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”Konsekvenserna i Kevinutredningen är förödande.” 
 sara landström, docent i psykologi, praktisk juridik om kevinfallet 
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Ny vägledning för
migrationsärenden
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REDAKTIONEN

oräkneliga är alla barn och ung-
domar som drömt och dröm-
mer om att bli proffs i sin favo-
ritidrott. Så även undertecknad 
som länge förgäves fantiserade 
om en proffskarriär i ishockey 
i Nordamerika under senare 
halvan av 1970-talet. Där några 
av de ikoniska lagen var Mont-
real Canadiens, Philadelphia 
Flyers och Toronto Maple Leafs; 
slagsmålen var många och spe-
larna ofta långhåriga, mustasch-
prydda och utan hjälm. Lockan-
de äventyr för en tonåring.

Nåväl, försvinnande få når 
målet att bli proffs.

andra, inte heller de är många, lyckas förena sin idrottspassion 
med en yrkeskarriär. I denna utgåvas fokus berättar flera ad-
vokater om hur de förenar sin vurm för idrott med advokat-
yrket. 

Idrotten är en del av den svenska folkrörelsen, som bärs 
upp av otaliga ideellt arbetande föreningsmedlemmar. Advo-
kater är efterfrågade och utför viktigt arbete i föreningslivet.

Samtidigt finns det en annan verklighet. En central driv-
kraft till att alltfler advokater kan förena sitt idrottsintresse 
med yrket är att idrottsmarknaden växer snabbt i takt med 
en tilltagande kommersialisering. Prislapparna för sänd-
ningsrättigheter blir allt mer uppskruvade, till exempel upp-
ges tv-bolaget Discovery ha betalat 540 miljoner kronor för 
rätten att sända de allsvenska matcherna under åren 2020–
2025. 

Åsikterna går isär om kommersialiseringen är bra eller då-
lig för idrotten. Likväl är den ett faktum.

Tom Knutson
Chefredaktör 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

den 8 februari blev jag intervjuad i Ekots lördagsintervju 
i P1 Sveriges Radio. Rubriken löd ”Är det bra med tuf-
fare tag mot brottslighet?”. Frågorna handlade om olika 
lagförslag inom det 34-punktsprogram som regeringen 
har presenterat mot gängbrottslighet och kriminalitet. 
Ci Holmgren ställde relevanta och angeläg-
na frågor: Vad är nackdelarna med att införa 
kronvittnen? Varför ska man inte besluta om 
hemlig dataavläsning om det är effektivt?

Frågeställningarna är konkreta och il-
lustrerar diskussionen som pågår i 

den svenska kriminalpolitiska 
debatten för närvarande. Den 

styrs utifrån enskilda lagför-
slag som oftast handlar om 
högre straff eller hårdare 
tag. Men vem vill disku-
tera mer principiellt frågan om vilket 
slags rättssamhälle vi vill ha i dag 
och på sikt?

En av statens största och vikti-
gaste uppgifter är att ta ansvar för en 

rationell och ändamålsenlig kriminal-
politik där man beaktar både män-

niskors säkerhet och integritet. 
Frågorna måste därför lyftas 

och diskuteras också på ett 
övergripande plan, mer än 
vad som sker i debatten i 
dag. Nya kriminalisering-
ar och tvångsmedel leder 
till att kriminalpolitiken 
har blivit allt stränga-
re. Finns det en risk att 
grundläggande rättighe-
ter och etiska krav på 
en anständig kriminal-
politik efterges när vi 
bara fokuserar på tuf-
fare tag?

En av Advokatsam-
fundets uppgifter är att 

följa rättsutvecklingen 

och verka för att samfundets erfarenheter kommer den 
till godo. Ett av våra viktigaste uppdrag inom ramen för 
det ändamålet är i dag att verka för ett mindre polarise-
rat debattklimat där det finns utrymme att diskutera de 
långsiktiga konsekvenserna av den kriminalpolitik som 

utvecklas i dag. Advokatsamfundet besvarar 
drygt 100 remisser per år och i samtliga svar 
bevakar vi rättssäkerhetsperspektivet. Vi 
behöver dock även i det offentliga samtalet 
diskutera mer principiellt. Kanske har vi en 
övertro på straffrätten när det gäller att lösa 
olika samhällsproblem. Och var går gränser-
na för hur mycket inskränkningar vi kan tåla 
i vår rätt till privatliv om det till exempel 
handlar om dig själv och inte en ”uppenbart 
skyldig kriminell person”? 

Troligtvis behövs också fler utredningar 
som övergripande analyserar hur olika straffskärpningar 
och lagändringar fungerar i relation till varandra. An-
nars riskerar vi till slut att ha ett lapptäcke av lagar som 
inte uppfyller de krav på förutsebarhet som måste finnas 
inom straffrätten.

jag har en förhoppning om fler politiska samtal rörande ut-
vecklingen av den svenska kriminalpolitiken mer princi-
piellt. Inbjudan står öppen och jag ser fram emot att dis-
kutera dessa framtidsavgörande frågor. Våra rättsstatliga 
ideal är i dag viktigare än någonsin. Vi måste resonera 
kring en rationell men också human straffrätt.

Fotnot: Läs Magnus Ulvängs artikel ”Brottsbekämpning, 
rättssäkerhet och integritet – vad är det som har hänt och 
vad skall vi göra?”, SvJT 2007:1, där han redan år 2006 re-
sonerar kring frågorna.

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

Inbjudan till
politiskt samtal 

VÅRA 
RÄTTSSTATLIGA 
IDEAL ÄR I DAG 
VIKTIGARE ÄN 

NÅGONSIN.
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Från den första april i år 
ska tingsrätterna i särskilt 
brådskande fall kunna förordna 
offentliga försvarare även 
under kvällar och nätter. Nu 
pågår arbetet med att säkra att 
det finns advokater som kan ta 
dessa brådskande uppdrag.

Från och med den för-
sta april ska tingsrät-
terna ha beredskap för 
att, i särskilt brådskan-
de fall, förordna offent-
lig försvarare utanför or-
dinarie kontorstider och 
den helgberedskap som 
redan finns. Tiden för 
kvällsberedskapen kommer, åt-
minstone inledningsvis, att vara 
mellan kl. 17.00 och kl. 24.00 alla 
dagar i veckan, och ytterligare 
några timmar de dagar då arbets-
tiden är förkortad. Reformen har 
välkomnats av bland andra Ad-
vokatsamfundet, som dock hade 
velat se beredskap dygnet runt. 

Advokatsamfundet har nu åta-
git sig att ta fram en särskild lis-
ta över brottmålsadvokater som 
är villiga att ta uppdrag under 
kvällsberedskapen. 

– Det är av största vikt att så 
många brottmålsadvokater som 

möjligt listar sig för dessa upp-
drag, för att tillförsäkra att miss-
tänkta över hela landet kan bi-
trädas av erfarna advokater 
under jourberedskapen, säger 
Advokatsamfundets chefsjurist 
Johan Sangborn. 

Beredskapen gäller alltså för 
särskilt brådskande fall, 
och det krävs därför att 
de advokater som anmä-
ler sig för uppdragen i 
en tingsrätt eller flera 
tingsrätter kan instäl-
la sig till polisförhöret 
inom högst två timmar. 
De advokater som lis-
tar sig för förordnanden 

under kvälls- och nattetid är där-
för också skyldiga att vid behov 
uppdatera sina kontaktuppgifter.

Eftersom beredskapen gäller 
för brådskande utredningsåtgär-
der, är det troligen främst vid 
brott med unga misstänkta eller 
misstankar om allvarliga brott 
som förordnande och efterföl-
jande förhör under kvälls- och 
nattetid kommer att bli aktuella. 

– I ljuset av detta kommer – 
utöver möjligheten att på kort 
tid kunna inställa sig vid förhör 
– i första hand de brottmålsad-
vokater som har bäst kvalifika-

tioner vad gäller erfarenhet och 
kursmeriter i fråga om brottmål 
att komma i fråga, säger Johan 
Sangborn.

Samtidigt innebär den rätts-
statliga grundprincipen om 
misstänktas rätt att själv väl-
ja sin advokat, att den advokat 
som begärts av den misstänkte 
först ska tillfrågas för uppdraget. 
Om den begärda advokaten inte 
kan nås eller om den misstänk-
te inte framfört något önskemål 
om en viss advokat, ska domsto-
len förordna offentlig försvara-
re utifrån den lista för offentliga 
försvarare med kvällsberedskap 
som håller på att tas fram. 

Offentliga försvarare som för-
ordnas under beredskapen kom-
mer, enligt ersättningsföreskrif-
terna, att ersättas med en förhöjd 
timersättning när de biträder vid 
polisförhör under kvällar och 
nätter. Därutöver får offentliga 
försvarare rätt till ersättning för 
tidsspillan och utlägg i samband 
med sådant arbete.

Samtliga landets brottmåls-
advokater kommer få närmare 
information om hur man sätter 
upp sig på beredskapslistan, och 
vilka krav som uppställs i sam-
band med listningen.

NYHETER

Erfarna brottsmåls-
advokater behövs
för ny kvällsjour

Timkostnadsnormen 
höjdes 1,75 procent

Regeringen har beslutat 
att timkostnadsnormen 
2020 för den som är 

godkänd för F-skatt är 1 404 kr 
exklusive moms och för den som 
inte är godkänd för F-skatt 1 068 
kr exklusive moms.

För den som har F-skatt var 
2019 års timkostnadsnorm 1 380 
kr. Timkostnadsnormen för 2020 
innebär en höjning med 1,75 
procent jämfört med 2019. Den 
genomsnittliga årliga höjningen 
2009–2017, då timkostnadsnor-
men grundades på ett beräk-
ningsunderlag som Domstols-
verket sammanställde, var 2,44 
procent.
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Advokatbrist 
i Hälsingland
SVT i Gävleborg rapporterade i 
februari om att det i dag endast 
finns sex brottmålsadvokater 
i Hudiksvall. Tre av dessa ska 
dessutom vara över 70 år gamla. 
Enligt reportagen vill åtminstone 
en av advokaterna rekrytera fler 
jurister till sin byrå, men lyckas 
inte. 

Polisen vittnar också om att 
bristen på advokater ibland för-
länger utredningstiderna. Det 
råder också brist på domare vid 
flera av landets tingsrätter utan-
för storstäderna, bland annat i 
Värmland.

Advokatsamfundet har i flera 
år varnat för att dagens ersätt-
ningssystem riskerar att skapa 
brist på advokater i delar av 
Sverige. 

Källa: SVT Gävleborg,
SVT Värmland

KVÄLLSBEREDSKAP I TINGSRÄTTERNA

I november 2019 beslutade regeringen om ändringar i 
förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för 
prövning av häktningsfrågor m.m. Förordningsändring-
arna innebär att det från och med den 1 april 2020 ska 
finnas beredskap hos tingsrätterna för att pröva frågor 
om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna el-
ler anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov 
av försvarare. 

De nya reglerna innebär att tingsrätterna – utöver 
redan befintlig helgberedskap (häktningsjour) – kommer 
att ha en kvällsberedskap varje kväll och natt mellan 
kl. 17.00 och kl. 24.00 årets alla dagar, för särskilt bråd-

skande beslut om förordnande av offentlig försvarare. 
Avgörande för om det rör sig om ett särskilt brådskande 
beslut är att jouråklagare anser att det är nödvändigt 
att det hålls ett polisförhör med den misstänkte under 
kvällen/natten och att det därför inte är möjligt att 
invänta tingsrätternas ordinarie expeditionstid. Omstän-
digheter som kan föranleda en sådan bedömning är att 
den misstänkte är under 18 år eller att ett förhör kan 
antas påverka ett beslut om fortsatt frihetsberövande. 

Behovet av att snabbt förordna en offentlig försva-
rare kan finnas dygnet runt, men har bedömts vara 
som störst kvällstid. Förhör som följer av dessa för-

KVÄLLSBEREDSKAP FÖR FÖRSVARARE

Johan Sangborn.

Nej till nytt system 
för premiepension

Advokatsamfundet är 
starkt kritiskt till de 
förslag som förs fram 

i betänkandet Ett bättre premie-
pensionssystem (SOU 2019:44) 
från utredningen om ett upphand-
lat fondtorg för premiepension. 
Enligt Advokatsamfundets re-
missyttrande över betänkandet 
bör premiepensionssystemet 
inte ändras enligt utredningens 
förslag.
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Övervakning för 
unga nytt straff

Regeringen har beslutat 
om en lagrådsremiss 
med förslag på en ny 

påföljd för unga lagöverträdare, 
ungdomsövervakning. Enligt 
regeringens förslag ska den som 
är mellan 15 och 21 år kunna 
dömas till ungdomsövervakning 
i fall där varken ungdomsvård 
eller ungdomstjänst är tillräckligt 
ingripande påföljder. Unga över 
18 år ska få dömas till ungdoms-
övervakning endast om det finns 
särskilda skäl för det. Den som 
dömts till ungdomsövervakning 
ska bland annat vara skyldig att 
följa en verkställighetsplan. 

Lagrådsremiss: 
Ungdomsövervakning

ordnanden kommer däremot att kunna ske även efter 
kl. 24.00.

Enligt de ersättningsföreskrifter som kommer att 
gälla för offentliga försvarare som förordnas under be-
redskapen, ska ersättning utgå enligt förhöjd timersätt-
ning i de fall de biträder vid polisförhör under kvällar 
och nätter. Den förhöjda timersättningen ska utgå om 
förordnandet sker under tingsrätternas beredskaps-
tider och förhöret hålls i anslutning till förordnandet 
eller om förordnandet sker under annan tid och det är 
särskilt brådskande att förhöret hålls före nästkom-
mande vardag. Därutöver ska offentliga försvarare ha 

rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg i samband 
med sådant arbete. Ersättningsnivåerna i fråga om 
arbete, tidsspillan och utlägg i den föreslagna föreskrif-
ten motsvarar dem som gäller enligt Domstolsverkets 
föreskrifter (DVFS 2019:6) om ersättning till offentlig 
försvarare för deltagande i häktningsförhandling under 
helg. Domstolsverket föreslår också viss ändring i 
Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:5) om brott-
målstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt 
som innebär att arbete som varit påkallat och utförts 
vardagar under kvällar och nätter utgör skäl för att 
överskrida taxan.

Med nuvarande ordning är tings-
rätterna tillgängliga för att fatta 
beslut om offentlig försvarare 
under kontorstid på vardagar 
och under viss beredskapstid 
på helgerna. Utanför dessa tider 
finns det ingen möjlighet för en 
misstänkt att få en offentlig för-
svarare förordnad. Regeringen 
gav i mars 2019 Domstolsverket i 
uppdrag att lämna förslag på en 
ordning för utvidgad beredskap 
vid tingsrätterna för brådskande 
beslut om förordnande av of-
fentlig försvarare. Bakgrunden 
till uppdraget var det så kallade 
rättshjälpsdirektivet, vars syfte är 
att stärka rätten till försvarare i 
praktiken. Regeringen har – bland 
annat efter Advokatsamfundets 
synpunkter – bedömt att det är 
nödvändigt med en ordning där 
offentliga försvarare kan förord-
nas under kvällar och nätter för 
att syftet med EU:s rättshjälpsdi-
rektiv fullt ut ska uppfyllas.

BAKGRUND TILL REFORMEN

Offentliga försvarare som förordnas under beredskapen ska, enligt ersättningsföreskrifterna, ersättas med en för-
höjd timersättning när de biträder vid polisförhör under kvällar och nätter.

Polisens kameror 
skapar trygghet

Polisens användning av 
kroppsburna kameror i 
region Stockholm gör att 

poliserna känner sig mer trygga. 
Sexuella trakasserier mot kvinn-
liga poliser har dessutom mins-
kat markant sedan kamerorna 
infördes. 

Det visar en ny rapport från 
Brottsförebyggande rådet (Brå). 
Enligt rapporten används dock 
det filmade materialet sällan som 
bevisning i domstol.

Disciplinnämndsbeslut 
uppmärksammades

Sveriges advokatsam-
funds disciplinnämnd 
fattade i slutet av januari 

beslut i några uppmärksammade 
ärenden om publiceringar på so-
ciala medier Det handlade bland 
annat om en film, där två advo-
kater med solglasögon och whis-
kyglas i händerna gav ”råd till 
den som får förmånen att träffa 
polisen så här en lördag kväll”. 

Disciplinnämnden utdelade 
en varning för publiceringar på 
Instagram, däribland den nämnda 
filmen. I ett annat ärende publi-
cerade nämnden ett uttalande, 
medan två andra ärenden inte 
föranledde någon åtgärd. Beslu-
ten fick mycket medial uppmärk-
samhet. 

Läs sammanfattningar på  
s. 54–55.
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”En märklig dom”
Det blev ingen ändring av 
praxis för beskattning av sty-
relseuppdrag, trots att Högsta 
förvaltningsdomstolen avgjorde 
frågan i plenum. Nu behövs lag-
ändringar, anser advokaterna 
som drivit målet.

Högsta förvaltningsdomstolens, 
HFD:s, dom från december, om 
beskattning av styrelsearvoden, 
har väckt mycket uppmärksam-
het. HFD valde i domen att stå 
fast vid sin tidigare praxis en-
ligt HFD 2017 ref. 41 som säger 
att styrelseuppdrag ska beskat-
tas hos styrelseledamoten per-
sonligen och inte hos hans eller 
hennes bolag. 

Advokat Biörn Riese, som dri-
vit frågan, tycker att domen är 
märklig. 

– Domen var efterlängtad ef-
tersom advokatkåren äntligen 
skulle få svar på 
vad som gäller för 
beskattning av sty-
relseuppdrag som 
advokater har. Frå-
gan var om pre-
sumtionen enligt 
den av HFD fast-
lagda huvudprin-
cipen verkligen 
ska tillämpas även 
för advokater. När 
HFD sedan gjor-
de det till ett ple-
nummål utgick alla 
från att HFD även 
skulle resonera kring och kan-
ske ompröva själva huvudprin-
cipen, säger Riese.

besvikelsen blev därför så mycket 
större när avgörandet väl kom. 

– HFD har varken resonerat 

kring huvudprincipens tillämp-
ning för advokater eller kring 
upprätthållandet av huvudprin-
cipen som sådan. Domen hand-
lade i stället om 
vad som generellt 
ska gälla för en 
ändring av HFD:s 
rättspraxis. Det var 
ju inte den frågan 
jag hade väckt, sä-
ger Biörn Riese.

även advokat Bör-
je Leidhammar, 
ombud i målet, är 
förvånad över att 
HFD höll fast vid 
tidigare praxis, 
trots att målet av-
gjordes i plenum av samtliga jus-
titieråd.

– Högsta förvaltningsdomsto-
lens majoritet hade här en möj-

lighet att i enlighet 
med de sex skiljak-
tigas mening i sak 
anpassa rättsläget 
till vad som gäl-
ler för andra advo-
katers personliga 
uppdrag, påpekar 
han. 

Det faktum att 
mer än en tredje-
del av justitieråden 
ville frångå tidiga-
re praxis lär inte 
spela någon roll för 
den fortsatta rätts-

tillämpningen, tror Börje Leid-
hammar. 

– Inte så länge nuvarande lag-
stiftning är oförändrad, säger 
han.

Såväl Börje Leidhammar som 
Biörn Riese pekar på att styrel-

seposter är vanliga uppdrag för 
advokater, och att de har stora 
likheter med många andra ad-
vokatuppdrag, som beskattas i 

bolaget. 
– De flesta advo-

katuppdrag har lik-
som styrelseupp-
drag en personlig 
prägel, försvara-
re, likvidator och 
konkursförvaltare 
till exempel. Ad-
vokatens styrel-
seuppdrag ingår 
rent praktiskt och 
handläggnings-
mässigt med nöd-
vändighet i advo-
katverksamheten, 

och kräver till exempel en in-
tressekonfliktprövning, säger 
Biörn Riese som också påpekar 
att styrelseuppdrag liksom all 
annan advokatverksamhet står 
under tillsyn av Advokatsam-
fundets disciplinnämnd. 

Förutom att själva principen, 
att styrelsearvoden inte får tas 
upp som inkomst i advokatfir-
man, är märklig, har den också 
enligt Biörn Riese haft en nega-
tiv inverkan på rekryteringen av 
styrelseledamöter. 

börje leidhammar anser att det nu 
behövs lagändringar.

– Uppdrag i advokatverksam-
het ska enligt Advokatsamfun-
det redovisas av advokat i verk-
samheten. Den omotiverade 
skillnad som nu alltjämt kom-
mer att föreligga mellan olika 
uppdrag i advokatverksamhet 
bör nu enligt min mening föran-
leda en begäran om lagändring 
från Advokatsamfundet.

Många klagomål 
på personsöktjänster

Det enskilt vanligaste 
klagomålet som kommer 
in till Datainspektionen 

rör sajter som masspublicerar 
personuppgifter. Det visar en 
rapport, som myndigheten pu-
blicerat. Sajter som Merinfo och 
Ratsit publicerar stora mängder 
uppgifter som hämtats och sam-
manställts från svenska myndig-
heter. Somliga av sajterna publi-
cerar information om personer 
som förekommer i brottmål eller 
har fått strafföreläggande. Av 
klagomålen till Datainspektionen 
framgår att medborgare upplever 
personsöktjänster på internet 
som ett stort integritetsintrång. 
Även om uppgifterna är offentliga 
hos svenska myndigheter blir de 
betydligt mer lättillgängliga på 
personsöktjänsterna.

Biörn Riese.

Börje Leidhammar.

HFD:S DOM OM STYRELSEARVODEN

Styrelsearvoden ska även fortsättningsvis beskattas hos styrelseledamöterna personligen och inte i deras bolag. 
Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom från december förra året. 

HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked och lutar sig liksom nämnden mot tidigare praxis. Dom-
stolen menar att det inte framkommit något som gör att en ändring av praxis framstår som angelägen. 

Frågan avgjordes i plenum av samtliga 16 justitieråd. Sex av justitieråden var skiljaktiga och ansåg att det fanns 
skäl att frångå tidigare praxis och se styrelseavoden som intäkter i ett advokatbolag. HFD mål nr 3978-18

OM DOMEN

Nej till mer befogenheter 
till Konkurrensverket

Konkurrensverket före-
slår i en promemoria att 
verket självt ska få utöka-

de tillsynsbefogenheter i tillsynen 
enligt upphandlingslagstiftningen. 
Advokatsamfundet avstyrker i sitt 
remissyttrande förslaget om att 
Konkurrensverket ska få befogen-
het att meddela de förelägganden 
och förbud som behövs för att 
upphandlingslagstiftningen ska 
följas. Advokatsamfundet anser att 
utvidgade befogenheter till Kon-
kurrensverket är en fråga som, i 
så fall, kräver mer utredning.

Polisens effektivitet i 
utsatta områden granskas

Riksrevisionen inleder 
en granskning av poli-
sens arbete med särskilt 

utsatta områden. Syftet är att un-
dersöka om polisens arbete med 
särskilt utsatta områden är ända-
målsenligt. Granskningen kommer 
bland annat fokusera på om reger-
ingen och Polismyndigheten har 
gett personalen förutsättningar att 
arbeta effektivt i särskilt utsatta 
områden samt om polisens ar-
betssätt är effektivt och anpassat 
till läget i dessa områden. En rap-
port från granskningen förväntas 
vara klar i oktober i år.
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Advokatsamfundets valbered-
ning har nu lämnat sitt förslag 
inför fullmäktigemötet i juni. 
Två nya namn finns på listan för 
huvudstyrelsen.

Tio ledamöter ska väljas till 
samfundets huvudstyrelse vid 
årets fullmäktige. Valberedning-
en föreslår omval av åtta av da-
gens styrelseledamöter. Två nya 
namn finns också på listan: Jo-
han Eriksson, Stockholm, och 
Dr. Christina Griebeler, Frank-
furt am Main, båda för tiden 
1 juli 2020 – 30 juni 2022.

Johan Eriksson är brottmåls-
advokat och har sju år i rad ut-
setts till Advokaternas advokat, 
alltså den advokat som andra 
advokater helst skulle vilja anli-
ta. Eriksson blev brett känd när 
han 2018 försvarade den terro-
ristdömde Rakhmat Akilov. 2019 
utsågs han till hedersdoktor vid 
Stockholms universitet. 

Christina Griebeler är advo-
kat och Rechtsanwältin, specia-
liserad på bank- och finansrätt, 
verksam i Frankfurt am Main. 

Valberedningen har också 

lämnat förslag till disciplin-
nämnden. Här föreslås omval av 
ordförande och vice ordförande, 
liksom av två ledamöter. Till ny 
ledamot föreslås brottmålsadvo-

katen Ulrika Borg, Stockholm. 
Hela valberedningens förslag 
finns på Advokatsamfundets 
webbplats, www.advokatsam-
fundet.se.

”Advokaternas advokat”
föreslås till samfundsstyrelsen

Regeringen föreslår tidsgräns för häktning
Efter många år av kritik mot 
Sveriges långa häktningstider 
föreslår nu regeringen tids-
gränser för hur länge misstänk-
ta ska få hållas häktade.

Förslagen lades fram i en lag-
rådsremiss i mitten av februa-
ri, och innebär i korthet att en 
misstänkt som utgångspunkt ska 
få vara häktad i längst 6 månader 
fram till dess att åtal har väckts. 
Om den misstänkte inte har fyllt 
18 år, ska motsvarande tid vara 
3 månader. Tiderna ska få över-
skridas om det finns synnerliga 
skäl, till exempel när det miss-
tänkta brottet är särskilt svårut-

rett därför att det är en del av 
organiserad eller gängrelaterad 
brottslighet.

En misstänkt som är under  
18 år och intagen i häkte ska 
ha rätt att vistas med perso-
nal eller någon annan i minst 
fyra timmar varje dag. 
Lagrådsremissen inne-
håller också flera andra 
förslag som syftar till 
stärkt rättssäkerhet för 
häktade och effektivare 
förundersökningar. Lag-
ändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2020.

Förslagen i lagrådsremis-
sen bygger i huvudsak på Häk-

tes- och restriktionsutredning-
ens betänkande Färre i häkte 
och minskad isolering (SOU 
2016:52). Advokatsamfundet till-

styrkte de flesta förslagen i 
betänkandet i sitt remissytt-
rande över utredningens be-

tänkande 2016, men var 
kritiskt till förslaget om 
att åklagare skulle få för-
ordna offentlig försvara-
re för en misstänkt i av-
vaktan på rättens beslut. 
Riksdagen beslöt i mars 

2018 att avslå regeringens förslag 
i den del som gällde möjlighet 
för åklagare att interimistiskt 
förordna offentlig försvarare.FO
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Konflikt mellan EU-rätt 
och konstitutioner 

I en ny avhandling fram-
lagd vid Stockholms uni-
versitet analyserar ju-

risten Carl Lebeck hur nationella 
rättsordningar hanterar konflik-
ten mellan den överstatliga EU- 
och EES-rätten och de konstitu-
tionella gränserna för att tillämpa 
överstatliga rättsregler i nationell 
rätt. Slutsatsen i avhandlingen är 
att tillämpningen av överstatlig 
rätt har försvagat de konstitu-
tionella begränsningarna av den 
offentliga maktutövningen i natio-
nell rätt samtidigt som nationella 
domstolar söker upprätthålla en 
miniminivå av skydd för nationella 
konstitutionella regler i tillämp-
ningen av överstatlig rätt.

Carl Lebeck: De konstitutionella
gränserna för tillämpning av över-

statlig rätt: en komparativ studie

Lagrådsremiss:
Effektivare
hantering

av häktningar
och minskad

isolering

Johan Eriksson.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ansvarsutkrävande  
nödvändigt vid AI
En expertkommitté inom Europa-
rådet har i en studie undersökt de 
komplexa rättsliga och etiska frå-
gor som har samband med digi-
talteknik och artificiell intelligens, 
med särskilt fokus på hot mot 
mänskliga rättigheter inklusive 
personlig integritet och skydd för 
personuppgifter. 

Expertgruppen fastslår att den 
makt som avancerade digitala 
tekniker och system innebär inte 
kan tillåtas att utövas utan an-
svarsutkrävande, om vi tar skyd-
det för mänskliga rättigheter i en 
global och uppkopplad tidsålder 
på allvar: De som njuter frukterna 
av digitaltekniken, inklusive arti-
ficiell intelligens, måste också ta 
ansvar för dess negativa konse-
kvenser. Därmed har varje stat en 
skyldighet att skydda de mänsk-
liga rättigheterna.

Studien kan laddas ned i pdf-
format, på engelska eller franska, 
från Europarådets webbplats.

Europarådets studie Responsibility
and AI/Responsabilité et IA
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Demokratin och rättsstaten 
kan inte tas för givna, utan 
måste hela tiden erövras. Det 
anser justitie- och migrations-
minister Morgan Johansson 
och demokratiminister Amanda 
Lind, som nu beslutat om en 
parlamentarisk utredning.

De båda ministrarna presente-
rade den planerade utredningen 
om ett förstärkt skydd för demo-
kratin och domstolarnas obero-
ende i en debattartikel i Dagens 
nyheter i februari. 

Kommittén ska utreda former-
na för ändring av grundlag och 
behovet av att ytterligare stärka 

skyddet för domstolarnas obe-
roende långsiktigt. Syftet är att 
stärka grundskyddet för 
de demokratiska struk-
turerna.

Kommittén ska också 
utreda behovet av ytter-
ligare möjligheter att be-
gränsa föreningsfriheten 
i syfte att möjliggöra en 
generell kriminalisering 
av deltagande i samman-
slutningar som ägnar sig åt ter-
rorism.

Kommittén planeras bestå av 
företrädare för samtliga riksdags-
partier, och ledas av Högsta dom-
stolens ordförande Anders Eka.

– Uppdraget rör flera centrala 
och viktiga frågor. Det är förstås 

välkommet att frågorna 
om domstolarnas obero-
ende ingår i uppdraget, 
säger Eka i ett pressmed-
delande.

Uppdraget att utreda 
behovet av ytterligare 
begränsningar av fören-
ingsfriheten ska redovi-
sas senast den 15 mars 

2021. Övriga delar ska redovisas 
senast den 15 februari 2023.

Kommittédirektiv: 
Förstärkt skydd för demo- 

kratin och domstolarnas 
oberoende, dir. 2020:11

Anders Eka ska utreda
domstolarnas oberoende

47 ärenden prövade i Konsumenttvistnämnden
Arvodesfrågorna dominerar i 
Konsumenttvistnämnden, visar 
statistik från nämndens arbete 
förra året.

Advokatsamfundets konsument-
tvistnämnd prövade under 2019 

47 ärenden i sak. Samtliga ären-
den handlade om nedsättning av 
arvode. 

I 19 av fallen biföll nämn-
den klientens begäran om ned-
sättning helt eller delvis, alltså 
drygt 40 procent av avgöran-

dena. I 28 fall avslogs begäran 
om nedsättning. Nämnden av-
visade eller avskrev 17 ärenden. 
Sammanlagt avgjordes därmed 
64 ärenden under 2019. Nämn-
den höll 10 sammanträden under 
året. Alla beslut var enhälliga.

Kriminalvården får 
hård kritik från JO
Chefs-JO Elisa-
beth Rynning 
har sedan 2017 
följt frågan om 
isolering av 
intagna i häkte. 
I ett beslut i 
februari i år 
konstaterar 
chefs-JO att en 
mycket stor andel av intagna med 
restriktioner fortsatt är isolerade. 
Isolering riskerar även att drabba 
intagna som har rätt att vistas i 
gemensamhet. 

JO lutar sig bland annat mot 
Kriminalvårdens årsredovisning 
från 2018 där det framgår att  
33 procent av de intagna som 
hade rätt att vistas i gemensamhet 
var isolerade. Motsvarande siffra 
för intagna med restriktioner var 
83 procent. I sitt beslut konstate-
rar chefs-JO även att bland annat 
att häkteslagen behöver ses över.

Högsta domstolen i centrala Stockholm.
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Snabbare lagföring 
av brott permanentas

Regeringen har gett tidi-
gare lagmannen Stefan 
Strömberg i uppdrag 

att utreda hur försöket med ett 
snabbförfarande i brottmål ska 
göras permanent. Strömberg är 
den som tidigare har utformat 
försöksverksamheten. 

Enligt regeringen har för-
söksverksamheten, som pågått 
i Stockholm sedan 2018, lett till 
både snabbare lagföring och bätt-
re kvalitet i brottsutredningarna. 
Stefan Strömberg ska redovisa 
sina förslag senast den 29 april 
2021. 

Anders Eka.

Skillnader i andelen 
direktavskrivna brott

Direktavskrivning av 
brott skiljer sig mellan 
landets sju regioner. 

Det visar en ny kortanalys från 
Brå. Studien visar bland annat att 
man i polisregion Stockholm di-
rektavskrev störst andel av brot-
ten, 57 procent. I polisregion Nord 
direktavskrevs minst andel, 
43 procent. Enligt Brå kan regio-
nala skillnader i brottsstrukturen 
förklara en stor del av skillnaden.

Elisabeth 
Rynning.
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Ny kronjurist väcker oro i England
En hårdför brexiterian som vill 
minska domstolarnas makt blir 
regeringen Johnsons främsta 
rådgivare. Utnämningen av 
Suella Braverman till ny kron-
jurist väcker starka känslor.

Den 39-åriga processadvokaten 
Suella Braverman är sedan 2015 
parlamentsledamot för Fareham 
på brittiska sydkusten. Braver-
man är en stark anhängare av 
Brexit och har beskrivit skils-
mässan från EU som ett viktigt 
steg för parlamentet att återta 
makten – inte bara från EU utan 
också från domstolarna. 

på sin presentationssida på det kon-
servativa partiets webbplats 
skriver Suella Braverman bland 
annat att ”när ett nytt kapitel nu 
börjar i vår demokratiska histo-
ria, måste parlamentet återta 
makt som har lämnats över till 
en annan instans – till domsto-

larna. Politiken har kapats av ju-
ridiken”.

Som kronjurist beräknas Suel-
la Braverman få stort inflytande 
över såväl en föreslagen straff-
rättskommission som den mer 
kontroversiella kommissionen 
för författningsfrågor, demokrati 
och mänskliga rättigheter. 

Den progressiva tidskrif-

ten New Statesman skriver om 
utnämningen bland annat att 
den ”signalerar fara för de 
mänskliga rättigheterna” och 
att den inte lämnar några tvivel 
om Boris Johnsons ”uppsåt att 
minska det konstitutionella 
skyddet och domstolarnas obe-
roende”.

Källa: The Guardian

Modellstadgan ger 
hjälp i klimatkampen
Klimaträt-
ten har 
allt mer 
flyttat in i 
världens 
domstolar. 
Nu har 
den inter-
nationella advokatorganisationen 
International Bar Association, 
IBA, lämnat sitt bidrag till den 
juridiska klimatkampen genom att 
ta fram en modellstadga för pro-
cesser mot regeringar som inte 
lever upp till kraven på att stoppa 
klimatförändringarna. 

Stadgan bygger på råd och 
erfarenheter från ledande exper-
ter på området, och ska vara en 
hjälp för enskilda medborgare att 
utmana regeringar med rättsliga 
medel.

Suella Braverman väcker starka känslor och oro i Storbritannien.
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advokatsamfundet söker en jurist som har mycket goda juridiska kunskaper för anställning som 
handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemerite-
ring eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.

anställningen innefattar bland annat att handlägga disciplin-, inträdes- och konsumenttvistären-
den samt att upprätta förslag till beslut i disciplin- och konsumenttvistärenden. Som handläggare 
deltar du också som sekreterare i disciplinnämndens prövningsavdelningar, som föredragande i 
samfundets huvudstyrelse eller som sekreterare i Konsumenttvistnämnden. Till detta kommer en 
rad andra arbetsuppgifter, såsom rättsutredningar och framtagande av underlag till ståndpunkter 
och anföranden. Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och allmänheten.

närmare upplysningar lämnas av juristen Hannes Grufman.

skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
eller till christina.mattsson@advokatsamfundet.se.

ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 1 april 2020.  

Advokatsamfundet
söker jurist

Model Statute for Procee- 
dings Challenging Govern-

ment Failure to Act on Climate 
Change finns att ladda ner från 

IBAs webbplats, www.ibanet.org/
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Advokatsamfundet 
presenterar en ny handfast 

vägledning för uppdrag 
i migrationsärenden. 

TEXT: TOM KNUTSON

D e senaste åren har advokaters uppgif-
ter och skyldigheter vid uppdrag som 
offentligt biträde i utlänningsärenden 

diskuterats vid flera tillfällen. Det har även 
lett till vägledande uttalanden från samfun-
dets styrelse.

För att stödja de advokater som arbetar 

som offentliga biträden har nu Advokatsam-
fundet tagit fram ett nytt avsnitt, kapitel 5, 
i Advokatsamfundets PM om uppdrag för 
svaga eller utsatta klienter, som handlar om 
uppdrag som offentligt biträde eller ombud 
i ärenden enligt utlänningslagen.

– Alltsedan den stora flyktingvågen 2015 

Vägledning för uppdrag       i migrationsärenden
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» 

har väldigt många advokater arbetat med 
migrationsärenden. Den typen av klienter 
tillhör de verkligt utsatta. Och det ställer 
särskilda krav på de advokater som enga-
gerar sig i dessa ärenden. Det är tydligt att 
det har funnits ett behov hos advokaterna 
att få vägledning i olika frågor, säger Han-

nes Grufman, jurist på Advokatsamfundets 
kansli som är domarutbildad i Kammarrät-
ten i Stockholm/Migrationsöverdomstolen.

På Advokatsamfundet får man, enligt Han-
nes Grufman, mycket förfrågningar från ad-
vokater, dels om etiska överväganden, dels 
om hur de ska förhålla sig till domstolar och 

myndigheter, som inte riktigt förstår advo-
katens roll och advokatetiken och varför ad-
vokater måste agera som de gör.

– Advokaterna får en yttre press på sig att 
göra saker som kanske inte är riktigt fören-
liga med god advokatsed. Av den anledning-
en är det viktigt att vägledningen kommer 

Vägledning för uppdrag       i migrationsärenden

FO
TO

: I
S

TO
C

K

REPORTAGE



16 ADVOKATEN NR 2 • 2020

REPORTAGE

på plats för att stödja dem som arbetar med 
migrationsärenden, säger Hannes Grufman.

HA MÖTE TIDIGT
I promemorian understryks att 
ett uppdrag som offentligt biträ-
de eller ombud i ett ärende om 
uppehållstillstånd skiljer sig från 
de övriga uppdrag som beskrivs i 
promemorian eftersom det är frå-
ga om ett ansöknings ärende där 
den sökande, klienten, har bevis-
bördan för att förutsättningarna 
för tillståndet är uppfyllda. Till 
bilden hör att klienten befinner 
sig utanför sin kulturella kontext 
och inte kan kommunicera på sitt 
eget språk. Advokaten bör av detta skäl när 
uppdraget inleds informera klienten om hur 
processen ser ut, sin egen roll samt om för-
utsättningarna för att beviljas uppehållstill-
stånd på olika grunder. 

En advokat som förordnats som offentligt 
biträde i ett asylärende ska som huvudre-
gel erbjuda sin klient ett sammanträde före 
asylutredningen.

ALDRIG INFORMATIONSUNDERSKOTT
När asylutredningen är genomförd ska som 
huvudregel protokollet från denna gås ige-
nom med klienten, vid behov med tolk. Detta 
är nödvändigt för att klienten ska få tillfäl-
le att kommentera eventuella felaktigheter 
eller oklarheter och eftersom det oftast är 
svårt att läka sådana brister senare i proces-

sen. Advokaten ska även hålla klienten un-
derrättad om vad som förekommer vid ut-
förandet av uppdraget. Klienten ska alltså 

aldrig ha ett informationsunder-
skott gentemot advokaten i ären-
det, poängteras det i promemo-
rian. 

SUBSTITUTION 
– I UNDANTAGSFALL
Det är viktigt att advokaten läm-
nar information och vägledning 
till klienten om ett lagakraftvun-
net beslut om avvisning eller ut-
visning och de eventuella möj-
ligheter som står till buds för 
klienten att få tillstånd att stan-

na i landet på andra grunder, enligt prome-
morian. 

Om klienten önskar överklaga en dom el-
ler ett beslut så är det advokatens uppgift att 
göra det, om lagliga möjligheter föreligger. 
Det gäller oavsett om advokaten anser att 
möjligheterna till ändring är mer eller min-
dre utsiktslösa, poängteras det. 

Substitutionsförfarandet är avsett att an-
vändas i undantagsfall vid kortare förhinder, 
påpekas det i promemorian. Ett alltför stort 
bruk av substitutionsmöjligheterna påver-
kar relationen mellan klienten och advoka-
ten negativt och riskerar att väcka frågor av 
advokatetisk natur. I de fall advokaten av-
ser sätta någon annan i sitt ställe ska advo-
katen underrätta klienten om det så snart 
som möjligt. ¶

» 

Advokat Sait Umdi har ingått i den arbets-
grupp som tagit fram det nya kapitlet. Han 
anser att behovet av vägledningen är stort 
av flera skäl.

Det nya avsnittet, kapitel 5, i Advokatsamfun-
dets PM om uppdrag för svaga eller utsatta 
klienter har utarbetats tillsammans med en 
arbetsgrupp som har bestått av advokater 
med särskild sakkunskap inom det migra-
tionsrättsliga området. Avsnittet har också 
skickats på remiss till alla förvaltningsrät-

ter som är migrationsdomstolar 
samt till Migrationsverket, Asyl-
rättscentrum och Amnesty Inter-
national Sverige.

Advokat Sait Umdi har ingått i 
arbetsgruppen. Han anser att be-
hovet av vägledningen är stort. 

Enligt Umdi är kvaliteten på of-
fentliga biträdens arbete i ären-
den enligt utlänningslagen va-
rierande, och biträden, som har 
specialiserat sig inom detta rätts-

område, kommer numera oftare 
i kontakt med personer som ut-
trycker missnöje med sitt offent-
liga biträde. 

– För att den asylsökande ska 
ha tillgång till en rättssäker pröv-
ning har det offentliga biträdet en 
mycket viktig roll. Det offentliga 
biträdet ska, enligt min uppfatt-
ning, utgöra en garant för den 
asylsökande så att vederbörande 
får sina rättigheter tillgodosedda 

BAKGRUND

”Vägledningen leder förhoppningsvis            till bättre kvalitet”

Det nya avsnittet, kapitel 5, i Advokatsamfundets PM om uppdrag för svaga eller utsatta klienter 
innehåller en redogörelse för vilka regler och advokatetiska utgångspunkter som gäller för uppdrag 
som offentligt biträde i ärenden enligt utlänningslagen. Det uppmärksammar även vissa frågor som 
kan innebära särskilda advokatetiska svårigheter, som åldersbedömningar och delgivning av kallelse. 
Dessutom finns en bilaga med en rad konkreta exempel på åtgärder som advokater i migrationsären-
den kan vidta för att ge klienten bästa möjliga biträde.

DET NYA AVSNITTET I KORTHET

Sait Umdi.

Hannes Grufman.
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» 

”Vägledningen leder förhoppningsvis            till bättre kvalitet”
och får en prövning som uppfyller kraven på 
rättssäkerhet, säger han.

Vilka fördelar kan du se med vägledningen?
– Fördelarna med vägledningen är bland 

annat att advokater och biträdande jurister 
med vägledningen har ett tydligt dokument 
innehållande konkreta förslag på åtgärder 
som advokater och biträdande jurister kan 
utgå från i sina ärenden enligt utlänningsla-
gen. Vägledningen är användbar både för 
advokater som sedan tidigare arbetat med 
dessa ärenden och biträdande jurister som 

är nya inom detta rättsområde. Vägledning-
en kommer förhoppningsvis bidra till att öka 
kvaliteten på offentliga biträdens/ombudens 
arbete i ärenden enligt utlänningslagen.  

Vad ser du som det viktigaste med vägled-
ningen?
– Det viktigaste med vägledningen är att 

detta rättsområde aktualiseras och att fokus 
riktas mot offentliga biträdens/ombudens ar-
bete enligt utlänningslagen. Detta rättsområ-
de förtjänar att uppmärksammas bland annat 
på grund av bristerna i rättssäkerheten för 

de sökande. Vidare är det viktigt med för-
slag på åtgärder som ett offentligt biträde 
kan vidta i ett ärende enligt utlänningslagen. 
Vägledningen visar också att Advokatsam-
fundet har ambitionen att öka kvaliteten hos 
offentliga biträden/ombud som åtar sig upp-
drag enligt utlänningslagen. ¶

SÄRSKILDA ADVOKATETISKA
SVÅRIGHETER BEHANDLAS

– VÄND!

REPORTAGE

När man söker asyl 
i Sverige blir man 

fotograferad.
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De medverkande advokaterna i arbetsgruppen: 
Sait Umdi, Emma Persson, Tomas Fridh och 
Karin Gyllenring.

ARBETSGRUPP
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Vissa frågor i asylrätten kan innebära 
särskilda advokatetiska svårigheter, som 
åldersbedömningar och delgivning av 
kallelse. Det nya kapitlet från samfundets 
styrelse ger vägledning.

I det nya avsnittet i promemorian konstateras 
att en advokat som medverkar till att klienten 
genomgår en åldersbedömning ofta anses age-
ra i strid med god advokatsed. Situationen som 
advokaten ställs inför i dessa lägen är dock 
komplex och advokaten uppmanas till stor för-
siktighet. Om klienten avböjer att genomgå en 
medicinsk åldersbedömning kan det tolkas till 
klientens nackdel. Ett exempel på en situation 
då det finns särskilda skäl att medverka till en 
medicinsk åldersbedömning skulle kunna vara 
om advokaten bedömer att alla andra möjlig-
heter för klienten att göra sannolikt att denne 
är minderårig är uttömda, och samtliga om-
ständigheter talar för ett avslag på asylansökan 
till följd av att klienten bedöms som vuxen.

DELGIVNING AV KALLELSE 
En fråga som tas upp i promemorian är hur 
en advokat bör agera om domstolen begär 
att advokaten hjälper till att delge klienten 
kallelse till en domstolsförhandling. Det är 
något som förekommer på vissa domstolar.

Ett offentligt biträde som genom fullmakt 
också är ombud för sin klient har som ut-
gångspunkt behörighet att ta emot delgiv-
ning av inlagor och andra handlingar för 
klientens räkning. Ombudet är då också del-
givningsmottagare. Detta gäller dock inte om 
handlingen innehåller ett föreläggande för 

den som ska delges att infinna sig eller full-
göra något personligen. Om en advokat får 
en begäran av domstol att hjälpa till med del-
givning av sådan kallelse bör advokaten hän-
visa till att hon eller han inte kan hjälpa till 
av advokatetiska skäl, enligt promemorian. 
Det finns dock förstås inget hinder mot att 
meddela klienten innehållet i en sådan kal-
lelse och råda denne att inställa sig till för-
handling om detta ligger i klientens intresse.

UTREDNINGSSKYLDIGHET
Frågor angående hur, och i vilken omfatt-
ning, ett offentligt biträde i ett migrations-
ärende ska bidra till att ärendet blir utrett 
tillräckligt kan ge upphov till advokatetiska 
problem, konstateras i promemorian. Det 
ligger oftast i klientens intresse att relevan-
ta omständigheter till stöd för talan kommer 
fram på ett detaljerat och tydligt sätt så ti-
digt som möjligt. Men det är Migrationsver-
ket som enligt lag har en övergripande ut-
redningsskyldighet i asylärenden och denna 
skyldighet kan inte åläggas en advokat. 

Advokatens främsta plikt är att tillvarata 
klientens intressen och bevaka dennes rätt. I 
advokatuppdraget är det advokatens plikt att 
mot klienten iaktta trohet och lojalitet samt 
lyfta fram de omständigheter som talar för 
klientens sak. En advokat får inte, utan klien-
tens samtycke, till Migrationsverket redovi-
sa uppgifter som talar till klientens nackdel.

KONFLIKT MELLAN FAMILJEMEDLEMMAR
I asylärenden förordnas som regel ett och 
samma offentliga biträde för samtliga med-

lemmar i en och samma familj. Det kan dock 
uppkomma situationer där det först efter en 
tid framgår att det finns en konflikt mellan 
familjemedlemmarna. I de fall advokaten är 
förordnad för flera klienter med motstridi-
ga intressen och uppfattningar föreligger en 
intressekonflikt. Advokaten måste då som 
huvudregel, enligt promemorian, frånträ-
da uppdraget för samtliga. Av detta skäl är 
det viktigt att advokaten redan vid de inle-
dande kontakterna med klienterna utreder 
dessa förhållanden, till exempel genom att 
tala med dem enskilt.

MOTSTRIDIGA UPPGIFTER
En särskild fråga som kan uppkomma i asyl-
ärenden är hur det offentliga biträdet i ett mig-
rationsärende ska agera om klientens berättel-
se inte stämmer överens med uppgifter som 
tillförts ärendet, till exempel landinformation. 
Att klientens uppgifter framstår som osanno-
lika, eller att advokaten har en annan uppfatt-
ning om verkliga förhållanden än vad klienten 
anger, innebär inte att advokaten får ta avstånd 
från klientens uppgifter, poängteras det i pro-
memorian. Det är inte heller advokatens sak 
att försöka få klienten att ändra sig. Advokaten 
kan och bör givetvis uppmärksamma vad som 
kan uppfattas som svagheter i klientens berät-
telse och försöka rätta till ofullständigheter. 
Advokaten kan också förbereda klienten på 
tänkbara frågor och ifrågasättanden som kan 
komma. Det är dock viktigt, understryks det i 
promemorian, att advokaten inte gör detta på 
ett sätt som riskerar att klienten börjar ifråga-
sätta advokatens roll, uppdrag eller lojalitet. ¶

Särskilda advokatetiska
svårigheter behandlas

Som bilaga till promemorian finns en rad 
konkreta exempel på åtgärder som advoka-
ter, eller andra som utför uppdrag i migra-
tionsärenden, kan vidta för att tillförsäkra 
klienten bästa möjliga biträde.

Vid uppdrag som offentligt biträde i migra-
tionsärenden, tänk på dessa punkter:

1. Att erbjuda klienten sammanträde inför 
asylutredningen och även inför ett eventu- 

ellt överklagande, vid vilket processen för-
klaras.

2. Att biträdet håller sig uppdaterad om ny 
lagstiftning och praxis. 

3. Att biträdet följer händelseutvecklingen 
i klientens hemland och håller sig uppdate-
rad om aktuell landinformation. 

4. Att biträdet träffar och förbereder kli-
enten inför en eventuell muntlig förhand-
ling i domstol.

5. Att biträdet ger klienten vägledning an-
gående processen i högsta instans (här finns 
ofta en helt felaktig förväntning hos de kla-
gande som inte förstår att Migrationsöver-
domstolen i princip bara tar upp mål till 
prövning av praxisskäl). ¶

Konkreta åtgärder för bästa biträde

» 

Läs mer på
Advokatsamfundets webbplats,
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I promemorian under-
stryks att ett uppdrag som 

offentligt biträde eller 
ombud i ett ärende om 

uppehållstillstånd skiljer 
sig från de övriga uppdrag 
som beskrivs i promemo-
rian eftersom det är fråga 
om ett ansökningsärende 

där den sökande, klienten, 
har bevisbördan för att 

förutsättningarna för 
tillståndet är uppfyllda.
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Den 1 september 2018 tog 
Mari Heidenborg över som 
JK efter Anna Skarhed, 
som då gick i pension.
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» 

Som justitiekansler har Mari Heidenborg många strängar 
på sin lyra. Allihop ska ge rättssamhället rätt genklang. 
I domarrollen värnade hon om allmänhetens förståelse 

genom ökad öppenhet mot medier. Som JK ser hon 
demokratins främsta uttryck i tryck- och yttrandefriheten.

TEXT: ULF STORM

Snåla men snöfria vintervindar sveper 
över Riddarfjärden och upp över kul-
lerstensbeläggningen utanför Birger 

jarls torn på Riddarholmen. Mari Heiden-
borg trotsar villigt vädret utanför sin arbets-
plats framför Advokatens kameralins. 

– Men egentligen är jag ganska introvert, 
jag söker inte rampljuset, avslöjar Mari Hei-
denborg när vi sitter med en kopp kaffe på 
hennes tjänsterum inne i värmen en stund 
senare. 

Ön Riddarholmen i Mälaren tillhör, till-
sammans med Gamla stan strax intill, Stock-
holms historiska centrum. Här fanns bebyg-
gelse redan på 1200-talet.  Även ämbetet 
justitiekansler har några år på nacken. Det 
inrättades av Karl XII år 1713 och fick sitt 
namn 1719. Redan från början löd instruktio-
nen att ha kontroll över ”huru lagar och för-
fattningar efterlevdes och huru varje ämbete 
fullgjorde sin skyldighet”.  I modern tid är 
rollen än mer mångfacetterad. Och JK mås-
te alltid följa med sin tid, anser Mari Hei-
denborg.

– Men vi ska inte gå i bräschen för föränd-
ring utan vara en stabil och robust del av 
rättssamhället. Ett exempel på att vi måste 
följa samhällsutvecklingen i stort är digita-
liseringen. De myndigheter som vi är satta 

att granska är ju starkt digitaliserade så vi 
måste hänga med i it-samhällets utveckling 
på olika plan.

FÖLJER TRADITIONEN
Den 1 september 2018 tog Mari Heiden-
borg över som JK efter Anna Skarhed, som 
då gick i pension. Som en sorts bekräftel-
se på att Mari Heidenborg vill följa traditio-
nen är tjänsterummet i Birger jarls torn in-
rett på samma sätt som under företrädarens 

tid. Bokhylla som följer den rundade väg-
gen, bekväm soffgrupp för samtal, skrivbor-
det vid fönstret med formidabel mälarutsikt. 
Det mest personliga är inramade foton i den 
breda fönsternischen på dottern Antonia och 
sonen Edward iförda studentmössor.

– Det var ett tag sedan. Men jag tycker det 
är fina foton. Barnen är 27 respektive 24 år 
i dag.

Efter en stunds samtal i soffan känns Mari 
Heidenborgs beteckning på sig själv som in-
trovert inte helt adekvat. Tvärtom är hon öp-
pen och lättpratad. Intrycket blir också att 
hon är bestämd mitt i det lättsamma, vet vad 
hon vill och inte vill. Det bevisas av att hon 
tidigare under sin karriär utan tvivel tackat 
nej till en del smickrande erbjudanden om 
statliga chefsjobb. Men när justitieminis-
ter Morgan Johansson ringde för ett och ett 
halvt år sedan och frågade om hon ville bli 
justitiekansler blev svaret tveklöst ja. 

– Jag tänkte att om jag inte gör detta nu så 
kommer jag att ångra mig. Även om jag triv-
des som justitieråd och inte hade haft den 
rollen så länge.

JURIDIKEN VIKTIGAST
Mari Heidenborg betonar att det är juridi-
ken som är det viktiga för henne, den har 

”Yttrandefriheten är 
demokratins grundbult”

JK MARI HEIDENBORG:

l Juris kandidatexamen 1987 vid Stockholms 
universitet, tingstjänstgöring 1987–1990 vid 
Södertälje tingsrätt. 
l Domarutbildning i Svea hovrätt, därefter 
rättssakkunnig hos Justitieombudsmannen 
1998–2001. 
l Rådman vid Stockholms tingsrätt 2001–2006, 
chefsrådman vid Solna tingsrätt 2007–2010, 
hovrättslagman i Svea hovrätt 2011 och lag-
man vid Solna tingsrätt 2011–2016. 
l Justitieråd i Högsta domstolen 2016–2018.  
l Ordförande, särskild utredare och expert 
i statliga utredningar, bland annat 2014 års 
sexualbrottskommitté och Utredningen om ett 
starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäk-
tenskap och brott med hedersmotiv.
l Justitiekansler 1 september 2018–.
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» hon aldrig velat lämna, till exempel för nå-
gon generaldirektörsroll. 

Juridik blir det gott om nu när hon som 
JK utövar tillsyn över myndigheter och de-
ras tjänstemän, reglerar skadeståndsanspråk 
som riktas mot staten, är statens advokat i 
främst skadeståndsmål och fungerar som 
åklagare när det gäller tryck- och yttrande-
frihetsbrott. Dessutom har hon tillsyn över 
advokaternas disciplinverksamhet.

– Att det blev för lite juridik på jobbet och 
för mycket administration och annat var ett 
huvudskäl till att jag slutade som lagman i 
Solna tingsrätt 2016.

Därefter blev det juridik på hög nivå som 
justitieråd i Högsta domstolen, tills Morgan 
Johansson ringde.

LOCKANDE STORSTAD
Mari Heidenborgs livsresa började 1961 i 
västgötska Falköping. Hon har fortfarande 
kärlek till orten, och syskon och vänner kvar 
där. Men samtidigt säger hon att ”det var vik-
tigt att flytta därifrån”. Det gjorde hon som 
20-åring, till Stockholm och universitetets 
juristutbildning.

– I Falköping fick man inte sticka ut. Alla 
hade koll på alla. På den tiden var hela Sveri-
ge mer homogent och också mer av ett klas-
samhälle, vilket blev extra tydligt på en liten 
ort. När jag flyttade var det nog storstaden 
Stockholm som lockade mer än juridiken.

Varför blev det just juridik?
– Jag har alltid haft ett samhällsintresse 

och har läst mycket. Det var inte självklart 
att det skulle bli juridik. Jag sneglade också 
mot journalistik och litteratur.

Mari Heidenborg berättar att när hon väl 
börjat studera juridik så kändes valet själv-
klart, roligt och intressant. 

– Det var ett helt nytt område för mig. Tror 
inte att jag hade träffat någon jurist innan jag 
började läsa juridik.

Mari Heidenborgs tre syskon blev alla aka-
demiker men tidigare fanns inte den tradi-
tionen i familjen. 

– Pappa var i bilbranschen och mamma 
hemmafru, som så många andra kvinnor på 
den tiden.

Men det var ett hem med många livliga 
diskussioner, berättar Mari Heidenborg, som 
var sladdbarn med äldre syskon delaktiga i 
1960- och 1970-talens ökade politiska enga-
gemang bland unga. 

– Jag minns att framför allt min  mamma 
visade mycket tolerans, vidsynt-
het och nyfikenhet i diskussio-
nerna hemma. Människors lika 
värde och jämlikhet var viktigt 
för henne. Jag fick tidigt med 
mig budskapet att inte bli be-
roende utan ta eget ansvar för 
min försörjning. Det var inte 
en så vanlig syn bland kvinnor 
på den tiden. Jag tror detta har 
format mig. Och jag har alltid 
haft längtan efter kunskap, att 
få veta mer.

TÄNKTE BLI ADVOKAT
Mari Heidenborg säger att hon 
under första tiden av studierna 
var inriktad på att bli försvars-
advokat. Hon reagerade myck-
et på orättvisor i samhället och 
tänkte sig kunna göra nytta i ad-
vokatrollen.

– Men så kom yuppie-eran 
och ”Stureplansadvokaterna” 
på 80-talet. Jag hade kurskam-
rater som kom i kostym till uni-
versitet varje dag. Den världen 
har aldrig lockat mig. Jag är inte 
intresserad av affärsjuridik. Jag provade som 
ung under en månad att jobba med skatteju-
ridik på en bank. Det var inget för mig.

Fokus för Mari Heidenborg låg tidigt på 
mänskliga relationer, humanjuridik och 
straffrätt.

– Efter min examen 1987 var det naturligt 
för mig att sitta ting. Jag gillade sättet att ar-
beta i domstol, strukturen och den objektiva 
rollen, att väga samman och inte bara se ur 
en parts perspektiv.

Därefter blev domarkarriären traditionell 
och spikrak. Men Mari Heidenborg säger sig 
inte sakna dömandet i JK-rollen. 

– Jag företräder staten och jobbar med 

opartiskhet och saklighet. Det här är absolut 
den bästa arbetsplatsen som jag har varit på.

VIKTIG FRIHET
Rollen som statens åklagare när det gäller 
tryck- och yttrandefriheten ser hon som en 

mycket viktig del i jobbet.
– Yttrandefriheten är demo-

kratins grundbult. Ibland tar 
vi i samhället för lätt på denna 
frihet. Den kan användas för fel 
syften. Det går aldrig att gömma 
hets mot folkgrupp, hat och hot 
bakom tryckfriheten. Då måste 
JK agera.

Mari Heidenborg poängterar 
att både hon och hennes företrä-
dare agerat med åtal i ett flertal 
fall som rört publiceringar med 
nazistiska budskap på Internet.

Också när det gäller rätten 
att yttra sig och brott mot med-
delarfriheten behöver JK agera 
med kraft, menar Mari Heiden-
borg. 

– Nyligen hade vi ett fall där 
en kommunal chef fälldes för 
att ha efterforskat en journalists 
källor. Det är en oerhört viktig 
demokratisk rättighet att få pra-
ta med en journalist anonymt.

JK har alltid flera pågåen-
de fall med utgångspunkt från 
tryck- och yttrandefrihetslag-

stiftningen, berättar Mari Heidenborg.

I RAMPLJUSET
Även om hon aldrig dragits till rampljuset 
så är hon där när så krävs. Senaste exemplet 
var när Högsta domstolen i slutet av januari 
i en dom slog fast att Girjas sameby – men 
inte staten – har rätt att upplåta småviltsjakt 
och fiske på samebyns byområde ovanför od-
lingsgränsen. 

Som JK i rollen som statens advokat av-
krävdes Mari Heidenborg kommentarer till 
domen i flera medier. Målet har pågått i oli-
ka instanser sedan 2009.  HD motiverade 
domen med begreppet urminnes hävd och 
Mari Heidenborg förklarade lugnt framför 
tv-kamerorna att domen är klar och tydlig.

Nu i soffan på sitt tjänsterum säger hon 
att ”någon form av aktivitet är att vänta ef-
ter HD:s dom”. Hon syftar på att av cirka 50 
existerande samebyar finns ett 20-tal med 
samma förhållanden som Girjas. Fler stäm-
ningar av staten kan behöva hanteras. 

”YTTRANDE
FRIHETEN ÄR 

DEMOKRATINS 
GRUNDBULT. 

IBLAND TAR VI I 
SAMHÄLLET FÖR 
LÄTT PÅ DENNA 

FRIHET. DEN KAN 
ANVÄNDAS FÖR 

FEL SYFTEN. DET 
GÅR ALDRIG ATT 

GÖMMA HETS 
MOT FOLKGRUPP, 

HAT OCH HOT 
BAKOM TRYCK

FRIHETEN. 
DÅ MÅSTE 

JK AGERA.” 
mari heidenborg

Familj: Make Christer, pensionerad advokat. 
Barnen Antonia 27 och Edward 24.
Bor: Lägenhet på Kungsholmen,  
Stockholm.
Förebild: Min mamma Bibbi.
Favoritplats: Min hemstad Falköping.

Favoritapp: Stockholms lokaltrafik, SL.
Kör: Jaguar XE.
Fritid: Litteratur, långpromenader, skidor, helst 
utför.
Läser just nu: Biografin om Selma Lagerlöf av 
Anna-Karin Palm.

PERSONLIGT: MARI HEIDENBORG
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– Detta ingår förstås i min roll framöver.  
Men min åsikt är att frågan aldrig borde ha 
hamnat i domstol. Det är en fråga för reger-
ing och riksdag. Samernas historia och rät-
tigheter är komplexa frågor och borde ha 
hanterats genom förhandling eller lagstift-
ning.

AGERADE FÖR ÖKAD ÖPPENHET
Som domare, tillsammans med ett 20-tal yr-
keskolleger från hela landet, agerade Mari 
Heidenborg under 2000-talets första decen-
nium i den så kallade mediegruppen för ökad 
öppenhet från rättsväsendet mot medier och 
allmänhet. 

– Det var helt och hållet vårt eget initia-
tiv. Vi var emot inställningen att jurister inte 
skulle prata med medier för att det alltid blev 
fel. Det är ju precis tvärtom. Till exempel do-
mare måste ta på sig att förklara domar. Just 
för att allt ska bli rätt. Denna kommunikation 
är en viktig del av rollen. I grund och botten 
handlar det om allmänhetens förtroende för 
rättsväsendet. I mediegruppen lyfte vi frågan 
och sakta men säkert har det blivit bättre. 
Vi fick också stöd för vår syn av den statliga 
förtroendeutredningen 2007.

Ser du någon trend inom JK:s områden?
– En trend är att ämbetsmän och byråkra-

ter i myndigheterna hämtar många idéer från 
det privata näringslivet. Det pratas mycket 
om målstyrning men ibland glöms det bort 
att följa lagar och regel. 

Ett grovt exempel på detta är Transport-
styrelsens outsourcing av it-system till Öst-
europa, vilket innebar att utländska utförare 
fick åtkomst till svensk sekretesskyddad in-
formation, menar Mari Heidenborg.

– Det finns ett demokratiskt perspektiv på 
detta. Myndigheter ska förstås vara så effek-
tiva som möjligt men kan aldrig åsidosätta 
lagar och regler. Det går inte att styra myn-
digheter som man styr företag.

Hur sköter sig Sveriges advokater?
– Generellt sett bra, med få undantag. Un-

der min tid har jag inte funnit skäl att gå 
vidare i något fall beträffande alla de avgö-
randen som fattats av Advokatsamfundets 
disciplinnämnd.

Mari Heidenborg är mentor för unga 
kvinnliga jurister genom nätverket Hilda 
och har även unga manliga adepter.  Hennes 
grundtips är alltid att identifiera sin drivkraft 
och välja inriktning inom juridiken efter sitt 
engagemang. Det är så hon själv har gjort.

– Jag är glad de flesta dagar när jag går till 
jobbet. ¶

REPORTAGE

Mari Heidenborg berättar att hon
under första tiden av studierna

var inriktad på att bli försvarsadvokat.
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Om Abe. Och om     Bertil
och Celsius.     ABC om medling.

två ansedda advokater, båda avlidna, har yttrat sig minnes-
värt om tvister och förlikning. 

Abraham ”Abe” Lincoln (1809–65) var USA:s (sexton-
de) president under åren 1861–65. Dessförinnan var han 
advokat i 25 år.  

Cirka 1850 höll han en föreläsning om hur en bra advo-
kat skulle agera. Då sa han bland annat:

“Discourage litigation. Persuade your neighbors to 
compromise whenever you can. Point out to them how 
the nominal winner is often a real loser – in fees, expen-
ses, and waste of time. As a peacemaker the lawyer has 
a superior opportunity of being a good man. There will 
still be business enough.”

Bertil Södermark (1935–2015) var ledamot av Advokat-
samfundet under 50 år. Han sa ungefär så här: ”Det går 
att peka ut en nödvändig förutsättning som måste vara 
på plats för att parterna ska kunna förlikas. Nämligen att 
temperaturen i tvisten är den rätta. De sakliga skälen för 
förlikning kan vara tydliga för båda parter. Det är av un-
derordnad betydelse. Om inte temperaturen är den rätta, 
blir det ingen förlikning. Så om tvisten ska förlikas: Av-
vakta rätt temperatur. Förlik sedan tvisten innan tempe-
raturen förändras.” 

Alltså: Stick en stektermometer i tvisten. Avvakta rätt 
temperatur. Inte för hög och inte för låg. Agera. 

jag verkar dagligen i Abes anda. Antingen som ordförande 
vid muntlig förberedelse i tvistemål om egendom eller 
om barn. Eller som medlare i främst kommersiella tvis-
ter. Eller som skiljeman, under förutsättning att ombu-
den önskar denna aktivitet från skiljenämndens sida.

Och ständigt tänker jag på vad Bertil sa. Och får åter-
kommande bevis om hur rätt han hade. 

Den här krönikan ska handla om min verksamhet som 
medlare. Och om hur medlaren kan bidra till att tvisten 
får den rätta temperaturen. 

För nästan 15 år sedan var jag skiljeman i en entrepre-
nadtvist mellan två stora byggbolag. Partsföreträdarna 

var två lokala chefer. Det hade kört ihop sig rejält mellan 
dem. De var stridslystna och självtillräckliga. Hög svans-
föring. Förlikning var inte att tänka på. Ombuden var två 
duktiga entreprenadadvokater. Yrkandet var 10 miljoner. 
Vardera partens kostnad var 1,5 miljoner. Kostnaden för 
skiljenämnden var 1 miljon. 

Utgången blev att 5 miljoner skulle betalas. Och att 
vardera parten skulle svara för sin kostnad och betala 
hälften av kostnaden för nämnden. 

Så kärandens netto blev (5−1,5−0,5=) 3 miljoner. Men 
svaranden fick betala (5+1,5+0,5=) 7 miljoner. 

Någon vecka efter skiljedomen träffade jag kärande-
ombudet. ”Det förstod ju alla hela tiden att det skulle gå 
så där”, sa han. Jag tänkte, men sa inte: ”Parterna skulle 
ha lyssnat på Abe. Det här kunde de ha hittat en lösning 
på innan kostnaderna blev (1,5+1,5+1=) 4 miljoner. Men 
OK. Nu glömde jag Bertil. Självklart: Temperaturen blev 
aldrig den rätta.” 

vid medling gäller det att undvika att parternas agerande un-
der medlingen styrs av något annat än gott omdöme. 
Heta känslor ska få ges luft. Men de får inte bestämma. 
Inför att jag ska medla kräver jag därför:

GÄSTKRÖNIKA

MAGNUS WIDEBECK
För att lyckas i uppdraget 
medlare måste tre krav ställas. 
Dessutom måste medlaren 
bidra till att tvisten får den 
rätta temperaturen. Först då kan 
den lösas. Det anser Magnus 
Widebeck, lagman vid Nyköpings 
tingsrätt och Sveriges dispaschör. 
Han är också verksam som med-
lare och skiljeman.
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krav 1: ”Vid medlingsmötet sammanträffar jag med om-
bud och en partsföreträdare för varje part. Företrädaren 
ska vara partens VD eller någon som har VD:s öra, till 
exempel en controller. Syftet med detta krav på företrä-
daren är att tvister, som inom partens organisation ock-
så under medlingen hanteras på samma (kanske låga) 
nivå inom organisationen som före medlingen, tenderar 
att fokuseras inte på rationellt affärstänk utan på presti-
ge och personliga motsättningar.”

Andra hinder för lyckad medling kan enligt min erfa-
renhet undanröjas, om medlaren inför medlingen ställer 
ett par ytterligare krav på parter och ombud. 

Att en part eller båda bara vill använda medlingen 
processtaktiskt hindrar lyckad medling. ”Vi vill ta reda 
på vad motparten vill bjuda, vi tänker inte röra oss.” ”Vi 
vill försena avgörandet, vi använder medlingen för att 
försena avgörandet så mycket som möjligt.” Etc.

För att försöka undanröja detta hinder kräver jag: 

krav 2: ”Samtliga deltagare vid medlingsmötet ska ha den 
bestämda ambitionen att inte skiljas förrän förlikning – 
med förbehåll för styrelsegodkännande, om sådant inte 
kan utverkas vid mötet – har träffats.”  

Det tar tid att genomföra diskussionerna vid ett med-
lingsmöte.  Att få fram bud, motbud och motbud till 
motbuden är tidskrävande. 

Medlaren ska föra samtal, först med alla parter och 
sedan med en part i taget. Och skaffa sig parternas för-
troende. Medlaren ska argumentera för att parten ska 
bättra sitt bud. Medlaren ska i enskilda sittningar bland 
annat påpeka svagheter i partens talan. Processrisker 
ska tydliggöras. 

Parten ska överväga medlarens argument och bestäm-
ma om bud ska bättras. Lång tid tar det särskilt för argu-
ment att sjunka in så pass att en befäst – kanske mycket 
positiv – processprognos plötsligt framstår som i viss 
mån skakig. Varför det finns goda skäl för parten att ge 
ett bättrat bud. 

För att det ska finnas tillräckligt med tid kräver jag: 

krav 3: ”I fråga om dagen för medlingsmötet får ingen av 
deltagarna ha något bokat, inte heller på kvällen.” 

det är snart 15 år sedan jag började ställa dessa tre krav 
inför medling. Det har hänt att en part inte ger OK till 
alla krav. Krav 2 har ibland varit en stötesten. 

Men i många tvister har parterna sagt OK och med-
ling har ägt rum. Förlikning har träffats i alla fall utom 
ett. Ibland sent på kvällen eller till och med på natten. 

När det gäller de förlikta tvisterna: Bidrog mina krav 
till att temperaturen blev den rätta? Jag tror det.  

När det gäller tvisten som inte förliktes vid medling-
en: Förlikning träffades ändå tre år senare, kort tid före 
huvudförhandlingen i hovrätten, sedan rättegångskost-
naderna hade plussats på med substantiella belopp. Var-
för blev temperaturen inte den rätta under medlingen 
men blev det tre år senare? 

När medlingen skedde återstod mycket arbete innan 
tvisten skulle vara utredd och färdig för huvudförhand-
ling i tingsrätten. Temperaturen kan förstås bli den rätta 
också i detta skede. Men oftare: I instämda mål kan den 
rätta temperaturen uppnås först någon kortare tid före 
huvudförhandlingen. 

Och i utomrättsliga tvister kan temperaturen mycket 
väl bli den rätta strax innan parterna hamnar i domstol 
eller skiljenämnd.

tvister och förlikning. Abe och Bertil. Jag och många andra 
stretar på med deras läror som ledstjärnor.

Magnus Widebeck
Lagman vid Nyköpings tingsrätt, Sveriges dispaschör

Om Abe. Och om     Bertil
och Celsius.     ABC om medling.

GÄSTKRÖNIKA
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Mötet mellan ideellt 
och kommersiellt 
skapar spännande 

juridik
Idrott engagerar miljontals människor i Sverige 

och över hela världen. Idrotten är i dag en 
mångmiljardindustri med dyra spelarköp, 

enorma anläggningar och jättelika evenemang. 
Idrottsmarknaden växer snabbt i takt med en 
tilltagande kommersialisering, något som nu 

också allt fler advokater upptäckt. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER, TOM KNUTSON OCH MAGNUS ANDERSSON

FOKUS: IDROTTENS ADVOKATER
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vensk idrott förknippas starkt med folk-
rörelse, ideellt arbetande föräldrar 

som skjutsar fotbollslag och säljer 
korv på matcherna och med eldsjä-
lar. Och visst är bilden sann. En-
ligt Riksidrottsförbundet mot-
svarar det ideella arbetet ute i 
idrottsföreningarna 20 miljarder 
kronor per år, långt mer än vad 

samhället ger i stöd till idrotten. 
Men idrotten rymmer också en 

annan verklighet. Elitidrotten är i 
många sporter i dag en storindustri, i 

stor utsträckning bedriven i bolagsform, 
med många anställda och stora anläggningar. 

Prislapparna för sändningsrättigheter till stora eve-
nemang och ligor blir allt mer svindlande; exempel-
vis ska tv-bolaget Discovery ha betalat 540 miljoner 
kronor för rätten att sända de allsvenska matcherna 
under åren 2020–2025. De allsvenska 
fotbollsklubbarna omsatte under 2018 
närmare 1,8 miljarder kronor, medan 
hästnäringen som helhet under 2018 
beräknades omsätta 72 miljarder kro-
nor, spridningseffekter inräknade. 

Med ökad kommersialisering och 
professionalisering kommer också 
ett ökat behov av juridiska tjänster. 
Även om Sverige fortfarande är långt 
efter länder som Storbritannien och 
USA på det idrottsjuridiska området, 
så har de svenska advokaterna defi-
nitivt fått upp ögonen för området. 

För DLA Piper i Stockholm star-
tade satsningen på idrottsjuridik för 
omkring tre år sedan, när byrån blev 
juridisk rådgivare åt alpina VM i Åre 
2019. I dag är DLA Piper rådgivare till 
Svenska skidförbundet. Advokat Emil Ödling, kompe-
tensgruppsordförande inom intellectual property och 
technology på DLA Piper, berättar: 

– Vi är starka på media och underhållning, så vi tänk-
te ”varför har vi inte en sportinriktning, särskilt som 
våra kolleger utomlands är otroligt starka på det”. Så vi 
gjorde ett aktivt val att försöka slå oss in på den mark-
naden, med min kollega Erik Selander som drivande. 
Det har gått väldigt fort. Och nu är det bara att arbeta 
vidare på det momentumet, säger Ödling och tilläg-
ger att det dessutom ger möjlighet att ha det väldigt 
roligt på jobbet. 

Engagemanget i idrottsjuridik kom för Ödling rätt 
naturligt. 

– Jag har ett genuint idrottsintresse. Och så är jag 
väldigt intresserad av medierätt, och där finns mycket 
att göra inom idrottsjuridiken, säger han. 

Det tycks finnas något i just kopplingen till idrot-
tens värld som lockar advokater och får åtminstone 

de idrottsintresserade att särskilt uppskatta idrottsju-
ridiken. Därför kan det också vara en fördel i konkur-
rensen om talangerna att ha en stark idrottsjuridisk 
kompetens på byrån, påpekar Emil Ödling. 

– Generellt är väl sektorn som vi kallar media, sport 
and entertainment lite sexig, om man får använda det 
ordet. Det är lätt att få folk att anmäla sig och hjälpa 
till, säger Emil Ödling och fortsätter:

– Det är attraktivt för oss som arbetsgivare att kunna 
erbjuda den här typen av arbetsuppgifter. Det är många 
som vill vara med i vår sektor för att de ser att vi job-
bar med roliga frågor och i en rolig miljö. 

Idrottsjuridiken sköts på DLA Piper inom en sektor 
som samlar advokater och jurister med olika juridiska 
inriktningar. För idrottsjuridiken är bred.  

– Om man tar Åre-VM så var det ett jätteprojekt som 
involverade i stort sett alla våra områden. Det var allt 
ifrån fastighetsfrågor och skattefrågor till personupp-
giftsfrågor, säger Emil Ödling. 

Emil Ödlings insatser kring skid-
VM, liksom med andra klienter inom 
idrottsvärlden, handlade mycket om 
arbetsrättsliga frågeställningar och 
om försäljning av medierättigheter. 

RYMMER MYCKET
Att idrottsjuridiken har stor bredd, 
det är något som alla de intervjua-
de advokaterna är beredda att skriva 
under på. Området hanteras också av 
byråerna av branschgrupper, snara-
re än som ett särskilt verksamhets-
område. På repertoaren står, förutom 
de områden som Emil Ödling arbe-
tar med, också bland annat interna-
tionella övergångar mellan klubbar, 
finansieringsfrågor, associationsrätt 
som stadgefrågor, hyres-, sponsrings- 

och anställningsavtal, regelverksfrågor respektive na-
tionella och internationella idrottstvister samt disci-
plinära frågor där en idrottsutövare eller klubb ställs 
inför sporternas egna disciplinära organ i Sverige och 
utomlands.

Blandad kompott alltså. Även klienterna är blandade: 
förbund, klubbar och föreningar, olika typer av företag 
verksamma inom sportbranschen liksom olika enskilda 
idrottsutövare. 

För advokat Stefan Alvén, före detta allsvensk fot-
bollsspelare, var det naturligt att satsa på idrottsjuridik 
när han väl blev advokat. 

– Det känns som att förena två bra världar: mitt in-
tresse för idrott och fotboll i synnerhet och studierna 
i juridik, säger han. 

Mest arbetar Stefan Alvén med fotbollsjuridiska frå-
gor. 

– Det har blivit så. Det är den största sporten. Jag har 
min bakgrund där, och många av de spelare, som jag 

30

”Generellt är väl 
sektorn som vi kallar 

media, sport and enter-
tainment lite sexig, 

om man får använda 
det ordet. Det är lätt 
att få folk att anmäla 

sig och hjälpa till.” 
emil ödling

Advokat Emil Ödling 
är gammal friidrot-
tare. Han har gått 
friidrottsgymnasiet 
men ”lyckades väl 
inte skrapa ihop mer 
än ett distriktsrekord 
i längd i Västerbotten 
och en silvermedalj 
på 200 m i ett USM 
för sextonåringar” 
innan musiken tog 
över, som han ut-
trycker det. Han spe-
lade också fotboll och 
bandy under uppväx-
ten. Drömklienten för 
hockeyfantasten Emil 
Ödling är Björklöven, 
från hemlandskapet 
Västerbotten.
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har spelat med och mött, är i dag i ledande positioner 
i olika lag. Där har vi olika naturliga kontaktytor. Dess-
utom finns det mest pengar i fotbollen, vilket gör att 
det blir värt att processa om olika tvister som uppstår, 
förklarar han och tillägger att han även anlitas av fö-
reträdare för andra idrotter.

Stefan Alvén arbetar mest med avtalsskrivningar 
och avtalsförhandlingar och tvister kopplade till idrot-
ten. I detta ingår också att processa inför idrottens egna 
konfliktlösningsorgan, som Fotbollförbundets skilje-
nämnd.

Precis som Stefan Alvén arbetar advokat Cecilia 
Tholse Rogmark emellanåt med att företräda idrott are 
som ställs inför idrottsförbundens disciplinära organ 
eller idrottens speciella tvistlösningsorgan, däribland 
idrottens internationella skiljedomstol CAS. Och här 
skiljer sig idrottsliga tvister från många andra affärs-
tvister, anser Cecilia Tholse Rogmark. 

– Det blir väldigt lite processer inom idrotten. Man 
lever på sitt rykte i Idrottssverige, och klubbarna vill 
inte få ut att de har gjort fel. Det blir ofta en jätteny-
het i medierna, att man har fått på fingrarna, särskilt i 
lagidrotterna, säger hon, och konstaterar att parterna 
i de allra flesta fall förlikas.

Här spelar det också roll att de idrottsutövare som 
anser sig ha blivit felbehandlade som regel mest av 
allt vill fortsätta att utöva sin sport, påpekar Tholse 
Rogmark.

– Det är ganska tacksamt, att alla brinner för sin 
sport. Ingen vill skada sporten, och det ger ganska po-
sitiva ingångsvärden mot en förlikning, säger hon. 

 
STADGAR STYR
Advokat Marie-Anne Lindhardt, verksam på MAQS i 
Göteborg, visste under studietiden inte ens att idrotts-

juridik fanns. Men när hon fick chansen att testa fast-
nade hon direkt. 

– Jag har alltid, sedan jag var väldigt liten, varit väl-
digt intresserad av sport, berättar Lindhardt och fort-
sätter:

– Jag tycker det är jättekul att jobba både nationellt 
och internationellt. Man träffar väldigt många olika ty-
per av människor med olika intressen som har väldigt 
mycket passion. Det finns i andra branscher också, men 
det tycker jag är roligt.

På MAQS arbetar i dag tolv personer med olika 
specialiteter i sportgruppen. Byrån har enligt Marie- 
Anne Lindhardt haft en sådan grupp i närmare 30 år, 
men med ökande intresse för tjänsterna har gruppen 
vuxit.

– Internationellt är ju idrottsjuridik ett väldigt stort 
område med en stor bredd vad gäller nischbyråer, bou-
tiquebyråer, stora avdelningar och liknande. Så det va-
rierar från land till land, och i Sverige växer den, sä-
ger Lindhardt. 

Idrottsjuridiken skiljer sig på vissa punkter inte från 
övrig affärsjuridik, påpekar Marie-Anne Lindhardt. Det 
gäller förstås att kunna juridiken i grunden för att göra 
ett bra arbete. Men:

– Sedan måste du också ha en förståelse för de för 
respektive idrott relevanta branschfrågorna samt sär-
skilt för det faktum att idrotten har sitt eget regelverk, 
som du måste lägga ovanpå. Det krävs förståelse för 
hur strukturen är uppbyggd nationellt och internatio-
nellt, och hur de olika tvistlösningsorganen ser ut, sä-
ger Lindhardt.

Även Emil Ödling betonar vikten av att kunna den 
bransch man arbetar mot, med idrottens eget regelverk 
som en skillnad mot övrig affärsjuridik. 

– Man måste ju förhålla sig till de stadgar som regle-
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DLA Piper var of-
ficiell leverantör av 
juridiska tjänster till 
alpina VM i Åre 2019. 
Projektet pågick i 
omkring tre år och 
engagerade 10–15 
medarbetare på by-
rån. Emil Ödling var 
själv på plats under 
andra VM-veckan. På 
bilden medaljörerna 
i herrarnas slalom: 
Michael Matt, Marcel 
Hirscher och Marco 
Schwarz.
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rar många ligor och de ramar som föreningarna verkar 
inom, säger han. 

På det arbetsrättsliga området avviker också idrot-
ten genom att förutsättningarna som exempelvis spelare 
och tränare verkar under skiljer sig från andra anställ-
das, med specialskrivna kollektivavtal för idrottsvärlden, 
påpekar Ödling. Dessutom har de olika idrottsgrenarna 
sina egna organ för disciplinåtgärder och tvistlösning. 

MER PENGAR SKAPAR ADVOKATUPPDRAG
Advokat Cecilia Tholse Rogmark arbetar på advokatfir-
man Gulliksson med bland annat idrottsjuridik. Byrån 
satsar på området, och i synnerhet en viss del av det: 
hästjuridiken. Hästjuridiken har, en-
ligt Cecilia Tholse Rogmark, utveck-
lats explosionsartat på senare år, inte 
minst i Skåne där hon är verksam. 

– Här bildar ryttarna bolag kring sig 
själva redan i ganska ung ålder, inte 
för att tävla i OS eller VM utan kan-
ske bara för att de är duktiga ryttare, 
berättar hon.

Att just hästjuridiken växer så 
mycket förklaras av att ridsporten ut-
vecklats kraftigt och även blivit allt 
mer mån om att följa de regler som 
finns, förklarar Cecilia Tholse Rog-
mark.

– Ridsporten har gjort en enorm 
rensning. Tidigare var det mycket 
svarta pengar, men det ser du knappt 
i dag. Folk jobbar inte för svart lön i 
dag och ingen klubb skulle heller be-
tala det. Man utsätter sig inte för den 
risken, säger hon och tillägger att för-
ändringen samtidigt innebär att det blir dyrare att hålla 
på med sporten. 

Att idrottsutövare bildar egna bolag är förstås inte 
unikt för hästsporten, påpekar Tholse Rogmark. 

– Det har skett någonting i Anställningssverige. Folk 
blir inte anställda på samma sätt som förr, utan man 
ansöker om F-skatt och erbjuder sina tjänster. Inom 
idrotten kan det vara allt från att vara tränare eller do-
mare, eller inom hästvärlden att jobba som beridare 
och hjälpa olika ryttare. 

Även reklamavtal, bloggar och föreläsningar sköts 
inom ramen för idrottarnas företag, konstaterar Ceci-
lia Tholse Rogmark. Idrottsstjärnor har blivit företag, 
vilkas inkomster kommer mindre från prispengar el-
ler löner än från försäljningen av det egna varumärket. 
Följaktligen dyker också de enskilda utövarna också 
upp som klienter på advokatbyråerna, när de behöver 
hjälp med företagen. 

Även de övriga advokaterna vittnar om att idrotten 
– åtminstone elitidrotten – blivit allt mer kommersiell. 
Det påverkar efterfrågan på advokattjänster. 

– Behovet av oss och vår rådgivning ökar med kom-

mersialiseringen, säger Marie-Anne Lindhardt, som 
beskriver fotbollen som den sport där kommersiali-
seringen gått längst. 

Hon fortsätter:
– I takt med att det blir mer pengar och större vär-

den har riskerna för tvist blivit större. Behovet av att 
riskminimera är större i dag.

Stefan Alvén delar Lindhardts bild. 
– Utvecklingen har gått uppåt eller framåt rent ekono-

miskt i den svenska fotbollsligan, det är ett faktum. Det 
är klart att ju mer pengar som kommer in, desto vikti-
gare blir det att skriva korrekta avtal och att göra due 
diligence på spelare vid spelartransaktioner, säger han.

Enligt Stefan Alvén är det allt vanli-
gare att den klubb som köper en spe-
lare först genomför en noggrann due 
diligence. Den säljande klubben och 
den aktuella spelaren får allt oftare 
skriva under en försäkran om att det 
inte gömmer sig några ”lik i garde-
roben”.

Det finns i dag också allt mer peng-
ar i exempelvis medierättigheter, nå-
got som enligt Alvén är positivt för 
idrotten. 

– Mer pengar kommer in till orga-
nisationen och mer pengar kommer 
ut till klubbarna, som då kan inves-
tera i utbildning och resurser att för-
kovra sig och får möjlighet att köpa 
in bra spelare och ge dem bra lön. Då 
kan svenska spelare bli attraherade 
att stanna kvar i Sverige, säger han.

IDEELL TRADITION PÅVERKAR
Det ökade pengainflödet kan alltså ge idrottsfören-
ingarna fördelar. Samtidigt kvarstår det faktum att en 
mycket stor del av breddidrotten, liksom barn- och ung-
domsidrotten, bedrivs med små ekonomiska medel och 
mycket ideellt arbete. Och fortfarande är det nog så att 
idrottsrörelsens traditioner och breda grund påverkar 
även eliten. 

– Svensk idrott bygger på ideella värderingar. På det 
kommer sedan eliten och det kommersiella. Du måste 
se hela sambandet eller spännvidden däremellan, hel-
heten och hur de förhåller sig till varandra, säger Marie-
Anne Lindhardt, som pekar på att det ideella inslaget 
är starkare i Sverige än i de flesta jämförbara länder. 

Cecilia Tholse Rogmark, själv starkt förankrad i 
idrottsrörelsen, har funderat mycket på idrottens ut-
veckling och hur den påverkar föreningarna. Hon be-
skriver en förändring där enskilda idrottsutövare blir 
allt mer medvetna om sina rättigheter och redan tidigt 
i idrottskarriären begär bättre träningstider och finare 
anläggningar. Samtidigt minskar också intresset för att 
arbeta ideellt. 

– Det blir mer och mer aktiebolag hos klubbarna, mer 

”Svensk idrott bygger 
på ideella värderingar. 
På det kommer sedan 

eliten och det kom
mersiella. Du måste 
se hela sambandet 

eller spännvidden där
emellan, helheten och 
hur de förhåller sig till 

varandra.” 
marie-anne lindhardt

Advokat Marie-Anne 
Lindhardt tävlade i 
ungdomen i friidrott. 
Hon beskriver sig 
själv som idrottslig 
allätare, med ett 
intresse som spänner 
från vinteridrotter till 
sommaridrotter och 
allting däremellan. 
”Skulle du fråga mina 
barn, skulle de säga 
att jag är sportnörd”, 
säger Marie-Anne.
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och mer pengar. Människor är inte beredda att arbeta 
lika mycket ideellt, så föreningen måste kanske moms-
registrera sig och börja betala ut löner. Med detta ökar 
förstås också behovet av juridiska tjänster, säger hon.

Även breddidrotten blir på detta sätt mer och mer 
komplex att administrera, menar Tholse Rogmark. 
Samtidigt saknar många idrottsföreningar de ekono-
miska förutsättningarna för att köpa in juridisk exper-
tis. I stället får de juridiska frågorna kanske hanteras 
av respektive idrottsförbund eller med hjälp av Riks-
idrottsförbundet. Ett annat alternativ är att hitta en ad-
vokat eller jurist som kan sitta i föreningsstyrelsen och 
kanske hjälpa till att bringa ordning i kniviga frågor. 

Cecilia Tholse Rogmark har stor förståelse för klub-
barnas ekonomiska situation, men kan samtidigt önska 
att advokater fick komma in tidigare när det uppstår 
problem eller rent av arbeta mer proaktivt.  

– Fortfarande är det litegrann hemsnickeri, fören-
ingen försöker lösa de juridiska problemen själv, al-
ternativt via förbundsjurist. Vi advokater kommer in 
först när det har gått snett, säger hon, och tillägger 
att klubbarna emellanåt agerar som att de fick skapa 
egna regler. 

– Men bara för att man är en ideell förening kan man 
inte bara anställa eller betala ut ersättning på sitt eget 
sätt.

Även Emil Ödling upplever att det ibland kan uppstå 
krockar mellan å ena sidan idrottens ideella traditioner 
och ekonomiska verklighet och, å andra sidan, de lagar 
och regler som gäller.

– Det tycks finnas en lägre grad av professionalism.
Det grundar sig nog i att man varit en folkrörelse och 
att man alltid löst saker pragmatiskt och med ett hand-
slag. Men ju mer pengar som flyter in i en verksamhet, 
desto större blir risken för konflikter. Då blir det också 
uppenbart att man kanske inte har varit tydlig och nog-
grann från början, säger han.  

Stefan Alvén håller med om att idrottsrörelsen skulle 
behöva bli mer professionell. Här kan advokater fylla 
en viktig funktion, menar han. 

– Den ideella idrottsrörelsen i Sverige ska ju länka
ihop det ideella med det professionella. Det är inte 

alltid som det går helt smärtfritt, konstaterar han, och 
exemplifierar med hur det lilla klubbkansliet med ett 
fåtal anställda som nästan arbetar på ideell basis ska 
hantera avtal och tvister på stora belopp. 

Resultatet blir inte alltid lyckat – ibland på grund av 
okunskap, men ibland mer medvetet: klubben väljer 
aktivt att, med Stefan Alvéns ord, ”inte ha koll” och 
använder det som försvar i efterhand. 

MER PENGAR KOMMER
Idrottens värld framstår, efter intervjuer med ledande 
idrottsadvokater, som kluven. Å ena sidan ideellt enga-
gemang och folkrörelse – å andra sidan allt mer pengar 
och idrottsmän som lever på sina egna varumärken. Å 
ena sidan miljonkontrakt om spelare och sändnings-
rättigheter – å andra sidan klubbar som inte har råd 
att vända sig till advokat med sina frågor, så vida inte 
advokaten råkar sitta i styrelsen. 

Alla de intervjuade advokaterna ser dock samma ut-
veckling framöver: Kommersialiseringen och profes-
sionaliseringen ökar, och därmed även arbetsuppgif-
terna för de advokater som kan och förstår branschen.

– Jag kan inte se att det ska gå åt något annat håll. Jag 
kan inte lova att värdet på sporträttigheter kommer att 
stiga lika kraftigt som de gjort under de senaste åren, 
men jag tror definitivt att vi kommer att bli mer profes-
sionella, och att behovet av juridisk hjälp bara kommer 
att öka, säger Emil Ödling. 

– Under åren som har varit har det uppstått, och
uppstår till viss del alltjämt, krockar mellan det ideella 
och det kommersiella, och det kommersiella har näs-
tan varit lite fult. I takt med att krockarna blir allt färre 
och kommersialiseringen ökar, så ökar också behovet 
av juridisk kompetens. Så det är definitivt ett växande 
område, säger Marie-Anne Lindhardt. 

Förutom det gemensamma framtidsscenariot är ock-
så alla intervjupersonerna rörande eniga om en sak: att 
det är otroligt roligt att arbeta med just idrottsjuridik. 
Och Marie-Anne Lindhardt är tydlig i sitt svar på frå-
gan om hon skulle rekommendera en ung jurist eller 
advokat att satsa på området.

– Absolut! Alla dagar i veckan! ¶

Advokater 
efterfrågade i 
föreningslivet 
– vänd!

Fotbollsspelaren Kingsley Sarfo, 
ursprungligen från Ghana, såldes 
sommaren 2017 från fotbollsklub-
ben Sirius till Malmö FF för 15 
miljoner. Sarfo hade då gjort en 
lysande karriär som målskytt i 
Sirius och bland annat varit med 
och fört upp Sirius i Allsvenskan.

Ett år senare dömdes Kingsley 
Sarfo för två fall av våldtäkt mot 
barn till fängelse och utvisning. 
Malmö FF vände sig då till Sirius 
med krav på att få tillbaka köpe-
skillingen, eftersom Sirius sades 

ha undanhållit information. Tvisten 
hamnade hos Svenska Fotbollför-
bundets skiljenämnd, som tog upp 
den under hösten 2019. I oktober 
kom beslutet. Skiljenämnden ogil-
lade Malmö FF:s talan, och Sirius 
slapp därmed betala tillbaka kö-
pesumman. 

I december begärde Kingsley 
Sarfo med hjälp av advokat Tho-
mas Bodström resning i våldtäkts-
målet, med hänvisning till ett nytt 
dokument om flickans ålder som 
ska ha kommit fram.

Svenska Fotbollförbundets 
skiljenämnd
Skiljenämnden löser tvister 
mellan till exempel föreningar, 
spelare eller tränare, om dessa 
inte har kunnat lösas genom 
förhandling. Om en part påkallar 
skiljeförfarande, avgörs tvisten 
av en skiljenämnd enligt regler 
som har fastställts av Svenska 
Fotbollförbundet. Tvisterna hand-
läggs av en skiljeman eller, om 
parterna kräver det, av tre skilje-
män. Ordförande i skiljenämnden 

eller ensam skiljeman ska vara 
jurist med domarerfarenhet och 
idrottsbakgrund. Kostnaderna för 
skiljeförfarandet delas lika mel-
lan parterna. Parterna är fria att 
anlita ombud och svarar då själva 
för kostnaderna för ombudet.

FALLET KINGSLEY SARFO: VIKTIGT ATT INTE SLARVA MED UNDERSÖKNINGSPLIKTEN

Advokat Stefan Alvén 
har spelat fotboll i 
tjugo år på elitnivå. 
Han började i Malmö 
FF för att senare 
hamna i Djurgården 
vid mitten av 1990-ta-
let. Då utbildade 
han sig samtidigt på 
Stockholms universi-
tet. Sedan avslutade 
han sin spelarkarriär 
då han spelade för 
IFK Norrköping, sam-
tidigt som han satt 
ting i Stockholm.
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Fortfarande bedrivs en stor del av arbetet 
inom Idrottssverige ideellt. Advokater är 
efterfrågade i föreningslivet och har en 
viktig roll att spela i föreningarna, anser 

två ideellt arbetande advokater.

FOKUS: IDROTTENS ADVOKATER

 A dvokat Cecilia Tholse Rogmark beskriver sig 
som en riktig föreningsmänniska, sprungen 
ur den klassiska svenska idrottsrörelsen. Följ-

aktligen har det också kommit att bli en hel del eget 
ideellt arbete vid sidan av advokatverksamheten. Hon 
har tidigare haft uppdrag i bland an-
nat Friskis & Svettis styrelse och i sin 
egen ryttarförening, men just nu fo-
kuserar hon på uppdraget som ord-
förande i Svenska ridsportförbundets 
disciplinnämnd.

– Det kommer nog ganska natur-
ligt att hjälpa till så när man är för-
eningsmänniska, säger Cecilia Tholse 
Rogmark.

Cecilia Tholse Rogmark är inte 
ensam advokat i nämnden. Tre an-
dra advokater plus en biträdande ju-
rist finns också bland ledamöterna. 
Även Ridsportförbundets andra ju-
ridiska organ, juridiska utskottet, har 
en advokat som ordförande, Carl-G 
Leissner. 

Advokaterna har en viktig funktion just i bestraffan-
de organ, anser Cecilia Tholse Rogmark. Precis som 
vid alla sanktioner är det av största vikt att besluten 
blir korrekta, och här har advokater redskap till hands.

– Vi kan ta in allmänna rättsprinciper i arbetet, ef-
tersom det är ett slags juridiskt regelverk som ska til-
lämpas, säger hon, och tillägger att i tillämpningen 

av bestraffande regler är det viktigt att man tillämpar 
brottmålsliknande bevisregler.

– Det måste finnas en rättssäkerhet kring vissa beslut. 
Det kan också handla om hur man skriver stämmopro-
tokoll eller hur man bäst skriver regler, påpekar Cecilia 
Tholse Rogmark, som befarar att det utan advokater 
finns risk att regeltillämpningen urvattnas.

KAN LÄTT SVÄLJA EN
Att ta in en advokat eller jurist i styrelsen tycks vara 
ett ganska vanligt sätt att få in juridisk kompetens i lan-
dets idrottsföreningar. Cecilia Tholse Rogmark märker 
att hennes titel får valberedningar att spetsa öronen. 
Och hon tycker att det är en klok strategi att använda 
till exempel en fotbollsmamma som också är advokat 

på detta sätt.
– Ta in dem i styrelsen, så slipper 

de stå och sälja kaffe i kafeterian och 
liknande, uppmanar hon.

För egen del tackar Cecilia dock 
nej till de flesta förfrågningar som 
kommer från olika föreningar.

– Jag känner att jag måste begränsa 
mig, eftersom det lätt kan svälja mig. 
Jag har valt att tala om att om man 
vill ha min hjälp så finns jag här på 
byrån, säger hon.

Lösningen blir alltså att ta in upp-
dragen till byrån i stället för att göra 
det ideellt – men att i gengäld erbjuda 
ett förmånligt pris på arbetet. 

– Det blir alltså delvis pro bono, 
för att hålla kostnaden nere, eftersom klubben inte har 
ekonomiska resurser, förklarar Cecilia Tholse Rog-
mark.

Att faktiskt ta betalt för den juridiska rådgivning-
en, om än mindre än det normala arvodet, har också 
en pedagogisk poäng, menar Cecilia Tholse Rogland. 

– Annars blir det också så att föreningarna aldrig lär 
sig att juridisk kunskap är något man måste betala för. 

Advokater efterfrågade 
i föreningslivet

IDEELLA ADVOKATER

Advokat Cecilia 
Tholse Rogmark 
började med att tävla 
i friidrott på ganska 
hög nivå till tonåren, 
innan hon gick över 
till volleyboll. Som 
bäst blev det en fjär-
deplats i längdhopp 
i riksmästerskapen. 
Parallellt har alltid 
hästar och ridning 
varit en viktig del av 
hennes liv. Cecilia 
började tävla när hon 
var 9–10 år gammal. 
Hon tävlar i dag 
fortfarande i både 
hoppning och dressyr 
och är dessutom 
A-domare i hoppning 
och över domare i 
dressyr.

Hästjuridiken är en snabbt växande del 
av idrottsjuridiken. Idrottsutövare som 

Malin Baryard är i dag inte bara skickliga 
tävlingsryttare utan också företagare med 

gårdar och varumärken värda mycket 
pengar och hästar för miljontals kronor. 

”Det måste finnas ut
rymme för de anställda 
att ta in privatlivet eller 

sin privata hobby, 
annars tror jag att 

man är lite snett ute.” 
cecilia tholse rogmark
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Det ska finnas en budget till detta. Och på byrån ska 
det sättas upp som ett ärende. Det gäller att vi advo-
kater är professionella och står för att våra råd har ett 
värde, fastslår hon. 

För byrån är det, enligt Cecilia, självklart att hon och 
andra medarbetare ska kunna engagera sig och stödja 
föreningar de brinner för. Cecilia Tholse Rogland skö-
ter också, precis som en byråkollega som också sitter i 
nämnden, uppdraget i disciplinnämnden på arbetstid, 
vilket inte ifrågasätts.

– Det är mycket utvecklande att sitta med och jobba 
i dessa sammanhang. Dessutom jätteroligt, säger hon, 
och tillägger att möjligheten att arbeta ideellt och pro 
bono skapar ett mervärde för alla.

– Det måste finnas utrymme för de anställda att ta in 
privatlivet eller sin privata hobby, annars tror jag att 
man är lite snett ute. 

HITTAR KÄRNAN 
Även advokat Stefan Alvén har ett ideellt engagemang 
inom idrotten vid sidan av den rena advokatverksam-
heten. 

– I dag sitter jag i Djurgårdens alliansstyrelse, allt-
så den övergripande föreningen som äger varumärket 
Djurgården, säger han, och förklarar att föreningen skö-
ter licenser till de idrotter som vill ha idrottsverksam-
heter under djurgårdsflagg.

Stefan Alvén sitter även i Svenska tennisförbundets 
juridiska nämnd. Tidigare satt han i styrelsen för Djur-
gården fotboll.

Och det är roligt att vara med och bidra till idrot-
ten, tycker han. 

– Man hittar kärnan i varför man en gång började 
med fotboll eller idrott. Det har ju blivit en del av den 
jag är på något sätt. ¶

Advokat
erfarenheten 
en hjälp i 
dömandet 
– vänd!

Disciplinnämnden svarar för att granska regelbrott och 
utdöma bestraffningar till enskilda ryttare, ledare, funk-
tionärer och föreningar. De aktuella reglerna finns i Riks-
idrottsförbundets stadgar, Svenska Ridsportförbundets 
stadgar samt Svenska Ridsportförbundets tävlingsregle-
menten och meddelanden. Minst två av nämndens leda-
möter måste ha juridisk utbildning. Inget arvode utgår till 
nämndledamöterna, som alltså arbetar ideellt. 

RIDSPORTFÖRBUNDETS DISCIPLINNÄMND
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Uppdraget som ordförande i Fifas överkla-
gandekommitté är en chans som bara ges 
en gång, precis som att bli justitieminister. 
Det säger advokat Thomas Bodström, som 

sedan 2017 leder fotbollsvärldens egen 
högsta dömande instans. 

FOKUS: IDROTTENS ADVOKATER

 I sitt CV har brottmålsadvokaten Thomas Bodström 
förutom sex år som justitieminister också en fram-
gångsrik karriär som fotbollsspelare i allsvenska 

AIK, där han spelade högerback under åren 1987–1989. 
Och det var, enligt vad som sades in-
för utnämningen, just kombinationen 
av juridisk kompetens, politisk erfa-
renhet på internationell nivå och fot-
bollskunnande som fick Fifa att välja 
svensken till ordförandeposten i sin 
appeal committee för tre år sedan. 

För Thomas Bodström var det 
självklart att tacka ja när erbjudan-
det kom. 

– Såna chanser får man bara en 
gång. Antingen tackar man ja eller så 
är det kört. Men sedan var det ock-
så väldigt lockande att vara domare, 
säger han. 

Överklagandekommittén prövar 
beslut från Fifas disciplinära första-
instans, disciplinkommittén, och är alltså andra instans 
när det gäller disciplinåtgärder mot spelare, lag och 
nationella förbund. Ärendena kan handla om allt ifrån 
läggmatcher och korruption till nationella fotbollsför-
bund eller klubbar som inte gjort tillräckligt för att 
stoppa rasistiska tillmälen från läktarna. 

Thomas Bodström beskriver sin roll i kommittén 
som en klassisk domarroll. Han får ärenden och dö-
mer i dem, oftast tillsammans med två kollegor, men 

i vissa fall ensam. ”Lagen” i hans domarvärv är Fifas 
etiska regler. Möjligheten att avgöra skuldfrågan är be-
gränsad, förklarar Thomas Bodström, men kommittén 
har inte heller lika höga beviskrav som en domstol har 
i brottmål. 

– Å andra sidan kan vi förstås inte döma till fängel-
se och vi har heller inga möjligheter till tvångsmedel, 
konstaterar Bodström och tillägger att spelare, lag och 
nationella förbund i stället har en långtgående samar-
betsplikt gentemot Fifas disciplinära organ.

Som ”domare” i överklagandekommittén säger sig 
Thomas Bodström ha god nytta av sin långa advokat-
erfarenhet – inte minst när han träffar riktigt skickliga 
advokater. 

– Jag har stor erfarenhet av att kunna skilja skicklig 
retorik från fakta. Sedan ska jag lika 
lite som svenska domare tro att jag 
inte påverkas, men jag har i alla fall 
stor nytta av att ha varit advokat och 
att jag har stor erfarenhet av rättsvä-
sendet, säger han. 

HAR RENSAT UPP
Fotbollsorganisationen Fifas rykte 
fick sig en ordentlig törn år 2015, när 
en stor korruptionsskandal inom den 
internationella fotbollen uppdagades. 
I ett par av huvudrollerna i härvan 
fanns dåvarande ordföranden och ge-
neralsekreteraren för organisationen. 
Skandalen handlade bland annat om 
köpta röster i omröstningarna om var 

VM skulle spelas, men också om att ett antal perso-
ner suttit på dubbla stolar med nyckelpositioner inom 
organisationen samtidigt som de tjänat pengar på tv- 
rättigheter för Fifas matcher. 

Thomas Bodström har varit med och hanterat flera 
mål sprungna ur skandalen. I dag har Fifa rensat upp 
ordentligt, menar Bodström, även om det fortfarande 
finns förbättringar som kan göras.  

– Det jag jobbat för och fortfarande jobbar för, är att 

Advokaterfarenheten 
en hjälp i dömandet

THOMAS BODSTRÖM, ORDFÖRANDE I FIFAS APPEAL COMMITTEE

”Det är skrämmande. 
Vi har haft ärenden 
på väldigt hög nivå, 

på landslagsnivå, när 
det gäller korruption 

och läggmatcher.” 
thomas bodström
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Fifas 
disciplinära 
verksamhet 
– vänd!

Advokat Thomas 
Bodström spelade 
fotboll under hela sin 
uppväxt. Under åren 
1987–1989 var han 
högerback i allsvens-
ka AIK, parallellt med 
studier i juridik vid 
Stockholms universi-
tet. År 2000–2006 var 
han justitieminister i 
den socialdemokra-
tiska regeringen, och 
därefter ordförande 
i justitieutskottet 
till 2010. I dag är 
Thomas verksam som 
brottmålsadvokat 
vid advokatbyrån 
Thomas Bodström. 
2017 valdes Thomas 
till ny ordförande i 
den internationella 
fotbollsorganisatio-
nen Fifas överklagan-
denämnd, där han 
sitter på ett fyraårigt 
förordnande. 

våra ärenden ska vara offentliga och att vi ska motivera 
våra beslut, förklarar Thomas Bodström, som anser att 
Fifa ska lära av vår svenska öppenhetstradition.

– Det har varit ett visst motstånd, men jag har ändå 
fått med mig kommittén så att de mål jag dömer i är 
offentliga, säger Bodström och tillägger att det natur-
ligtvis finns delar som kan vara sekretessbelagda pre-
cis som i svenska domstolar.

Den nya öppenheten är till gagn för sporten, men 
också för själva organisationen Fifa, påpekar Thomas 
Bodström.

– Tidigare har Fifa förlorat på sin slutenhet. När de 
har haft mål som inte varit offentliga har också advo-
katerna kunnat gå ut och kritisera mycket mer och Fifa 
har inte svarat. De har kunnat påstå vad som helst, sä-
ger han. 

Själv har Thomas Bodström varken tagit emot hot el-
ler mutförsök under sina tre år som ordförande. 

– Jag tror att man är väldigt försiktig nu efter allt som 
hänt i Fifa. Jag har fått arga mejl, som när vi dömde 
Chelsea. Men det får jag som advokat i Sverige också, 
när jag försvarar vissa personer. Det tycker jag ingår i 
yttrandefrihet och demokrati.

FÅR FÖRFRÅGNINGAR
Även om Fifa blivit renare är Thomas Bodström be-
kymrad över utvecklingen i fotbollen.

– Det är skrämmande. Vi har haft ärenden på väldigt 
hög nivå, på landslagsnivå, när det gäller korruption 
och läggmatcher, säger han. 

Delvis handlar problemen om att många av Fifas 
medlemmar är länder med utbredd korruption. Men 

även Sverige har fått uppleva avslöjanden om match-
fixning och läggmatcher, påpekar Bodström, som tror 
att en förklaring till problemen är den tilltagande kom-
mersialiseringen av idrotten och inte minst fotbollen. 

– Där det finns pengar finns också möjligheter att 
tjäna pengar på olagligt sätt, säger han, och tillägger 
att detta i förlängningen också skapar fler uppdrag för 
advokater som kan idrottsjuridik. 

Som ”Fifa-domare” får Thomas Bodström se en hel 
del advokater i aktion. Kvaliteten på kollegorna är blan-
dad, men inte minst de engelska advokaterna håller 
ofta en nästan skrämmande hög klass, berättar Tho-
mas Bodström. 

En stor del av de advokater som för talan inför Fifas 
kommittéer är specialiserade på just idrotts- och fot-
bollsjuridik. Många av dem har tidigare arbetat i Fifa, 
för att sedan starta verksamhet som fotbollsadvokater. 

Och kanske kan uppdraget i Fifa också öppna vä-
gen för en ny advokatvardag för advokat Bodström, i 
dag specialiserad på brottmål. Sedan tillträdet har han 
nämligen fått en rad förfrågningar om att ta advokat-
uppdrag med fotbollsjuridisk inriktning. 

– Just för att jag är med i Fifa kan jag inte tacka ja till 
dem. Jag har bestämt mig för att hålla helt rent, även 
med ärenden som kanske ligger under Uefa. För inte-
griteten och förtroendet så tackar jag nej till alla, kon-
staterar Thomas Bodström.

Uppdraget i Fifakommittén varar dock inte för evigt. 
– Jag tror säkert att jag kan hålla på med idrottsjuri-

dik senare. Jag är bara vald till nästa år. Sedan får vi se 
om jag vill fortsätta och om jag blir omvald. Eller om 
ens rollen är kvar, säger Thomas Bodström. ¶



ADVOKATEN NR 2 • 202038

» 

38

Fédération Internationale de 
Football Association, Fifa, är 
fotbollens världsorganisa-
tion. Fifa grundades 1904 
och har sitt huvudkontor i 
Zürich i Schweiz. Fifa orga-
niserar fotbollens viktigaste 
internationella tävlingar, 
däribland världsmästerska-
pen i fotboll. Fifa organise-
rar också sporterna futsal 
och strandfotboll.

Fifa har 211 nationella fot-
bollsförbund som medlem-
mar. Bland medlemmarna 
finns också de sex kontinen-
tala fotbollsorganisationer-
na, för Europas del Uefa.

FIFA

Fifas tillsyn och disciplinverksamhet om-
fattar endast rent internationella matcher, 
som i VM och OS. Övrig tillsyn sköts av de 
kontinentala organisationerna, för Europa 
Uefa. 

Grunden för Fifas disciplinverksamhet 
utgörs av organisationens etikkommitté 
och disciplinkommitté. Etikkommittén 
undersöker och utreder misstänkta brott 
mot organisationens etiska regler. Disci-
plinkommittén är första dömande instans, 
med makt att utdöma sanktioner för brott 
mot Fifas disciplinära regler. Sanktionerna 
kan träffa medlemsorganisationer, klub-
bar, spelare och agenter. Ordförande och 
vice ordförande i kommittén måste ha 
juridisk utbildning. 

Beslut från disciplinkommittén kan 

överklagas till överklagandekommittén. 
Överklagade ärenden bedöms normalt av 
tre ledamöter. Ordföranden ensam avgör 
vissa ärenden. Även i överklagandekom-
mittén ska ordförande och vice ordfö-
rande ha juridisk utbildning.

Överklagandekommitténs beslut kan 
överklagas till Court of Arbitration for 
Sport, CAS. I vissa fall kan de efter CAS 
också behandlas av schweizisk domstol. 

De sanktioner som kan utdömas be-
skrivs i Fifas stadgar och sträcker sig 
för medlemsorganisationer eller klubbar 
från varning, via transferförbud eller spel 
för tomma läktare, till kännbara böter. 
Enskilda spelare kan bland annat ådömas 
varning, avstängning, samhällstjänst och 
böter.

FIFAS DISCIPLINÄRA VERKSAMHET
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Den engelska storklubben Chelsea FC 
fick Fifas ögon på sig för sin ganska 
kreativa hantering av unga spelare 
som lockades till klubben. Det inter-
nationella fotbollsförbundet har hårda 
regler om just omyndiga fotbollsspe-
lare och hur de ska registreras.  

Fifas första instans, disciplinkom-
mittén, meddelade i februari 2019 att 
Chelsea bland annat brutit mot Fifas 
regler om registrering av omyndiga 
spelare ett stort antal gånger. Straffet 
blev två säsongers transferförbud 
(i praktiken ett förbud mot att ta in 
nya spelare i truppen) för klubben 
som helhet, med undantag för klub-
bens damlag och futsallag. Dessutom 
skulle Londonklubben betala 600 000 

schweizerfranc (motsvarande när-
mare 6 miljoner kronor) i böter.

Fifas överklagandekommitté de-
lade uppfattningen om vilka fel som 
begåtts, men ansåg det totala trans-
ferförbudet vara oproportionerligt i 
förhållande till felen. Transferförbudet 

skulle därför fortfarande gälla i två sä-
songer, men endast gälla för utländska 
spelare. Bötesbeloppet stod fast.

Chelsea överklagade beslutet till 
idrottens skiljedomstol, Cas, som 
meddelade sitt beslut. Enligt Cas hade 
klubben begått fel, men inte alls i den 
omfattning och inte heller av det allvar 
som Fifa menade. Cas mildrade därför 
straffet till en säsongs transferförbud, 
alltså säsongen 2019. Bötesbeloppet 
halverades.

Chelsea företräddes inför Cas av 
brittiska Northridge, en advokatbyrå 
specialiserad på idrottsjuridik, och 
processadvokaten (barrister) Adam 
Lewis QC, även han inriktad på idrotts-
tvister.  

CHELSEA FC V FIFA

Viktigt att 
advokaten 
förstår 
idrottens 
verklighet 
– vänd!
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Den juridiska kompetensen är viktigast, 
men advokaten måste också förstå 
idrottens sammanhang. Det säger 

Ridsportförbundets generalsekreterare 
Annika Tjernström om sitt förbunds 
behov av idrottsjuridisk rådgivning. 

FOKUS: IDROTTENS ADVOKATER

 Svenska ridsportförbundet är ett av de stora 
idrottsförbunden i Sverige, med närmare 900 
medlemsföreningar. Föreningarna utgör basen 

för förbundets arbete, berättar generalsekreteraren An-
nika Tjernström. Hon upplever att föreningarna gene-
rellt står sig starka, även om det finns utmaningar vad 
gäller till exempel ekonomi och anläggningar. 

Juridisk verksamhet är inte någon stor del av 
Ridsportförbundets verksamhet, men då och då mö-
ter förbundet associationsrättsliga eller avtalsrättsli-
ga frågeställningar, liksom processer och tvister. Det 
händer att det behövs en advokat, även om det varie-
rar hur ofta. 

– Det ser väldigt olika ut beroende på vilka frågor 
som är aktuella. Det kan vara så att vi är inne i tvister 
och då har en tätare kontakt, förklarar Annika Tjern-
ström.  

ADVOKATERNA TILLFÖR MYCKET
Svenska ridsportförbundet har ingen egen jurist an-
ställd på sitt kansli. Däremot finns en samordnare som 
håller ihop de juridiska frågorna och ansvarar för att 
de hanteras på lämpligt sätt. Riksidrottsförbundets ju-
rister kan bistå, liksom de advokater och jurister som 
arbetar ideellt inom Ridsportförbundet, berättar An-
nika Tjernström.  Förbundet har dessutom avtal med 
en advokatbyrå, i de fall som det behövs.

Avgörande för vilken advokat som anlitas är den ju-
ridiska kompetensen. Men också branschkunnande är 
viktigt. 

– Lagen är ju lika oavsett om det handlar om sport 

 eller inte, och det gäller att man förstår det samman-
hang som vi verkar i, säger Annika Tjernström och 
fortsätter:

– Jag tror att vi har hittat en bra lösning, att ha en 
person på kansliet som håller ihop de juridiska frågor-
na och ser till att vi får den kompetens som behövs. Vi 
skulle inte kunna ha en jurist anställd på heltid, det ut-
rymmet har vi inte, och inte behovet heller. Men vi är 
trygga i förvissningen att vi har tillgång till kompetens 
när vi behöver den, säger Annika Tjernström, som är 
glad över de goda relationerna till kunniga advokater.

– Advokaterna tillför otroligt mycket kompetens och 
kunskap inom områden som är viktiga för oss, fast-
slår hon.

DELAR BERIKAR VARANDRA
Ridning är en förhållandevis dyr sport. Det är också 
en av de sporter där kommersialiseringen gått allra 
längst, enligt intervjuade advokater. Det kan vara en 
utmaning att få ihop den kommersiella elitidrotten med 
en breddidrott uppbyggd på folkrörelsetanken, anser 
Annika Tjernström. Hon vill ändå inte överdriva pro-
blemen i mötet.  

– Jag ser det nog mer som en möjlighet. Man kan 
dra nytta av de två världarna och de olika värden som 
finns här, det ideella och det kommersiella, säger hon 
och tillägger att det krävs kommersiellt tänkande i dag 
för att ha en elitverksamhet, oavsett vilken idrott det 
handlar om.

– Samtidigt är den stora delen av vår verksamhet 
breddidrott, med fokus på barn och unga, motion och 
hälsa, ja, en folkrörelse. Men delarna berikar varandra, 
förklarar Annika Tjernström.

Sammantaget ser Annika Tjernström ljust på fram-
tiden för ridsporten. 

– Alla initiativ som tas för att utveckla ridsporten 
 ytterligare, oavsett om det är föreningsdrivet eller 
 kommersiellt drivet, välkomnas. De går hand i hand 
och kan utveckla varandra, sammanfattar Annika 
Tjernström, som tror att vi i framtiden kommer att 
få se fler hybrider mellan ideellt och kommersiellt i 
idrottsvärlden. ¶

Viktigt att advokaten 
förstår idrottens verklighet
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www.fifa.com
l Hästnäringen i 
siffror, hastnaring-
en-i-siffror.se/
l Meisels, Daniel: 
Här är domen i 
Sirius miljontvist, 
Upsala Nya Tid-
ning, 23 oktober 
2019
l Riksidrottsför-
bundets webb-
plats, www.rf.se
l Svenska Fotboll-
förbundets webb-
plats, fogis.se/
l Svenska 
ridsportförbundets 
webbplats, www.
ridsport.se
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Ridsportförbundets 
generalsekreterare 
Annika Tjernström 
anser att advokater 
tillför mycket kom-
petens och kunskap 
inom områden som är 
viktiga för förbundet.
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 Jag började arbeta som biträdan-
de jurist på advokatbyrå 2001. 
Efter några år på byrå prövade 

jag annan verksamhet men började 
åter på advokatbyrå 2007 och blev 
sedermera advokat 2008. Sedan dess 
har jag arbetat nästan uteslutande 
med brottmål i rollen som offentlig 
försvarare.

Sedan jag började på advokatbyrå 
har det hänt en del med såväl ad-
vokatrollen som med advokatkåren 
som helhet. 

Den kanske största skillnaden gäl-
lande advokatkåren i stort är att vi 
har blivit betydligt fler. Vid mille-
nieskiftet var antalet advokater 3 645 
stycken och antalet biträdande ju-
rister uppgick till 1 075, samman-
lagt 4 720 individer. Vid utgången 
av 2018 var antalet advokater cirka 
6 000 och antalet biträdande jurister 
uppgick till cirka 2 439, sammanlagt 
8 439 individer. Av dessa var 4 443 
stycken, fler än hälften, verksamma 
i Stockholm. (Samtliga siffror häm-
tade från Advokatsamfundets verk-
samhetsberättelse för år 2018.)

Det har alltså skett nära nog en 
fördubbling av advokatkåren på 
bara 18 år.

Den här ökningen av antalet ad-
vokater har medfört en starkt ökad 
konkurrens om försvararuppdragen. 
Konkurrensen har i sin tur lett till 
en annan stor förändring, nämligen 
advokaternas marknadsföring. För 

att möta konkurrensen och hävda 
sig på marknaden har en allt större 
del av advokaterna börjat marknads-
föra sig och sina advokatbyråer, inte 
minst genom användandet av so-
ciala medier.  Något som var mycket 
ovanligt, för att inte säga närmast 
otänkbart, för inte så särskilt många 
år sedan. 

även om en del stora förändringar alltså 
har skett så är en sak alltjämt helt 
oförändrad, och det är att advoka-
tens främsta plikt är att främja kli-
entens intresse. Eller som det ut-
trycks i Vägledande regler om god 
advokatsed (VRGA) § 1: ”En advo-
kats främsta plikt är att visa trohet 
och lojalitet mot klienten. Advokaten 
skall som en oberoende rådgivare fö-
reträda och tillvarata klientens in-
tressen, inom ramen för gällande rätt 
och god advokatsed. Advokaten får 
inte låta sitt handlande påverkas av 

tanke på egna fördelar eller obehag 
eller av hänsyn till andra ovidkom-
mande omständigheter.

En advokat skall utöva sin verk-
samhet med integritet och på ett sätt 
som främjar det goda rättssamhäl-
let. En advokat skall uppträda sakligt 
och korrekt samt så att förtroendet 
för advokatkåren upprätthålls.”

advokaten skall alltså tillvarata klien-
tens intresse och verka för dennes 
bästa. Inte för åklagarens, motpar-
tens eller domstolens bästa. Men 
inte heller för sitt eget bästa.

I uppdraget att verka för klientens 
bästa kan det ingå att ställa frågor 
som uppfattas som mycket obehag-
liga, kanske till och med kränkande, 
till vittnen eller målsägande. Men 
enbart om det kan tänkas gynna kli-
enten. Inte för att verka tuff inför 
klienten, dennes kompisar eller an-
höriga som kanske sitter och lyssnar 
i rättssalen, eller för att få något att 
skriva om på sociala medier.

I uppdraget att verka för klien-
tens bästa kan ligga att vara mycket 
obekväm, att bedriva ett kraftfullt 
försvar som starkt ifrågasätter åkla-
garens påståenden, hypoteser och 
bevisning även om det för motpar-
ten, domstolen eller en utomstå-
ende framstår som uppenbart att 
klienten är skyldig som synden och 
sitter och ljuger. Men återigen, det 
skall göras om det ligger i klientens 

Försvarsadvokater och vårt         uppträdande,

i ljuset av ett antal nyligen         avgjorda disciplinärenden
Advokat Patric Lindblom anser att en ökad konkurrens om försvararuppdragen lett till en 
förändring av advokaters marknadsföring. Men han understryker att advokaters främsta 
plikt fortfarande är att främja klientens intresse.

Patric Lindblom 
är sedan 2001 verk-
sam på advokatby-
rå, med en kortare 
periods undantag 
då han ägnade sig 
åt annan juridisk 
verksamhet. Han är 
advokat sedan 2008 och sedan dess  
verksam huvudsakligen som offentlig 
försvarare. Han är delägare vid Sju 
Advokater KB i Stockholm.
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intresse, inte för att advokaten skall 
framstå som tuff inför åhörarna el-
ler för att få något att skriva om på 
sociala medier.

Allt som advokaten gör skall syfta 
till att gynna klienten, inte för att 
gynna advokaten själv på så sätt att 
han tänker att om jag visar upp mig 
nu så kommer klienten och hans 
kompisar att vilja anlita mig igen ef-
tersom jag minsann visat hur tuff jag 
är i rättssalen.

Att vara försvarare är ett resul-
tatinriktat uppdrag. Resultatet skall 
bli så bra som möjligt för klienten. 
Om klienten nekar till brott så skall 
resultatet helst bli en frikännande 
dom. Annars kanske resultatet skall 
bli så lindrigt straff eller så lågt ska-
destånd som möjligt. 

för att nå för klienten bästa möjli-
ga resultat är det en klar fördel om 
mottagaren av advokatens budskap, 
det vill säga domstolen, har en po-
sitiv bild av advokaten ifråga men 
även av advokatkåren i stort. Positiv 
bild i bemärkelsen att advokaten är 
påläst, uppträder sakligt och profes-
sionellt, och allra helst också att han 
beter sig anständigt och inte låter 
sina egna känslor ta över i rättssa-
len. Detsamma gäller naturligtvis 
även för åklagare. Allt detta sam-
mantaget gör förhoppningsvis att 
domstolen känner ett visst förtroen-
de för advokaten, vilket i sin tur le-

der till att domstolen har lättare att 
ta till sig advokatens argumentation. 
Vilket gynnar klienten.

Om domstolen redan innan för-
handlingen börjar har en negativ 
bild av, eller inställning gentemot, 
advokaten i fråga så kommer klien-
ten i ett sämre läge. Tycker domsto-
len illa om advokaten så riskerar det 
helt enkelt att spilla över på klien-
ten. Människor påverkas i mycket 
stor utsträckning av sina känslor i 
förhållande till andra människor. 
Detta gäller naturligtvis även do-
mare, såväl juristdomare som nämn-
demän. Är man positivt inställd 
gentemot en person så lyssnar man 
hellre till vad den har att säga än om 
man redan från början är negativt 
inställd.

Huruvida domaren känner för-
troende eller inte för advokaten 
påverkas alltså av hur advokaten 
uppträder och beter sig, inte bara i 
rättssalen utan även i övrigt så länge 
det kommer till domarens känne-
dom. Detta gäller i hög grad även 
advokatens inlägg i sociala medier. 
Spridningen av inlägg i sociala me-
dier är närmast omöjlig att kontrol-
lera, och risken för att ett inlägg får 
spridning och kommer till doma-
rens kännedom skall inte underskat-
tas. 

att som advokat lägga upp bilder till 
beskådande där man beter sig up-

penbart barnsligt, fånigt, eller direkt 
olämpligt, kan alltså skada förtroen-
det för advokaten och advokatkåren 
i stort. Och det gynnar inte klienter-
na. Utan tvärtom kan det vara direkt 
skadligt.

advokater kan naturligtvis använda so-
ciala medier helt privat utan någon 
som helst koppling till advokatverk-
samheten. Det är inte den typen av 
inlägg som är problematiska. 

Lägger man dock ut något på sitt 
advokatkonto eller advokatfirmas 
konto finns det anledning att göra 
en annan bedömning. Eller för den 
delen om man lägger ut något på sitt 
privata konto, men inlägget genom 
bild, text, hashtag eller på något an-
nat sätt anspelar på ett advokatupp-
drag eller på att avsändaren i fråga 
är advokat. Då är det inte fråga om 
ett rent privat inlägg, utan tvärtom 
ett inlägg som kan anses vara pos-
tat i rollen som advokat eller inom 
ramen för advokatverksamheten. 
Vid den typen av inlägg finns det 
all anledning att noggrant ställa sig 
frågan: kan detta skada förtroen-
det för mig som advokat eller för 
advokatkåren i stort? Om svaret på 
frågan blir jakande bör publicering 
inte ske. Eftersom en publicering i 
förlängningen skulle kunna skada 
klienterna.

Patric Lindblom   
Advokat 

Försvarsadvokater och vårt         uppträdande,

i ljuset av ett antal nyligen         avgjorda disciplinärenden
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 Söndagen den 16 augusti 1998 
hittades fyraåriga Kevin Hjal-
marsson död vid Glafsfjorden 

i Dottevik strax utanför centrala Ar-
vika. Polisen misstänker att han ut-
satts för ett brott och inleder en för-
undersökning om mord. Tre månader 
senare meddelar polisen att alla frå-
getecken kring Kevins död är utred-
da. Två bröder, fem respektive sju år 
gamla har erkänt att de dödade Kevin.

Tisdagen den 11 april 2017 blir jag 
uppringd av en journalist på Da-
gens Nyheter som undrar om jag 
har möjlighet att granska barnför-
hör i en gammal mordutredning. 
Som forskare i rättspsykologi med 
särskilt intresse för barns vittnes-
mål är jag van vid denna typ av för-
frågningar. Under årens lopp har 
jag granskat hundratals polisutred-
ningar och rättsprocesser där barn 
varit iblandade. Samtliga har rört 
misstänkta brott mot barn, nio av 
tio har handlat om misstänkta sexu-
ella övergrepp mot barn. Det som 
gör denna förfrågan speciell är att 
jag för första gången blir ombedd 
att granska förhör med barn utpe-
kade som mördare. Antalet svens-
ka mordfall där barn pekats ut som 
mördare är få och fallen omgär-
das av hög sekretess. Journalisten 
vill inte gå in på detaljer men be-
skriver ärendet i korthet. Mordet 
har ägt rum i Arvika i augusti 1998. 

Mordoffret är fyra år och de två ut-
pekade gärningspersonerna är fem 
respektive sju år gamla. Mer infor-
mation behöver jag inte. Journalis-
ten vill att jag granskar utredningen 
om Kevin. Jag tackar ja till uppdra-
get trots att tiden jag fått är knapp 
och trots att jag vet att den stundan-
de påsken med familjen just fått sig 
en törn.

enligt artikel 12 i barnkonventionen 
har barn rätt att uttrycka sin me-
ning och höras i alla frågor som rör 
dem. Att granska barnförhör är ett 
sätt att undersöka om denna rättig-
het åtföljs i rättsliga sammanhang. 
Genom att granska varje ord barnet 
yttrar och varje fråga förhörsleda-

ren ställer kan vi forskare se om för-
hörsledaren ger barnet möjlighet att 
ge sin fria berättelse. Vi kan avgöra 
om förhörsledaren lyssnar på bar-
net och om hen ställer frågor som 
är anpassade efter barnets ålder och 
mognad. Forskning visar att barn re-
dan vid fyra års ålder kan ge tillför-
litlig information om sina tidigare 
upplevelser. Att förvalta denna kun-
skap vilar tungt på förhörsledarens 
axlar. Om förhörsledaren ger barnet 
öppna invitationer: Berätta allting 
som hände, från början till slut? El-
ler öppna frågor: Du sa att du såg 
en man, berätta hur mannen såg ut 
kan barnet ge tillförlitlig informa-
tion. Om förhörsledaren i stället 
ställer slutna frågor: Hade mannen 
en röd eller blå t-shirt på sig? Le-
dande frågor: Du säger att du såg en 
man, han hade blå t-shirt eller hur? 
Eller suggestiva påståenden: Vi vet 
att du har sett en man med en blå 
t-shirt, sänks barnets tillförlitlighet 
dramatiskt. Detta beror på att barn, 
och i synnerhet yngre barn, vill vara 
till lags och tenderar att svara på 
frågorna de får även om de inte vet 
svaret på dem. De gissar sig fram 
och försöker ge det svar de tror att 
förhörsledaren vill ha, även om sva-
ret inte stämmer överens med de-
ras egna minnesbilder. Att förhöra 
barn är en stor utmaning. De som 
håller barnförhör måste ha god kun-

PRAKTISK JURIDIK

Lyssna på  barnen
Polisens barnförhör av två bröder, fem respektive sju år gamla, i Kevinfallet 1988 visar, 
enligt Sara Landström, att förhörsledarna använde en kombination av suggestiva och 
manipulativa metoder. Men även om barnförhören har utvecklats sedan dess så måste 
barnförhörsutbildningen bli betydligt mer omfattande för att Sverige ska leva upp till barn-
konventionen, anser hon.

Sara Landström 
är docent i psyko-
logi och verksam 
som lektor och 
forskare vid Göte-
borgs universitet. 
Hon forskar inom 
rättspsykologi med 
fokus på minne, in-
tervjuteknik, barns 
vittnesmål, tillförlitlighet och trovär-
dighet. Hon har publicerat ett 30-tal 
vetenskapliga artiklar. Sara Landström 
föreläser regelbundet för poliser, do-
mare och andra rättspraktiker och har 
granskat ett stort antal rättsfall.
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skap om såväl barns utveckling som 
barnförhörsmetodik.

på tisdag kväll när den ordinarie ar-
betsdagen nått sitt slut och mina 
barn somnat börjar jag studera ma-
terialet jag fått i Kevinutredningen. 
Det första som slår mig är antalet 
förhör som hållits med pojkarna. 
Det är inte ovanligt att polisen hål-
ler fler än ett förhör med barn för 
att ge dem möjlighet att berätta vad 
de varit med om. Att skapa en trygg 
stämning i förhörsrummet kan ta 
tid. Vissa barn kan behöva träffa 
förhörsledaren upprepade gånger 
innan de känner tillräcklig tillit för 
att börja berätta. Det kan även vara 
svårt för barn att förstå vad ett för-
hör innebär. Till skillnad från var-
dagliga samtal där vuxna sällan stäl-
ler frågor som kräver någon särskild 
eftertanke, syftar ett barnförhör till 
att få utförliga och tillförlitliga upp-
gifter från barnen själva. Barnen be-
höver inte berätta något de inte vill 
berätta men det de väljer att berätta 
ska vara sant. Det är okej att svara 
jag vet inte, jag förstår inte och att 
rätta förhörsledaren om hen har fel. 
Så länge varje förhör håller god kva-
litet och har ett tydligt syfte är det 
inga problem att hålla flera förhör, 
men i Kevinutredningen hålls 30 
förhör med två små barn. Detta är 
betydligt fler förhör än vad jag nå-

gonsin tidigare stött på och det gör 
mig bekymrad. Det andra jag slås 
av är längden på förhören och tid-
punkterna när förhören startar. Att 
förhöra barn i förskoleåldern med-
för särskilda utmaningar. En sådan 
är att yngre barn har en begränsad 
koncentrationsförmåga som gör att 
de snabbt kan bli trötta och ofoku-
serade. Redan efter ett par minu-
ter kan de fråga efter en paus och 
förhöret behöver då avslutas efter 
en stund. Att hålla timslånga förhör 
med barn i förskoleåldern är direkt 
olämpligt. Det kan försämra barnets 
möjligheter att minnas och berätta 
om sina upplevelser. Uppgifter om 
förhörens start- och sluttid saknas 
ofta i Kevinutredningen, vilket ty-
der på slarv. Ännu mer alarmeran-
de är de tider som faktiskt anges. 
Vissa förhör startar först kl. 18.40 
och pågår fram till efter kl. 20.00 
vilket är mycket olämpligt då barn i 
regel inte orkar hålla koncentratio-
nen uppe efter en lång dag. Dessut-
om är flera av förhören flera timmar 
långa. Det längsta är 4 timmar och 
26 minuter. Detta är mycket längre 
än vad misstänkta vuxna orkar med. 
Innan jag börjat läsa själva förhören 
har jag identifierat allvarliga brister 
att tillgodose barnens rättigheter. 
Brister som kan påverka deras möj-
ligheter att berätta om vad de varit 
med om.

Skärtorsdagen kommer och jag 
åker med familjen till min syster för 
att fira påsk. Både jag och min sys-
ter har barn i samma åldrar som de 
två misstänkta bröderna. Jag fun-
derar över hur våra barn skulle ha 
klarat av ett förhör på fyra timmar. 
Jag lägger märke till att våra barn 
knappt kan äta en måltid utan att bli 
distraherade och vilja hitta på något 
annat. Jag ser min femåring somna 
i en sandlåda efter lunchen. Skulle 
de klara av att sitta i ett förhörsrum 
i flera timmar sent på kvällen och 
svara på frågor om ett mord? Tvek-
samt. När barnen slutligen som-
nat vid min sida återvänder jag till 
Kevinutredningen. Det är dags att 
börja granska förhören med de två 
pojkarna. I de första tio förhören 
hörs de som vittnen. Pojkarna säger 
att de har information om vem som 
mördat Kevin. Femåringen berättar 
att han sett mördaren och den äldre 
brodern säger att lillebror berättat 
för honom om mordet. Mördaren 
har tagit en kniv i magen på Kevin 
och de säger att Kevin ramlade i och 
drunknade och dödde. Senare får 
jag reda på att dessa uppgifter inte 
stämmer med vad som framkom-
mit i utredningen i övrigt. Kevin fick 
varken en kniv i magen eller drun-
knade. Han dog av kraftigt våld mot 
halsen. Men huruvida barnens upp-
gifter stämmer eller inte är ointres-

PRAKTISK JURIDIK

Lyssna på  barnen

» 

Essän är ett bidrag i antologin Vi måste börja med barnen,  
redaktör Ylva Mårtens. Boken handlar om barnens och de ungas 
fri- och rättigheter sett ur många olika perspektiv. Från och med 
januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Tillsammans med 

arton skribenter, nio kvinnor och nio män, rapporterar Ylva Mårtens 
om de ungas utsatthet, negligering och vuxenvärldens ansvar. Här finns 

också konkreta krav för att barnkonventionen ska kunna efterlevas.
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sant för mig eftersom min gransk-
ning syftar till att undersöka de 
frågor som ställs och om barnen har 
getts möjlighet att berätta om sina 
upplevelser. Jag ska inte avgöra san-
ningshalten i deras utsagor.

Bröderna hörs var för sig men de 
metoder som används under förhö-
ren liknar varandra. Förhören sak-
nar helt den struktur jag är van vid. 
Förhörsledarna lägger ingen tid på 
att skapa kontakt med barnen. De 
går inte igenom några grundreg-
ler. Inte heller efterfrågar de en fri 
återgivning. Faktum är att barnen 
knappt får några öppna invitatio-
ner alls. I stället präglas förhören av 
suggestiva, ledande och slutna frå-
gor vilket gör att det är förhörsle-
darna som styr samtalet – inte bar-
nen. Därtill utsätts barnen för social 
press och förhörsledaren kritiserar 
barnens svar: Jag tror att du har sett 
något mer som inte du vill berätta 
för oss. Förhören är repetitiva. Sam-
ma frågor ställs om och om igen. Att 
upprepa samma fråga är riskabelt 
med yngre barn. Det kan leda till att 
barnet börjar fundera över varför 
frågan ställs på nytt: Har jag kanske 
svarat fel? Vilket svar vill de ha? Ju 
fler förhör som hålls med pojkar-
na desto allvarligare blir bristerna. 
Bristerna ska naturligtvis ses i ljuset 
av att förhören hölls före 2007 då 
Sverige införde ett helt nytt utbild-
ningsprogram i barnförhörsmetodik. 
Sedan dess har svenska barnförhör 
blivit bättre, tränade barnförhörsle-
dare ställer i dag fler öppna invita-
tioner och färre slutna och ledande 
frågor. Trots detta är det anmärk-
ningsvärt att förhören helt saknar 
barnperspektiv. Förhörsledarna lyss-
nar inte till barnens berättelser. När 
barnen nekar till ett påstående eller 
en fråga blir de antingen ifrågasatta 
eller också lämnar förhörsledarna 
dessa nekanden helt utan avseende.

Efter de tio inledande förhören 
saknas uppgifter huruvida barnen 
hörs som vittnen, målsägande eller 
misstänkta. Polisen har inte brytt 
sig om att kryssa i den ruta där detta 

ska anges vilket återigen vittnar om 
slarv. Men av tonen i förhörsleda-
rens frågor går det att utläsa att brö-
derna inte längre hörs som vittnen 
utan som misstänkta. Trots detta 
saknar barnen juridiskt ombud. I de 
fall barnens vårdnadshavare är med 
i förhörsrummet är de inte där för 
att värna om deras rättigheter utan 
används för att få barnen att berätta 
om sådant de verkar oförmögna att 
prata om. Det är inte ovanligt att det 
uppstår situationer under ett förhör 
där barn visar tydligt motstånd att 
berätta. Situationer där förhörsle-
dare känner sig manade att hjälpa 
ett barn att berätta om sådant som 
kan vara svårt att vittna om, till ex-
empel att de blivit utsatta för eller 
utsatt andra för något de känner 
skam, skuld eller rädsla inför. Det 
bästa en förhörsledare kan göra i 
en sådan situation är att visa barnet 
att förhörsrummet är en trygg plats 
där de kan berätta om sådant som är 
jobbigt – att förhörsledaren lyssnar 
om barnet vill berätta. Barnet har 
ingen skyldighet att berätta. Så att 
använda suggestiva metoder och le-
dande frågor för att pressa fram en 
utsaga är inte i linje med barnkon-
ventionens princip om barnets bästa 
enligt artikel 3. Dessa metoder ris-
kerar att forma barnens berättelser 
vilket minskar utsagornas tillförlit-
lighet. Just det sker i Kevinutred-
ningen. Femåringens berättelse blir 
mer och mer motsägelsefull. När 
han blir ombedd att peka ut vem det 
var som ”bötte” Kevin i sjön pekar 
han ut alla han känner i skolkatalo-
gen. När han får samma fråga flera 

gånger byter han svar och blir ifrå-
gasatt: Nej, nu får du passa dig. Nu 
växer det snart upp maskar och gro-
dor ur munnen på dig, tänker jag. 
Hans allt mer påfallande koncentra-
tionssvårigheter möts med ständiga 
uppmaningar: Sätt dig upp! Titta på 
mig! Hans svar korrigeras gentemot 
vad förhörsledaren säger sig veta, 
vad han tidigare sagt och vad hans 
bror har sagt i förhör. Förhörsledar-
na spelar ut bröderna mot varandra 
och mot deras föräldrar: Tänk hårt, 
pappa vill att du berättar. Du ska be-
rätta för mamma. Nu har vi tummat 
på det. Förhörsledaren för in infor-
mation som bröderna ska förhålla 
sig till i sina allt mer motstridiga be-
rättelser: Då ska jag visa dig vart Ke-
vin hade sina skador och så vill jag 
att du talar om för mig hur han fick 
dom skadorna. Sjuåringen blir allt 
eftersom förhören fortsätter mer 
och mer tystlåten och uppgiven. I 
förhöret som varar 4 timmar och  
26 minuter säger han att han inte 
vill eller orkar mer 61 gånger utan 
att förhörsledaren lyssnar på ho-
nom. Ingen av de vuxna som är med 
och tittar på förhöret lyssnar på ho-
nom. Han gråter så han skakar och 
frågar efter mamma men ingen hör 
honom. Han är sju år, helt ensam 
och hans grundläggande rättigheter: 
rätt till tystnad och rätt till juridiskt 
ombud har berövats honom.

*
påskhelgen fortskrider. Barnen målar 
påskägg, ritar påskkort och pyntar 
med allehanda färgglada attiraljer. 
Men över mig ligger Kevinutred-
ningen som en blöt filt. Förhörsme-
toderna är på intet sett obekanta för 
mig men jag har aldrig tidigare sett 
dem tillämpas med så här små barn. 
Oavsett om en förhörsledare har 
träning i barnförhörsmetodik eller 
ej. Oavsett om barnet som hörs är 
målsägande, vittne eller misstänkt 
bör syftet med ett barnförhör all-
tid vara detsamma: att samla infor-
mation om ett eventuellt begånget 
brott. Men allt eftersom förhören 
pågår blir det mycket tydligt att de 

PRAKTISK JURIDIK

» 
Den 16 augusti 1998 hittades fyraåriga 
Kevin Hjalmarsson död strax utanför 
centrala Arvika. Tre månader senare 
meddelade polisen att två bröder, fem 
respektive sju år gamla hade erkänt 
att de dödat Kevin. Efter mediers 
granskning av fallet togs det upp igen 
av åklagare och 2018 avfördes brö-
derna helt från utredningen om Kevins 
död.

FALLET KEVIN

”EFTER DE 
TIO INLEDAN

DE FÖRHÖ
REN SAKNAS 
UPPGIFTER 

HURUVI
DA BARNEN 
HÖRS SOM 
VITTNEN, 

MÅLSÄGANDE 
ELLER MISS
TÄNKTA. PO
LISEN HAR 
INTE BRYTT 
SIG OM ATT 
KRYSSA I 
DEN RUTA 
DÄR DET

TA SKA AN
GES VILKET 
ÅTER IGEN 

VITTNAR OM 
SLARV.”
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inte syftar till att ta reda på om eller 
på vilket sätt bröderna varit inblan-
dade i Kevins död. Förhören syftar 
till att få bröderna att erkänna att 
de dödade Kevin och berätta hur 
de dödade honom. För att få bar-
nen att erkänna använder förhörsle-
darna en kombination av suggestiva 
och manipulativa metoder. Meto-
der som kritiserats hårt av forskare 
allt sedan 1980-talet eftersom dessa 
metoder kan få personer att erkänna 
brott de inte begått. Barn är särskilt 
sårbara för suggestiva metoder. De 
kan ge den information de tror att 
förhörsledaren vill ha – även om det 
innebär att de erkänner ett brott de 
inte begått bara för att få slut på ett 
pressande förhör. Konsekvenserna 
i Kevinutredningen är förödande. 
Pojkarnas utsagor blir mer och mer 
orimliga och motsägelsefulla. De 
ger förhörsledarna en mängd olika 
alternativa gärningspersoner, perso-
ner vars signalement varierar kraf-
tigt mellan förhören. Pojkarna ger 
också flera olika förklaringar till vad 
som kan ha hänt Kevin. Kevin har 
ramlat, drunknat, blivit puttad, spar-
kad och fått en kniv i magen. Men 
oavsett vad de säger tas deras upp-
gifter som intäkt för att de är skyl-
diga. Förhörsledaren ber barnen be-
rätta hur de bråkat med Kevin, trots 
att bröderna nekar till att de bråkat 
med honom. De ber barnen beskriva 
hur de dödat Kevin, trots att brö-
derna nekar till att de har haft med 
detta att göra. De ber barnen berät-
ta hur de flyttade Kevin efter hans 
död, trots att bröderna nekar till att 
ha flyttat honom.

När jag till slut kommit igenom 
alla förhör känner jag mig fullstän-
digt utmattad. Den här utredningen 
liknar ingenting jag tidigare sett och 
tankarna går till de två små pojkar-
na – som nu blivit män. Hur mår de 
i dag? Pressande förhör kan få förö-
dande och långsiktiga konsekvenser. 
När jag sammanställer min gransk-
ning får jag en gnagande känsla 
av att jag missat något. Det tar en 
stund innan jag kommer på vad det 

är, men så slår det mig: Pojkarna er-
kände aldrig att de dödade Kevin. 
Även om Kevinutredningen varit 
höljd i dunkel under nästan  
20 år, var dess upplösning och poj-
karnas erkännande någonting som 
uppmärksammades stort i media. Gi-
vet de metoder som använts och den 
press de utsattes för hade jag inte 
blivit förvånad om de erkänt. Men 
de erkänner inte och utifrån barnens 
berättelser kan jag varken beskriva 
hur Kevin dött eller om och i så fall 
hur pojkarna varit inblandade. Miss-
tankar om allvarliga brott mot barn 
väcker ofta starka känslor som il-
ska, sorg och avsky hos människor i 
barnets närhet och hos dem som ut-
reder brotten. Dessa starka känslor 
kan i sin tur leda till övertygelser om 
att en misstanke är befogad. I Kevin-
utredningen syns tydliga spår av 
konfirmeringsbias – att all informa-
tion tolkas som stöd för misstanken 
att de båda bröderna är inblandade i 
Kevins död. Utredarnas övertygelse 
om att så är fallet gör dem benäg-
na att endast söka information som 
stödjer detta antagande, till exempel 
att de i förhör berättar att de varit på 
plats när Kevin dog. De bortser från 
all information som talar emot anta-
gandet, till exempel övrig bevisning 
som visar att barnen var och fiskade 
vid tiden för Kevins död. Trots att 
konfirmeringsbias är ett vanligt pro-
blem i polisutredningar saknas det 
fortfarande tydliga rutiner för att 
motverka detta tankefel.

*
tisdagen den 27 mars 2018, ett knappt 
år efter det att Dagens Nyheter och 
SVT gjort allmänheten uppmärk-
sammad på de oerhörda bristerna 
i Kevinfallet, väntar en ny press-
konferens. Tillsammans med mina 
studenter i rättspsykologi nås jag 
av det glädjande beskedet från åkla-
gare Niclas Wargren: Bröderna är 
avförda från utredningen om Kevins 
död. I pressmeddelandet står det: 
Uppgifterna bedöms inte vara så-
dana att de ensamma kan ligga till 
grund för slutsatsen att de utpekade 

orsakat pojkens död eller att de har 
varit närvarande när han dog. Efter 
20 år är bröderna äntligen fria från 
den skuld de tvingats bära. Slutet 
gott, allting gott! Eller? Dessvärre 
har vi långt kvar för att kunna säker-
ställa att historien inte upprepar sig. 
Barns rättssäkerhet har visserligen 
stärkts under de senaste 20 åren. En 
majoritet av dem som håller förhör 
med barn i dag har gått åtminsto-
ne en av de tre kurser som står till 
buds och barns rätt till ett juridiskt 
ombud vid förhör har stärkts. Svens-
ka barnförhör har dock på senare år 
kritiserats för att vara allt för manu-
alstyrda vilket är oroande eftersom 
det inte finns någon manual som 
fungerar i alla situationer för alla 
barn. Ur ett barnperspektiv måste 
varje förhör skräddarsys för det 
unika barn som kliver in genom dör-
ren. De som har till uppgift att hålla 
barnförhör måste ha en gedigen ut-
bildning. Någon sådan utbildning 
finns inte i Sverige. Den utbildning 
som erbjuds svenska barnförhörsle-
dare är mycket kortare än den som 
ges i våra grannländer Norge och 
Finland. Där har det gjorts stora och 
helt nödvändiga satsningar på att 
höja kvaliteten i barnförhör. För att 
leva upp till barnkonventionen mås-
te barnförhörsutbildningen bli be-
tydligt mer omfattande. Det måste 
även ställas formella krav på att den 
som håller förhör med barn har ge-
nomgått utbildningen. För att stärka 
barns rättssäkerhet och för att kun-
na svara upp mot barnkonventionen 
är det av yttersta vikt att Sverige 
snarast tar efter Finland. Där inleds 
varje utredning om misstänkta brott 
mot barn med att utredarna formu-
lerar och sedan systematiskt utreder 
alternativa förklaringar till miss-
tanken och alternativa misstänkta 
gärningspersoner. Barns rätt att ut-
trycka sin mening och höras i rätts-
liga sammanhang ger vuxna en skyl-
dighet – att faktiskt lyssna på vad 
barnen säger.

Sara Landström   
Docent i psykologi

PRAKTISK JURIDIK

”MEN DE 
ERKÄNNER 
INTE OCH 
UTIFRÅN 
BARNENS 

BERÄTTELSER 
KAN JAG 
VARKEN 

BESKRIVA 
HUR KEVIN 
DÖTT ELLER 
OM OCH I SÅ 

FALL HUR 
POJKARNA 
VARIT IN

BLANDADE.”



Vilken uppfattar du är den tydli-
gaste trenden i rättspolitiken?

– Trygghetsfrågan har varit 
högst upp på agendan under 
lång tid nu. Det är inte konstigt, 
när vi har en situation i Sverige 
där vi har vant oss vid att bilar 
och hus sprängs, när Sverige har 
näst högst antal dödsskjutning-
ar i hela EU, och där unga kri-
minella gäng tar över områden 
samtidigt. Det är begripligt och 
helt legitimt att människor kän-
ner en oro och frustration över 
att politiken inte tar tag i det-
ta. Den frustrationen känner jag 
också, det är dags för handling 
och inte bara tomt prat. Jag tror 
att trygghetsfrågan kommer att 
stå högt upp på agendan under 
lång tid framöver.

Vad ser du som din viktigaste 
uppgift i rättspolitiken?

– Som advokat har jag hela ti-
den arbetat för att värna hela 
rättsväsendet. Sverige behö-
ver fler poliser, men vi behöver 
också se till att vi har advokater, 
åklagare och domare, så att hel-
heten fungerar. Att stärka dom-
stolarnas oberoende är också en 
viktig uppgift, vilket är en fråga 
som Moderaterna alltför länge 
varit i princip ensamma att dri-
va, trots den oroande utveck-
lingen i vårt närområde.

När du tillträdde som riksdags-

ledamot 2010 engagerade du dig 
genast i rättssäkerhetsfrågor, 
inte minst i skatteutskottet. Vilka 
rättssäkerhetsfrågor har du dri-
vit sedan dess?

– Rättssäkerhetsfrågorna ge-
nomsyrar allt riksdagsarbete, 
om man tar uppgiften som lag-
stiftare på allvar. Undermålig 
lagstiftning leder till bristan-
de förutsebarhet och är svår-
förståelig för medborgare, vil-
ket vi inte minst har sett i form 
av gymnasielagen som har fått 
stora konsekvenser för landets 
kommuner. En av de viktigaste 
rättssäkerhetsfrågorna just nu 

är därför att höja kvaliteten på 
de lagförslag som kommer från 
regeringen.

Vilken nytta har du av din ad-
vokatbakgrund i uppdraget som 
riksdagsledamot?

– Stor nytta, dels för att det 
ger en legitimitet i att vara ad-
vokat när man yttrar sig i olika 
debatter, dels för att jag i advo-
katyrket har lärt mig att snabbt 
sätta mig in i nya saker och läsa 
stora mängder material. En ju-
ristutbildning är bland det bäs-
ta du kan ha i det här jobbet en-
ligt mig.

Hur har du lyckats förena advo-
katyrket med riksdagsuppdraget?

– Det gick första mandatpe-
rioden, men med tiden har jag 
fått fler och fler uppdrag i riks-
dagen, så numer är jag inte verk-
sam som advokat.

Avser du att återgå till advokat-
verksamheten, eller tänker du 
stanna kvar i riksdagen om du 
blir omvald?

– Jag längtar då och då tillba-
ka till advokatjobbet, men just 
nu trivs jag väldigt bra med mitt 
uppdrag som Europapolitisk ta-
lesperson och vill satsa på att 
vinna valet 2022.

Nu är bara två ordinarie riks-
dagsledamöter advokater – du 
och Liberalernas Allan Widman 
– mot fem advokater efter valet 
2006. Hur kan man få fler svens-
ka advokater att engagera sig po-
litiskt och ta politiska uppdrag?

– Som med mycket annat 
handlar det om att prioritera, att 
ta sig tiden och ha arbetsgivare 
som stöttar och uppmuntrar, det 
hade jag. Många advokater har 
en tung arbetsbörda, vilket gör 
att det lätt kan kännas övermäk-
tigt, men för mig har politiken 
alltid gett väldigt mycket energi 
och nya perspektiv som jag ock-
så haft nytta av i arbetet. Politi-
ken har helt enkelt gjort mig till 
en bättre advokat.

”Politiken har helt enkelt gjort
mig till en bättre advokat”

EN AV DE VIKTIGASTE 
RÄTTSSÄKERHETS

FRÅGORNA JUST NU 
ÄR DÄRFÖR ATT HÖJA 

 KVALITETEN PÅ DE LAG
FÖRSLAG SOM KOMMER 

FRÅN REGERINGEN.

MÅNADENS ADVOKAT

JESSIKA ROSWALL
Jessika Roswall valdes in i riks-
dagen för Moderaterna 2010. 
Nu är hon vice gruppledare för 
Moderaternas riksdagsgrupp och 
partiets Europapolitiska tales-
person. Hon är också vald av 
riksdagen till ledamot av Domar-
nämnden.
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AKTUELLTHar du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  

Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Åsa Hellstadius, immateri-
alrättsexpert och docent inom 
civilrätt, ansluter till Vinge. Åsa 
Hellstadius kommer närmast 
från Stockholms universitet.

l Mathias Winge går in som 
ny delägare i Fylgia. Mathias 
Winge kommer närmast från 
Setterwalls. 

l Maria Wallenborg Ekdahl 
blir ny vd för Foyen med till-
träde den 2 april 2020. Maria 
kommer närmast från rollen 
som chief financial officer på 
AG Advokat.

l Odd Swarting har börjat 
som senior counsel på Cirio. 

l Johannes Gehlin och Finn 
Stenström är nya delägare på 
Glimstedt, båda på kontoret i 
Norrköping.

l Amanda Starfeldt blev del-
ägare i Ramberg Advokater 
den 1 januari 2020.

l Time Advokatbyrå och 
Danowsky & Partners Advo-
katbyrå har gått samman och 
bildat Time Danowsky. Da-
nowsky & Partners grundades 
1993 av Peter Danowsky. Time 
Advokatbyrå startade 2007 
med fokus på IT och telekom.

l Matilda Lindblom, juriststu-
dent vid Stockholms universi-
tet, får Ackordscentralens sti-
pendium 2019 för sin uppsats 
”Överlåtelse av enkla fordring-
ar i samband med värdepap-
perisering. Särskilt om kravet 
på rådighetsavskärande vid 
överlåtelse av lös egendom”.

l Pernilla Leviner har utsetts 
till professor i offentlig rätt. 
Pernilla Leviner är förestån-
dare för Barnrättscentrum 
och har ägnat större delen av 
sin forskargärning åt frågor 
som rör den rättsliga rela-
tionen mellan stat, familj och 
individen.

l Chefsåklagare Solveig Woll-
stad har valts in i Eurojusts 
styrelse.

l Fredrik Landgren har ut-
setts till hovrättsråd i Hovrät-
ten över Skåne och Blekinge.

Cederquist bjuder på konstutställning
En pop-up-utställning med Jesper Waldersten blir först ut när advokat-
firman Cederquist i Stockholm bjuder in till konstutställning. Initiativ-
tagare till satsningen är delägaren Jens Tillqvist, själv konstsamlare 
och presenterad i Advokatens temanummer om konst (nr 8 2019). 
 Tanken är att arrangera tre till fyra utställningar per år. Jens Tillqvist 
säger till Dagens industri att byrån vill ge konstnärer en möjlighet att 
verka på ytterligare en scen i Stockholm. 

Stipendium till 
Jurij Dmitrijev
Stiftelsen 
Anna Dahl-
bäcks Min-
nesfond 
tilldelar den 
ryske män-
niskorätts-
aktivisten 
Jurij Dmitrijev 
2020 års 
stipendium. Jurij Dmitrijev har i 
närmare tre decennier arbetat 
med att lokalisera massgravar i 
ryska Karelen och att genomsöka 
arkiven för att identifiera och 
 dokumentera vilka människor 
som ligger i dessa gravar efter 
att ha mördats under Stalins 
 terrorregim på 1930-talet. För 
sitt arbete motarbetas och tra-
kasseras Jurij Dmitrijev av de 
ryska myndigheterna. 

Stipendiet utdelas till personer 
som gör ”insatser i Anna Dahl-
bäcks anda” och som i sitt arbete 
för mänskliga rättigheter ”visat 
prov på betydande engagemang 
och civilkurage”.

Martin Holmgren ny GD 
för Kriminalvården
Martin Holmgren är sedan 2014 
generaldirektör för Domstols-
verket. Han har tidigare varit 
lagman vid Nacka tingsrätt och 
chefsrådman vid Stockholms 
tingsrätt. Han har även tjänstgjort 
som bland annat expeditions- och 
rättschef i Regeringskansliet. 
Härutöver har han haft ett antal 
utredningsuppdrag.

Martin Holmgren tillträder sin 
tjänst som generaldirektör för 
Kriminalvården den 2 mars.

Tomas Nilsson prisad av kungen
Advokat Tomas Nilsson tilldelades den 4 februari 2020 H. M. Konungens 
medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående insatser 
för det svenska rättssamhället. 

Tomas Nilsson har arbetat som tingsnotarie vid Södra Roslags tings-
rätt och som hovrättsfiskal i Svea hovrätt och är sedan 1980 verksam 
på advokatbyrå. Han blev advokat 1983 och delägare i Sju advokater, 
där han fortfarande är verksam, 1990. Tomas Nilsson var ledamot av 
styrelsen för Sveriges advokatsamfund 2004–2011 och Advokatsam-
fundets ordförande 2007–2011.

Juridik blir till musik
Affärsjuridik är en konstform 
alltför få har möjlighet att ta del 
av. Det anser 
i alla fall ad-
vokatfirman 
Vinge, som 
har skapat 
ett AI-drivet, 
självspelande 
piano som gör 
musik av juri-
disk text. För 
att ge ett nytt perspektiv på den 
bredd och skönhet som ryms 
inom affärsjuridiken har Vinge 
skapat en installation, en artifi-
ciell intelligens som översätter 
resultatet av arbetet till musik. 
Valfri juridisk text matas in i ma-
skinen, som i realtid skapar en 
unik musikalisk komposition.

AI:n är framtagen i samarbete 
med industridesignern och mu-
sikern Axel Bluhme samt upp-

lärd och coachad av musikaliskt 
lagda Vingemedarbetare.

– Med vårt 
AI-drivna 
piano vill vi 
illustrera 
bredden och 
precisionen i 
det vi gör på 
Vinge. Vi är en 
fullserviceby-
rå som verkar 

inom samtliga affärsjuridiska 
genrer. Nu kan vi äntligen höra 
alla de klanger verksamheten 
rymmer. Vi ser affärsjuridiken 
som vår egen konstform, och 
hos oss får alla spela sin egen 
melodi., säger Fredrik Dahl, HR-
ansvarig delägare, i ett press-
meddelande.

Se instrumentet i full aktion, 
lyssna på ett urval av avtal och 
läs mer på vinge.se/career.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Billquist, Bengt: Hyresförhand-
lingslagen och anslutande 
lagstiftning : en kommentar 
/ Bengt Billquist, Lars Ols-
son, Rune Thomsson (2. uppl. 
Norstedts juridik. 365 s. Gula 
biblioteket)

Boele-Woelki, Katharina: Prin-
ciples of European family law 
regarding property, mainte-
nance and succession rights 

of couples in de facto unions / 
Katharina Boele-Woelki et al. 
(Intersentia. 280 s. European 
family law series ; 46)

Darpö, Jan: Miljörätten i ut-
veckling / Jan Darpö, Gabriel 
Michanek (Iustus. 410 s. De lege 
2019)

Edström, Örjan: Medbestämman-
delagen : en kommentar (Kar-
nov Group, 2020. 311 s.)

Granlund, Magnus: Forsknings-
etisk juridik : en guide till 
lagstiftning om oredlighet, 

etikprövning m.m. / Magnus 
Granlund, Carolina Östgren 
(Jure. 138 s.)

Grylin, Hanna: Passivitetsrätten 
vid skattetillägg (Örebro uni-
versitet. 356 s. Örebro Studies 
in Law ; 10. Diss. Örebro uni-
versitet, 2019)

Herre, Johnny: Konsumentköpla-
gen : en kommentar / Johnny 
Herre ; under medverkan av 
Jan Ramberg (5. uppl. Nor-
stedts juridik. 587 s. Gula bib-
lioteket)

Lindell, Bengt: Alternativ till rätt-
skipning : förhandling, medling, 
processförlikning, tvistlös-
ningsnämnder och skiljeförfa-
rande (Iustus. 394 s.)

Makt, myndighet, människa : 
en lärobok i speciell för-
valtningsrätt / redaktör:  
Lotta Lerwall (4. uppl. Iustus. 
2020. 312 s.)

Ohrling, Ulf: Affärsjurist : en bok 
om yrket (Jure. 97 s.)

Pragmatism v. principfasthet i 
nordisk förmögenhetsrätt /  

 LÄSTIPS

Näringsförbud : i svensk rätt, utländsk rätt 
och Europarätten
Författare: Mikael 
Berglund
Förlag: Norstedts 
juridik
Syftet med närings-
förbud är att bekämpa 
oseriös näringsverk-
samhet och främja 
en sund konkurrens 
i näringslivet. Det 
betraktas också som 
ett viktigt instrument i kampen mot ekono-
misk brottslighet. Boken, som är den första 
och mest omfattande i sitt slag, behandlar 
näringsförbudsbestämmelserna i framför allt 
svensk rätt, men redogör kortfattat även för 
gällande lagstiftning i flera andra medlems-
stater inom EU. Innebörden av och motiven 
bakom regelverket som trädde i kraft 2014 
förklaras. Slutligen lämnas förslag till ny EU-
förordning om ömsesidigt erkännande och 
tillsyn av näringsförbud inom EU.

AB 04 : en kommentar
Författare: Per 
 Samuelsson
Förlag: Norstedts 
juridik
AB 04 är det mest 
använda standardav-
talet för byggnads-, 
anläggnings- och 
installationsentrepre-
nader. I kommentaren 
behandlas avtalets 
bestämmelser paral-
lellt med delar av det entreprenadrättsliga 

regelsystemet och standardavtalspraxis.  
Framställningen är praktiskt inriktad och vän-
der sig till alla som kommer i kontakt med det 
entreprenadrättsliga området genom AB 04. 
Sedan den första upplagan kom ut 2017 har 
den svenska entreprenadrätten fortsatt att 
utvecklas snabbt och denna andra upplaga är  
väsentligt omarbetad. 

 BROTTSBALKEN
Brottsbalken i ny översättning till engelska
Nu finns en ny och modern översättning av 
brottsbalken. The Swedish Criminal Code 
kommer att hållas aktuell genom att uppda-
teras löpande i samband med publiceringen 
av lagändringen i Svensk författningssamling. 
Svensk och engelsk text presenteras bredvid 
varandra i samma dokument. Översättningen 
hittar man på regeringens engelska webbsida, 
government.se.

 DIGITALISERING
600 år av svenskt tryck ska digitaliseras – 
samverkan mellan KB och fem universitets-
bibliotek 
Hela den svenska tryckproduktionen, dvs. 
böcker, tidningar, tidskrifter etc., från 1400-ta-
let fram till i dag, ska göras digitalt tillgänglig i 
ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, KB, 
och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, 
Stockholm, Umeå och Uppsala. I första fasen 
digitaliseras material som inte är skyddat av 
upphovsrättslagen. Parallellt ska biblioteken 
även arbeta för att digitalisera och tillgäng-
liggöra upphovsrättsskyddat material och 
okatalogiserat äldre tryck. Arbetet kommer att 
genomföras i delprojekt under längre tid.

 AVHANDLING
De konstitutionella gränserna för tillämpning 
av överstatlig rätt : en komparativ studie av 
Carl Lebeck, Stockholms universitet (Jure)
En ny avhandling från Stockholms universitet 
analyserar hur nationella rättsordningar han-
terar konflikten mellan överstatliga rättsreg-
ler – i första hand EU-, och EES-rätten – och 

de konstitutionella gränserna för att tillämpa 
överstatliga rättsregler i nationell rätt.

En omfattande kartläggning görs av den 
praxis som visar hur domstolar i Sverige, 
Danmark, Tyskland och Norge hanterar så-
dana fall där EU respektive EES anses ha 
överskridit sin beslutskompetens. Slutsatsen 
i avhandlingen är att tillämpningen av över-
statlig rätt har försvagat de konstitutionella 
begränsningarna av den offentliga maktutöv-
ningen i nationell rätt samtidigt som nationella 
domstolar söker upprätthålla en miniminivå 
av skydd för nationella konstitutionella regler i 
tillämpningen av överstatlig rätt.

 FESTSKRIFT
Ord och 
rätt : 
festskrift 
till Hans-
Gunnar 
Axberger, 
eddy.se 
Hans-
Gunnar Ax-
berger dis-
puterade 
1984 med 
avhand-
lingen 
Tryckfri-
hetens 
gränser 
och har sedan dess  publice-
rat en rad böcker och artiklar inom områdena 
konstitutionell rätt, medierätt, straffrätt och 
straffprocessrätt. Sedan 2015 har han innehaft 
professuren i konstitutionell rätt vid Uppsala 
universitet. Förutom sitt rättsvetenskapliga 
arbete har han även haft uppdrag som bland 
annat Allmänhetens pressombudsman och 
justitieombudsman. Ord och rätt tillägnas 
Hans-Gunnar Axberger med anledning av 
hans 67-årsdag. Festskriften innehåller ett 50-
tal artiklar som speglar festskriftsföremålets 
breda verksamhetsfält.

AKTUELLT

Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
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redaktör: Jan Kleineman 
(Stockholm Centre for Com-
mercial Law. 343 s.) 

Påhlsson, Robert: Grundläggan-
de inkomstskatterätt / Robert 
Påhlsson, David Kleist, Pernilla 
Rendahl och Bo Svensson (Ius-
tus. 446 s.)

Ramberg, Jan: Köplagen : en 
kommentar / Jan Ramberg, 
Johnny Herre (3. uppl. Nor-
stedts juridik. 803 s. Gula bib-
lioteket)

Ravna, Øyvind: Same- og rein-
driftsrett (Oslo : Gyldendal. 
542 s.)

Sandesjö, Håkan: Medborgar-
skapslagen : med kommentarer 
/ Håkan Sandesjö, Kurt Björk 
(4. uppl.  Norstedts juridik. 
304 s.)

Sandström, Torsten: Svensk ak-
tiebolagsrätt (7. uppl. Norstedts 
juridik, 2020. 439 s.) 

Stavenow, Christoffer: Säkerhes-
skyddad upphandling : juridik 
och praktik / Christoffer Stra-
venow och Max Thimmig (Jure. 
127 s.) 

Svernlöv, Carl: Bolagsrättsliga 
FAQ (3. uppl. Norstedts juridik. 
203 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander 
i lördagsintervju och nyheter
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander 
var gäst i Ekots lördagsintervju i 
Sveriges Radio P1 den 8 februari. 
Hon svarade på frågor bland 
annat om regeringens 34-punkts-
program för åtgärder mot gäng-
kriminaliteten och den personliga 
integriteten, om advokatetik och 
om dialogen mellan rättsväsen-
dets aktörer samt om jämställd-
het på advokatbyråerna.

Den 18 februari medverkade 
generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander i såväl Sveriges Ra-
dios Ekot som i SVT:s Rapport för 
att kommentera den föreslagna 
nya lagen om hemlig dataavläs-
ning. Mia Edwall Insulander 
pekade på att förslaget är allt för 
långtgående.

– Vi har rätt till ett privatliv, 
att vara fredade från statens 
kontroll. Man ska inte glömma att 
det här inkräktar på det, sa hon 
i Ekot.

 MEDIERNA

Intervju med Thomas Olsson 
– ”den ständige outsidern”
Advokat Thomas Olsson intervju-
ades den 16 februari av journalis-
ten Martin Wicklin i SR-program-
met Söndagsintervjun. Thomas 
Olsson fick bland annat berätta 
om varför han pro bono tar sig an 
fall som ingen annan bryr sig om. 
Han avslöjar också att polisen en 
gång ringt på, sedan de fått upp-
gifter om att Olsson skulle vara 
den så kallade Lasermannen.  

Johan Danelius, nytt justitie-
råd i Högsta domstolen sedan 
den 20 januari och tidigare 
bland annat advokat, läser 
helst skönlitteratur men lyss-
nar gärna på fackpoddar.

Hinner du läsa något på fritiden, 
och vad ligger i så fall på ditt 
nattduksbord?

– Jag har i stort sett alltid nå-
gon bok på gång men lästakten 
varierar rätt mycket över året. 
Mest läst blir det förstås i se-
mestertider. Just nu ligger fak-
tiskt Elton Johns självbiografi 
på nattduksbordet. Lagom lätt-
smält att varva ned till när jag 
nu läser så mycket annat på da-
garna i domstolen.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Oftast och helst läser jag 
skönlitteratur på fritiden. Dä-
remot lyssnar jag gärna på 
fackpoddar när jag är ute och 
springer, Juridikpodden för-
stås, men även till exempel 
Historiepodden. 

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet?

– Svårt att säga. De där riktigt 
stora läsupplevelserna har man 
kanske oftast i sin ungdom. Jag 
var väldigt förtjust i Graham 
Greene som ung. ”Makten och 
härligheten” gjorde stort in-
tryck på mig då till exempel. I 
vuxen ålder blev jag rätt upp-

slukad av Jan Kjærstads trilogi 
”Förföraren”, ”Erövraren” och 
”Upptäckaren”. Den perfek-
ta romansviten kallade någon 
recensent de böckerna vill jag 
minnas, och jag är beredd att 
hålla med. 

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

– Min bror har nyligen gett 
ut två böcker med sonetter som 
han har skrivit själv (”Stormens 
barn” och ”Okeaniden”). Dem 
ger jag gärna till goda vänner.

”Jag har i stort sett alltid 
någon bok på gång”

BOKTIPSET: JOHAN DANELIUS
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Ny bok om
bevisning
i brottmål
välkomnas
varmt

 Bevislära har aldrig varit 
ett centralt ämne i den 
svenska juristutbildning-

en. Det är förvånande då ämnet 
är centralt i utbildningen i exem-
pelvis de anglosaxiska länderna. 
Även nyutbildade jurister säger 
i dag att bevisfrågor-
na ofta förbigås i den 
utbildningen. Dessa 
är ju ofta helt avgö-
rande i den praktiska 
juridiken. 

det är i gränslandet 
mellan det teoretis-
ka och det praktis-
ka som bevisfrågor-
na bör behandlas. 
Därför välkomnar 
jag lagmannen Lars Holmgårds 
bok ”Bevisning i brottmål”. I den 
delar han med sig av sin långa 
erfarenhet från tingsrätter samt 
framför egna tankar om praktisk 
bevisföring och bevisvärdering. 
Lars Holmgård har tidigare pe-
dagogiskt skrivit om notariemål 

och reglerna kring gode män och 
förvaltare. 

Lars Holmgård redovisar på 
ett utmärkt sätt många av de i 
praktiken förekommande frå-
gorna med hänvisning till både 
rättegångsbalken och överrät-

ternas praxis. Detta 
i kombination med 
hänvisningar till ak-
tuell forskning i så-
dant som rör bevis-
ning. Författaren 
redogör för centrala 
bevisrättsliga frågor 
om bevisbörda, be-
viskrav, förhör och 
bedömning av till-
förlitlighet. Det är 
en sådan genomgång 

av de praktiska frågorna  i brott-
mål som alla försvarsadvokater, 
åklagare och domare behöver få 
belysta. Europarättsliga aspek-
ter uppmärksammas dessutom. 
Framställningen är på en hel del 
punkter direkt tentativ och bju-
der in till meningsutbyte med 

plats för andra uppfattningar. 
Boken är till del faktagranskad 
av bland andra advokaten Jo-
han Eriksson. Författaren själv 
bjuder dessutom in läsaren att 
komma med synpunkter och 
kritik inför en eventuell andra 
upplaga.

det vi många gånger saknar är böck-
er skrivna från ett praktiskt per-
spektiv med god förankring i 
såväl praxis som doktrin. Lars 
Holmgårds bok fyller ett stort 
behov och jag vågar säga att 
alla som arbetar med brottmål 
bör läsa den. Boken förmedlar 
mycket domarerfarenhet och re-
flektioner som vi advokater inte 
alltid är medvetna om. Framställ-
ningen är inte i någon högre grad 
fotad på doktrinen, vilket möjli-
gen har sin förklaring i att dok-
trinen inte ger så många svar på 
det som dyker upp i den döman-
de verksamheten. Inte heller för-
djupar författaren sig i åklagar-
nas ofta prekära roll. Jag saknar 

något om åklagarnas skyldighet 
till objektivitet även under hu-
vudförhandlingen. Det är ju yt-
terst sällan som en åklagare un-
der huvudförhandlingen lägger 
ned eller justerar åtalet. Utrym-
me för detta borde finnas ibland 
sedan bevisningen upptagits. 

Jag har själv en gång hört en 
chefsåklagare säga att denne 
alltid försökte vara helt objek-
tiv, särskilt vid åtalsprövning-
en. Men sade även: ”Men när 
jag kliver in i rättssalen gör jag 
allt för att få den tilltalade fälld.” 
En uppfattning som nog få åkla-
gare delar, men som i praktiken 
ändå tycks vara den förhärskan-
de. Jag har till och med varit med 
om att ordföranden förklarat för 
parterna att rätten tar en paus i 
förhandlingen för att låta åklaga-
ren överväga om åtalet ska vid-
hållas. Åklagaren backade dock 
inte. Rätten kunde efter de korta 
pläderingarna och fem minuters 
överläggning meddela en frikän-
nande dom. En sådan paus i för-

Advokat Thorulf Arwidson 
har läst Lars Holmgårds 
bok ”Bevisning i brottmål” 
och lovordar den. 
Arwidson tycker att 
Holmgårds bok fyller ett 
stort behov och anser 
att alla som arbetar med 
brottmål bör läsa den.

Lars Holmgård.
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handlingen är förmodligen inte 
något som författaren skulle till-
gripa. 

Från den misstänktes, försva-
rarens och åklagarens sida kan 
man säga att brottmålsprocessen 
inleds långt tidigare än då stäm-
ningsansökan ges in till rätten. 
Många gånger kan en försvara-
re göra mer nytta för sin klient 
under förundersökningen och 
inför åtalsprövningen än under 
huvudförhandlingen. Försvarare 
vet att det är lättare att få en för-
undersökning nedlagd än att nå 
framgång under huvudförhand-
lingen. Boken omfattar dock inte 
bevisfrågor under förundersök-
ningen annat än i den omfatt-
ning som tidigare förhör och 
annan utredning tillåts under 
huvudförhandlingen.

bokens avsnitt om uppsåtsbedöm-
ning i allmänhet och bevisvär-
dering i sexualbrott är av stort 
värde för den praktiskt verk-
samme. Vissa områden berörs 

dock knappast alls, exempelvis 
bevisning om ekobrott och ar-
betsmiljöbrott. Bevisfrågorna i 
sådana mål är ganska annorlun-
da och skulle behöva presente-
ras särskilt.

I den dömande verksamheten 
borde särskild uppmärksamhet 
ägnas det förhållandet att per-
soner med utländskt påbrå, även 
om de är födda i landet, ibland 
saknar förmåga att berätta ny-
anserat och preciserat. Många 
gånger kan det vara så att de 
inte förstår den verkliga inne-
börden av vissa ord. I bevisvär-
deringen måste sådant beaktas. 
Lars Holmgård belyser visserli-
gen problemet med bristfälliga 
tolkningar och att tolkarna inte 
får tillräcklig tid. Men språkpro-
blemen borde uppmärksammas 
mer än vad författaren gör.

boken är hårt strukturerad, vilket 
gör att vissa frågor återkommer 
i olika avsnitt. Detta stör inte alls 
utan gör det i stället möjligt att 

leta upp ett parti som belyser en 
fråga när den dyker upp. Inne-
hållsförteckningen är på hela 20 
sidor för att hjälpa läsaren att 
hitta. Sakförteckningen är dock 
inte lika omfattande. Men lit-
teraturförteckningen och rätts-
fallsförteckningarna är fylliga.

lars holmgårds arbete, som har 
något av handbokskaraktär, hör 
hemma hos alla som arbetar 
med brottmål. Hans domarkun-
nande om forensisk vetenskap 
är intressant och tankeväckan-
de, men borde kunna utveck-
las ytterligare. Frågan om vad 
som är notoriskt känt för ord-
föranden och nämndemännen, 
i det som förr kallades hjälpve-
tenskaperna, kan alltid diskute-
ras. I praktiken är det förstås så 
att det notoriskt kända är olika 
bland domare och har samband 
med bland annat tjänstgörings-
tid. Den domare som kommer 
från många år i departementen 
har inte den praktiska kunskap 

som förvärvats av underrättsdo-
mare. Lars Holmgårds vällovliga 
ambition har varit att förmedla 
just den erfarenheten.

under läsningen ansattes jag av den 
djärva tanken att boken borde 
fritt bli tillgänglig för alla i di-
gital form. Då skulle den kunna 
finnas där i ”paddan” hos alla ad-
vokater, åklagare och domare. 
Samt hos alla som studerar ju-
ridik. Ett radikalt grepp vore att 
Domstolsverket förvärvade rät-
tigheterna till en digital utgåva 
(pdf-bok) samt tillhandahöll den 
fritt på nätet med uppdateringar. 
Det skulle förmodligen ge bättre 
kunskapsspridning i dessa frå-
gor än alla centralt anordnade 
pratkurser. För övrigt tycker jag 
att staten borde göra det möjligt 
för några domare och åklagare 
att under betald tjänstledighet 
få tillfälle att skriva böcker som 
bedöms viktiga för det praktiska 
rättslivet. 

Thorulf ArwidsonFO
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Publiceringar i sociala medier 
och medverkan i musikvideoin-
spelning i tingsrätten.

Sveriges advokatsamfunds dis-
ciplinnämnd har den 23 janua-
ri 2020 fattat beslut i några upp-
märksammade ärenden gällande 
publiceringar på sociala medier 
och medverkan i en inspelning 
av en musikvideo i tingsrätten.

Disciplinnämnden har till 
uppgift att i enskilda fall be - 
döma om en advokat har brutit 
mot god advokatsed. Vad som 
utgör god advokatsed utvecklas 
bland annat genom nämndens 
praxis.

I syfte att förmedla praxis på 
området till Advokatsamfundets 
ledamöter finns de ovan nämn-
da besluten från den 23 januari 
2020 att ta del av i sin helhet på 
Advokatsamfundets webbplats.

Här ges kortfattade samman-
fattningar av besluten.

 1PUBLICERINGAR 
PÅ INSTAGRAM; 
VARNING.

Tre advokater (A, B och C) hade 
publicerat följande på sin advo-
katbyrås Instagramkonto.

1. En bild på ett domslut i vil-

ket framgick att den tilltalade 
hade dömts för brott mot grif-
tefrid och frikänts från mord. 
Tillhörande inlägg löd ”Yrket 
som advokat kan innebära stora 
påfrestningar. Det här var ett av 
de jobbigaste målen advokat B 
har hanterat då det uppstod ur 
en familjetragedi. Som försvara-
re måste man alltid företräda sin 
klient, oavsett hur tufft motstån-
det är. Till följd av B:s insatser 
ansåg varken tingsrätten eller 
hovrätten att klienten skulle dö-
mas för mord utan frikännande 
dom meddelades i båda instan-
ser. Ett oerhört bra resultat och 
en mycket nöjd klient! #xxxxx 
#xxxxxadvokat #frihet”.

2. Ett videoklipp i vilket B och 
C, iklädda solglasögon och med 
var sitt whiskyglas, hade en kon-
versation angående att de ”tänk-
te ge lite råd till den som får för-
månen att träffa polisen så här 
en lördag kväll.”1 Tillhörande 
inlägg löd ”Lite tips och råd en 
lördagkväll  #lawyer #försvara-
re #brottmål #lördagstipset #al-
waysbyyourside #xxxxx #xxxxx-
advokat # […]”

3. En bild föreställande en 
tecknad serieruta i vilken Bat-
man nyligen har örfilat en an-

nan seriefigur. En pratbubbla 
från den andra figuren löd ”JAG 
TÄNKTE INTE BEGÄRA NÅ-
GON SPECIFIK ADVOKAT”. 
En pratbubbla från Batman löd 
”KÄFTEN! DU BEGÄR ALLTID 
EN ADVOKAT FRÅN XXXXX 
ADVOKATBYRÅ”. Till bilden 
hörde inlägget ”Begär alltid en 
advokat från Xxxxx advokatby-
rå! #brottmål #xxxxx #xxxxxad-
vokat #försvarsadvokat #advo-
kat”.

I sitt beslut den 23 janua-
ri 2020 har disciplinnämnden 
funnit  anledning att återge por-
talparagrafen i VRGA och åter-
spegla att principerna kommer 
till uttryck i Advokatsamfundets 
policy för advokaters använd-
ning av sociala medier. Disci-
plinnämnden har därefter fun-
nit att advokaterna

– genom publiceringen av tex-
ten tillsammans med domslutet 
har brutit mot god advokatsed; 
texten tillsammans med domslu-
tet medförde att det fanns en up-
penbar risk för att utomstående 
kunnat identifiera vilket mål det 
hade handlat om. Det hade vida-
re inte påståtts att klienten hade 
lämnat samtycke till att uppgif-
terna lämnats. 

– genom publiceringen av fil-
men hade allvarligt brutit mot 
god advokatsed; den ifrågava-
rande publiceringen stred tvek-
löst mot de ovan angivna kraven. 

Vad gällde serierutan fram-
höll disciplinnämnden att det 
inte ankommer på nämnden att 
agera ”smakpolis” i vidare mån 
än när marknadsföringen tydligt 
bryter mot god advokatsed. Dis-
ciplinnämnden fann i denna del 
med tvekan att den aktuella re-
klamen inte stod i strid mot god 
advokatsed.

2PUBLICERING PÅ INSTA-
GRAM; ADVOKATEN 
BORDE INTE HA KOM-

MENTERAT ETT INLÄGG PÅ 
SÄTT SOM SKETT. UTTALANDE.
Advokaten A hade på sitt Ins-
tagramkonto publicerat en bild 
som visade en tavla föreställan-
de en pistol. På bilden syntes 
också en stol och en vas med en 
blombukett. Tillhörande inlägg 
löd ”Kom förbi på möte så får 
du beskåda inte bara mig utan 
även denna magiska tavla #gunz 
#xxxx #xxxxxadvokat”. 

En användare hade kommen-
terat inlägget med ”Jag blir typ 
taggad på att göra något krimi-

Disciplinnämndsbeslut i  uppmärksammade ärenden

SAMFUNDET
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nellt så jag kan ha dig som för-
svarare haha [symbol för eld]”, 
och A hade besvarat kommen-
taren med ”du är varmt välkom-
men kompis”.

A hade vidare på sitt Face-
bookkonto publicerat en bild 
som visade A, som satt bakåt-
lutad med fötterna på ett skriv-
bord, hållande ett whiskyglas. 
Bakom A syntes tavlan med pi-
stolmotiv. Tillhörande inlägg löd 
”Känslan när ens klient efter 123 
dagar försätts på fri fot av hov-
rätten är obeskrivlig. #xxxxxad-
vokat #xxxxx #frifot”.

Disciplinnämnden bedömde 
att publiceringen av tavlan med 
pistolen, med eller utan advoka-
ten i förgrunden, i sig inte kun-
de anses strida mot god advokat-
sed. Däremot borde advokaten 
inte ha kommenterat inlägget 
om att ”göra något kriminellt” på 
det sätt han gjorde, utan i stället 
ha tagit bort detta inlägg.2 

3PUBLICERING PÅ FACE-
BOOK OCH INSTAGRAM; 
SPRIDNING AV NYHETS-

ARTIKEL OCH LÄMNANDE AV 
KOMMENTAR. INGEN ÅTGÄRD.
Advokaten A hade genom sitt 
Facebookkonto delat en länk till 

en artikel på Expressens hemsi-
da med rubriken ”Gängledaren 
sköts – nu släpps åtalade vän-
nen: ’Tungt besked’”. På sitt In-
stagramkonto hade A publice-
rat en skärmdump av artikeln. 
Tillhörande inlägg löd ”Bra dag 
i rätten idag”.

A anförde att det låg i klien-
tens intresse att nyheten om 
att denne blivit försatt på fri 
fot fick så stor spridning som 
möjligt; publiciteten kring 
ärendet hade varit omfattande 
och alltigenom negativ för hans 
klient. Både han och åklagaren 
hade uttalat sig i artikeln. Kom-
mentaren ”En bra dag i rätten” 
tog sikte på att tingsrätten hade 
fattat ett beslut som var i linje 
med klientens, och därmed hans, 
önskemål. I förhållande till att 
beslutet var av livsavgörande 
betydelse för klienten, var kom-
mentaren återhållsam och mått-
full.

Disciplinnämnden bedömde 
att utredningen, mot bakgrund 
av A:s förklaringar och lämna-
de redogörelse, inte visade att A, 
genom att i sociala medier länka 
till den aktuella artikeln eller ge-
nom sin kommentar, hade brutit 
mot god advokatsed.

4–6MEDVERKAN 
I EN IN- 
SPELNING AV 

MUSIKVIDEO; INGEN ÅTGÄRD.
I oktober 2019 publicerades i 
medierna artiklar med rubri-
kerna ”Dömd rappare spela-
de in musikvideo i tingsrätten” 
respektive ”Dömd rappare spe-
lade in musikvideo i rättssal”. Av 
artiklarna framgick att en artist 
hade spelat in en musikvideo i 
tingsrätten med advokater som 
statister. Vid inspelningen skul-
le personer som hade medver-
kat under inspelningen ha stått 
på borden, och ordningsvakter 
skulle ha reagerat starkt.

Frågorna som var hänförli-
ga till musikvideon prövades i 
tre beslut av disciplinnämnden. 
Advokaterna gjorde gällande 
bland annat att medverkan inte 
hade koppling till deras yrkes-
utövning. Beskrivningar av vad 
som hade förevarit under in- 
spelningen lämnades, och det 
anfördes att uppgifterna i me-
dierna om vad som hade före- 
kommit inte gav en korrekt bild 
av hur inspelningen hade gått 
till.

Disciplinnämnden konstate-
rade att

– agerandet vid en samlad 
bedömning av vad som hade fö-
rekommit måste anses ha haft 
sådant samband med verksam-
heten som advokat att det fick 
prövas mot reglerna om god ad-
vokatsed, och att

– den ifrågavarande videoin-
spelningen såvitt är känt inte 
hade publicerats och därmed 
inte hade varit tillgänglig för 
disciplinnämnden.

Disciplinnämnden fann inte 
någon anledning att ifrågasät-
ta att de uppgifter advokater-
na hade lämnat till nämnden i 
sina yttranden var korrekta. Med 
hänsyn härtill visade inte utred-
ningen att advokaternas ageran-
den hade utgjort ett åsidosättan-
de av god advokatsed.3 ¶
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1 Konversationen finns återgiven i beslutet.
2 Också här återgav nämnden portal-

paragrafen i VRGA och principernas ut-
tryck i samfundets policy för advokaters 
användning av sociala medier.

3 Ytterligare omständigheter i ärendena 
rörde bland annat kontakterna med tings-
rätten och en advokatbyrås publicering på 
Instagram av ett gruppfoto med tillhöran-
de inlägg ”advokatbyrå A, advokatbyrå B 
och C agerar statister i stjärnskottet X:s 
nya musikvideo”. Se besluten för en när-
mare redogörelse.

Tidigare nummer 
av Advokaten 
bortskänkes

Ett stort antal olika utgåvor 
av tidskriften Advokaten 

åren 1998–2019 bortskänkes.

Gratis mot avhämtning 
eller frakt.

Thorulf Arwidson, 
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Vandad Ahmedi, Wistrand Advokat-
byrå Stockholm KB, Stockholm
Fredrika Allard, Advokatfirma DLA 
Piper Sweden KB, Stockholm
Ulrica Alvestrand, Advokatfirman 
Törngren Magnell KB, Stockholm
Olle Andersson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Henrik Asker, Activa Advokaterna i 
Helsingborg HB, Helsingborg
Anna Backman, Advokatfirman 
Vinge KB, Göteborg
Sanela Begovic, Advokatfirman Lin-
dahl KB, Örebro
Ulrika Bengtsson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Sebastian Berentsen, Advokatby-
rån Nichols & Co AB, Stockholm
Johan Berg, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Michelle Berglund, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö
Johannes Björhn, Advokatbyrån 
Dubio AB, Stockholm
Emil Björkhem, Scotto Partners, 
Paris, Frankrike
Anna Brengesjö, AG Advokat KB, 
Stockholm
Mikaela Carlberg, Cirio Advokat-
byrå AB, Stockholm
Carin Carlsson, Advokatfirman 
Glimstedt AB, Göteborg
Georg Dellborg, Advokatfirman Ot-
tosson & Pakas AB, Göteborg
Johan Falk, Advokatfirman Kahn 
Pedersen KB, Stockholm
Erik Forsström, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Olof Fristorp, Advokatfirman Glim-
stedt Kalmar Växjö HB, Kalmar
Pekka Frölander, Advokatfirman 
Delphi KB, Stockholm
Jonas Ingvarson Graffman, Advo-
katfirman Delphi KB, Stockholm
Emily Göhlin, Amber Advokater 
Värnamo KB, Värnamo
Cajsa Hansen, Advokatfirman Ce-
derquist KB, Stockholm
Elin Holm, Advokatfirman Ceder-
quist KB, Stockholm
Jesper Holmberg, Advokataktiebo-
laget Br. Gustafsson, Boden
Albin Johansson, Arnér & Partners 
Advokater AB, Stockholm

Nafsika Karavida, Reavis Page 
Jump LLP, New York, USA
Ida Karlsson, Advokatfirman Lin-
dahl KB, Örebro
Theodora Kartal, Advokathuset 
Actus AB, Västerås
Åsa Kjellander, Andulf Advokat AB, 
Stockholm
Moa Knuuttila, Lewis Langley & 
Partners Advokatbyrå HB, Stock-
holm
Daniel Kolm, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Malmö
Viveka Classon Källström, 
 Advokatfirman Vinge KB, Stock-
holm
Sofia Kämmerling, Brick Advokat 
KB, Stockholm
Kristoffer Larson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Emma Malm, Juristbyrån Divinius 
AB, Kristianstad
Kajsa Mareniusson, Wigge & 
 Partners Advokat KB, Stockholm
Henrik Nobel, Advokatfirman Lin-
dahl KB, Uppsala

Per Nylander, Advokatfirman Morr-
is AB, Göteborg
Sofie Ottosson, Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Jon Pettersson, Advokatfirman 
Törngren Magnell KB, Stockholm
Olivia Revelj, Advokatbyrån Elisa-
beth Fritz AB, Stockholm
Carl Sander, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Johanna Sazon, Azzam Advokat-
byrå AB, Stockholm
Andreas Sjövall, Advokatfirma DLA 
Piper Sweden KB, Stockholm
Pontus Sundback, Advokatfirman 
Althin HB, Stockholm
Erik Svärd, Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Karin Söderberg, Bird & Bird Advo-
kat KB, Stockholm
Philip Thorell, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Niclas Tidare, Brick Advokat KB, 
Stockholm
Caroline Tura, Advokatfirman Lan-
derdahl & Partners AB, Västerås

Henrik Wastenson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Cecilia Vesslén, Magnus Wollsén 
Advokat AB, Stockholm

 REGISTRERADE EU-ADVOKATER
Jolene Reimersson (solicitor, 
England och Wales), Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Anna-Lisa Agneheim, Norrköping, 
31 december 2019
Björn Andersson, Stockholm, 
7 januari 2020
Marcus Andersson, Stockholm, 
23 januari 2020
Jan Axelsson, Malmö, 31 december 
2019
Sven-Åke Bergkvist, Stockholm, 
31 december 2019
Christer Berglund, Göteborg, 
31 december 2019
Daniel Brand, Stockholm, 31 de-
cember 2019

ADVOKAT PÅ NYTT: NAFSIKA KARAVIDA

Sommarvistelse ledde till byråjobb i New York
Advokat Nafsika Karavida åter-
inträdde i Sveriges advokat-
samfund den 23 januari efter 
två år i annan verksamhet. Hon 
arbetar som associate på advo-
katbyrån Reavis Page Jump i 
New York.

Hur kommer det sig att du åter-
vänder till advokatyrket?

– För två år sedan bestämde 
jag mig för att studera juridik 
i USA, så att jag kunde kvalifi-
cera mig som advokat här. Jag 
arbetade då som korruptionsut-
redare på EY och tänkte att jag 
eventuellt skulle fortsätta med 
det i USA i framtiden. Jag sökte 
till några välrenommerade uni-
versitet och blev antagen till de 
flesta. Jag valde New York Uni-
versity School of Law för dess 
höga ranking generellt och sär-
skilt inom internationell rätt. 
När jag var klar med studierna 
tog jag New York bar exam och 
började arbeta på Reavis Page 
Jump LLP. Byrån har koppling-
ar till Sverige genom att vi har 

en del svenska klienter och två 
av delägarna har familj i Sveri-
ge. Vår managing partner har 
dessutom studerat vid både 
Uppsala och Lunds universitet 
och arbetat på Setterwalls.

Vad har du för koppling till New 
York?

– Jag åkte till Stonington, 
Connecticut för 14 år sedan för 
att ta hand om min brors gud-
fars barn över sommaren. Han 
presenterade mig för Helen D. 

”Heidi” Reavis, managing part-
ner på Reavis Page Jump. Jag 
tillbringade några helger i New 
York och frågade om jag kunde 
komma över till byrån och as-
sistera henne. Hon gav mig ett 
ärende. Det är ingen överdrift 
att säga att jag gjorde det mesta 
av det, och nästa sommar blev 
jag erbjuden ett internship på 
byrån. Sedan dess har jag till-
bringat mycket tid i New York 
och med tiden gjort det till mitt 
hem (eller ett av dem).
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Inger Brännström, Vaggeryd, 
31 december 2019
Per Bäcklund, Göteborg, 31 decem-
ber 2019
Kenny Carlsson, Tyresö, 31 decem-
ber 2019
Jacqueline Carsbo, Stockholm, 
15 december 2019
Karl Johan Dhunér, Stockholm, 
31 december 2019
Jan Elgmark, Borås, 31 december 
2019
Lars Eng, Sundsvall, 31 december 
2019
Angelica Friberg, Malmö, 13 januari 
2020
Johannes Fundeborg, Stockholm, 
12 december 2019
Fredrik Hannu, Luleå, 23 december 
2019
Lars Hartzell, Stockholm, 31 de-
cember 2019
Kent Heglind, Örebro, 31 december 
2019
Hedvig Helmerson, Stockholm, 
31 december 2019
Anders Hessle, Sollentuna, 31 de-
cember 2019
Ninni Holfve, Täby, 31 december 2019
Anders Högström, Borås, 31 de-
cember 2019
Björn Israelsson, Örebro, 31 de-
cember 2019
Anna Hofling Johansson, Göteborg, 
13 januari 2020
Ida Jonsson, Stockholm, 8 januari 
2020
Robert Jonsson, Örebro, 30 decem-
ber 2019
Per Josefson, Stockholm, 31 de-
cember 2019
Therese Jönsson, Malmö, 1 decem-
ber 2019
Anders Kollberg, Göteborg, 20 de-
cember 2019
Ewa Krokosz, Stockholm, 30 no-
vember 2019
Marc Lindberg, Göteborg, 31 de-
cember 2019
Tommy Lindgren, Kalmar, 30 de-
cember 2019
Robert Lindholm, Strömstad, 
31 december 2019
Pontus Ljunggren, Skövde, 27 de-
cember 2019
Peder Lundgren, Stockholm, 
23 december 2019

Hanna Monthan, Stockholm, 31 de-
cember 2019
Björn Mörck, Uddevalla, 31 decem-
ber 2019
Angelica Nelson, Stockholm, 
23 december 2019
Lars Nerbrand, Malmö, 31 decem-
ber 2019
Isabell Nielsen, Stockholm, 31 de-
cember 2019
Per Nilsson, Malmö, 31 december 
2019
Ida Nordenström, London, England, 
3 januari 2020
Charlotte Nordström, Stockholm, 
17 december 2019
Anders Norlander, Stockholm, 
30 december 2019
Peter Oscarsson, Malmö, 31 de-
cember 2019
Erik Victor Ragnå, Stockholm, 
31 december 2019
Agneta Roos, Lund, 31 december 
2019
Fredrik Schlasberg, Landskrona, 
31 december 2019
Leonie Selting, Stockholm, 31 de-
cember 2019
Eva Ståhl, Uppsala, 31 december 
2019
Erik Sundgren, Stockholm, 31 de-
cember 2019
Robert Svan, Göteborg, 31 decem-
ber 2019
Per Svensson, Njurunda, 31 decem-
ber 2019
Erik Thilén, Stockholm, 14 januari 
2020
Andreas Tocklin, Stockholm, 
31 december 2019
Teddy Wallén, Saltsjö-Boo, 31 de-
cember 2019
Hans G Wesslau, Helsingborg, 
31 december 2019
Gustav Wiklander, Stockholm, 
3 januari 2020
Johan Wiklund, Helsingborg, 
31 december 2019

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Björn Engdahl, Varberg, 8 decem-
ber 2019
Fredrik Gustavsson, Stockholm, 
22 november 2019
Axel Richter, Limhamn, 23 oktober 
2019

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2019/2088 Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan vill-
korlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder
R-2019/2089 Promemorian Anpassade regler för understödsföreningar 
som inte är tjänstepensionskassor
R-2019/2159 Promemorian Förslag till utvecklad reglering av upphand-
lingstillsynen
R-2020/2256 Betänkandet Ett bättre premiepensionssystem 
(SOU 2019:44)
R-2019/2309 Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste 
fallen av immaterialrättsintrång
R-2020/0063 Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterätts-
nämnden och Forskarskattenämnden
R-2020/0070 Utkast till ny föreskrift om ersättning till offentlig försvara-
re som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid och ändring 
i DVFS 2019:5
R-2020/0077 Spelinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om förbud på viss vadhållning för att motverka manipulation av re-
sultat inom sport samt rapportering av registrerad misstänkt manipula-
tion (SIFS 2020:xx)
R-2020/0103 En hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen 
om kvalificerade skyddsidentiteter
R-2020/0126 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om 
försäkringsdistribution

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om medieetiken och samfundet
jag tror inte att det är så känt i kåren att Advokatsamfun-
dets ordförande har en viktig roll i det medieetiska sys-
temet. Jag tänkte därför uppmärksamma hur det kom att 
bli på det sättet och hur uppgiften fullgörs i dag, i linje 
med min strävan att belysa olika delar av samfundets 
verksamhet i den här spalten.

redan år 1900 kom Publicistklubbens första rekommenda-
tioner till landets tidningsredaktioner om hur de borde 
agera i etiska frågor. Pressens Opinionsnämnd, PON, in-
rättades 1916. Den bestod av tre branschrepresentanter 
och en hög jurist som ordförande. Någon pressombuds-
man, PO, fanns ännu inte.

Under 1960-talet var det pressetiska sys-
temet utsatt för stark kritik både internt i 
branschen och från politiskt håll. Riksdags-
ledamöter från det då sedan länge styrande 
socialdemokratiska partiet väckte motio-
ner i riksdagen. Det som aktualiserades ge-
nom motionerna var frågan om det borde 
inrättas en statlig nämnd för granskning av 
pressen och hantering av klagomål mot tid-

ningarna. Med tanke på från vilket håll 
initiativet kom säger det sig självt 

att ett systemskifte – från själv-
granskning till statlig gransk-
ning – mycket väl kunde ha 

kommit till stånd.
Från branschhåll tillsat-

tes 1967 en utredning för att 
komma med förslag som skulle 
värna ordningen med själv-
granskning och undvika ett 

förstatligande. Utredningen 
föreslog bland annat inrättandet av en 
”Pressens Ombudsman” och att det i 
PON skulle sitta två ledamöter som 
inte kom från branschen utan re-

presenterade allmänheten. Dessa 
skulle utses av ett statligt organ, 
Statens Konsumentråd.

Efter nya riksdagsmotioner 
från (s)-håll 1969 stod det klart 
att utredningens förslag riske-
rade att inte vara tillräckliga för 
att undvika ett förstatligande. 
En arbetsgrupp bestående av 
framstående publicister fö-
reslog därför bland annat att 
PO inte skulle heta ”Pressens 
Ombudsman” utan ”Allmän-
hetens pressombudsman”, 

att ombudsmannen skulle utses av ordföranden i Pres-
sens Samarbetsnämnd, chefs-JO och ordföranden i Ad-
vokatsamfundet och att två representanter i PON skulle 
utses av samma trio (och alltså inte av en statlig myndig-
het). Så kom det också att bli, trots branschröster som 
tyckte att chefs-JO och samfundets ordförande för myck-
et representerade – som det uttrycktes – ”the establish-
ment”. Detta visade sig också vara tillräckligt för att av-
värja lagstiftningshotet.

Den ordning som sålunda etablerades för nu drygt  
50 år sedan har kommit att bestå och, törs jag säga ef-
ter att själv under flera år ha suttit i PON, den har tjänat 
samhället väl.

Den nuvarande sammansättningen är, för-
utom ordförande, 16 branschrepresentan-
ter och 12 företrädare för allmänheten, som 
alltså utses av chefs-JO och samfundets ord-
förande i förening. En är advokat, Magnus 
Ramberg i Helsingborg. Bredden bland all-
mänrepresentanterna är stor, från regissören 
Suzanne Osten till näringslivsmannen Sven 
Hagströmer. De har inte längre samma kor-
porativistiska prägel som den första uppsätt-
ningen (1970), som synbarligen utsågs för att 
representera olika intressen i samhället (LO, 
SAF, KF etc.).

I år har det skett ett namnbyte till Allmän-
hetens Medieombudsman och Mediernas 
Etiknämnd (MEN), speglande att numera 
inte bara tidningar och tidskrifter utan också 
etermedierna ingår i det medieetiska syste-
met.

Nyligen hade jag glädjen att tillsammans 
med Robert Aschberg (ordförande i Pressens 

Samarbetsnämnd) och chefs-JO Elisabeth Rynning 
utse dåvarande PO Ola Sigvardsson till den förste 
Medie ombudsmannen, och under våren ska Elisabeth 
och jag också utse ett antal representanter i MEN.

avslutningsvis: Uppdraget att vara med och utse Medie-
ombudsmannen och allmänhetens representanter i MEN 
är inte bara viktigt utan också – för mig som gammal 
journalist – ett av de roligaste inslagen i ordförandetill-
varon. 

DEN ORDNING 
SOM SÅLUNDA 
ETABLERADES 
FÖR NU DRYGT 
50 ÅR SEDAN 
HAR KOMMIT 

ATT BESTÅ OCH, 
TÖRS JAG SÄGA 

EFTER ATT SJÄLV 
UNDER FLERA ÅR 
HA SUTTIT I PON, 
DEN HAR TJÄNAT 
SAMHÄLLET VÄL.
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