upprätta domstolar som är tillåtna 
under krigets lagar.

Mark Klamberg, professor i folkrätt vid 
Stockholms universitet, talade under rub
riken Lagföring i Sverige av internationel
la brott. Klamberg konstaterade inlednings
vis att uppskattningsvis 95 procent av den 
forskning och det som skrivs i ämnet hand
lar om de domstolar och de rättegångar som 
äger rum i Haag i Nederländerna. Och endast  
5 procent handlar om rättegångar i nationella 
jurisdiktioner, till exempel Sverige.

– Det är lite olyckligt eftersom hela sys
temet bygger på att den här typen av rätte
gångar i första hand ska ske nationellt, 
inte internationellt. Det senare är tänkt 
att vara en sista åtgärd när det inte har 
fungerat på nationell nivå. 

Klamberg berättade om rättegång
ar i Sverige, de relevanta reglerna och 
tillämplig lagstiftning i svenska dom
stolar. Han gick även in på de fall som 
varit i Sverige. Hittills har det hållits 
tolv rättegångar i Sverige som rör in
ternationella brott. 

Klamberg berättade att för att förstå inter

nationell straffrätt måste man inse att olika 
områden överlappar varandra. Det handlar 

om mänskliga rättigheter och krigets la
gar (internationell humanitär rätt).

Mark Klamberg tog även upp frågan 
om rebellgrupper under inbördeskrig 
kan upprätta domstolar. Klamberg, 
som utrett rättsfrågan i samband med 
en rättegång i Stockholms tingsrätt, 
kom fram till att rebeller enligt kri
gets lagar kan upprätta domstolar och 
genomföra rättegångar om domsto

larna är oberoende, opartiska och garante
rar grundläggande rättssäkerhetsgarantier.

Rebelldomstolar kan vara tillåtna under  krigets lagar

» 

XXXXXX 
xxxxx

XXXXX

ADVOKATDAGARNA 2019

˝Jag minns att jag satt uppe på det 
nybyggda biblioteket på Stockholms 
universitet och öppnade för första 
gången Axel Adlercreutz Avtalsrätt I. 
Då var jag fast˝, sa Eric M. Runesson, 
till publikens förtjusning. 

Mål nr B 3787-
16 vid Stock-

holms tingsrätt 
och mål nr 
B 2259-17 i 

Svea hovrätt

» 
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– Det här har väckt ett enormt intresse 
utomlands. I väpnade konflikter är det här 
ett ganska vanligt fenomen. Om det är så att 
det finns en rebellgrupp, som kontrollerar ett 
område en längre tid, så finns det ett legitimt 
intresse av att det råder lag och ordning även 
om det råder en konflikt, sa Mark Klamberg 
som berättade att omvärldens allmänintresse 
var så stort att tingsrättsdomen översatts till 
tre olika engelska uppsättningar. ¶

Som barn var han naturälskare, sedan 
erövrade filosofin hans hjärta. Men det blev 
en lärobok i avtalsrätt som kom att styra 
hans karriär. Det berättade justitierådet 
och före detta advokaten Eric M. Runesson 
i ett öppenhjärtigt samtal med journalisten 
Martin Wicklin.  

Martin Wicklin frågade inledningsvis om 
Eric M. Runessons medlingsuppdrag och ar
bete i Svenska Akademien, men fick ganska 
allmänna svar. Eric höll hårt på medlarse
kretessen och hänvisade i frågorna om årets 
kontroversiella nobelpristagare Peter Hand
ke till den ständige sekreteraren Mats Malm. 

Mer frispråkig blev Eric när samtalet gled 
över på hans uppväxt i Farsta, där närheten 
till naturen var central för den unge Eric.

– Från tio till sexton år ser jag mig nog som 
en djupt asocial varelse, som drog ut i skogen 
nästan varje dag, avslöjade Eric, som berätta
de att han tillbringade hela dagar ensam med 
att utforska blommor, fåglar och växtlighet. 

eric m. runessons pappa dog tidigt. Familjen hade 
det ekonomiskt knapert, men Eric beskrev 
ändå sin uppväxt som kärleksfull, kreativ och 

utan moralisk kompass. Kompassen fick han 
hitta själv, förklarade Eric, som tidigt började 
söka i filosofi och idéhistoria. 

Planen var länge att bli idéhistoriker och 
författare. Lite juridik kunde dock vara bra 
att kunna, så Eric stack emellan med ett par 
kurser. Där kom avtalsrätten i hans väg. 

– Jag minns att jag satt uppe på det nybygg
da biblioteket på Stockholms universitet och 

öppnade för första gången Axel Adlercreutz 
Avtalsrätt I. Då var jag fast, sa Eric M. Runes
son, till publikens förtjusning. 

Det ”nördiga intresset för avtalsrätt” följ
des så småningom av insikten att det advo
kater processar om i domstolar är ”avlidna 
avtal”, förklarade Eric M. Runesson. Därmed 
var intresset väckt för hur avtal kommer till 
och vad som gör att vissa avtal överlever, 
medan andra hamnar i domstol. 

Nyckelordet var förhandlingar, konsta
terade Eric. Han började fördjupa sig i den 
samlade kunskapen om just förhandlingar 
och tvister och kom på den vägen snart in 
på medling. Under advokatkarriären gjorde 
Eric sig känd som en lågmäld och mycket 
skicklig medlare. 

sedan ett antal år tränar Eric M. Runesson 
klassisk karate. Skickligheten manifesteras 
i hans svarta bälte. Som advokat tränade Eric 
fyra gånger i veckan, men nu sedan han blev 
justitieråd och akademiledamot hinns bara 
ett pass i veckan med. 

– Träningen har blivit en väldigt viktig del 
av min personlighet och jag tror att den fyll
de ett tomrum, förklarade Eric. ¶

Rebelldomstolar kan vara tillåtna under  krigets lagar

ADVOKATDAGARNA 2019

OM ERIC M. RUNESSON

Född 1960, jur. kand. vid Stockholms universitet 
1986. Efter tingstjänstgöring och undervisning 
vid Stockholms universitet studerade Eric un-
der en period vid Harvard Law School, innan 
han började arbeta på advokatbyrå. 

Eric M. Runesson blev juris doktor vid Han-
delshögskolan i Stockholm 1996 och docent i 
rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stock-
holm år 2000. Han har därefter varit adjung-
erad professor i handelsrätt och i kommersiell 
avtalsrätt. Eric M. Runesson satt i Advokatsam-
fundets styrelse 2014–2018, och har även varit 
styrelseledamot i Stockholms handelskamma-
res medlingsinstitut.

2018 utsågs Eric M. Runesson till justitieråd 
i Högsta domstolen. Samma år valdes han in i 
Svenska Akademien. 

Avtalsrätten fick Eric
att falla för juridiken 

» Mark Klamberg talade under rubriken 
Lagföring i Sverige av internationella brott.FO
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Stefan Johansson gav tips om vad advoka-
ten bör tänka på i överklagandet till HD för 
att få bäst förutsättningar för prövningstill-
stånd i brottmål.

Stefan Johansson, justitieråd i Högsta dom
stolen (HD), berättade om hur HD arbetar 
med att välja ut bra straffrättsliga prejudikat.

HD har möjlighet att ta upp 100–120 pre
judikatmål per år. Varje år får HD in cirka 
5 000 överklaganden från hovrätterna. Un
der 2017 och 2018 beviljade HD prövnings
tillstånd i 1,8 procent av de in
komna brottmålen.

– Vi försöker hitta målen med 
mest prejudikatnytta, förklarade 
Stefan Johansson.

tillståndsprövningen inleds med 
att justitiesekreterare och be
redningsjurister gör en första 
sortering av alla inkomna över
klaganden.

I de mål som kan ha pröv
ningstillståndsintresse avgörs 
frågan om prövningstillstånd 
av tre justitieråd.

Men 90 procent av alla mål 
som kommer in går till ett en
samt justitieråd. Då är utgångs
punkten att det inte ska vara 
prövningstillstånd.

Ett justitieråd går igenom 
4–6 buntar om 10 mål åt gång
en varje  vecka. Det händer ofta 
att justitierådet ser att ett mål ändå kan ha 
prejudikatintresse. Då kan justitierådet hän
skjuta målet vidare för att föredras för tre 
justitieråd.

– När HD ska bedöma frågan om pröv
ningstillstånd vill man ha ett så bra överkla
gande som möjligt – så peka på just de frå
gor där det finns prövningstillståndsintresse, 
uppmanade Stefan Johansson.

Om justitieråden är osäkra på om det finns 
ett praktiskt behov av prejudikat, kan HD be
gära in ett yttrande från Riksåklagaren.

I brottmål är det vanligt med partiella 
prövningstillstånd. Det handlar ofta om att 
skära bort bevisfrågorna och ge prövnings
tillstånd bara i rättsfrågan.

stefan johansson nämnde exempel på de vanligast 
förekommande skälen som talar för pröv
ningstillstånd.

Ett skäl som förekommer ofta är att ny 
lagstiftning har införts, med behov av rätts
praxis.

NJA 2011 s. 89 ”Synnerligen grov misshan
del?” prövades när lagstiftaren 
hade infört ny brottskategori, 
synnerligen grov misshandel, 
med ny straffskala och ändrat 
brottsbalkens bestämmelse om 
straffvärdesbedömning.

NJA 2017 s. 794 ”Fem au
tomatkarbiner” togs upp när 
en ny brottskategori, synnerli
gen grovt vapenbrott, hade in
förts med syfte att beakta brot
tets allvar vid innehav av ett 
stort antal vapen. HD tog ställ
ning till om innehav av fem au
tomatvapen innebar synnerligen 
grovt brott.

när den nya brottskategorin syn
nerligen grovt narkotikabrott 
infördes tog HD ställning till 
rubricering och straffvärde i 
tre mål.

NJA 2017 s. 814 ”Grillen” 
rörde försäljning av narkotika från en grill
kiosk. 

NJA 2018 s. 150 ”Lönnfacken I” och NJA 
2018 s. 677 ”Lönnfacken II” handlade om 
smuggling in till Sverige av stora mängder 
narkotika i preparerade bilar.

Den nya sexualbrottslagstiftningen 2018 
gav HD anledning att ta ställning till frågor 
om frivillighet, det oaktsamma våldtäkts
brottet och straffvärdet för brottet i HD:s 
dom den 11 juli 2019 i mål B 120019 ”Över
nattningen”.

ett annat skäl för prövningstillstånd är att ett 
stort praktiskt behov av klarläggande finns.

NJA 2016 s. 719 ”Flyktingpojkens ålder” 
togs upp sedan HD hade märkt att domsto
larna brottades med frågan när åldern på en 
tilltalad är osäker, vilket får betydelse för 
påföljdsbestämningen. HD kom fram till att 
den ålder som är mest sannolik ska gälla.

De tre målen i NJA 2019 s. 47 ”Utvisnings
verkställighet I–III” fick prövningstillstånd 
när HD märkte att fler och fler mål kom upp 
i underinstanserna som gällde vilken pröv
ning domstolen ska göra i brottmålet när det 
gäller om ett utvisningsbeslut kan verkstäl
las när fängelsestraffet väl har avtjänats. Fle
ra advokater hade i överklaganden pekat på 
att praxis skilde sig mellan domstolarna. HD 
uttalade sig om skillnaden mellan generellt 

Peka på pt-intresset 
i överklagandet till 
Högsta domstolen

» 

”NÄR HD SKA 
BEDÖMA FRÅGAN 
OM PRÖVNINGS
TILLSTÅND VILL 

MAN HA ETT 
SÅ BRA ÖVER 

KLAGANDE SOM 
MÖJLIGT – SÅ 
PEKA PÅ JUST 

DE FRÅGOR DÄR 
DET FINNS 

PRÖVNINGS 
TILLSTÅNDS 
INTRESSE.” 

stefan johansson

ADVOKATDAGARNA 2019

”I målet ’Övernattningen’ från 
juli 2019 såg HD en möjlighet 
att kunna uttala sig om den nya 
sexualbrottslagstiftningen och 
det oaktsamma våldtäktsbrottet 
generellt”, sa Stefan Johansson.
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Varje år sätts stora summor pengar in för 
framtida pensioner. Men hur ska egentligen 
pensionsavsättningar och pensionsrätt 
hanteras vid en bodelning? Margareta 
Brattström, professor i civilrätt, särskilt 
familjerätt, redde ut vad som gäller.  

Frågan om pensionsrätter och hur de ska 
hanteras i en bodelning är viktig inte bara 
för att det handlar om stora värden. En an
nan aspekt är förstås de märkbara skillna
derna mellan kvinnor och män i lön, bland 
annat som en följd av deltidsarbete, och där
med också i pension. Kvinnors pension är i 
genomsnitt 27 procent lägre än mäns, när 
både den allmänna pensionen och tjänste
pensionen räknas med.

– Sverige är ett av världens mest jämställ
da länder, men vi har fortfarande en del kvar, 
konstaterade Margareta Brattström.

Pensionsrätt är i grunden giftorättsgods, 
men undantas ofta från bodelning enligt en 
särskild bestämmelse, konstaterade Margare
ta Brattström, som ingående presenterade de 
regler som styr hanteringen av pensionsrätt.

En grundregel för alla är att i god tid i li
vet planera för pensionen och att vid behov 
på olika sätt försöka jämna ut pensionen el
ler andra tillgångar mellan makarna. Mar
gareta Brattström rekommenderade också 
advokaterna att be sina klienter att ta fram 
webbplatsen minpension.se, som ger en bild 
över pensionssituationen, så att denna också 
kommer med i bodelningen.

Margareta Brattström förutspådde också 
en renässans för underhåll mellan makar.

– Jag kan inte säga att det har blivit det än, 
men det borde bli.  Det relativt nya systemet 
att pensionen tjänas in under hela livet med
för att till exempel några års deltidsarbete 
får stark påverkan på pensionens storlek, nå
got som föranlett lagstiftaren att flagga för 
att man när det gäller underhåll efter äkten
skapsskillnad ska ta särskild hänsyn till om 
den ena maken behöver bidrag för att skaffa 
sig pensionsskydd. ¶

verkställighetshinder och hinder knutet till 
en person.

Ett skäl för prövningstillstånd, som Stefan 
Johansson tyckte att det är bra när advokaten 
lyfter fram, är motstridiga underrättsdomar.

Stefan Johansson fick målet NJA 2019 s. 553 
”Människorovet” i en ”enmansbunt” – men 
tyckte att advokatens överklagande som pe
kade på olika slutsatser i olika hovrättsdo
mar var mycket bra och skickade målet till 
Riksåklagaren, som avstyrkte. HD medde
lade ändå prövningstillstånd.

När nya vetenskapliga rön, ny teknik och 
nya samhällsföreteelser tillkommer kan det 
vara skäl för prövningstillstånd.

NJA 2015 s. 501 handlade om sexuell hand
ling via videosamtal och NJA 2018 s. 1103 om 
sexuell handling utan närvaro.

NJA 2018 s. 844 ”Webbkameran” gällde 
kränkande fotografering via webbkamera.

för innehållet i överklagandet rådde Stefan Jo
hansson ombuden att läsa Riksåklagarens 
skrift ”Prioriterade prejudikatfrågor” som 
publiceras varje år.

– Om ni kan peka på att RÅ tycker att nå
got område i målet är prejudikatintressant, 
är möjligheten större att HD skickar över
klagandet till RÅ för synpunkter.

Han uppmanade också att släppa bevis 
frågorna och inrikta överklagandet på straff
barhet, rubricering och påföljd, samt att  
skriva kort och förklara varför prejudikat 
frågan är av generellt intresse samt hur  
prejudikatfrågan konkret aktualiseras i  
målet. ¶

Viktigt att planera för 
pensionen vid bodelning

» 
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Margareta Brattström, professor i civilrätt.
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Varje år stjäls företagshemligheter för 
tusentals miljarder dollar bara i USA vilket 
motsvarar 1–3 procent av USA:s BNP. 
Advokaterna kan spela en viktig roll för att 
hjälpa företagen att skydda hemligheterna, 
förklarade advokaterna Sten Bauer och 
Peder Oxhammar, som också gav praktiska 
tips.

Skyddet för företagshemligheter blir allt vik
tigare i en ekonomi där kunskap och infor

Reglerna om ansvar vid kapitalbrist inne-
bär i själva verket ett borgensansvar för 
styrelseledamöterna.  Det är en alldeles 
orimlig ordning, enligt Urban Båvestam.

Advokat Urban Båvestam riktade skarp kri
tik mot reglerna i aktiebolagslagen 25:18 om 
att styrelseledamöterna kan bli personligt be
talningsansvariga vid kapitalbrist i bolaget.

– Jag skulle beteckna dem som onda reg
ler – onda för de stackare som drabbas av 
dem, sa han.

Urban Båvestam menade att reglerna i 
många avseenden är överraskande för små
företagaren.

– Om det är någonting som lekmannen 
tror sig veta om ett aktiebolag, är det att man 
inte har personligt ansvar. Det är själva po
ängen med att ha ett aktiebolag, sa han.

Lekmannen tror sig riskera aktiekapitalet, 
men inte hem och bil. Men det bygger på att 
man kan reglerna.

– Gör man inte rätt, så drab
bas man av en situation som 
närmast kan liknas vid ett bor
gensansvar, sa Urban Båvestam.

Reglerna om kapitalbrist syf
tar till att livsodugliga aktiebo
lag ska likvideras i tid, så att bor
genärernas skydd i det bundna 
egna kapitalet inte hinner gå för
lorat. Samtidigt ska livsdugliga 
aktiebolag inte tvingas till likvidation.

Reglerna är avsedda att vara handlingsdi
rigerande: De ska tvinga fram åtgärder från 
styrelsen genom hot om personligt ansvar.

styrelsens skyldigheter enligt aktiebolagslagen:

1. Om styrelsen har skäl att anta att bola
gets eget kapital understiger hälften av ak
tiekapitalet – kritisk kapitalbrist 
– ska styrelsen genast upprätta 
en kontrollbalansräkning.

2. Om kontrollbalansräkning
en visar kritisk kapitalbrist, ska 
styrelsen snarast kalla till en 
första kontrollstämma som ska 
pröva om bolaget ska gå i lik
vidation.

3. Om den första kontroll
stämman inte beslutar om lik
vidation ska styrelsen samman
kalla en andra kontrollstämma 
inom åtta månader från första 
kontrollstämman, som på nytt ska pröva om 
bolaget ska gå i likvidation. 

4. Om den andra kontrollstämman inte 
hålls inom föreskriven tid, eller om den kon

trollbalansräkning som läggs 
fram vid andra stämman inte 
visar att aktiekapitalet är täckt, 
och om stämman inte beslutar 
om likvidation, ska domstol be
sluta om likvidation på ansökan 
av styrelsen.

– I praktiken är det oerhört 
sällan det går till så. Normalt 
blir advokater och revisorer in
kopplade när allt redan är för 

sent, sa Urban Båvestam.

om styrelsen inte vidtar alla åtgärder i rätt tid, 
blir varje ledamot betalningsansvarig för för

pliktelser som uppkommer under den tid då 
underlåtenheten består.

Men ansvaret gäller inte om styrelseleda
moten kan visa att man inte har 
varit oaktsam. 

under perioden 2009–2018 kom ett 
stort antal kontrollbalansräk
ningsmål från Högsta domsto
len.

I NJA 2009 s. 210 lanserar HD 
principen att målen ska prövas 
i två led:

1. Först prövas de objektiva 
förutsättningarna. Var det ka
pitalbrist vid en viss tidpunkt? 
Hade styrelsen i så fall skäl att 

anta det? Bevisbördan ligger på borgenären.
2. Om borgenären lyckas visa detta, faller 

bevisbördan över på styrelseledamöterna i 
prövningen av de subjektiva förutsättning
arna: Den styrelseledamot som menar sig 
inte ha varit oaktsam måste styrka det. Det 
är alltså ett presumtionsansvar.

ansvarsperioden börjar löpa när det egna kapi
talet understiger halva aktiekapitalet.

Enligt lagen kan ansvarsperioden upphö
ra på tre sätt:

1. Styrelsen lägger fram en kontrollbalans
räkning på bolagsstämma som visar att ak
tiekapitalet är täckt.

2. Domstolen eller Bolagsverket fattar be
slut om likvidation.

3. Styrelsen ansöker hos tingsrätten om 
likvidation.

Företagshemligheter                     allt viktigare för företagen

Ansvarsreglerna vid
kapitalbrist är felkonstruerade

» 

”JAG SKULLE 
BETECKNA DEM 
SOM ONDA REG
LER – ONDA FÖR 

DE STACKARE 
SOM DRABBAS 

AV DEM.” 
urban båvestam
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25:18 ABL

Mål om ansvar enligt 
25:18 aktiebolagsla-
gen är den i särklass 
vanligaste aktiebolags-
rättsliga måltypen i 
domstolarna. Bara i HD 
och hovrätterna utgör 
de vart tredje aktiebo-
lagsrättsligt mål. 

Peder Oxhammar och Sten Bauer.
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mation ofta är grunden för intäkterna. Där
med kommer nya krav på företag att förstå 
vad som utgör den centrala kunskapen, och 
att hitta sätt att skydda den, förklarade Bauer 
och Oxhammar vid seminariet om lagen om 
företagshemligheter. 

Sten Bauer och Peder Oxhammar konsta
terade att den moderna tekniken gör det lätt
are att stjäla och sprida företagshemligheter 
än det var tidigare. Och även om det finns 
ett hot exempelvis från Kina så bedömer de 

flesta företag fortfarande att den största ris
ken är tidigare anställda som plockar med 
sig hemlig information.  

I Sverige, liksom i många andra länder, har 
lagstiftaren reagerat på den nya situationen 
med lagstiftning. I Sverige trädde den nya la
gen om företagshemligheter i kraft år 2018. 
En nyhet i lagen, som bygger på ett EUdi
rektiv, är att arbetsgivaren måste ha vidtagit 
rimliga åtgärder för att hemlighålla en upp
gift, för att den ska vara skyddad. 

– Lagen är tämligen ny och vi ser att det 
finns ett ökat värde i företagshemligheter. 
Då finns det också en ökad möjlighet för oss 
som advokater att lämna kvalitativ och bra 
rådgivning till våra klienter, sa Sten Bauer, 
som tillsammans med Peder Oxhammar 
gav tips på hur man som advokat kan hjälpa 
sin klient att vidta de rimliga åtgärder som 
krävs. Senare i vår kommer de att hålla en 
längre kurs inom ramen för Advokatsamfun
dets fortbildning. ¶

hd har prövat om det finns andra situationer 
då ansvaret upphör.

Enligt NJA 2012 s. 858 ”Trollhotellen” räck
er det att årsredovisning läggs fram för att 
ansvaret ska upphöra. En vanlig årsredovis
ning visar aldrig bättre resultat än kontroll
balansräkningen.

Av NJA 2018 s. 602 ”Konkursbolagets skul
der” framgår det att konkursbeslut bryter an
svarsperioden.

I NJA 2018 s. 1038 ”Rekonstruktions
bolagets skuld” konstaterar HD att före
tagsrekonstruktion inte bryter ansvars 
perioden.

HD har behandlat vad som gäller när en 
styrelseledamot tillträder eller avgår i ett 
bolag som befinner sig i en ansvarsperiod.

Enligt NJA 2012 s. 858 ”Trollhotellen” har 
en nytillträdd styrelseledamot betydande tid 
att sätta sig in i bolaget och göra bedöm
ningar.

I NJA 2014 s. 892 uttalade HD att en sty
relseledamot som med visst fog har kunnat 
räkna med att styrelsens åligganden kom
mer att uppfyllas utan dröjsmål efter utträ
det ur styrelsen kan undgå ansvar. I målet 
undgick en styrelseledamot som inte hade 
upprättat kontrollbalansräkning ansvar för 

bolagets skulder som hade uppkommit lång 
tid efter att hon avgick som ledamot och bo
laget såldes utan borgenärsfordringar, fastän 
hon bara hade vidtagit knapphändiga åtgär
der för att kontrollera köparen. 

urban båvestam menade att HD i domen ställde 
alltför låga krav på de åtgärder styrelseleda
moten måste vidta för att undgå ansvar, även 
om det är lätt att förstå att domstolen me
nade att det var orimligt att anse ledamoten 
ansvarig i det konkreta fallet.

– Men det är lagreglerna det är fel på, för
klarade han. ¶

Företagshemligheter                     allt viktigare för företagen

» 

ADVOKATDAGARNA 2019

Advokat Urban Båvestam 
riktade skarp kritik mot reglerna 

i aktiebolagslagen om att 
styrelseledamöterna kan bli 

personligt betalningsansvariga 
vid kapitalbrist i bolaget.
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Hanteringen av sociala medier och intres-
sekonflikter i advokatverksamheten stod 
i centrum på ett av de avslutande semi-
narierna under advokatdagarna, där även 
deltagarna fick vara aktiva. 

Advokat Anna Steén, ledamot av disciplin
nämnden, tog inledningsvis upp frågor kring 
användningen av sociala medier i advokat
verksamheten. 

– Som advokat har man att förhålla sig på 
precis samma sätt i sociala medier som i det 
verkliga, fysiska livet, sa Anna Steén. 

Det gäller alltså att se till att inlägg och ut
talanden i sociala medier är i linje med god 
advokatsed och lojalitetsplikten med klien
ten. Anna Steén betonade också att använ

Riksåklagare Petra Lundh efterlyser fler 
verktyg i kampen mot den grova organise-
rade brottsligheten.

Den grova organiserade brottsligheten är 
svårutredd på grund av flera faktorer, enligt 
Lundh. Framförallt för att den är mycket re
surskrävande och att det råder en utbredd 
tystnadskultur.

–  Många boende i socialt utsatta områden 
har ett lågt förtroende för rättsväsendet. De 
är uppfödda med inställningen att inte tala 
med polis eller rättsväsendets företrädare, 
sa hon.

Petra Lundh uppmärksammade den Brå
rapport som kom förra året där en slutsats 
var att polisens effektivitet är avgörande för 
att bryta tystnadskulturen.

– Förtroendet för polisen ökar när den som 
begår brott drabbas av konsekvenser.

Petra Lundh tog även upp andra problem 
med att utreda den grova organiserade brotts
ligheten. Ett handlar om kryptering. Nästan 
all elektronisk kommunikation i olika appar 
sker i dag krypterat. Även telefoner och dato
rer som tas i beslag är ofta svårt krypterade. 

– Förslaget om hemlig dataavläsning skulle 
kunna råda bot. Men det är tekniskt kompli
cerat och kräver stora spaningsresurser. Så 
det kommer endast att kunna användas i de 
allvarligaste fallen. 

Sociala medier väcker  nya etiska frågor

» 
KAMPEN MOT GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

ADVOKATDAGARNA 2019

Fler     verktyg behövs

Riksåklagare Petra Lundh förklarade att för att kunna 
bekämpa den grova organiserade brottsligheten behövs 
bättre grundläggande förutsättningar för hela rättsväsendet.



ADVOKATEN NR 9 • 2019 53

dandet av sociala medier inte får äventyra 
allmänhetens syn på advokatkåren. 

Advokat Lena Frånstedt Lofalk, tidigare 
ordförande i disciplinnämnden, presentera
de reglerna om intressekonflikter vid över
gång mellan byråer och upplysningsplikten 
gentemot klienterna. 

– Det räcker att den information som kom
mer in på byrån genom den nya medarbeta
ren kan ha betydelse i saken för att det ska 
vara konflikt, det krävs alltså inte full bevis
ning om att den verkligen har det. Regeln 
skulle vara verkningslös om det skulle krävas 
att den som gör gällande jäv preciserar för sin 
motpart exakt vilken information som är så 
”giftig” att den inte får falla i motpartens hän
der, sammanfattade Lena Frånstedt Lofalk.

Deltagarna vid seminariet fick avsluta 
dagen med att diskutera några praktiska 
fall kring användning av sociala medier 

och intressekonflikter vid övergång 
mellan byråer, vilket väckte stort engage
mang. ¶

Ett ytterligare problem är svårigheten att 
bedriva spaning i socialt utsatta områden ef
tersom de boende känner igen polisen.

– Dessutom krävs det nästan 
alltid internationellt rättsligt 
samarbete. Det kräver mycket 
arbete och tar lång tid.

för att åklagarmyndigheten ska 
kunna göra de satsningar som 
krävs är det avgörande med till
räckliga och stabila ekonomis
ka resurser över tid, betona
de Lundh, och tillade att även 
säkerhetsfrågorna är viktiga. 
Personalen som arbetar med 
ärendena under lång tid mås
te kunna känna sig trygg. I flera 
ärenden har de kriminella för
sökt att störa ut åklagarna, di
rekt eller indirekt. 

Petra Lundh ansåg att Åklagarmyndighe
ten skulle behöva en rad nya verktyg i kam
pen mot den grova brottsligheten.

– Vi behöver en förändrad lagstiftning, 
framför allt när det gäller hemliga tvångs
medel och hemlig dataavläsning. Men den 
kommer inte att lösa alla problem. Det be
hövs även bättre möjligheter för beslag och 
husrannsakan i itmiljö.

När det gäller hemliga tvångsmedel så 

finns de med på den så kallade 34punkts
listan mot gängkriminaliteten. Åklagarmyn
digheten vill att tvångsmedlen förändras så 

att de blir mer verkningsfulla. 
Lundh vill bland annat att åkla
gare får möjlighet att fatta in
terimistiska beslut om hemlig 
rumsavlyssning.

– Vi har en hel del förslag när 
det gäller hemliga tvångsmedel. 
Det finns flera svåra avvägning
ar. Man måste ställa förslagen 
mot den personliga integrite
ten. Men i dag när brottslighe
ten ser ut som den gör så måste 
vi kanske flytta fram positioner
na. Åtminstone måste vi utre
da ordentligt och se vad som är 
rimligt och var gränsen går.

För att bryta tystnadskultu
ren krävs flera lagändringar, enligt Lundh. 
Den bestämmelse som finns i dag om straff
reduktion om man själv medverkar till att 
utreda brott räcker inte till. Man behöver 
även satsa på ett utökat vittnesskyddspro
gram. Åklagarmyndigheten tycker också att 
de svåra frågorna om kronvittnen och ano
nyma vittnen bör utredas. 

Straffansvaret när andra personer än miss
tänkta medvetet lämnar oriktiga uppgifter 
till polisen behöver utredas. Att det i dag 

inte medför straffansvar är problematiskt, 
ansåg Lundh. 

Även förverkandelagstiftningen behöver 
ses över. Den är komplicerad och svår, sam
tidigt är det viktigt att den är effektiv och 
tydlig.

Lundh tog även upp den internationella di
mensionen. Dagens lagar kan hindra svenska 
myndigheter att bistå myndigheter i andra 
länder. Det kan få negativa konsekvenser när 
Sverige i sin tur behöver bistånd i motsva
rande situation. 

– För att kunna bekämpa den grova orga
niserade brottsligheten behövs bättre grund
läggande förutsättningar för hela rättsväsen
det. Men det räcker inte. Vi behöver hela 
samhällets hjälp. Alla myndigheter, kommu
ner och landsting och olika privata aktörer. I 
ett sådant samarbete är vi tillsammans med 
polisen beredda att axla ett betydande an
svar, sa Petra Lundh. ¶

Sociala medier väcker  nya etiska frågor

”VI BEHÖVER 
EN FÖRÄNDRAD 
LAGSTIFTNING, 
FRAMFÖR ALLT 

NÄR DET 
GÄLLER HEMLIGA 

TVÅNGSMEDEL 
OCH HEMLIG 

DATAAVLÄSNING.” 
petra lundh

ADVOKATDAGARNA 2019

» 

Fler     verktyg behövs

Anna Steén och 
Lena Frånstedt Lofalk.

GEMENSAM INSATS I SÖDERTÄLJE

Petra Lundh uppmärksammade särskilt den 
gemensamma insatsen av flera myndigheter i 
Södertälje mot den grova organiserade brotts-
ligheten som pågick under fem år. När polisen 
hade fått bort de kriminella med våldskapitalet 
från gator och torg så vågade de drabbade 
börja tala om vad de varit med om. Och tyst-
nadskulturen kunde brytas.  
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De nya reglerna i penningtvättslagen inne-
bär en ny typ av tillsyn över advokater och 
advokatbyråer.

Advokatsamfundets ställföreträdande chefs
jurist Johan Sangborn och advokat Karin 
Faxén Ågrup presenterade de nya penning
tvättsbestämmelserna.

Karin Faxén Ågrup förklarade att ett stort 
antal advokatuppdrag omfattas av penning
tvättslagen enligt 1 kap. 4 § första stycket. 
Rena familjerättsliga uppdrag som inte omfat
tar förmögenhetstransaktioner faller utanför.

Advokaten är skyldig att upprätta en risk
bedömning för uppdragen. Utifrån riskbe

dömningen bedömer man sedan hur om
fattande klientkännedomskontroll som 
be  höver göras.

Det uppdrag i advokatverksamhet som 
innebär den största risken är användning 
av klientmedelskonto. Andra typiska risk
uppdrag är bolagsbildning, fastighetsaffärer, 
investeringar i och försäljningar av företag 
samt ”fejkade” processer eller förlikningar.

Advokaten är skyldig att övervaka pågå
ende uppdrag i syfte att upptäcka avvikan
de aktiviteter.

– Om någon klient börjar avvika från det 
normala, ska man vara på sin vakt, sa Karin 
Faxén Ågrup.

Misstänkta fall av penningtvätt och terro
rismfinansiering ska rapporteras till finans
polisen.

Johan Sangborn berättade om de nya be
stämmelserna om tillsyn över advokater och 
advokatbolag som trädde i kraft den 1 no
vember 2019. Regleringen finns i det nya kap. 
7 a i penningtvättslagen.

– Advokatsamfundets tillsyn är i stort sett 
helt intakt, sa Johan Sangborn.

Även advokatbolag omfattas nu av tillsyn 
och sanktioner, men biträdande jurister om
fattas inte längre eftersom de inte anses ha 
en självständig ställning. 

Samfundet ska bevaka att den som har åsi

Försvarsadvokater kan lära sig mycket av 
åklagare för att bli skickligare i sitt advo-
katuppdrag.

De tidigare åklagarna advokat Markus Berg
dahl och advokat Silvia Ingolfsdottir Åker
mark talade under rubriken Vad kan för
svararen lära av åklagaren? På 
seminariet beskrevs hur åkla
garna i sitt arbete är mycket an
gelägna att göra rätt för att inte 
bli JOanmälda. 

– Många tror att det enda åkla
gare vill är att sätta dit männi
skor. Som åklagare vill man att 
det går rätt till, att rätt person 
blir lagförd, sa Silvia Ingolfs
dottir Åkermark och tillade att 
åklagarna har väldigt många 
ärenden och mål och har där
för inte fullständig kontroll på 
alla utredningar. 

– Åklagarna har en objektivi
tetsplikt och uppfattar sig som 
objektiva. De smarta åklagarna försöker hål
la sig så objektiva som möjligt eftersom det 
gynnar deras trovärdighet. Åklagarna säljer 
statens argument på samma sätt som advo
katen säljer klientens argument, sa Markus 
Bergdahl. 

De två poängterade att ett mål börjar re
dan när advokaten får förordnandet. Innan 

advokaten blir involverad kan det ha gått 
månader och åklagarna har ett stort infor
mationsövertag om vilka åtgärder som har 
vidtagits. Det viktigaste när man får ett för
ordnande är att hejda sig. Sätt av minst en 
halvtimme för att noga tänka igenom situa
tionen före mötet med klienten, betonade 

Bergdahl och tillade:
– Se på brottet, tidsrymden, 

kvalifikationsgrunder. Ta er tid, 
strukturera upp: Vilken miss
tanke, vilka verktyg kan åkla
garen ha haft tillgång till? Tänk 
kreativt, tänk som en åklagare. 
Vad hade jag gjort som åklagare 
om jag hade fått in en anmälan? 
Stressa inte.

vid det första förhöret ska det 
finnas en plan, strategi och en 
uppfattning om vilka frågor kan 
förväntas. Vilka kan vara farliga, 
vilka åtgärder kan polisen redan 
ha vidtagit? Vad kan polis och 

åklagare ha mot klienten?
– Som åklagare är man fokuserad på brot

ten och rekvisiten. Förhören är oerhört av
görande för åklagaren i många mål eftersom 
de ofta styr de vidare åtgärderna, sa Silvia 
Ingolfsdottir Åkermark, som betonade att 
det är viktigt att tidigt informera och för
klara för klienten hur hemliga tvångsmedel 

och förhör fungerar och att även småprat 
och oskyldiga frågor kan användas senare. 

– Det finns inte några ofarliga frågor.  
Särskilt inte om de kommer från snälla och 
trevliga poliser. Snälla och trevliga poli
ser och åklagare är livsfarliga för klienten.  

Nya penningtvättsregler berör advokatbyråerna

» 

”DE SMARTA 
ÅKLAGARNA 
FÖRSÖKER 
HÅLLA SIG 

SÅ OBJEKTIVA 
SOM MÖJLIGT 

EFTERSOM DET 
GYNNAR DERAS 

TROVÄRDIGHET.” 
markus bergdahl

ADVOKATDAGARNA 2019

Att som advokat 
lära sig av åklagarna

De tidigare åklagarna advokat Markus Bergdahl och                                              advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark talade under rubriken Vad kan försvararen lära av åklagaren?
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dosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet 
väsentligt eller har gjort sig skyldig till all
varlig brottslighet inte har en ledande befatt
ning eller kvalificerat ägande i advokatbolag.

Advokatsamfundet kan överlämna till 
Länsstyrelsen i Stockholm att pröva frågan 
om sanktionsavgift och ingripande mot en 
ledningsperson.

Sanktionsavgiften på mellan 5 000 kr och  
en miljon euro eller två gånger vinsten av 
överträdelsen tillfaller staten. ¶

För vad gör vi med trevliga personer som 
talar med oss? Man brukar vara trevlig till
baka och slappna av. Varna alltid klienten  
för snälla poliser och åklagare. Informera 
klienten om vikten av att inte säga någon
ting till den snälla polisen när förhöret är 

avslutat, i hissen upp till häktet. Lite små
prat där kan få åklagaren att jubla, berätta
de Bergdahl.

Det är en strategi som ibland används för 
att få den misstänkte att känna förtroende 
och prata. Polisens vittnesmål i en sådan si

tuation uppfattas som väldigt trovärdigt, för
klarade Silvia Ingolfsdottir Åkermark. 

De två advokaterna poängterade även hur 
viktigt det kan vara att gå igenom ”slasken” 
och att själv skriva ner de frågor som ställs 
i förhör och se till att förhörsprotollen blir 
korrekta.

inför huvudförhandlingen är det viktigt att klar
göra försvarets position innan och på så sätt 
smalna av processen. 

– Det uppskattas av åklagaren. Alla åkla
gare som jag känner tycker att det utmärkt 
att ha duktiga advokater emot sig, som be
gränsar prövningen till de relevanta omstän
digheterna, sa Bergdahl som uppmanade 
advokater att uppmärksamma den tekniska 
bevisningen: 

– Ring NFC och rättsläkarna. Diskutera, 
ställ frågor, arbeta som en åklagare! 

Bergdahl och Ingolfsdottir Åkermark kon
staterade att sakframställningen är åklaga
rens arena som ofta skapar ett ointagligt för
språng

– Men vi ska upp där och ta tillbaka vår po
sition. I nästan varje mål finns det någonting 
att säga. Ge en annan bild av klienten, ge en 
annan bild av vilka slutsatser man kan dra 
av bevisningen, sa Bergdahl.

– Skapa tvivel om att det inte är så solklart 
som åklagaren försöker framställa det som, 
sa Ingolfsdottir Åkermark. ¶

» 

ADVOKATDAGARNA 2019

På Åklagarmyndighetens 
webbplats finns viktiga 
dokument, till exempel RättsPM, 
som visar hur åklagare arbetar 
med bland annat hemliga tvångs- 
medel. www.aklagare.se

Som exempel på advokatuppdrag som kan 
omfattas av penningtvättlagen nämnde Karin 

Faxén Ågrup l inkråmsöverlåtelse, köp av 
aktieposter, andelar i handelsbolag l förvaring 

av aktiebrev l klientmedelskonto l upprättande 
av låneavtal, nyemission l köp av lagerbolag

De tidigare åklagarna advokat Markus Bergdahl och                                              advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark talade under rubriken Vad kan försvararen lära av åklagaren?

Karin Faxén
Ågrup och

Johan
Sangborn.
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Prövningstillstånd och resning i 
Högsta förvaltningsdomstolen / 
Ulrik von Essen.

Något om straffrättsliga frågor 
inom näringsverksamhet / Staffan 
Bergqvist, Olle Kullinger.

750 besökare – 36 seminarier

Trender i arbetsrätten och Arbets-
domstolen / Åsa Erlandsson, Jenny 
Welander Wadström.

Liability exposures of law firms / 
Andrew Fryer.

Rapporteringspliktiga arrangemang 
– förslag till ett nytt regelverk på 
skatteområdet / Teresa Simon-
Almendal, Mattias Schömer.

GDPR i praktiken / Caroline Olstedt 
Carlström.

Arvsrätten – en genomgång av Hög-
sta domstolens och vissa underin-
stansers avgöranden de senaste 
åren / Fredric Renström.

Den asylsökandes bevisbörda i rela - 
tion till svenska myndigheters utred - 
ningsskyldighet / Petter Aasheim, 
Mats Dahlström, Fredrik Beijer.

När starka känslor uppstår i juridi-
ken – klientpsykologi för human-
jurister / Jens Näsström.

Compliance – en nyckelfunktion / 
Marie Friman, Fredric Ardrot.

Klientomsorg vs. advokatetik / 
Ulrika Borg.

Artificial Intelligence /  
Virginia Dignum.

Familjeavtalsrätt / Örjan Teleman.Att driva kommersiella entre-
prenadtvister i allmän domstol / 
Viktoria Edelman.

Den goda processen /  
Hjalmar Forsberg, Maria Nisell.

Barnkonventionen blir svensk lag / 
UllaBella af Klercker, Karin Åhman, 
Pernilla Leviner.

Nytt direktiv om upphovsrätt på 
den digitala inre marknaden /  
Karin Cederlund.

Att processa i patent- och mark-
nadsdomstolarna / Cecilia Torelm 
Tornberg, Sandra Hanson.

Legal Project Management /  
Marion Ehmann.
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DEBATT

 P å Svenska Dagbladets debatt
sida den 18 november svarade 
Advokatsamfundets nuvaran

de generalsekreterare, ordförande 
och vice ordförande på det utspel från 
Sverigedemokraterna där partiet före
slog att delar av samfundet skulle för
statligas (SvD Debatt 15/11). Svaret var 
i sig klokt, koncist och nödvändigt; 
utom på en punkt.

Av någon anledning fann ordfö
randeparet och generalsekreteraren 
i sin replik nämligen anledning att 
ta heder av den tidigare generalse
kreteraren Anne Ramberg.

kritiken gick ut på att man, samti
digt som man med rätta tog avstånd 
från Sverigedemokraternas farliga 
och ogenomtänkta förslag, anmärk
te att Advokatsamfundets styrelse 
och ordförande tidigare förklarat 
att man inte stod bakom det Anne 
Ramberg sade när hon i ett debatt
inlägg på sin blogg 2016 skrivit 
”Det hat som där framskymtar mot 
flyktingar och människor i nöd och 
mot dem som driver flyktingarnas 
sak är kväljande. Bruna råttor tittar 

alltför ofta upp ur sina hålor”. Anne 
Ramberg har sedermera utvecklat 
att uttrycket ”bruna råttor” var en 
metafor för den tilltagande rasismen 
och främlingsfientligheten i sam
hället. 

Vidare tog Advokatsamfundets 
svar upp dess ordförandes person 
liga kritik av vad Anne Ramberg 
sagt på twitter och i sin blogg om 
att ”fler borde stå upp för det de 
tror på” och att civil olydnad kan 
vara ett sätt att utan våld transpa
rent reagera mot vad man tycker 

är orättfärdigt och missbruk av 
makt.

dessa två uttalanden – ett uttalande 
mot rasism och främlingsfientlig
het och ett uttalande som betonar 
vikten av civil olydnad i ett demo
kratiskt samhälle – har Advokatsam
fundets styrelse och dess ordföran
de även tidigare sett anledning att 
ta avstånd ifrån. Detta avståndsta
gande kan för de frihetligt sinnade 
anses problematiskt nog i sig, men 
man valde nu dessutom att, i ett de
battinlägg mot förstatligande, åter
igen lyfta upp dessa frågor. Som 
sammanhanget får förstås gjordes 
detta som ett exempel på att Advo
katsamfundet själv klarar av att han
tera de röster inom samfundet som 
avviker från i samhället för tillfället 
rådande värderingar. Denna vilja till 
självcensur är besvärande. 

På senare tid har därtill debat
terats hur Advokatsamfundets dis
ciplinnämnd tilldelat två kvinnliga 
advokater disciplinära påföljder; 
den ena för att hon under en paus i 
en rättegång lagt ut på sociala me

Viljan till självcensur       är besvärande
Advokaterna Peter Hellman och Fredrik Engström skriver i sitt debattinlägg att de tycker 
sig se en besvärande utveckling inom Advokatsamfundet där man, samtidigt som man utåt 
sett betonar vikten av att värna advokatkårens oberoende, bedriver ett slags självcensur 
där man tar på sig att recensera innehållet i advokaters publika debattinlägg – vare sig de 
återges på en blogg eller i sociala medier.

Fredrik Engström och 
Peter Hellman driver 
tillsammans Engström 
& Hellman Advokatbyrå, 
en medelstor affärs-
juridisk byrå med 20 
medarbetare och kontor i 
Stockholm och Göteborg. 
Byrån var den första ad-
vokatbyrån i Sverige som 
tecknade kollektivavtal 
för sina jurister och är ett 
av årets gasellföretag.

DEBATTÖRERNA
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dier att hon saknar sina barn. Den 
andra för att hon – också i sociala 
medier – meddelat att en klient bli
vit frikänd. 

För att inskärpa allvaret i en de
batt måste det vara acceptabelt att 
ibland använda kraftuttryck. Även 
om vi personligen kanske inte skulle 
valt samma ord som Anne Ramberg 
gjorde när hon talade om bruna råt
tor – det hade gått lika bra att tala 
om populistisk extremhöger eller 
om att ett parti med rötter i en na
zistisk rörelse, och dess svans på 
internet, snedvrider och förvanskar 
debatten – var andemeningen vik
tig eftersom den innebar ett tydligt 
ställningstagande mot främlings
fientlighet och för grundläggande 
mänskliga rättigheter.

Likaså kan det tyckas att en ad
vokat som beskriver hur en klient 
friats av tingsrätten, utan att nämna 
klienten vid namn eller på annat 
sätt avslöja vem det rör sig om – och 
som därmed fäster allmänhetens 
uppmärksamhet på att en åtalad per

son friats – bör hyllas av dem som 
värnar en rättssäker process i stället 
för att som nu tilldelas en varning.

om sd:s förslag att förstatliga Advo
katsamfundet – som naturligtvis 
avges i illa dolt syfte att ge staten 
möjlighet att kontrollera och tysta 
samfundets företrädare – är farligt, 
är samfundets eget agerande betyd
ligt värre. En viktig roll för oss som 
advokater är nämligen att vi skall 
stå upp för grundläggande värden: 
för rättssäkerhet, demokrati och fri
het att yttra sig om och debattera 
samhälleliga missförhållanden. Vårt 
ansvar är också att vara ihärdiga kri
tiker av politiska förslag – och i vis
sa fall av politiska partiers allmän
na ageranden – som utgör hot mot 
dessa värden.

sammanfattningsvis ser vi en besväran
de utveckling inom Advokatsam
fundet där man, samtidigt som man 
utåt sett betonar vikten av att värna 
advokatkårens oberoende, bedriver 

ett slags självcensur där man tar på 
sig att recensera innehållet i advo
katers publika debattinlägg – vare 
sig de återges på en blogg eller i  
sociala medier. Detta väcker farhå
gor även för samhället i stort. Om 
inte advokater kan få ventilera an
gelägna frågor (eller för den skull 
ens säga att man saknar sina barn) 
är det svårt att förstå hur man sam
tidigt kan göra anspråk på att vara 
rättsstatens väktare och hur sam
fundet skall kunna försvara det öpp
na samhälle där yttrandefrihet och 
ett fritt meningsutbyte är en själv
klar del. 

enligt god advokatsed skall en advokat 
bland annat agera på ett sätt som 
främjar det goda rättssamhället. 
Man kan fråga sig hur rättssamhäl
let främjas av att advokatsamfundet 
börjat agera åsiktspolis. 

Peter Hellman   
Advokat

Fredrik Engström   
Advokat

Viljan till självcensur       är besvärande

OM INTE 
ADVOKATER 

KAN FÅ 
VENTILERA 
ANGELÄGNA 
FRÅGOR […] 

ÄR DET 
SVÅRT ATT 

FÖRSTÅ HUR 
MAN SAM
TIDIGT KAN 
GÖRA AN
SPRÅK PÅ 
ATT VARA 

RÄTTS
STATENS 
VÄKTARE.

Replik från Sveriges advokatsamfunds ledning – vänd! » 
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 Mycket kan och kommer 
framöver säkert att sägas i 
frågan om advokaters när

varo på olika sociala medier och det 
finns och kommer säkert självklart 
att finnas utrymme för olika upp
fattningar när det gäller bedömning
ar som disciplinnämnden har gjort 
och kommer att göra i olika konkre
ta ärenden. Helt klart och grundläg
gande är emellertid att vi advoka
ter vid aktiviteter på sociala medier 
är skyldiga att iaktta precis samma 

etiska regelverk som vi är i andra 
sammanhang. 

när det gäller de två avgöranden som 
Peter Hellman och Fredrik Eng
ström syftar på i sin artikel, kan jag 
inte undgå intrycket att ingen av 
dem har läst något av besluten (som 
båda finns lätt tillgängliga på Ad
vokatsamfundets hemsida). Det är 
naturligtvis inte möjligt att i denna 
korta replik närmare redovisa om
ständigheterna men den som be

mödar sig om att läsa besluten och 
därmed tar del av bakomliggande 
förhållanden, anmälarens uppgifter 
och synpunkter samt advokaternas 
yttranden, inser att nämnden inte 
har tilldelat advokaterna påföljd för 
att de på sina sociala medier har 
skrivit enbart att han eller hon ”sak
nar sina barn” eller att ”en klient bli
vit frikänd”. Omständigheterna var 
en smula mer komplicerade än så. 
Men även efter läsning av besluten 
kan det säkert finnas utrymme för 

 I den debattartikel av tre Sveri
gedemokrater, som advokater
na Hellman och Engström hän

för sig till i sitt inlägg, påstods att 
Advokatsamfundet använder sin 
plattform för att föra ut ett poli
tiskt budskap och att vi driver en 
egen politisk agenda. Som belägg 
för denna tes skrev de: ”När före 

detta generalsekreteraren beskrev 
politiska meningsmotståndare som 
”bruna råttor” eller gav sitt stöd till 
civil olydnad när en aktivist hindra
de ett flygplan med en utvisnings
dömd person från att lyfta så har vi 
ett problem.”

Vi replikerade: ”Debattörernas 
kritik mot Advokatsamfundet utgår 

från påståendet att samfundet an
vänder sin roll som en plattform för 
att föra ut politiska budskap. Det är 
fel. Advokatsamfundet har ingen po
litisk agenda.” 

Eftersom de tre Sverigedemokra
terna särskilt framhållit två utta
landen som belägg för att samfun
det driver en politisk agenda fann 

Samma etiska regelverk         gäller i sociala medier

Advokatsamfundet har         ingen politisk agenda

BÖRJE SAMUELSSON, DISCIPLINNÄMNDENS ORDFÖRANDE

REPLIK

DEBATT

Disciplinnämnden ägnar sig inte åt någon form av könsdiskriminering. Lika lite 
agerar nämnden åsiktspolis. Vid aktiviteter på sociala medier är advokater 
skyldiga att iaktta precis samma etiska regelverk som vi är i andra sammanhang. 
Det skriver Börje Samuelsson, disciplinnämndens ordförande.

Advokatsamfundets ledning tillbakavisar advokaterna Hellmans och Engströms 
påståenden och understryker att samfundet inte har någon politisk agenda.

» 
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uppfattningen att bedömningarna 
varit väl ”stränga” något som emel
lertid en enig nämnd inte ansåg i 
något av fallen. 

att hellman och engström särskilt 
anger att det var två kvinnliga 
 advokater som tilldelades discipli
när påföljd, antyder att de tror att 
det inte hade blivit någon påföljd 
om de berörda advokaterna hade 
varit män. Jag kan då kraftfullt de
mentera att disciplinnämnden  ägnar 

sig åt någon form av könsdiskrimi
nering. Lika lite agerar nämnden 
åsiktspolis. 

slutligen. Jag är i likhet med Hellman 
och Engström mycket bekymrad 
över attacker från politiskt håll mot 
advokaternas och Advokatsamfun
dets självständighet och oberoende, 
inte minst när det gäller utform
ningen av innehållet i begreppet 
god advokatsed och den disciplinära 
verksamheten. Men sådana attacker 

har med jämna mellanrum återkom
mit under årens lopp och vi har hit
tills kunnat stå emot. För den som 
har något närmare intresse av äm
net, kan jag, i all ödmjukhet, hänvisa 
till det jag skrev i min krönika i den 
tryckta versionen av 2018 års verk
samhetsberättelse. För den händelse 
den olyckligtvis har hamnat i pap
perskorgen, finns den lätt tillgänglig 
via samfundets hemsida. 

Börje Samuelsson
Disciplinnämndens ordförande

vi anledning att tillägga följande: 
”Debattörerna nämner särskilt två 
uttalanden som den förra general
sekreteraren gjorde, 2016 och 2018. 
I det första fallet, där orden ”bruna 
råttor” användes, gjorde Advokat
samfundets styrelse ett offentligt ut
talande där man förklarade att man 
inte stod bakom detta språkbruk. 

I det andra fallet, som avsåg civil 
olydnad, förklarade styrelsens ord
förande att det som sagts inte skulle 
förstås som ett ställningstagande 
från Advokatsamfundets sida till det 
lagliga eller lämpliga i agerandet.”

Detta är inte att ”ta heder av den 
tidigare generalsekreteraren” utan 
en redovisning av fakta med anled

ning av vad Sverigedemokraterna 
anförde som belägg för Advokatsam
fundets förment politiska agenda.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare

Christer Danielsson
Ordförande

Eva-Maj Mühlenbock 
Vice ordförande

Samma etiska regelverk         gäller i sociala medier

Advokatsamfundet har         ingen politisk agenda
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DEBATT

 F ram till slutet av 1990talet var 
det otillåtet för advokater att 
marknadsföra sig och sin verk

samhet. Det hade under en längre tid 
framförts önskemål om lättnader i det 
avseendet och slutligen medgav Advo
katsamfundets styrelse att det skulle 
vara tillåtet att marknadsföra sig och 
sin verksamhet. Vad man då tänkte sig 
var att advokaten skulle offentliggö
ra att han/hon fanns och inom vilka 
rättsområden han/hon var verksam. 
Föga anade man då vad som nu hål
ler på att ske. Oblyga framträdanden 
i olika media om att misstänkta per
soner skall begära just den advokaten 
har förekommit den allra senaste ti
den, varvid man också framhållit att 
klienten skall begära en erfaren advo
kat. Ett stötande exempel är de båda 

advokater som poserar i solglasögon 
och med en drink i handen. Det tillvä
gagångssättet förmedlar inte att advo
katerna har erfarenhet, endast dåligt 
omdöme. Till saken hör att dessa båda 
blev advokater så sent som år 2012 res
pektive år 2015. På den korta tiden får 
man inte någon erfarenhet att skry
ta med. Det tar åtskilliga år att bli en 
erfaren advokat. Genom att göra re

klam för sig och ge sken av att man är 
skicklig skapar man en förväntan hos 
klienten om kanske en frikännande 
dom eller ett kort straff. Vad händer 
om det inte blir så? Vad tycker klien
ten då? Det kan med andra ord bli en 
ordentlig ”backlash” som det kan ta 
lång tid att reparera. Missnöje sprider 
sig snabbare än beröm.

med cirka 40 års erfarenhet av försva
rararbete vill jag påstå att den bästa 
reklamen är ett seriöst, grundligt 
och målmedvetet arbete. Sådant 
sprider sig snabbt i de kriminel
las värld och även bland dem som 
för första gången kommer i kontakt 
med rättsväsendet. På olika sätt hör 
man nämligen talas om duktiga ad
vokater. Det är emellertid inte lyck

Den bästa reklamen är ett seriöst,  grundligt och målmedvetet arbete
Advokat Göran Björlin skriver om advokaters sätt att marknadsföra sig 
och konstaterar att den konkurrens om försvararuppdrag som tycks 
finnas i Stockholm inte är skäl nog att tillåta det som nu sker.

Göran Björlin 
blev advokat 
1977 efter åtta 
år i domstol. 
Var ledamot av 
huvudstyrelsen 
åren 1989–1995.

DEBATTÖREN
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DEBATT

at att pressen ofta utnämner någon 
som stjärnadvokat. Vad menas med 
det? Jag har för egen del träffat på 
”stjärnadvokater” som definitivt inte 
är några juridiska stjärnor, men nå
gonstans där tror jag att glorifiering
en började och har givit upphov till 
dagens situation.

i publicerade uppgifter har det också 
framkommit att advokater ger tips 
till misstänkta om hur de kan för
svåra en polisutredning genom att 
inte svara på frågor och inte lämna 
ut koder till mobiler för undersök
ning. Ett sådant beteende är i mina 
ögon klandervärt och faktiskt inte 
advokatetiskt. Det förlänger bara 
utredningstiden och om den miss
tänkte är häktad blir häktningstiden 

längre. En försvarare skall på bästa 
sätt ta tillvara klientens sak men 
skall absolut inte bli kompis med 
denne. Man kan hålla klienten på 
armlängds avstånd och ändå skapa 
förtroende genom att uppträda seri
öst och professionellt. Klienten be
griper detta och får respekt för sin 
försvarare. Man får nämligen inte 
glömma bort att advokaten också är 
en del av rättssamhället och därför 
bör förhålla sig även till de normer 
som gäller där. I det sammanhang
et bör nämnas att det är olämpligt 
att tala om ”vinst” där domen, så att 
säga, har gått ens väg. Det finns inte 
några ”vinster” i en brottmålsrätte
gång. Det är ett stötande uttryck i 
en dyster samhällssituation där det 
ofta också finns ett offer. En ”vinst” 

kan också bero på ett misstag eller 
en dålig insats av åklagaren och inte 
på grund av advokatens insats. Ett 
annat opassande beteende är, enligt 
min mening, att advokater proces
sar i media. Oavsett syftet borde det 
inte förekomma. Processandet skö
ter man i rättssalen.

det kommer att bli nödvändigt för Advo
katsamfundets styrelse att snarast 
hantera den uppkomna situationen 
och meddela nya vägledande regler 
om god advokatsed innan det har 
gått för långt. Den konkurrens om 
försvararuppdrag som må finnas i 
Stockholm är inte skäl nog att tillåta 
det som nu sker.

Göran Björlin   
Advokat

Den bästa reklamen är ett seriöst,  grundligt och målmedvetet arbete

ETT ANNAT 
OPASSANDE 
BETEENDE 
ÄR, ENLIGT 

MIN MENING, 
ATT ADVOKA
TER PROCES
SAR I MEDIA.

Advokatfirman SJS i Göteborg söker en 
advokat eller erfaren biträdande jurist 

Läs mer på vår hemsida http://advokatsjs.se 

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Sveriges ledande aktiebokstjänst
www.nvr.se
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gratis i 30 

dagar
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 F ramväxten av digitala tjänster 
och produkter har resulterat i 
att tjänstetillhandahållare i allt 

högre utsträckning tillämpar omfat
tande användarvillkor mot slutkun
den. Det är idag ett vanligt fenomen 
att beställningen av en vara eller en 
abonnemangstjänst på internet förut
sätter ett klick i en ruta om att sälja
rens licens eller användarvillkor ac
cepteras. Till och med köpet av en ny 
dammsugare, klocka eller bil kan krä
va att kunden godkänner ett licensav
tal innan produkten kan tas i bruk. Ut
vecklingen har gått så långt att även 
ett köp av en enkel applikation till 
mobiltelefonen förutsätter att kun
den ingår ett omfattande licensavtal, 
vars innehåll vida överstiger vad som 
är rimligt i förhållande till värdet av 
transaktionen. Till följd av den digi
tala utvecklingen – varigenom alltfler 
vardagsprodukter innehåller mjukva
ra och är uppkopplade mot internet 
(internet of things) – finns det risk 
för att omfattande användarvillkor av 

detta slag kommer att bli allt vanliga
re i framtiden. 

Det kan diskuteras vilken funk
tion alla dessa avtal fyller i prakti
ken. Hur vanligt är det till exempel 
att konsumenten som utför beställ
ningen bemödar sig om att läsa vill
koren? Om beställaren mot för
modan skulle läsa villkoren är det 
likväl tveksamt om denne har för
mågan att ta till sig innehållet i vill

koren, mot bakgrund av villkorens 
utformning och omfattning.

SVÅRTILLGÄNGLIG INFORMATION
I en undersökning som genom 
fördes 2015–2016 på uppdrag av 
EUkommissionen framhöll ca 
70 procent av respondenterna att 
informationen som onlineplattfor
mar tillhandahåller i sina använ
darvillkor är bristfällig och svår att 
förstå (Synopsis report on the pu
blic consultation on the regulatory 
environment for platforms, online 
intermediaries and the collaborative 
economy, EUkommissionen, 25 maj 
2016). En intressant detalj i under
sökning är att över 60 procent av 
näringslivsorganisationerna och fö
retagen också ansåg att information 
som tillhandahålls i användarvillkor 
är otillfredsställande. Responden
terna efterlyste därför mer transpa
rens, med kortare och standardise
rade användarvillkor. 

Nyss nämnda undersökning ge

PRAKTISK JURIDIK

         Terms of no use
– användarvillkoren      som aldrig blir lästa

Hur ofta läser du användarvillkoren som måste klickas i innan du kan börja använda 
streamingtjänsten online eller innan du kan uppdatera mjukvaran i din mobiltelefon? 
I många fall är användarvillkoren inte anpassade för den tänkta mottagaren – det vill 
säga en genomsnittskonsument av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. 
Nya lagstiftningsåtgärder innebär att upprättandet av villkor av detta slag kommer 
att öka behovet av självreflektion hos avtalsförfattarna.

Stojan Arnerstål 
är verksam som IP 
expert vid Advokat-
firman Vinge, där 
han arbetar med 
immaterialrätt och 
kommersiella avtal. 
Han är jur. dr och 
docent i civilrätt och har en bakgrund 
som akademisk forskare vid juridiska 
institutionen, Uppsala universitet, där 
han under flera år var föreståndare för 
institutet för immaterial-, marknads- 
och konkurrensrätt (IMK).

PRESENTATION
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nomfördes inom ramen för EU
kommissionens projekt A digital 
single market strategy for Europe 
(COM[2015] 192 final), den så kall
lade DSMstrategin, och är en del 
av en bredare analys av onlineplatt
formarnas roll i samhällsekono
min. En av DSMstrategins vikti
gaste målsättningar är att stimulera 
gräns överskridande ehandel inom 
EU för att förverkliga en digital inre 
marknad. Rådande avtalspraxis och 
konsumenternas misstro mot avtals
villkor har identifierats som ett hin
der mot sådan gränsöverskridande 
ehandel. DSMstrategin är alltså 
inte begränsad till upphovsrättsliga 
frågor, även om det är förslaget till 
ett nytt upphovsrättsdirektiv (direk
tiv [EU] 2019/790, ofta kallat DSM
direktivet) som tilldragit sig mest 
uppmärksamhet och debatt.

NYA DIREKTIV PÅ KONSUMENT
RÄTTENS OMRÅDE
Nyligen har två nya EUdirektiv på 

konsumenträttens område antagits 
för att hantera de problem som rå
dande avtalspraxis ger upphov till. 
Den första rättsakten är direktiv 
(EU) 2019/770 om tillhandahållan
de av digitalt innehåll och digitala 
tjänster och den andra är direktiv 
(EU) 2019/771 om vissa aspekter om 
försäljning av varor – båda besluta
de den 20 maj 2019. Det övergripan
de syftet med dessa direktiv är att 
tillhandahålla en hög nivå av skydd 
och förutsebarhet för konsumenter i 
EU, särskilt vid gränsöverskridande 
handel, samt att i övrigt underlätta 
för företag att utöka sin verksamhet 
i andra EUländer.

Direktivet om digitalt innehåll 
är särskilt intressant, eftersom det 
tillämpas på avtal där en närings
idkare tillhandahåller ett digitalt 
innehåll eller en digital tjänst till 
en konsument. Tillämpningsområ
det är därför omfattande, eftersom 
det avser till exempel onlineköp och 
prenumerationer på musik, film, da

taspel, molntjänster, eböcker med 
mera (det finns emellertid vissa 
undantag för avtal om hälso och 
sjukvård, speltjänster och finansiel
la tjänster). Direktivet kommer att 
tillämpas på avtal där näringsidka
re åtar sig att tillhandahålla digitalt 
innehåll eller digitala tjänster till 
konsumenter mot betalning. Betal
ningen behöver inte nödvändigtvis 
vara monetär, utan kommer också 
att avse situationer där innehållet 
är gratis men tillhandahålls mot att 
konsumenten delar med sig av per
sonuppgifter, det vill säga att betal
ning sker indirekt genom att sälja
ren i utbyte erhåller data som kan 
kommersialiseras.  

Direktivet reglerar endast ett par 
begränsade frågeställningar, främst 
frågor om fel, dröjsmål och påfölj
der samt leverantörens möjlighet 
att göra ändringar av det digitala 
innehållet. Inom detta begränsade 
område är det emellertid fullharmo
nisering som gäller, vilket innebär 

DET KAN 
DISKUTERAS 

VILKEN 
FUNKTION 

ALLA DESSA 
AVTAL 

FYLLER I 
PRAKTIKEN.

PRAKTISK JURIDIK

         Terms of no use
– användarvillkoren      som aldrig blir lästa
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att medlemsstaterna inte har rätt att 
föreskriva bestämmelser som avvi
ker från direktivet (se artikel 4 i di
rektivet).

FEL I DIGITALT INNEHÅLL
Det kan noteras att konstruktionen 
av felbegreppet i direktivet om di
gitalt innehåll skiljer sig något från 
hur motsvarande ansvar har kon
struerats i konsumentköplagen. En
ligt artikel 7 i direktivet ska bedöm
ningen av om fel föreligger främst 
göras på subjektiv grund. Avtalsen
ligheten bestäms utifrån om inne
hållets eller tjänstens egenskaper 
stämmer överens med de krav som 
parterna kommit överens om i avta
let. Detta avgörs med ledning av den 
beskrivning, kvantitet (till exempel 
i antalet musikfiler som kan nås), 
kvalitet (till exempel bildupplös
ning), språk och version som över
enskommits i avtalet. Dessutom ska 
beaktas beskrivningar till exempel 
i fråga om säkerhet, funktionalitet, 
kompatibilitet med mera.

Utöver de subjektiva kraven ska 
det i felbedömningen också tas hän
syn till objektiva krav, bland annat 
det ändamål för vilket innehåll av 
samma typ normalt skulle användas 
samt att innehållet eller tjänsten bör 
ha de kvaliteter och egenskaper som 
är normala för det aktuella slaget 
och som konsumenten rimligen kan 
förvänta sig med tanke på innehål
lets eller tjänstens karaktär. Den ob
jektiva felgrunden slås fast i artikel 8 
i direktivet.

Innehållsmässigt liknar direkti
vets felbegrepp det som slås fast i 
16 § konsumentköplagen. Skillnaden 
mot konsumentköplagen är emel
lertid att direktivets objektiva grund 
tillämpas parallellt med den subjek
tiva. I 16 § konsumentköplagen är 
den objektiva felbestämmelsen 
istället kvalificerad på det sätt att 

den gäller ”om inte annat följer av 
avtalet”, dock att det i 16 § tredje 
stycket 3 finns en uppsamlingsregel 
om att fel föreligger om varan i nå
got annat avseende avviker från vad 
köparen med fog kunnat förutsätta. 
Det är däremot möjligt att sänka kö
parens förväntningar genom att ut
tryckligen ange i avtalet vilka egen
skaper produkten har. 

Som jag läser direktivets felbe
stämmelser kommer möjligheten till 
friskrivningar emellertid att begrän
sas, mot bakgrund av att de objek
tiva kraven tillämpas vid sidan av de 
subjektiva förutsättningarna (se 
skäl 45 till direktivet om digitalt 
innehåll). En följd av direktivets fel
bestämmelse – med ett objektivt 
krav om att innehållet eller tjänsten 
bör ha de kvaliteter och egenskaper 
som är normala för det aktuella sla
get – är alltså att det inte går att i av
talsvillkoren föra in mycket låga krav 
eller friskrivningar om vad konsu
menten har rätt att förvänta sig. 

I artikel 8.5 finns emellertid en 
ventil, varigenom säljaren eller 
tjänsteleverantören har möjlighet 
att särskilt informera om att en viss 
egenskap i det digitala innehållet 
eller den digitala tjänsten avviker 
från de objektiva krav som konsu
menten har fog för att förutsätta. 
Det krävs då att konsumenten ut
tryckligen och separat har godtagit 
avvikelsen vid avtalets ingående. I 
skäl 49 exemplifieras detta med att 
konsumenten erbjuds möjligheten 
att kryssa i en ruta eller trycka på 
en knapp som aktiverar en liknande 
funktion. Det räcker inte att infor
mationen allmänt lämnas i använ
darvillkoren.

Direktivets felregler påminner 
om felansvaret enligt 9 § konsu
menttjänstlagen. Enligt denna be
stämmelse anses det föreligga fel 
i tjänst om resultatet avviker från 

vad konsumenten har rätt att kräva 
– ett slags normal standard utifrån 
vad som anses fackmässigt – eller 
vad som därutöver får anses avtalat. 
Konsumentens befogade förvänt
ningar är således alltid att tjänsten 
ska utföras fackmässigt, även om det 
finns utrymme för att avtala om en 
lägre standard som inte når upp till 
fackmässig standard så länge detta 
är tillräckligt tydligt uttryckt i avta
let (se vidare Svante O. Johansson, 
Konsumenttjänstlagen. En kommen
tar, Stockholm 2013, s. 207 ff. om 
gränserna för partsautonomin och 
det tvingande området för fackmäs
sighet). Detta liknar den möjlighet 
enligt direktivet att explicit lyfta 
fram eventuella avvikelser från för
väntad standard.

FRISKRIVNINGAR
En följd av direktivet om digitalt 
innehåll är att förekomsten och ut
formningen av ansvarsfriskrivningar 
i användarvillkoren kommer att på
verkas. Sådana friskrivningar före
kommer inte sällan vid licensiering 
av digitala tjänster, till exempel i 
skrivningar om att tjänsten tillhan
dahålls ”i befintligt skick” eller 
”asis”. Skrivningar av detta slag 
syftar till att ange att tjänsten till
handahålls med fullständig fri
skrivning från alla garantier om 
innehållets eller tjänstens kvali
tet, tillgänglighet, lämplighet för ett 
visst syfte, eller ickeintrång i an
nans immaterialrätt. 

Om sådana friskrivningar ska in
kluderas kommer tjänstetillhanda
hållarna fortsättningsvis att behöva 
lyfta fram denna information sär
skilt och ge konsumenten möjlighet 
att aktivt bekräfta att man tagit del 
av och godkänner just den informa
tionen. Att allmänt klicka i en ruta 
om att hela användarvillkoren ac
cepteras, utan att ansvarsfriskriv

PRAKTISK JURIDIK
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ningen beskrivs särskilt, kommer 
enligt min bedömning inte att vara 
tillräckligt för att friskrivningen 
ska ges effekt. Utöver den särskil
da informationen krävs, enligt den 
allmänna utgångspunkten som dis
kuterats ovan angående konsument
tjänstlagen, att friskrivningen är till
räckligt tydligt uttryckt.

GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVEN
Regeringen har tillsatt en utredning 
för att ta ställning till hur direkti
ven ska genomföras i Sverige (dir. 
2019:45). Uppdraget ska redovisas 
senast den 1 september 2020. Det 
återstår alltså att se på vilket sätt 
dessa nya felregler samt övriga di
rektivsbestämmelser kommer att 
genomföras i svensk rätt. Genom
förandet innebär vissa utmaning
ar i rättssystematiskt hänseende. 
Ett alternativ för genomförandet är 
att tillämpningsområdet för kon
sumentköplagen eller konsument
tjänstlagen anpassas till att också 
omfatta tillhandahållandet av digi
talt innehåll och digitala tjänster. 
Det andra alternativet är att en helt 
ny lag antas.

Det kan på ett generellt plan dis
kuteras om det är lämpligt att 
genomföra direktivet om digitalt 
innehåll i konsumentköplagen, 
eftersom karaktären av dessa 
produkter skiljer sig väsentligt från 
ett vanligt konsumentköp av en lös 
sak. Digitalt innehåll och digitala 
tjänster ligger annars i skarven 
mellan konsumentköp och konsu
menttjänstlagen, särskilt om inne
hållet tillhandahålls genom en 
abonnemangstjänst. I utredningen  
Ds 2012:31 (App to date. Konsumen
ternas rättsliga ställning när varor 
eller tjänster betalas via telefonräk
ningen, m.m.) konstaterades på 
s. 178 ff. att det inte var nödvändigt 
att utsträcka dessa lagars tillämp

ningsområde till avtal om digitalt 
innehåll, eftersom det ändå var möj
ligt att tillämpa bestämmelserna 
analogt samt att den analoga till
lämpningen kunde göras tvingande 
med stöd av 36 § avtalslagen. Även 
om argumenten mot lagstiftning 
fortfarande gör sig gällande innebär 
antagandet av direktiven att vi nu 
står inför lagstiftningsåtgärder. 

En viktig fråga för den nu tillsatta 
utredningen är därför att ta ställ
ning till hur direktivet om digitalt 
innehåll ska genomföras. Genom di
rektivet fastställs inte den rättsliga 
karaktären hos avtalen om tillhan
dahållande av digitalt innehåll eller 
digitala tjänster, utan detta överlåts 
till de enskilda medlemsstaterna att 
avgöra (se skäl 12 till direktivet). I 
regeringens kommittédirektiv har 
det lämnats öppet för utredaren att 
överväga om de nya reglerna om 
digitalt innehåll ska tas in i redan 
befintlig lagstiftning eller om det i 
stället bör föreslås en ny lag. Utred
ningsdirektiven begränsar emeller
tid manöverutrymmet för eventuel
la förslag, eftersom det framhålls att 
särskild hänsyn ska tas till intresset 
av enhetliga regler för köp av va
ror och tillhandahållande av digitalt 
innehåll. 

Oavsett vilka systematiska över
väganden som görs av utrednings
kommittén, innebär direktivens 
genomförande att felbegreppet i 
konsumentköplagen behöver anpas
sas, eftersom direktivet om vissa 
aspekter om försäljning av varor 
innehåller en liknande felregel som 
i direktivet om digitalt innehåll. Den 
övergripande ändringen av felbe
greppet är något olycklig vad avser 
fysiska varor, eftersom partsautono
min därigenom inskränks i fråga om 
utrymmet för att avtalsvägen sänka 
konsumenternas förväntningar om 
varans egenskaper. I högre utsträck

ning kommer säljare av fysiska kon
sumentvaror behöva reflektera över 
vad som är rimlig förväntad stan
dard för den aktuella varan och in
formera särskilt om avvikelser från 
detta – samt säkerställa att konsu
menten godtar avvikelsen genom 
en aktiv och tydlig handling, det vill 
säga fristående från att endast ac
ceptera allmänna avtalsvillkor. Det 
innebär förhållandevis långtgående 
krav för försäljning i en fysisk miljö, 
till skillnad från en digital miljö där 
frågan kan hanteras genom popup
fönster och klickrutor.

AVTALSVILLKOR PÅ ETT KLART 
OCH BEGRIPLIGT SPRÅK
Direktivet om digitalt innehåll kan 
alltså medföra att vissa idag vanligt 
förekommande bestämmelser i an
vändarvillkor kommer att utmönst
ras framöver. Det är emellertid inte 
sannolikt att direktivet i sig kommer 
att resultera i att de problem som 
följer av bristfällig och svårförståelig 
information i plattformarnas använ
darvillkor fullständigt undanröjs. 

Mot bakgrund av hur avtalsprax
is för vissa onlineplattformar ser ut 
är det förvånande att inte mer upp
märksamhet har ägnats åt det krav 
som följer av artikel 5 i direktivet 
om oskäliga villkor i konsumentav
tal (93/13/EEG). Bestämmelsen fö
reskriver att avtalsvillkor i konsu
mentförhållanden ska vara klart och 
begripligt formulerade. I skälen till 
direktivet framhålls därutöver att 
avtalen ska formuleras på ett klart 
och begripligt språk samt att konsu
menten ska ha en reell möjlighet att 
granska alla villkor. EUdomstolen 
har tolkat artikel 5 till att inbegripa 
inte endast att villkoren är klart och 
begripligt formulerade, det vill säga 
grammatiskt begripliga, utan även 
att avtalet på ett transparent sätt 
anger hur den mekanism som det 
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aktuella villkoret hänvisar till kon
kret fungerar samt hur denna före
håller sig till avtalet i övrigt, så att 
konsumenten på grundval av klara 
och begripliga kriterier kan bedöma 
de ekonomiska följderna av avtalet 
(se EUdomstolens avgörande i mål 
C96/14, Van Hove punkt 50). Det 
finns alltså redan nu ett krav på att 
användarvillkoren ska vara begrip
liga och transparanta för en genom
snittskonsument av den aktuella 
tjänsten.

En möjlig anledning till att detta 
krav på tydlig språkanvändning inte 
diskuterats i någon vidare utsträck
ning i Sverige är att artikel 5 inte 
implementerades fullständigt vid 
direktivets genomförande. I propo
sitionen till lagen om avtalsvillkor 

i konsumentförhållanden framhölls 
att det inte fanns någon särskild 
anledning att skriva in kravet om 
klart och begripligt språk i lagen, 
eftersom det endast ansågs tjäna 
som utgångspunkt för tolkningen av 
oklarhetsregeln som framgår av an
dra mening i artikel 5, det vill säga 
regeln om att vid tveksamhet om 
ett avtalsvillkors innebörd ska den 
för konsumenten mest gynnsamma 
tolkningen gälla. Som Bernitz påpe
kat stämmer detta inte överens med 
hur EUdomstolens rättspraxis har 
kommit att utvecklas (se vidare Ulf 
Bernitz, SvJT 2019 s. 682 ff.).

Kraven på transparens har nu
mera fått genomslag också i andra 
avtalsförhållanden än rena konsu
mentavtal. Den 20 juni 2019 antogs 

en ny EUförordning om främjande 
av rättvisa villkor och transparens 
för företagsanvändare av onlineba
serade förmedlingstjänster (för
ordning 2019/1150), det vill säga för 
onlineplattformar, sökmotorer med 
mera.  Förordningens tillämpnings
område omfattar tillhandahållan
det av onlinebaserade förmedlings
tjänster till företagsanvändare, det 
vill säga för sådana användare som i 
sin tur erbjuder konsumenter varor 
eller tjänster inom ramen för en nä
ringsverksamhet. Av artikel 3 i för
ordningen följer att leverantörerna 
av förmedlingstjänsterna ska säker
ställa att deras allmänna villkor har 
utformats med ett enkelt och be
gripligt språk. Det är således fråga 
om liknande formulering och krav 
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som följer av det äldre direktivet om 
oskäliga villkor i konsumentavtal, 
men som nu också får betydelse i 
förhållandet mellan näringsidkare.

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Det kan diskuteras om rådande 
praxis med användarvillkor för 
 tillhandahållandet av digitalt inne
håll och digitala tjänster uppfyller 
kraven på klart och begripligt språk 
utifrån genomsnittskonsumentens 
perspektiv. Kommissionens under
sökning där 70 procent av respon
denterna ansåg att informationen 
som onlineplattformar tillhanda
håller är bristfällig och svår att för
stå indikerar att så inte är fallet. Det 
finns därför all anledning att reflek
tera över på vilket sätt bruket av 

omfattande användarvillkor 
kan anpassas för att motsvara kon
sumenternas krav på enkel, tydlig 
och relevant information. Detta är 
väl i första hand en fråga om själv
sanering för tjänstetillhandahållare 
och oss ombud som skriver använ
darvillkor av dessa slag, men det 
skulle inte skada om lagstiftaren tog 
tillfället i akt och fullt ut implemen
terade kravet om att avtalsvillkor 
ska vara klart och begripligt formu
lerade.  

Direktivet om digitalt innehåll 
kan innebära ett steg på vägen ge
nom att vissa typer av villkor kom
mer att utmönstras ur användar
villkoren, eftersom de ändå inte 
kommer att ha någon rättslig effekt 
med mindre än att näringsidkaren 

inhämtar konsumentens explicita 
godkännande för varje enskild an
svarsbegränsning. Förhållandet att 
konsumenterna kommer att kunna 
förlita sig på vad som kan anses ut
göra rimliga förväntningar på det 
digitala innehållet – ungefär som att 
en tjänst ska vara fackmannamässigt 
utförd – framstår därför som förnuf
tigt. Användarvillkorens betydelse 
kommer därför sannolikt att minska, 
eftersom avtalsobjektet ändå ska 
motsvara vad som faller inom kon
sumentens objektivt befogade för
väntningar samt att överraskande 
ansvarsbegränsningar måste lyftas 
fram särskilt av tjänsteleverantören. 

Stojan Arnerstål    
IP expert, Advokatfirman Vinge
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AKTUELLT

Vad är syftet med CAfA?
– Syftet är att skapa en tvist

lösningsinstitution som har er
forderliga specialkunskaper och  
erfarenhet och som på ett 
effektivt sätt kan lösa tvister 
som är relaterade till konst  
världen. CAfA har sin bas i 
Haag, men skiljenämnder som 
utses av CAfA kommer att vara 
verksamma i hela världen på 
den plats som skiljenämnden 
finner lämplig med hänsyn till 
om ständigheterna i det speci
ella fallet.

Hur stort är det här rättsområ-
det?

– 2017 uppgick den inter
nationella försäljningen av 
konstföremål till cirka 64 mil
jarder dollar, som ger en indi
kation på behovet av en inter
nationell specialdomstol som 
kan hantera tvister med hjälp av 
skiljemän med specialkunskaper 
genom ett rättssäkert och konfi
dentiellt förfarande. 

Finns det något annat institut 
som ordnar medling och skiljeför-
faranden inom området i världen, 
eller är CAfA unikt?

– Det finns ingen annan lik
nande institution, men de be
fintliga skiljedomsinstitutioner
na, typ ICC, SCC med flera som 
är öppna för alla slag av tvister, 
har säkert haft mål som berört 

konstvärlden och 
kommer säkert att 
välkomna dylika mål 
även i framtiden.

Hur många förfa-
randen per år kan 
det handla om hos 
CAfA?

– Verksamheten 
har öppnat por
tarna sedan april i 
år. Man räknar med 
att det är en viss in
kubationsperiod 
innan några mål 
kommer in. Om det 
kommer in fler mål än man kan 
hantera, kommer man att an
passa resurserna därefter, bland 
annat genom att utse fler skil
jemän.

Vad är det för typ 
av tvister det hand-
lar om? 

– Alla slags tvister 
som är relaterade 
till konstbranschen, 
till exempel tvis
ter om äktheten av 
ett konstverk, tvis
ter om äganderät
ten till ett konstverk, 
till exempel stulen 
konst (looted art), 
upphovsrättigheter, 
kontraktstvister etc.

Vilken typ av parter 
är det som tvistar?

– Parter som tvistar kan vara 
gallerier, museer, auktionshus, 
myndigheter, konstnärer, pri
vatpersoner.

Hur ser ett typiskt skiljeförfaran-
de inom området ut? 

– Det kan bli aktuellt att kall
la in experter i form av kurator 
med flera som ska etablera äkt
heten av ett konstverk. Förfaran
det kommer nog inte att på nå
got avgörande sätt skilja sig från 
ett vanligt kommersiellt skilje
förfarande. 

Hur kommer det sig att du har 
lagts till skiljemannapoolen? 
Har du ett särskilt intresse för 
frågorna – eller särskilda 
kunskaper eller särskild er-
farenhet?

– För min del har det nog 
 spelat en roll att jag varit verk
sam som skiljeman respektive 
partsombud i ett stort antal in
ternationella skiljeförfaranden. 
Jag har under sex år varit Sve
riges representant i ICC, Inter
national Court of Arbitration, 
samt deltagit som skiljeman el
ler partsombud i förfaranden 
inom ramen för diverse andra 
institutioner såsom SCC, Ame
rican Arbitration Association, 
London Court of International 
Arbitration och ad hocförfaran
den. Jag har vidare agerat som 
ombud i ett antal svenska tvis
ter inom konstvärlden för gal
lerier, konstnärer och myndig
heter avseende kontraktsfrågor, 
upphovsrättigheter samt frågor 
om äkthet.

Erfarenhet av skiljeförfaranden och 
konst gav roll vid ny skiljedomstol

”2017 UPPGICK DEN 
INTERNATIONELLA FÖR
SÄLJNINGEN AV KONST

FÖREMÅL TILL CIRKA 
64 MILJARDER DOLLAR.”

MÅNADENS ADVOKAT

HANS BAGNER
Advokat Hans Bagner på advo-
katfirman Morssing & Nycander 
AB har nyligen utsetts till skil-
jeman vid den internationella 
skiljedeomstolen för konst, Court 
of Arbitration for Art (CAfA). Han 
är en av 15 jurister från nio olika 
länder som knutits till domstolen. 
CAfA bildades 2018 av Nether-
lands Arbitration Institute och 
Authentication in Art.

I Advokaten nr 8 2019 
skrev vi om advokater 
som brinner för konst. 

Det konstaterades också 
att konstkunskaper kan 

ge uppdrag som advokat.
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”Ska vi tala om en meningsfull jämställdhet så måste stressen bli en uttalad 
del av den diskussionen.” 

 jens näsström, psykolog

För konstens skull
FOKUS: DEN BILDADE ADVOKATEN

Tystnadskultur kan bli
hot mot rättsstaten

Åtgärdsprogram mot
sexuella trakasserier

Gästkrönikör: Ami Hedenborg, pressansvarig Amnesty i Sverige

”Är jurist- 
  utbildningen  
  framtids- 
  säkrad?”

         Nu släpper vi vår rapport Framtidens jurist – om           globalisering, krav, farhågor och förväntningar i           juristbranschen.   Läs mer på nj.se/framtidensjurist
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Nya uppdrag och anslag
l Regeringen har utsett Kris-
tina Svartz till ny generaldi-
rektör för Brottsförebyggande 
rådet (Brå). Kristina Svartz ar-
betar i dag som generaldirektör 
för Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd och har 
tidigare bland annat varit kans-
lichef i riksdagens justitieut-
skott och konstitutionsutskott.

l Camilla Appelgren, Johan 
Berg, Anna Bryngelsson, Hen-
rik Dock, Therese Jansson 
och Carl Johan Zimdahl är 
alla nya delägare i Mannhei-
mer Swartling. 

l Malin Arentoft, tidigare 
specialiståklagare vid City 
åklagarkammare, har anslutit 
till Vinge för att arbeta inom 
verksamhetsgruppen Corpo-
rate Crime & Compliance. 

l Advokat Viveka Classon har 
valts in som ny delägare till 
Vinges Stockholmskontor.

l Annelie Liljeqvist är ny vd 
på Advokatfirman Delphis 
Göteborgskontor. Annelie kom-
mer närmast från rollen som 
vd på Ports Group.

l Caroline Oredsson är ny 
chefsjurist hos Kriminalvår-
den. Hon efterträder den tidi-
gare chefsjuristen Elisabeth 
Lager som sedan september 
är lagman för Norrköpings 
tingsrätt.

l Moa Lidén, forskare vid juri-
diska institutionen vid Uppsala 
universitet, har beviljats drygt 
3 miljoner kronor från Veten-
skapsrådet för sin forskning 
under åren 2020–2023. Ansla-
get avser en studie av hur till-
förlitliga och påverkbara olika 
former av forensisk bevisning 
samt vittnesbevisning är.

l Forskaren Martin Sunnqvist 
beviljas 3,4 miljoner från Riks-
bankens Jubileumsfond för 
forskningsprojektet ”Att bedö-
ma andra domares oavhängig-
het. Historiska fundament och 
praktiska tillvägagångssätt vid 
mötandet av hoten mot rätts-
staten i Europa”. I projektet 
deltar förutom Martin Sunn-
qvist även Xavier Groussot 
och Lotta Maunsbach. 

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

EU-domare från Norden på plats
Sveriges och Finlands nya domare har nu tillträtt i EU-domstolen i 
Luxemburg. Den 1 februari i år utnämndes finländske Niilo Jääski-
nen till att efterträda Allan Rosas som domare i EU-domstolen för 
perioden 7 oktober 2019-6 oktober 2021. Från Sverige har Nils Wahl 
tillträtt som domare för perioden 7 oktober 2019-oktober 2024. Han 
efterträder Carl Gustav Fernlund.

Marielle Pettersson vann 
Business Law Challenge 
Marielle Pettersson från Lunds 
universitet är Sveriges främsta 
student i affärsjuridik. Marielle be-
segrade omkring 60 medtävlande 
när Sveriges största casetävling i 
affärsjuridik avgjordes i Göteborg i 
november, som vanligt med Advo-
katfirman Lindahl som arrangör. 

Svensk åklagare expert 
mot terroristbrott i EU
Den 1 december i år tillträder 
Agnetha Hilding Qvarnström 
en expertbefattning som 
seconded national expert 
(SNE) vid Eurojusts kontor i 
Haag. Befattningen är ett EU-
uppdrag i form av ett tvåårigt 
förordnande med syfte att 
ytterligare stärka samar- 
betet kring bekämpningen 
av terroristbrott i Europa. 
Förordnandet löper till den  
1 december 2021, med möjlig-
het till förlängning.

Ny tidskrift 
om skiljedomsrätt
I augusti 2019 utkom det första 
numret av Stockholm Arbitra-
tion Yearbook. Tidskriften är 
knuten till Stockholm Centre for 
Commercial Law, vid juridiska 
fakulteten, Stockholms univer-
sitet, och är tänkt att behandla 
aktuella frågor om internatio-
nell skiljedomsrätt, delvis ur ett 
svenskt perspektiv.

Affärsjuridiskt program 25 år
I oktober firades de affärsjuridiska programmen vid Linköpings uni-
versitet sin 25-årsdag. Den affärsjuridiska utbildningen vid Linköpings 
universitet startade 1994 som ett fyraårigt affärsjuridiskt program med 
EG-inriktning. Sedan 2007 är utbildningen uppdelad i affärsjuridiska 
kandidatprogram, med allmän inriktning respektive europainriktning 
– tysk eller fransk rätt, samt påföljande motsvarande affärsjuridiska 
masterprogram om sammanlagt fem år.

Agnes och Johan är advokaternas advokater
För andra året i rad har advoka-
terna röstat fram Agnes Hammar-
strand på Delphi till den advokat 
de helst anlitar i ett affärsjuridiskt 
ärende. Agnes är delägare på Del-
phi och leder verksamhetsgrup-
pen som är inriktad mot Tech & IP 
i Göteborg. Tidigare i år fick Agnes 
även utmärkelsen Årets Justitia 
som delas ut av Justitiapriset.

Advokaternas favorit bland 
försvarsadvokater blev för sjunde 

året i rad Johan Eriksson på 
brottmålsbyrån Försvarsadvoka-
terna. Johan har varit försvarare 
i en rad uppmärksammade mål, 
däribland terroristrättegången 
mot Rakhmat Akilov. 

Undersökningen Advokaternas 
advokat genomförs varje år av 
nättidskriften Legally yours. I 
undersökningen deltog i år drygt 
900 advokater och biträdande 
jurister.

Agnes Hammarstrand. Johan Eriksson.
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Stockholmsstudenter 
tvåa i rättegångstävling
Laget Club S:t Erik från Juridi-
cum, Stockholms universitet, 
knep hedersam andra plats i rät-
tegångstävlingen Trans-European 
Moot Court Finals before ECtHR. 
Club S:t Erik mötte i finalen det 
serbiska laget Dimitrije Davidović 
från universitetet i Kragujevac, 
som gick vinnande ur tävlingen.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Adolfsson, Kristina: Detalj-
planehandboken : handbok 
för detaljplanering enligt 
plan- och bygglagen, PBL / 
Kristina Adolfsson och Sven 
Boberg (3. uppl. Norstedts 
juridik. 295 s.)

Affärsjuridiska uppsatser 2019 
(Iustus. 410 s.)

Allmänna bestämmelser för 
konsumententreprenader : 

ABS 18 och Hantverkarformu-
läret 17 (Svensk byggtjänst. 
43 s.)

Bull, Thomas: Regeringsformen : 
en kommentar / Thomas 
Bull, Fredrik Sterzel (4. uppl. 
 Studentlitteratur. 329 s.)

Carlson, Laura: The fundamen-
tals of Swedish law : a guide 
for foreign lawyers and stu-
dents (3. ed.  Studentlitteratur. 
501 s.)

Clausen, Nis Jul: Købsretten / 
Nis Jul Clausen, Hans Henrik 

Edlund, Anders Ørgaard 
(7. uppl. København : Karnov 
Group, 2018. 379 s.)

Eriksson, Ola: Kommunal bokfö-
rings- och redovisningslag : 
kommentarer och tolkning / 
Ola Eriksson, Anders Haglund, 
Torbjörn Tagesson (Studentlit-
teratur. 184 s.)

Falkman, Henric: Introduktion 
till försäkringsnäringsrätten : 
försäkringsrörelselagen 
efter Solvens II (2. uppl. Jure. 
169 s.)

Gentele, Oskar: Samlade stör-
ningskrav (Svensk byggtjänst. 
235 s.)

Henrikson, Ann-Sofie: Över- 
skuldsättning och skuld- 
rådgivning i socialtjänsten / 
Ann-Sofie Henrikson, Torbjörn 
Ingvarsson (Norstedts juridik. 
187 s.)

Iversen, Torsten: Obligations-
ret. D. 2 (5. udg. København : 
Jurist-og Økonomforbundet. 
447 s.)

Kristoffersson, Eleonor: Textbook 

 LÄSTIPS

Knophs oversikt over Norges rett
Författare: Harald 
Irgens-Jensen
Förlag: Universitets-
forlaget
Knophs oversikt over 
Norges rett är en 
omarbetad version 
av boken Norges rett 
som Ragnar Knoph 
(d. 1938), professor vid 
universitetet i Oslo och 
en av Nordens mest framstående rättsveten-
skapsmän, gav ut första gången 1934. Boken 
som har blivit ett klassiskt standardverk 
inom den norska juridiska litteraturen ger 
grundläggande information om rättssystemets 
uppbyggnad och en översikt över de centrala 
rättsområdena i norsk rätt. Detta är 15:e upp-
lagan av verket.

Opphavsrett
Författare: Ole- 
Andreas Rognstad
Förlag: Universitets-
forlaget
Boken är en framställ-
ning över norsk upp-
hovsrätt i vid mening, 
det vill säga skyddet 
för litterära och 
konstnärliga verk och 
närstående rättigheter. 
Författaren redogör för den historiska utveck-
lingen och presenterar huvuddragen i den na-
tionella upphovsrätten mot bakgrund av den 
europeiska och internationella utvecklingen på 
området. Den första upplagan av boken förfat-
tades i samarbete med Birger Stuevold Las-

sen (d. 2011), känd speciellt för sina insatser 
inom immaterialrätten i Norge. 

 VÄNBÖCKER 
Vänbok till Lena Holmqvist, Iustus
Vänbok tillägnad Lena Holmqvist, universitets-
lektor i straffrätt vid Juridiska institutionen, 
Uppsala universitet. Hon har varit verksam vid 
Uppsala universitet i över 40 år och har bland 
annat varit medförfattare till Brottsbalkskom-
mentaren. Bidragen författade av vänner och 
kolleger, avspeglar huvudsakligen Lena Holm-
qvists eget verksamhetsområde. Jenny Samu-
elsson Kääntä, Gustaf Almkvist, Erik Svensson 
och Anna Skarhed står som redaktörer.

Vänböcker till Bertil Wiman 
Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Upp-
sala universitet, har med anledning av sin 
65-årsdag, hedrats med två vänböcker med 
bidrag från ett flertal internationella och 
svenska forskare. Bertil Wiman är sedan 2008 
knuten till Uppsala universitet där han också 
disputerade 1987. Han har även varit gästpro-
fessor vid flera utländska universitet. Vänbok 
till Bertil Wiman (Norstedts juridik) innehåller 
25 bidrag från svenska forskare som behand-
lar aktuella skatterättsliga ämnen. I Interna-
tional taxation in a changing landscape : liber 
amicorum in honour of Bertil Wiman (Kluwer 
Law International) har hans internationella 
kolleger publicerat ytterligare ett antal bidrag. 
Jan Bjuvberg och Jérome Monsenego är re-
daktörer för båda vänböckerna.

 VÄGLEDNING
En vägledning har publicerats till stöd för 
tillämpningen av FN:s konvention om barnets 
rättigheter. 
Vägledningen har utarbetats av en arbets-
grupp vid Regeringskansliet under ledning av 
docent Karin Åhman. Vägledningen syftar till 
att underlätta för olika aktörer bland annat 
vid rättstillämpningen genom att redogöra 
för hur man metodmässigt kan gå tillväga 
när man tolkar och tillämpar en internationell 

konvention som barnkonventionen. Materialet 
som är utformat som en promemoria i depar-
tementsserien (Vägledning vid tolkning och  
tillämpning av FN:s konvention om barnets 
rättigheter, Ds 2019:23) går att ladda ned som 
pdf på regeringen.se.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET

 BOK

Internationella bodelningslagen och interna-
tionella arvslagen m.m. : en kommentar av Ulf 
Bergquist, Ulrika Hedström, Norstedts juridik
EU:s nya bodelningsförordning som trädde 
i kraft 29 januari 2019 har medfört att stora 
delar av Europa fått gemensamma IP-regler på 
bodelningsområdet. Förordningen har i Sverige 
kompletterats av den svenska internationella 
bodelningslagen (IBL) som trädde i kraft den 
1 juni 2019. Förutom paragrafvisa kommentarer 
till IBL innehåller boken även en uppdaterad 
kommentar till den tidigare svenska internatio-
nella bodelningslagen (LIMF) där vissa regler 
fortfarande är aktuella. Boken innehåller också 
en uppdaterad kommentar till den svenska 
kompletteringslagen (IAL) till EU:s arvsförord-
ning. Författarna, specialiserade på internatio-
nell arvs- och bodelningsrätt, har varit engage-
rade i det internationella och nationella arbete 
som lett fram till den nya lagstiftningen.
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AKTUELLT

on EU VAT / Eleonor Kristof-
fersson, Pernilla Rendahl 
(2. ed. Iustus. 193 s.)

Labour law and the welfare state : 
arbetsrätt och välfärdsstaten 
/ editors: Laura Carlsson, 
Petra Herzfeld Olsson and 
Vincenzo Pietrogiovanni 
(Iustus. 249 s.)

Lavalgenerationen : 2010-talets 

doktorsavhandlingar i arbets-
rätt / redaktörer: Niklas Sel-
berg, Erik Sjödin (Iustus. 288 s.)

Likabehandlingsprincipens 
olika ansikten : om sam- 
spelet mellan arbetsrätt,  
skatterätt och socialförsäk-
ringsrätt vid gränsöver- 
skridande arbete / Petra 
Herzfeld Olsson, Kerstin Ahl-

berg, Katia Cejie, Thomas 
Erhag (Iustus. 286 s.)

Lindskog, Stefan: Lagen om han-
delsbolag och enkla bolag : en 
kommentar (3. uppl. Norstedts 
juridik. 1016 s. Gula biblioteket)

Mellqvist, Mikael: Fordran & 
skuld / Mikael Mellqvist, Inge-
mar Persson (11. uppl. Iustus. 
323 s.)

Singer, Anna: Barns rätt (2. uppl. 
Iustus. 204 s.)

Strömquist, Siv: Skiljeteckensbo-
ken : skiljetecken, skrivtecken 
och typografiska grepp (2. uppl.  
Morfem. 248 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Debatt om advokaters 
marknadsföring och framtoning
Debatten startade i Aftonbladet 
av åklagaren Lisa dos Santos 
den 28 oktober. dos Santos kriti-
serade vissa försvarsadvokater 
för att i sin marknadsföring och i 
sociala medier anspela på ”gang-
sterromantik”. 

Mia Edwall Insulander kom-
menterade debattartikeln i ett 
blogginlägg den 30 oktober. Hon 
förklarade att samfundet tar 
frågorna om eventuell oetisk 
marknadsföring på största allvar, 
men att övertramp av ett fåtal 
advokater inte bör färga bilden av 
advokater i allmänhet. 

Den 4 november anslöt sig 38 
åklagare till kritiken och sa sig i 
en debattartikel i DN vara ”oroade 
av det svaga gensvar som kom-
mit från Advokatsamfundet”. 
Detta tillbakavisades av Edwall 
Insulander samma dag, där hon 
manade till en sansad diskussion 
av sakfrågorna och redovisade 
Advokatsamfundets agerande på 
detta område. 

Mia Edwall Insulander diskute-
rade också dessa frågor i Sveri-
ges radio, SVT och TV4. 

 MEDIERNA

Lysande advokatstjärna 
porträtterad
Advokat Hanna Lindblom por-
trätterades i Svenska dagbladets 
livsstilsmagasin Perfect Guide 
den 20 november. I reportaget 
presenteras hon som ”en av 
landets starkast lysande advokat-
stjärnor”. 

Advokat Peter Danowsky läser 
böcker varje kväll och helst 
också på lördagseftermid-
dagen med instrumental jazz i 
bakgrunden.

Hinner du läsa något på fritiden, 
och vad ligger i så fall på ditt 
nattduksbord?

– Böcker i pappersform är en 
viktig del av min tillvaro. Läser 
en stund varje kväll och gärna 
också på lördagseftermidda
gen, helst med bra instrumen
tal jazz i bakgrunden; just nu en 
fantastiskt bra liveinspelning 
som P2 gjorde 1991 med Red 
Mitchell, Jan Allan och pianis
ten Roger Kellaway. Läste igår 
ut den tunna, täta Skuggan av 
en dotter (Elena Ferrante) och 
ska precis börja med Olga To
karczuks Styr din plog över de 
dödas ben, som vi snart ska tala 
om i den bokcirkel som jag, se
dan något år, är med i.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Skönlitteratur! Högt och 
lågt. Gärna politiska thrillers 
och court room dramas, som 
jag då läser på engelska, inte 
minst för språkträningen. Ofta 
nyutkommen litteratur som 
fått bra recensioner eller re
kommendation, till exempel 
Lina Wolffs Köttets tid. Jag gil
lade också hennes förra bok De 
polyglotta älskarna. I samband 

med resor, gärna något med an
knytning till det land jag ska 
till, senast Japan och då var 
Haruki Murakamis Mordet på 
kommendören (första boken) ett 
komplement till alla andra upp
levelser och intryck. Ser fram 
emot att läsa fortsättningen. 

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet? 

– Omöjligt att svara på! Un
der studietiden läste jag bland 
annat Sven Fagerberg, Her
man Hesse, Per Wästberg, Pär 
Rådström. Senare i livet till 
exempel Olof Lagercrantz (få 
har ett så vackert och precist 
språk), Per Olov Enquist, Ka
zuo Ishiguro, Amos Oz. En bok 
som sticker ut är Stefan Zweigs 
Världen av igår: en europés 
minnen. Jag tillåter mig att slu

ta läsa en bok, om jag efter en 
tredjedel eller hälften tappar 
intresset. Med de nu nämnda 
har det aldrig hänt.

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

– Också en svår fråga! Till 
den som läst Millennium 
 serien, men ännu inte David 
Lagercrantz sista Hon som 
 måste dö och vill ha en stunds 
intensiv avkoppling. Till den 
som vill läsa något mer be
stående, varför inte Haren 
med bärnstensögon av Ed
mund de Waal eller John Wil
liams  Stoner. Till mig själv blir 
nästa inköp  Göran Sonnevis 
nya Det osynliga motstyckets 
bok. Jag är övertygad om att 
den erbjuder en stor läsupp
levelse.

”Böcker i pappersform är
en viktig del av min tillvaro”

BOKTIPSET: PETER DANOWSKY
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BAKGRUND
Advokatsamfundet mottog den 
14 maj 2019 en skrivelse från en 
grupp anonyma advokater i X
stad. I skrivelsen angavs att de 
noterat att advokat A på sitt 
Instagramkonto med namnet 
aaaaaaaaaa lagt ut filmer med 
ett innehåll som de inte upplevt 
vara i enlighet med Advokat
samfundets regler kring sekre
tess, måttfullhet och integritet. 
Till skrivelsen har bifogades 
skärmavbilder av två inlägg på 
Instagramkontot. 

Till en film som publicerades 
på kontot den 15 april 2019 har 
följande text angetts: 

I Wanna go home! #X-
stad #dagIavII #missmy-
kids #xxxxxxxxxxx 
#Z-stad #försvarsad-
vokat #xxxxxxxxx 
#xxxxxxxxxxxx 

Inlägget gillades med följande 
kommentar: 

Det är bättre o vara där 
som advokat än att vara 
där som misstänkt så bara 
kämpa på o se C den posi-
tiva i det hela

Vilket kommenterades av 
aaaaaaaaaa med följande: 

_hahaha sant!

Till en film som publicerades 
på kontot den 20 april 2019 har 
följande text angetts: 

Xxxxx #mordrättegång 
#xxxxxxxxx #dreamteam 
#xxxxxxxxxxxx
#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx #gladpåsk 
#xxxxxxxxxx #notimetorest 
#xxxxxxxxxx #xxxxxx

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande daterat den 
28 maj 2019 anfört följande. 

Hon anser att det är svårt, ut
ifrån det som anförts, att förstå 
vad det är exakt som åsyftas med 
att hon inte håller sig till de etis
ka reglerna. Det Instagramkon
to som åsyftas är hennes privata 
konto, det är inte benämnt som 
”advokat A” eller dylikt. Hon har 
cirka 74 inlägg och videos som 
hon lagt upp under de cirka två 
års tid då kontot varit aktivt. Av 
dessa 74 inlägg är det tre inlägg 
som hon bedömer vara jobbre
laterade. Resterande är bilder 
på hennes barn, hennes resor, 
vänner och annat i hennes var
dag exempelvis bilder från fest, 
middagar med mera. Av dessa 
tre videos som rör hennes yrke 
har hon inte på något sätt bru

tit mot tystnadsplikten, klient
lojaliteten, sekretessen eller an
nan advokatetisk regel så som 
anförts. 

Det inlägg som rör att hon 
arbetade med att förbereda sig 
inför en mordrättegång säger 
ingenting annat än precis detta. 
Det avslöjar inte vilken klient 
hon företrädde, vilken domstol 
eller ens när förhandlingen på
börjades. 

Det andra inlägget handlar 
främst om att hon var iväg och 
arbetade i Zstad i flerdagars mål 
och att hon saknade sina barn. 
Hon har svårt att se hur detta 
kan uppfattas som stötande.

Det tredje inlägget rör att hon 
var ensam kvinnlig advokat i ett 
större mål där cirka 14 advoka
ter var manliga kollegor, detta 
för att lyfta kvinnliga försvarare. 

I övrigt har byrån ett eget In
stagramkonto och detta sköts 
enligt de advokatetiska reglerna.

Hon har än en gång gått ige
nom sina inlägg både på privata 
kontot och byråns konto och kan 
inte på något sätt se att det stri
der mot de etiska reglerna.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Vid sammanträde den 13 juni 
2019 beslutade Advokatsamfun
dets styrelse att ta upp ett dis
ciplinärende mot A. I samband 
med underrättelsen av beslutet 
bereddes A tillfälle att slutföra 
talan. 

I yttrande, som kom in den 
24 juli 2019, har A vidhållit vad 
hon tidigare anfört och tillagt i 
huvudsak följande. 

De två aktuella inläggen kom
mer nedan att benämnas som 
inlägg nummer 1 (saknade barn 
m.m.) och inlägg nummer 2 
(mordrättegång m.m.). Så som 
det förstås så tjänar de båda in
läggen endast som exempel och 
hon vill innan de bemöts särskilt 
redogöra för naturen av verkan
de på Instagram och konton där.

Hennes verkande på 
 Instagram
Viktigt att belysa är att anmälan 
avser kontot ”aaaaaaaaaa”. Kon
tonamnet innehåller inte ”ad
vokat” och detta omnämns inte 
heller i beskrivningen av henne. 
Beskrivningen lyder ”A, lawyer 
and founder of advokatbyrå B…”. 

Hon noterar att en stor del av 
hennes kollegor inom kåren, i 
sina kontonamn, använder sig 
av ”Advokat NN”. Hon driver 
även ett konto som heter A Ad
vokatbyrå. Med detta sagt, så är 
de aktuella inläggen sådana att 
de ändock troligen ändå anses 
vara del av verksamheten.

Det ovan sagda är emellertid 
inte oviktigt då det i alla fall, uti
från egen beskrivning samt inne
håll i övriga inlägg, torde stå re
lativt klart att kontot tar sikte på 
henne som privatperson. Flerta
let av de övriga inläggen rör sa

8Inlägg på Instagram; erinran 
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ker av helt privat natur. Detta 
gör att uttalanden kring saknade 
barn, mammarollen i förhållan
de till hennes yrke och liknan
de frågor ter sig naturliga att in
rymma i publicerade inlägg samt 
att det även bör framgå att utta
landen görs i egenskap av pri
vatperson.

Trots detta är hon ändå mån 
om att god advokatsed följs samt 
att hon i egenskap av advokat 
inte agerar på så vis att hennes 
byrå, hennes kollegor och hon 
själv samt advokater i allmän
het framställs i dålig dager. Än 
mer mån och noggrann är hon 
med att lojalitet och diskretion 
i förhållande till hennes klien
ter iakttas. För att understryka 
det anmälda kontots privata na
tur har detta genom sekretess
inställningarna nu gjorts till ett 
stängt konto.

Inlägg nummer 1
I detta inlägg uttalas och skrivs 
innehåll som i stort ger uttryck 
för att hon saknar sina barn i 
samband med en lång process på 
annan ort. Det uttrycks även att 
det är tråkigt och att hon hellre 
skulle vara hemma. Visserligen 
nämns en ort, men det framgår 
inte vad förhandlingen rör, annat 
än #försvarsadvokat vilket röjer 
den roll som hon har. Det aktuel
la målet hade flera tilltalade och 
målsäganden. 

Den klient hon företrädde följ

de henne vid den aktuella tid
punkten på Instagram och ”gilla
de” inlägget. Klientens samtycke 
är i och för sig inte helt avgöran
de, men det röjs ingen informa
tion som skulle kunna äventyra 
diskretion eller liknande ändå.

Att hon ger uttryck för detta 
i samband med förhandling på 
annan ort, på konto som har en 
prägel åt det mer privata hållet, 
anser hon inte på något vis por
trätterar en dålig bild av henne 
som enskild advokat och under
bygger inte heller respekten för 
advokatkåren. Det ger snara
re uttryck för att advokatkåren 
trots allt tacklar samma problem 
som gemene man och verkar för 
en mänskligare bild.

Inlägg nummer 2
Detta inlägg tar sikte på att hon 
och en av hennes anställda trots 
fint väder m.m. sitter inne och 
arbetar på kvällarna. Här fram
går det att det rör sig om brot
tet mord, men det framgår inte 
överhuvudtaget målnummer, i 
vilken domstol eller på vilken 
ort målet är aktuellt.

Hon har varit förordnad i fler
talet mordfall så inte heller där 
röjs diskretion.

Slutligen
Att anmälan skett anonymt fin
ner hon något märkligt och det 
gör att syftet kan ifrågasättas. Det 
är, om det stämmer att det är en 

grupp advokater som ligger bak
om, heller inte vidare kollegialt. 
Det rör sig inte om känsligt inne
håll och hon är inte i sin person 
sådan att ett försynt påpekande 
kunde föregått en anmälan.

Hon vill anknyta till att anmä
lan gjorts och omständigheter
na kring detta mot bakgrund av 
hur många av de i advokatkåren 
som dessutom har sin titel i kon
tonamnet, där hon skulle kunna 
ge exempel på mängder med in
lägg av mer ”kontroversiell” art 
utifrån de vägledande reglerna 
om god advokatsed och riktlin
jer för sociala medier m.m. Att 
dessa inte anmälts av någon eller 
några anonyma advokater, när 
de uppenbarligen är av samma 
slag och i flera fall som nämnt 
publiceras på konton där titel 
framgår, leder henne till att i vart 
fall försiktigt flagga för eventu
ella personliga motiv eller miss
unnsamhet mot henne. Då detta 
inte är känt eller kan bekräftas 
vill hon dock vara återhållsam 
med sådana spekulationer. Om 
så önskas kan mängder av exem
pel som finns på inlägg sändas 
in, förhoppningen är dock att 
detta inte ska anses nödvändigt.

I förebyggande syfte har hon 
vidtalat samtliga anställda att 
vidta extra återhållsamhet på 
sociala medier och det anmälda 
kontot är nu inte längre öppet 
för allmänheten. Det sista endast 
som en extra försiktighetsåtgärd.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
God advokatsed innefattar en 
skyldighet för en advokat att 
iaktta integritet och uppträda 
sakligt och korrekt samt så att 
förtroendet för advokatkåren 
upprätthålls. Advokaten ska ock
så iaktta diskretion om sina kli
enters angelägenheter.

Av Advokatsamfundets Po
licy för advokaters användning 
av sociala medier framgår bland 
annat följande.

Advokatens uttalanden bör 
alltid vara sanna, etiskt försvar
bara och förenade med gott 
omdöme och respekt för an
dra människor. Advokaten ska 
vara förvissad om att hans el
ler hennes användande av soci
ala medier inte negativt påver
kar klienters eller allmänhetens 
förtroende för advokaten eller 
advokatkåren som helhet.

Enligt nämndens mening upp
fyller A:s inlägg på Instagram 
inte dessa krav. Exempelvis ut
talandet ”I Wanna go home!” 
under pågående huvudförhand
ling kan negativt påverka upp
fattningen om hennes sätt att 
fullgöra sitt uppdrag och däri
genom indirekt påverka allmän
hetens förtroende för advokat
kåren. Genom publiceringen har 
A brutit mot god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. ¶

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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SAMFUNDET

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2019/1206 Betänkandet Moder-
na tillståndsprocesser för elnät 
(SOU 2019:30)
R-2019/1210 F-skatteutredning-
ens betänkande F-skattesystemet 
– en översyn (SOU 2019:31)
R-2019/1224 Promemorian Kom-
pletteringar till nya EU-regler om 
aktie ägares rättigheter 
(Ds 2019:12)
R-2019/1291 Promemorian 
Ändrade mervärdesskatteregler 
vid e-handel mellan företag och 
konsumenter
R-2019/1293 Slutbetänkandet 
Förbättrat skydd för totalförsvaret 
(SOU 2019:34)
R-2019/1294 Promemorian En 
strängare syn på vapenbrott och 
smuggling av vapen och explosiva 
varor (Ds 2019:14)
R-2019/1358 Betänkandet 
Santiagokonventionen mot organ-
handel (SOU 2019:01)

R-2019/1359 Betänkandet Stora 
brottmål – nya processrättsliga 
verktyg (SOU 2019:38)
R-2019/1421 Promemorian Digital 
kommunikation i domstolsproces-
ser (Ds 2019:18)
R-2019/1922 Polismyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om 
försöksverksamhet med elchock-
vapen
R-2019/1950 Promemorian 
Särskilda regler om uppehållstill-
stånd vid ett avtalslöst brexit
R-2019/1992 Promemorian Bättre 
polisutbildning för civilanställda
R-2019/1996 Tillägg till remiss 
– Förslag till nya föreskrifter och 
tjänstepensionsverksamhet
R-2019/2007 Promemorian För-
slag till ändringar i Finansinspek-
tionens föreskrifter om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 7 NOVEMBER 2019  

Rosa Nicole Abas, Fria Advokater 
KB, Stockholm
Emma Brolund, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm
Fanny Cukierman, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Eva Engström, Advokatfirman 
 Landerdahl & Partners AB, 
 Västerås
Therése Fraenkel, Juristpane-
len Advokatbyrå i Göteborg HB, 
 Göteborg
Maria Frank, Advokatfirman Gärde 
& Partners AB, Stockholm
Mikael Satama Granberg, MAQS 

Advokatbyrå Göteborg AB, Göte-
borg
Victoria Harold, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stock- 
holm
Oscar Hillmann, Crusner Advokat-
byrå AB, Linköping
Anders Jagefeldt, Advokatfirman 
Kjällgren AB, Trollhättan
Caroline Karlsson, Advokatfirmaet 
Schødt AS, Oslo, Norge
Lovisa Lindahl, Heilborns Advokat-
byrå HB, Nyköping
Fredrik Ljungström, Andulf Advo-
kat AB, Stockholm
Sanne Nordström, Advokat- 
firma DLA Piper Sweden KB, 
Stockholm

www.besiktningshuset.se 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Fel i Fastighet – Jordabalken 4 kap § 19

24 nya ledamöter
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LARS DE RON
Oberoende värderingsman
Av Sveriges Handelskamrar 
förordnad besiktningsman.

Värdering av konst, antikvi-
teter och övrigt inre lösöre 
för bouppteckning, arvskifte, 
bodelning och försäkring. 
Rådgivning inför försäljning.

KONTAKT » 08-121 464 30   
» 070-751 93 72 » deron.se
» vardering@deron.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

SAMFUNDET

Carl Näsholm, Wistrand Advokat-
byrå Stockholm KB, Stockholm
Philip Reznik, Advokatfirman 
 Törngren Magnell KB, Stock- 
holm
Tahmina Sahibli, Advokatfirman 
Kahn Pedersen KB, Stockholm
Sebastian Sampallo, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB,  
Malmö
Erika Samuelsson, Walthon Advo-
kater AB, Stockholm
Sara Strandberg, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Alparslan Tügel, Fria Advokater 
KB, Stockholm
Sebastian Wallin, White & Case 
 Advokataktiebolag, Stockholm

Daniel Wesslund, MAQS Advokat-
byrå Göteborg AB, Göteborg
Lukas Åhman, Skierfe Advokat-
firma AB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Peter Broms, Stockholm, 15 okto-
ber 2019
Iwa Carlén, Stockholm, 1 november 
2019
Jenny Forsberg, Malmö, 5 oktober 
2019
Anna Gustafsson, Göteborg, 
25 oktober 2019
Erik Hensfelt, Malmö, 11 oktober 
2019
Mika Jordan, Stockholm, 14 okto-
ber 2019

Alexander Lindmark, Stockholm, 
31 oktober 2019
Fredrik Mandelholm, Stockholm, 
9 oktober 2019
Erika Nettrander, Malmö, 30 sep-
tember 2019
Miriam Nygren, Stockholm, 1 no-
vember 2019
Göran Nyström, Stockholm, 
31 oktober 2019
Karl-Johan Nörklit, Stockholm, 
31 oktober 2019
Louise Pompe, Stockholm, 1 okto-
ber 2019
Sofia Rasmusson, Stockholm, 
7 oktober 2019
Marcus Seger, Stockholm, 4 okto-
ber 2019

Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
530 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se

24 nya ledamöter
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om advokats skadeståndsansvar

efter decennier utan prejudikat på området har Högsta dom
stolen nu inom loppet av 1,5 år meddelat två vägledande 
avgöranden om advokaters skadeståndsansvar, NJA 2018 
s. 414 och HD:s dom den 7 november 2019 (finns på 
domstolens hemsida). Dessa båda domar är givetvis av 
stort intresse för vår kår och jag tänkte därför här redo
visa några iakttagelser.

2018 års fall gällde rådgivning i samband med en tvist 
och 2019 års fall skatterådgivning. De aktuella advokat
byråerna förpliktades av hovrätten att betala skadestånd 
med stora belopp (12 respektive 75 miljoner kronor) 
medan HD i bägge målen kom fram till att det inte före
låg någon skadeståndsgrundande vårdslöshet.  

I båda fallen tog HD avstamp i 8:4 RB, där det före
skrivs att en advokat i sin verksamhet red
bart och nitiskt ska utföra de uppdrag som 
anförtrotts honom och iaktta god advokat
sed, liksom i Vägledande regler om god ad
vokatsed, enligt vilka en advokat ska utföra 

ett uppdrag med omsorg, noggrannhet 
och tillbörlig skyndsamhet och ge 

juridiska råd grundande på er
forderliga undersökningar av 
gällande rätt. Enligt HD utgör 

detta ”riktlinjer för fackmäs
sighet”, vilka ”bildar utgångs
punkt för den aktsamhet en 
advokat bör visa vid utföran
det av sitt uppdrag” (2019 års 
mål p. 27). 

HD skiljer mellan enkla 
respektive komplexa si
tuationer. Skadestånds
ansvar föreligger om 
de rättsliga frågorna är 

enkla eller om svaren på dem är 
lätta att finna och advokaten av 
okunnighet eller förbiseende ger 
ett råd som klart strider mot lag 
eller fast praxis. Detsamma gäller 
vid missade frister eller underlå
tenhet att uppmärksamma nära 
till hands liggande bevismedel 
(2018 p. 23).

Detta får väl anses närmast 
självklart, men hur är det då 
i mer komplexa situationer? 
Den frågan adresseras ingå
ende i framför allt 2019 års 

fall. I sådana situationer, säger HD, får aktsamhetsbe
dömningen främst inrikta sig på den metod advokaten 
använt sig av. Prövningen tar sikte på om advokaten va
rit tillräckligt omsorgsfull i sin genomgång och analys 
av saken och rättsläget (p. 30). Advokaten har också en 
pedagogisk plikt mot klienten: Har han presenterat rätts
läget på ett rättvisande sätt? Har han pekat på eventuella 
osäkerheter (p. 31).

I dessa mera komplexa situationer finner HD att ad
vokaten ”måste ha ett beaktansvärt utrymme innan ett 
skadestånd aktualiseras” (2019 p. 34). Domstolen påpe
kar dock att det som ska göras är ”en sedvanlig aktsam
hetsbedömning – utan någon förhöjd culpatröskel”. Där 
är HD kritisk till den uppenbarhetsterminologi som fö

rekommit i tidigare domar, inklusive 2018 
års dom.

Men, som sagt, det måste finnas ett beak
tansvärt utrymme för advokaten att – för
enklat uttryckt – göra fel innan något ska
destånd kommer i fråga. Detta är nog den 
grundläggande generella slutsatsen av de 
båda domarna.

När det specifikt gäller frågan hur en ad
vokat fört en process (2018 års fall) tycks 
HD mena att skadeståndsskyldighet knap
past kan tänkas uppstå annat än i vissa fall 
då advokaten har lämnat ett medgivande el
ler ett erkännande som inte borde ha läm
nats eller underlåtit att åberopa en grund 
som borde ha åberopats eller underlåtit 
att framställa en invändning som borde ha 
framställts (p. 26). 

i övrigt har jag under hösten besökt Mellersta 
avdelningens Tällbergsdagar och Östra av

delningens höstmöte samt haft ett sammanträffande med 
Västra avdelningens styrelse. Det är alltid lika givande 
– och trevligt – att diskutera angelägna samfundsfrågor 
direkt med kollegerna ute i landet. Vid just de här tillfäl
lena har särskilt advokaters marknadsföring – vad man 
får och inte får göra – stått i fokus. Till det finns säkert 
anledning att återkomma.

DET MÅSTE 
FINNAS ETT 

BEAKTANSVÄRT 
UTRYMME FÖR 

ADVOKATEN ATT 
– FÖRENKLAT 
UTTRYCKT – 

GÖRA FEL 
INNAN NÅGOT 
SKADESTÅND 

KOMMER 
I FRÅGA.



Aktuell utgivning

 >  Beställ på nj.se

AB 04, 2U
Per Samuelsson  
Prel. pris: 1 107 kr exkl. moms
ISBN: 978-913911654-7

TRETOLV, 2U
Skatt på kvalificerade andelar,   
Ulf Tivéus

Prel. pris: 599 kr exkl. moms
ISBN: 978-913901977-0

INTERNATIONELLA BODELNINGS- 
LAGEN OCH INTERNATIONELLA 
ARVSLAGEN M.M. 
En kommentar
Ulf Bergquist, Ulrika Hedström 

Prel. pris: 836 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913902187-2

HYRESFÖRHANDLINGSLAGEN OCH  
ANSLUTANDE LAGSTIFTNING, 2U
En kommentar 
Bengt Billquist, Lars Olsson, Rune Thomsson

Prel. pris: 679 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913901873-5

KÖPLAGEN, 3U
En kommentar
Jan Ramberg, Johnny Herre 

Prel. pris: 1 857 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913902152-0

KONSUMENTKÖPLAGEN, 5U
En kommentar
Johnny Herre, Jan Ramberg 

Prel. pris: 1 214 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913902153-7



Förbeställ 2020 års upplaga redan nu. 
Lagboksappen ingår. NJ.se/lagboken

Wow! 
En ny lagbok.


