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REDAKTIONEN

underliga tider. Kanske tycker man alltid så? Sällan tänker nå-
gon, att nu råder normala tider. Men ibland är de mer under-
liga, som i dessa dagar. I Mälardalen la sig inte isarna i vintras 
som en följd av en rekordvarm vinter i södra Sverige. Illa för 
alla långskridskoåkare och vinterälskare. Sedan kom den från 
Kina utsläppta coronapandemin. Och med ens kändes vintern 
betydligt mer normal.

Världen befann sig i ett nytt och för dagens levande helt 
okänt tillstånd. Plötsligt hade vi fått en ny värld. Där inte nå-
gon kommer undan. Permitteringar, varsel, social distanse-
ring, inställda studentfiranden, många sjuka, och det sorgliga 
med de gamla som dog på äldreboenden i skrämmande antal. 
Och världsekonomin som tvärnitade i stort sett. 

Även advokatbyråer och stora delar av rättsväsendet har 
fått ställa om sin verksamhet till en ny och radikalt annorlun-
da vardag i coronapandemins spår. Flera advokatbyråer ser 
en ändrad inriktning på uppdragen. Samtidigt råder en av-
vaktande stämning och en undran om de långsiktiga konse-
kvenserna, läs mer i Fokus i denna utgåva.

också redaktionen har fått arbeta på distans som så många an-
dra. Och även redaktionen drabbades av märkliga, svåra och 
långvariga förkylningar, som kan ha varit covid-19. Först un-
dertecknad och sedan redaktören för Fokus. Tack vare att 
tidskriftens frilansmedarbetare Eva Ekholm kunde hjälpa 
oss mitt i pressläggningen och intensivt arbete gick det att få 
ihop denna utgåva.

Vi på redaktionen är mitt i all coronakris glada över den 
uppskattning ni läsare, som deltog i advokatundersökning-
en (läs mer på s. 14), visade tidskriften Advokaten. Och kom 
ihåg att ni är alltid varmt välkomna att höra av med tips om 
stort och smått och ris eller ros!

Tom Knutson
Chefredaktör 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

det här numret handlar om advokater och rättssamhället 
i coronans tid. Det är oundvikligt, pandemins utbred-
ning över världen berör oss alla. Hur det påverkar vår 
bransch utkristalliserar sig för var dag som går. Det är, 
som med mycket annat just nu, svårt att dra färdiga slut-
satser om hur viruset långsiktigt kommer att drabba ad-
vokatbyråerna, men vi arbetar aktivt med 
olika frågeställningar varje dag.

Många ledamöter hör av sig till oss med 
frågor, det är välkommet! Både för att vi för-

hoppningsvis kan ge svar men också för 
att det ger oss information om vad 

som är angeläget för kåren. För 
att underlätta informationsut-

bytet har vi skapat en sär-
skild sida på vår webbplats. 
Där finns nyheter om åt-
gärder som vi har vidtagit 
i ledamöternas intresse, 
intervjuer med advoka-
ter samt frågor och svar 
som kan vara av allmänt intresse för 

advokatkåren. Besök gärna coronasi-
dan om du vill veta mer eller har frå-
gor, läs mer på s. 1o.

den exceptionella situation som 
pandemin har skapat har 
medfört oro för möjlighe-
terna att genomgå utbild-
ning i år. Vi har fått många 
frågor kring utbildnings-
kravet, särskilt efter det 
att vi och många andra 
kursanordnare beslu-
tade att ställa in kurser 
för tillfället. I skrivan-
de stund finns ingen 
prognos för när kur-
serna kan återupptas. 
Bland annat av den 
anledningen fattade 

styrelsen ett beslut den 
16 april om att tillfälligt 

ändra riktlinjerna för professionell vidareutbildning så 
att yrkesverksam advokat, för kalenderåret 2020, inte är 
skyldig att genomgå föreskrivna 18 timmar strukturerad 
utbildning. Läs mer på s. 8.

Att vidareutbilda sig är mycket viktigt, och beslutet 
innebär inte någon ändring av stadgarna (36 §) där det 

framgår att ledamot är skyldig att på lämp-
ligt sätt upprätthålla och utveckla sin yr-
keskompetens, men i rådande situation är 
beslutet om att 18 timmar inte är ett krav 
år 2020 i ledamöternas bästa intresse. Det 
kommer att underlätta ekonomiskt samt 
medger större utrymme att arbeta, till ex-
empel med framskjutna förhandlingar, när 
restriktionerna förhoppningsvis försvinner 
senare i år. Vi arbetar således aktivt med att 
försöka underlätta för advokaterna i en svår 
tid. Vi har också påbörjat viss digital utbild-
ning. Jag vet också att många advokater i sin 
yrkesutövning arbetar med att hjälpa an-
dra utsatta grupper, individer eller företag i 

dessa oroliga tider.

de frågeställningar som jag och mina medarbetare dagligen 
arbetar med påverkas också av svaren på den enkät som 
nyligen skickades till kåren. Av ledamöternas svar kun-
de man utläsa att våra advokatkurser är särskilt ange-
lägna (62 procent) och att majoriteten vill upprätthålla 
en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår (71 procent). 
Svaren gavs när coronaviruset var i sin initiala sprid-
ningsperiod, men det understryker hur angeläget det är 
för oss, även i dessa exceptionella tider, att arbeta för 
lösningar som hjälper ledamöterna att upprätthålla sin 
kompetens. Fortsättning följer. Vi har antagligen många 
fler nya frågeställningar att förhålla oss till framöver. 
Fortsätt att höra av er!

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

Fortsätt att höra av er

VI ARBETAR 
SÅLEDES 

AKTIVT MED 
ATT FÖR- 

SÖKA UNDER- 
LÄTTA FÖR 

ADVOKATERNA 
I EN SVÅR TID.
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För att underlätta för advo-
katerna i situationen under 
coronakrisen tas vidareutbild-
ningskravet bort i år.

Advokatsamfundets styrelse be-
slöt den 16 april att efterge kra-
vet på 18 timmars professionell 
vidareutbildning för yrkesverk-
samma advokater för år 2020.

Syftet med beslutet är att un-
derlätta för advokater att ta sig 
igenom den exceptionella situa-
tion som coronaviruspandemin 
har skapat.

Styrelsen beslöt också att ut-
bildningar som en advokat redan 
har genomgått under 2020, eller 
genomgår någon gång under ka-
lenderåret, får överföras till 2021. 
Högst 12 timmars utbildning får 
överföras.

Enligt Advokatsamfundets 
riktlinjer för professionell vi-

dareutbildning av advokater är 
alla yrkesverksamma advokater 
skyldiga att genomgå 18 timmars 
strukturerad utbildning varje år.

Advokatsamfundet har tidiga-
re beslutat att tills vidare ställa 
in sina kurser på grund av sprid-
ningen av coronaviruset. Flera 
andra kursanordnare har också 
ställt in kurser. På grund av det 
uppstår svårigheter för advoka-
terna att uppfylla Advokatsam-
fundets vidareutbildningskrav 
under 2020.

advokatsamfundet har också fått 
information om att ett stort an-
tal domstolar och myndigheter 
ställer in rättegångar och andra 
sammanträden på grund av co-
ronapandemin. Detta riskerar att 
påverka advokaternas och advo-
katbyråernas likviditet negativt. 
Dessutom kommer det att leda 

till en mycket ansträngd arbets-
situation för advokaterna om 
verksamheten kan återupptas 
senare under året – och som 
följd av det kommer advokater-
na då att få begränsad tid till att 
delta i utbildningar.

Därför har Advokatsamfun-
dets styrelse beslutat att tillfäl-
ligt ändra Advokatsamfundets 
riktlinjer för professionell vida-
reutbildning av advokater på så 
sätt att yrkesverksamma advoka-
ter inte är skyldiga att genom-
gå de föreskrivna 18 timmarna 
strukturerad utbildning för ka-
lenderåret 2020.

Vidareutbildningskravet
tas tillfälligt bort under 2020

Syftet med Advokatsamfundets styrelses beslut är att underlätta för advokater att ta sig igenom den exceptionella 
situation som coronaviruspandemin har skapat.

Rättspsykiatriska 
undersökningar ställs in

Rättsmedicinalverket, 
RMV, har i en skrivelse 
till tingsrätterna och 

hovrätterna den 9 april meddelat 
att RMV bedömer att det för 
närvarande inte går att verkställa 
§ 7-undersökningar eller rätts-
psykiatriska undersökningar när 
det gäller personer på fri fot. 
RMV kommer löpande att om-
pröva ställningstagandet i syfte 
att så snart som möjligt återuppta 
undersökningarna.

Bakgrunden till RMV:s bedöm-
ning är Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:12) om allas 
ansvar att förhindra smitta av 
covid-19 m.m. 

Enligt 1 § i föreskrifterna ska 
alla verksamheter i Sverige 
– däribland statliga myndighe-
ter – säkerställa att de vidtar 
lämpliga åtgärder för att und-
vika smittspridning av covid-19 
utifrån rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och smitt-
skyddsläkare.

RMV:s undersökningar innebär 
att personer reser till och från 
Stockholm, Göteborg och Umeå. 
RMV bedömer att resorna kan 
bidra till att smitta sprids, särskilt 
till regioner där smittspridningen 
har kunnat hållas på en lägre 
nivå. Smitta kan också spridas till 
RMV:s rättspsykiatriska under-
sökningsenheter. 

Därför avser RMV att söka 
anstånd för alla ärenden som rör 
undersökningar av personer på 
fri fot.
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Flera personer bakom 
mordförsök på advokat? 
En kvinnlig jurist häktades i slutet 
av april misstänkt för stämpling 
och förberedelse till mord på en 
advokat. Dagen före häktningen 
av kvinnan häktades en ung man 
misstänkt för stämpling och för-
beredelse till mord 2018 i samma 
ärende. 

Advokaten utsattes för ett 
mordförsök 2019. Tidigare i april 
dömdes en man till 12 års fängel-
se för mordförsöket på advokaten 
2019. Vid mordförsöket i septem-
ber 2019 träffades advokaten av 
flera skott.

Advokatsamfundets 
cirkulär nr 10/2020, på 

Advokatsamfundets
webbplats, om tillfällig ändring

av rikt lin jer för professionell
vidareutbildning med anledning

av coronaviruset.
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Advokatsamfundet är aktivt 
i kontakter med myndigheter
Advokatsamfundet har kontak-
tat en rad myndigheter för att 
bevaka advokaternas intres-
sen med anledning av det nya 
coronaviruset. 

Advokatsamfundet arbetar ak-
tivt och löpande med att bevaka 
advokaternas intressen och frå-
geställningar med anledning av 
coronavirusets spridning. Under 
den senaste tiden har samfundet 
varit i kontakt med flera myn-
digheter.

Advokatsamfundet gjorde 
den 23 mars 2020 en hemstäl-
lan till Justitiedepartementet 
samt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) om 
att advokater som utför uppdrag 
i landets domstolar som rättsligt 
biträde ska anses ha en sam-
hällsviktig funktion. MSB åter-
kom kort efteråt med besked 
att offentliga försvarare, offent-
liga biträden och målsägande-
biträden i mål med tvingande 
tidsfrister hade tagits med i ex-
empellistan på samhällsviktiga 
verksamheter som omfattas av 
föreskriften MSBFS 2020:3 och 
allmänna råd MSBFS 2020:4.

– Advokatsamfundet finner 
det glädjande att MSB direkt 
tog till sig samfundets argument 
och tog med de nämnda rättsliga 
biträdena i sin lista över verk-
samheter som ska anses vara 
samhällsviktiga, säger generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander.

 DOMSTOLSVERKET

Advokatsamfundet skrev till 
Domstolsverket i mars med an-
ledning av att domstolar ställer 
in vissa mål, vilket får ekonomis-
ka konsekvenser för de ombud 
som har rätt till ersättning av 
statliga medel. Advokatsamfun-
det frågade om Domstolsverket 
kan verka för en samlad dialog 
med domstolarna om möjlighe-
ten för advokater som har för-
ordnanden som rättsliga biträ-

den att kunna delfakturera för 
arbete de redan har lagt ned i 
mål som inte kommer att kunna 
slutföras inom överskådlig tid.

Advokatsamfundet fick den  
23 mars 2020 svar från Domstols-
verket. Myndigheten svarade att 
myndigheten inte har möjlighet 
att samordna en dialog, efter-
som domstolarna är självstän-
diga myndigheter, och att det är 
varje domares sak att besluta om 
förskott på ersättningar utifrån 
rådande lagstiftning och prax-
is. Mot bakgrund av Domstols-
verkets svar påminde Advokat-
samfundet om möjligheten att 
begära förskottsbetalning i de 
enskilda fallen i enlighet med de 
bestämmelser som finns i rätts-

hjälpslagen och rättshjälpsför-
ordningen samt i praxis.

Advokatsamfundet skrev den 
27 mars 2020 till samtliga Sve-
riges domstolar om hantering-
en av förskottsutbetalningar till 
rättsliga biträden med anledning 
av coronavirusets spridning.

 MIGRATIONSVERKET

Den 27 mars 2020 skrev Advo-
katsamfundet till Migrationsver-
ket om hantering av förskotts-
utbetalningar till offentliga 
biträden i migrationsärenden. I 
skrivelsen tog Advokatsamfun-
det också upp oroande uppgifter 
om situationen vid besök i vis-
sa av Migrationsverkets lokaler, 
där ombud och offentliga biträ-

den hade tvingats vistas i vänt-
rum med ett mycket stort antal 
besökare i väntan på inbokade 
möten.

Migrationsverket besvarade 
den 6 april Advokatsamfundets 
skrivelse om rutiner för för-
skottsbetalningar och om åtgär-
der för att minska riskerna för 
smittspridning.

 FÖRSÄKRINGSBOLAG

Advokatsamfundet sände den 
7 april en skrivelse till alla för-
säkringsbolag som är anslutna 
till Ombudskostnadsnämnden. 
I skrivelsen tog Advokatsam-
fundet upp frågan om försäk-
ringsbolagens hantering av för-
skottsutbetalningar till rättsliga 
biträden med anledning av co-
ronavirusets spridning.

Många av landets domstolar 
har ställt in eller flyttat rätte-
gångar i stor omfattning till följd 
av virusets spridning. Domsto-
larnas nödvändiga prioritering 
har fått effekten att tvister mel-
lan enskilda tar väsentligt läng-
re tid än vanligt. Det får effekter 
främst för mindre advokatbyrå-
er som i huvudsak sysslar med 
rådgivning i tvister mellan pri-
vatpersoner och där den enskil-
des rätt till rättsskydd är en för-
utsättning för att kunna åta sig 
uppdraget.

I skrivelsen till försäkringsbo-
lagen framhåller Advokatsam-
fundet behovet av att de advo-
kater som berörs får möjlighet 
till förskottsbetalning för den 
tid de redan har lagt ned i pågå-
ende mål och ärenden där den 
enskilde har rätt till rättsskydd, 
med hänsyn till vikten av att den 
samhällsviktiga verksamhet som 
utövas av domstolar och advoka-
ter ska fortsätta att fungera även 
i det krisläge som råder.

Kammarrätten i Stockholm. Under den senaste tiden har Advokatsamfundet 
varit i kontakt med flera myndigheter för att bevaka advokaternas intressen.
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Den särskilda ingångs- 
sidan för coronarela- 
terade händelser på 

samfundets webbplats
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Advokatsamfundet lanserar 
webbsidor med coronavirusin-
formation för advokater.

Advokatsamfundet lanserade 
den 3 april en särskild corona-
virussida på sin webbplats www.
advokatsamfundet.se. På den 
nya ingångssidan samlar Advo-
katsamfundet information till 
advokater och advokatbyråer 
med anledning av spridningen 
av det nya coronaviruset.

På den nya sidan finns ämnes-
vis information, som uppdateras 

fortlöpande. Den innehåller rub-
riker som

l  Klientkontakter
l  Kontakter med domstolar 

och andra myndigheter
l  Advokatsamfundets initia-

tiv i ledamöternas intressen
l  Advokatakademien
l  Information från Regerings-

kansliet
l  Internationella nyheter
l  Senaste nytt

i en särskild avdelning finns samla-
de svar på återkommande frågor 

som har ställts till Advokatsam-
fundets kansli om virusutbrot-
tets inverkan på advokatverk-
samheten.

på webbsidan finns också några 
korta intervjuer, där advokater 
med olika verksamhetsinrikt-
ningar delar sina erfarenheter 
av hur coronavirussituationen 
har påverkat deras arbete.

Nya webbsidor för advokater
med coronavirusinformation

Nya regler om ogrundade asylansökningar kritiseras
Advokatsamfundet säger nej 
till nya regler om ogrundade 
asylansökningar.

Advokatsamfundet avstyrker i 
sitt remissvar förslagen i depar-
tementspromemorian Uppen-
bart ogrundade ansökningar 
och fastställande av säkra ur-
sprungsländer (Ds 2020:2).

Förslaget innebär att Migra-
tionsverket ska kunna anse en 
ansökan som uppenbart ogrun-
dad och besluta om avvisning 
med omedelbar verkställig-
het när sökanden kommer från 
ett land som finns upptaget på 
en förteckning över säkra ur-
sprungsländer. Ett sådant beslut 

får dock endast fattas om landet 
även efter en individuell pröv-
ning av sökandens skäl kan 
betraktas som säkert för ho-
nom eller henne.

I sitt remissvar skriver 
samfundet att man ”har 
förståelse för att reger-
ingen ser ett behov av 
att anpassa den svenska 
migrationslagstiftning-
en till EU-rätten så som 
den klargjorts genom 
EU-domstolens avgö-
rande C-404/17, A mot 
Migrationsverket”. Det finns 
dock flera skäl som talar emot 
förslagen i den aktuella depar-
tementspromemorian, bland an-

nat att det är tveksamt om slut-
satserna verkligen vilar på ett 

tillräckligt faktaunderlag, 
liksom om förslaget ”tillgo-
doser de grundläggande krav 
på rättssäkerhet som måste 

ställas på asylprövnings-
systemet”.

Advokatsamfundet pe-
kar också på de pågåen-
de förhandlingarna om 
harmoniseringar av reg-
ler om asylansökning-
ar som pågår inom EU. 
Med hänsyn till dessa är 

det tveksamt om det över huvud 
taget är lämpligt att genomföra 
lagändringar på området just nu, 
anser Advokatsamfundet.

Dödligt våld har 
ökat kraftigt 

Efter en längre tids ned-
åtgående trend har det 
dödliga våldet i Sverige 

ökat under de senaste åren. 
Den typ av dödligt våld som 

främst står för ökningen är den 
som sker i den kriminella miljön. 
Vid denna typ av dödligt våld har 
såväl offer som gärningspersoner 
blivit yngre, och automatvapen 
och andra skjutvapen används 
oftare jämfört med tidigare. Det 
visar en ny rapport från Brottsfö-
rebyggande rådet, Brå. 

Under 
åren 2014–
2017 utgjor-
de dödligt 
våld vid 
konflikter i 
den krimi-
nella miljön 
en dryg 
fjärdedel 
av det död-
liga våldet i Sverige. Det 
motsvarar omkring 30 fall per år. 
För tio år sedan (2004–2007) låg 
nivån på omkring 10 fall per år. 

Det ökande antalet fall av död-
ligt våld i den kriminella miljön 
under de senaste åren rör främst 
unga män, företrädesvis mellan 
18 och 24 år. 

På de nya webbsidorna samlar Advokatsamfundet information till advokater och advokatbyråer med anledning av 
spridningen av det nya coronaviruset.

Utredare påverkade val 
av målsägandebiträde

En utredare hos polisen 
har under en brotts-
utredning framfört ett 

personligt önskemål om att en 
viss advokat inte skulle förordnas 
som målsägandebiträde i ären-
det. Utredaren har också under 
en  annan utredning agerat som 
ombud för målsäganden och bi-
stått målsäganden med att byta 
biträde. 

Justitieombudsmannen kon-
staterar att utredarens agerande 
har stått i strid med regerings-
formens krav på saklighet och 
opartiskhet (1 kap. 9 § regerings-
formen) och polisförordningens 
krav på att anställda inom polisen 
ska uppträda på ett sätt som 
inger förtroende (10 § polisför-
ordningen). Utredaren kritiseras 
för detta.

JO:s beslut dnr 2570-2018

Den nya ingångssidan 
nås på www.advokat- 

samfundet.se/coronavirus/

Advokatsam-
fundets remiss-

svar ”Uppen-
bart ogrundade 

ansökningar 
och faststäl-

lande av säkra 
ursprungs- 

länder 
(Ds 2020:2)”

Rapport 2020:4

Dödligt våld i den
kriminella miljön

2005–2017
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Skarp kritik mot att normgivningsmakt
flyttas från riksdagen till regeringen
Advokatsamfundet är kritiskt 
till tillfälliga bestämmelser i 
smittskyddslagen.

Regeringen föreslog i ett utkast 
till lagrådsremiss, som sändes 
till några remissinstanser lörda-
gen den 4 april, att det i smitt-
skyddslagen (2004:168) införs 
bestämmelser som ger reger-
ingen rätt att, inom grundlagens 
ramar, meddela vissa offentlig-
rättsliga föreskrifter om särskil-
da åtgärder med anledning av 
det virus som orsakar covid-19.

Advokatsamfundet fick inte 
utkastet på remiss, men valde 
att ändå avge ett yttrande. Sam-
fundet lämnade där flera kritiska 
synpunkter på förslaget.

Advokatsamfundet säger sig i 
remissvaret ha förståelse för att 
förslaget snabbehandlas, men 
skriver: ”Även med den utgångs-
punkten är dock en remisstid om 
endast ett dygn, som dessutom 

infaller på en helgdag, inte god-
tagbar. Remissinstanserna ges 
inte en reell möjlighet att över-
väga förslagen.”

Enligt Advokatsamfundet sak-
nar regeringens förslag tillräck-
liga motiv till varför normgiv-
ningsmakt behöver flyttas från 
riksdagen till regeringen på det 
sätt som föreslås. Regeringen 
redovisar inte heller någon ana-
lys av varför nuvarande delega-
tionsregler inte är tillräckliga.

Advokatsamfundet är också 
kritiskt mot att den föreslagna 
bestämmelsen är alltför gene-
rellt utformad och skriver i re-
missvaret: ”Advokatsamfundet 
har förståelse för att det kan vara 
svårt att närmare avgränsa vilka 
åtgärder som får vidtas med stöd 
av bemyndigandet, men konsta-
terar likväl att förslaget i detta 
avseende lämnar mycket att öns-
ka i rättssäkerhetshänseende.”

De föreslagna nya reglerna 

innebär att riksdagen i efter-
hand ”snarast” ska pröva före-
skrifter som har meddelats av 
regeringen med stöd av det nya 
bemyndigandet. Advokatsam-
fundet anser att denna formu-
lering, om den föreslagna ut-
vidgningen av regeringens makt 
genomförs, bör ändras till ”ome-
delbart”. Samfundet skriver vi-
dare: ”Om så inte sker bör re-
geringen i förarbetena i vart fall 
ange vilken tidsrymd som avses 
med uttrycket ’snarast’.”

Advokatsamfundet anser slut-
ligen att giltighetstiden för de 
föreslagna reglerna bör begrän-
sas till en månad och därefter 
förlängas, om behovet finns.

Advokatsamfundet riktar skarp kritik mot att normgivningsmakt flyttas från riksdagen till regeringen. Samfundet 
anser även att en remisstid om endast ett dygn, som dessutom infaller på en helgdag, inte är godtagbar.
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Trots coronakris 
– många mål avgörs

Under årets första 
kvartal avgjorde dom-
stolarna flest antal mål 

hittills under 2000-talet. Detta 
trots att många förhandlingar de 
senaste veckorna ställts in till 
följd av coronapandemin, rap-
porterar Domstolsverket. Jämfört 
med samma period 2019 avgjorde 
domstolarna 7 procent fler mål 
under det första kvartalet 2020. 
Historiskt sett är detta de högsta 
nivåer som uppnåtts. Ökningen 
av antalet avgjorda mål har de 
senaste veckorna avtagit något; 
från första veckan i mars fram 
till och med vecka 16 är ökningen 
endast 0,3 procent. De senaste 
veckorna har flera planerade 
förhandlingar – främst vid tings-
rätterna – ställts in till följd av 
coronapandemin. 

Domare var jävig – skulle 
börja på Skatteverket

En domare i kammarrät-
ten som fått anställning 
hos Skatteverket har 

ansetts jävig att delta i det slutliga 
avgörandet av mål som Skattever-
ket var part i, enligt ett beslut från 
Högsta förvaltningsdomstolen. 
Avgörandet har undanröjts och 
målen visats åter för ny prövning. 
I de aktuella målen, som gällde 
bland annat inkomstskatt, var 
Skatteverket part. Vid kammar-
rättens slutliga avgörande deltog 
en ledamot som vid tidpunkten för 
avgörandet hade fått en anställ-
ning som sektionschef vid Skat-
teverkets rättsavdelning och be-
viljats tjänstledighet från sin tjänst 
som kammarrättsråd. Ledamoten 
skulle tillträda sin nya anställning 
några veckor senare. Högsta för-
valtningsdomstolen ansåg att det 
förhållandet att ledamoten hade 
fått anställning som sektionschef 
vid Skatteverkets rättsavdelning 
när hon deltog i målens slutliga 
avgörande utgör sådana särskilda 
omständigheter som är ägnade 
att rubba förtroendet för hennes 
oberoende och opartiskhet och att 
jäv därmed förelegat.

HFD:s mål 3575–3581-19

Advokatsamfundets
remisssvar på samfundets

webbplats och utkast till
lagrådsremiss Ett tillfälligt

bemyndigande i smittskyddslagen 
med anledning av det virus

som orsakar covid-19
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Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, CCBE, 
uppmanar i ett brev Turkiets 
president Recep Tayyip Erdoğan 
att göra allt i sin makt för att 
under coronapandemin skydda 
de många advokater som sitter 
i turkiska fängelser.

Omkring 300 advokater hålls i 
förvar i Turkiet, anklagade för 
olika terrorrelaterade brott. En-
ligt CCBE:s uppfattning har en 
stor del av advokaterna fängslats 
enbart för att de har utfört sina 
uppdrag i rättsstatens och klien-
ternas tjänst.

Turkiet planerar nu lagänd-
ringar för att släppa en stor del 
av dem som är intagna i fängel-
se. Syftet är att förhindra att co-
ronaviruset sprids i fängelserna. 
Enligt uppgift ska fångar döm-
da för terroraktiviteter dock un-
dantas och få stanna i fängelse.

CCBE uppmanar Turkiets pre-
sident att frige advokaterna, som 
enligt CCBE inte ska anses vara 
terrorister. CCBE ber också pre-
sidenten att göra allt i sin makt 
för att skydda de fängslade ad-
vokaternas hälsa och säkerhet 
och att vidta nödvändiga åtgär-
der för att Turkiets advokater 

framgent ska kunna sköta sina 
uppdrag utan att behöva frukta 
repressalier.

I ännu ett brev till president 
Erdoğan uttrycker CCBE sin 
oro över Turkiets rättsliga tra-
kasserier mot tretton turkiska 
människorättsadvokater, som 
togs i förvar av polisen och fick 
sina hem och kontor genomsök-
ta samt sina datorer tagna i be-
slag, beskyllda för att ha bistått 
terrorister. Alla släpptes utom 
Sevda Özbingöl Çelik som häk-
tades, misstänkt för att som ad-
vokat ha företrätt terroranklaga-
de och besökt fängelser.

VÄRLDEN

CCBE uppmanar Turkiet 
att skydda fängslade advokater

Var ombud i mål mot regeringen 
–stängdes av från advokatyrket
Sex advokatorganisationer, 
däribland International Bar 
Associations människorätts-
institut IBAHRI, uttrycker i ett 
uttalande oro över att Fatma 
Karume, förra ordföranden i 
Tanganyikas advokatsamfund, 
godtyckligt har suspenderats 
från rätten att praktisera advo-
katyrket på Tanzanias fastland.

Tanzanias High Court suspende-
rade Fatma Karume på obestämd 
tid den 20 september 2019 utan 
att ge henne tillfälle att yttra sig 
över beslutet. Avstängningen be-
rodde på att Karume påstods ha 
brutit mot god advokatsed i en 
inlaga till domstolen. Hon före-
trädde ett politiskt parti som be-
strider presidentens utnämning 
av en ny attorney-general, reger-
ingens högsta juridiska rådgiva-
re, på grunden att utnämningen 
strider mot konstitutionen.

High Court överlämnade 
ärendet till Tanganyikas advo-
katsamfunds disciplinnämnd. 
Men disciplinnämnden har ännu 
inte kunnat pröva ärendet, efter-
som åklagarmyndighetens re-

presentant inte har infunnit sig 
till sammanträde.

De sex advokatorganisatio-
nerna uttrycker sin oro över att 
avstängningen bryter mot regio-
nala och internationella normer 
och undergräver advokatyrkets 
oberoende och rättsstaten i Tan-
zania.

Samtidigt hotar en rad inter-
nationella biståndsgivare att 

dra in sitt stöd till Tanzania på 
grund av den försämrade res-
pekten för mänskliga rättigheter 
i landet, som bland annat drab-
bar friheten för medier, icke-
statliga organisationer och op-
positionella. Fatma Karume har 
tidigare uppmanat västvärlden 
att sluta ge bistånd till Tanzani-
as regering.

Källor: IBAHRI, IBA, OmVärlden

Efter ett bombattentat mot Fatma Karumes advokatbyrå IMMMA Advocates 
fick byrån arbeta i tillfälliga lokaler i en skyskrapa i Dar es Salaams hamn.

FO
TO

: I
S

TO
C

K

Hongkongadvokater 
greps – IBA oroas

De internationellt upp-
märksammade advo-
katerna Martin Lee, QC, 

och dr Margaret Ng frihetsberö-
vades i Hongkong den 18 april 
tillsammans med 13 andra demo-
kratiaktivister.

Förra året tilldelades Martin 
Lee och Margaret Ng advokator-
ganisationen IBA:a människorätts-
pris för sitt livslånga försvar av 
frihet, demokrati och rättsstaten.

IBA är enligt ett uttalande ”all-
varligt oroat” av gripandena, som 
sägs vara grundade på ”otillåtna 
sammankomster” i augusti och 
oktober, och beskriver dem som 
”ett fortsatt angrepp på yttrande- 
och mötesfriheten i Hongkong”.

IBAHRI fördömer av-
registrering av advokater

International Bar Asso-
ciations människorätts-
institut IBAHRI fördömer 

beslutet av högsta domstolen i 
Kazakstan att ta ifrån de två ad-
vokaterna Amanjol Muhamedıarov 
och Erlan Ǵazymjanovty deras 
rätt att utöva advokatyrket. Efter 
att de hade publicerat en video på 
ett socialt nätverk, som visade hur 
en domare under en förhandling 
fällde olämpliga kommentarer om 
de två advokaterna och om advo-
kater i allmänhet, anklagades de 
för att ha brutit mot domstolens 
förbud mot onlinepublicering av 
rättegångsinspelningar.

Engelsk barrister leder 
brittiska Labourpartiet

Keir Starmer, eng-
elsk barrister och QC 
(queen’s counsel), valdes 

till ny ledare för Labourpartiet i 
Storbritannien den 4 april. Han 
efterträdde den kontroversielle 
partiledaren Jeremy Corbyn.

Keir Starmer, som är född 1962, 
tog examen i Oxford 1986. Som 
försvarsadvokat riktade han in 
sig på mänskliga rättigheter och 
arbetade mot dödsstraff och tor-
tyr. Han har gjort insatser för att 
få dödsstraffet avskaffat i en rad 
stater i Karibien och Afrika.

Keir Starmer var direktör för 
den engelska åklagarmyndighe-
ten 2008–2013.
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Polen, Ungern och Tjeckien
bröt mot EU-fördraget
Polen, Ungern och Tjeckien 
underlät att uppfylla sina 
skyldigheter enligt unionsrät-
ten genom att vägra att följa 
den tillfälliga mekanismen för 
omplacering av personer som 
ansöker om internationellt 
skydd. Det finner EU-domstolen 
i en nyligen meddelad dom.

Enligt domstolen kan de tre sta-
terna varken åberopa sitt ansvar 
att upprätthålla lag och ordning 
samt att skydda den inre säkerhe-
ten eller ett påstått systemfel hos 
omplaceringsmekanismen för att 
slippa medverka i omplacering-
en av asylsökande. Domen kom 
sedan EU-kommissionen hade 
väckt talan mot de tre länderna 
för att de åsidosatte ett rådsbe-
slut som tvingade medlemslän-
derna att delta i omplaceringen 
av 120 000 personer som ansöker 
om internationellt skydd, från 
Grekland och Italien till övriga 
medlemsstater i unionen.

Domstolen fann även att Po-
len och Tjeckien hade åsido-

satt sina skyldigheter enligt ett 
tidigare rådsbeslut om ompla-
ceringen på frivillig grund, av 
40 000 personer som ansöker 
om internationellt skydd, från 
Grekland och Italien till övriga 
medlemsstater i unionen. Ung-
ern var inte bundet av omplace-
ringsåtgärderna i det beslutet.

Rådet fattade omplacerings-

besluten i september 2015 med 
beaktande av den nödsituation 
som hade uppstått till följd av 
tillströmningen av tredjelands-
medborgare till Grekland och 
Italien.

EU-domstolens dom den
2 april 2020, kommissionen mot 

Polen, Ungern och Tjeckien, 
C-715/17, C-718/17 och C-719/17, 

ECLI:EU:C:2020:257

CCBE: Pandemin hotar rättsstaten
Coronapandemin och åtgärder-
na mot den innebär ett hot mot 
rättsstaten och de mänskliga 
rättigheterna. Det varnar Ranko 
Pelicarić, ordförande i Rådet 
för de europeiska advokatsam-
funden (CCBE), för i ett brev till 
EU-kommissionen.

Inskränkningarna av rörelsefri-
heten är en särskild källa till oro 
för advokater, eftersom de ock-
så kan inskränka tillgången till 
rättslig prövning.

CCBE föreslår att kostnaderna 
för domstolsprövning  ska mins-
kas under omständigheterna och 
att domstolarna i EU och i med-

lemsländerna ska använda tek-
niska lösningar som videokon-
ferenser för att underlätta sitt 
vanliga arbete, så att medbor-
garna inte utsätts för oskäliga 
dröjsmål i prövningen av tvis-
temål och brottmål.

I brevet understryker CCBE 
att pandemin, även om den inne-
bär stora utmaningar, inte får ut-
tunna eller upphäva respekten 
för de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, som är viktigare i 
en osäker tid än i tider av stabi-
litet. EU:s stadga om de grund-
läggande rättigheterna gäller 
fortfarande, och artikel 47 som 
garanterar alla rätten till rätts-

lig prövning, särskilt dem som 
saknar medel att anlita kvalifi-
cerat rättsligt ombud, ska fort-
sätta tillämpas, manar CCBE.  
CCBE påminner också om att 
advokater tillhandahåller nöd-
vändiga funktioner i ett demo-
kratiskt samhälle och att lös-
ningar, inklusive ekonomiskt 
stöd från EU och medlemssta-
terna, måste hittas för att kunna 
upprätthålla advokaternas verk-
samhet. 

”Deras försvinnande skulle 
få en varaktig kritisk effekt för 
rättsstaten, bortom tidsperioden 
för det hälsomässiga nödläget”, 
skriver Pelicarić.

CCBE guidar försvarare 
i EU-rätten

Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, 
CCBE, har tagit fram en 

vägledning för försvarare inom 
EU. Guiden presenterar lagstift-
ning, praxis och de rättsliga 
verktyg som finns. I dokumentet 
finns bland annat information om 
processuella skyddsmekanismer, 
den europeiska arresteringsor-
dern och bevisfrågor.

CCBE Reference Guide to 
Assist EU Defence Practitioners 

finns på www.ccbe.eu.

EU-domstolen anser att Polen, Ungern och Tjeckien underlåtit att uppfylla 
sina skyldigheter.

Engelska advokattillsynen 
blir egen juridisk person

Solicitors Regulation 
Authority (SRA), tillsyns-
organet för solicitors 

i England och Wales, ska bli en 
fristående juridisk person för att 
uppfylla nya statliga krav.

SRA är formellt en oberoende 
gren av advokatorganisationen 
Law Society of England and Wa-
les och skapades genom lag 2007.

Medan Law Society är yrkesor-
ganisationen för solicitors, utövar 
SRA tillsyn genom att utfärda 
advokatlicenser och besluta om 
disciplinpåföljder.

Den brittiska konkurrensmyn-
digheten föreslår att ett självstän-
digt tillsynsorgan för solicitors 
ska införas även i Skottland.

Källa: Law Society Gazette 

EU-kommissionen ger 
asylvägledning

EU-kommissionen har 
antagit en vägledning 
om hur EU:s regler om 

asyl, återvändande och vidarebo-
sättning ska genomföras under 
coronakrisen. Vägledningen läggs 
fram för medlemsländerna, som 
har bett om råd om hur man kan 
säkra kontinuitet i förfarandena 
och respekt för åtminstone de 
grundläggande rättigheterna. Den 
innehåller praktiska anvisningar 
om registrering och handlägg-
ning, personliga intervjuer, 
Dublinförordningen, mottagnings-
villkor, vidarebosättning och åter-
vändande.

Vägledningen finns på svenska 
på EU-kommissionens webbplats 
ec.europa.eu.

EU-DOMSTOLEN:
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Advokatsamfundet är på rätt väg. Men det finns mer och 
nya saker att göra. Det visar den nyligen genomförda enkät
undersökningen bland advokater och biträdande jurister.
TEXT: TOM KNUTSON

Den allmänna uppfattningen bland de 
svarande är att de vill att Advokatsam-
fundet med sin unika roll ska vara en 

stark och enande kraft för sina 
ledamöter. Samfundet ska ha en 
tydlig och samtidigt neutral och 
opolitisk röst i medier och i den 
rättspolitiska debatten. Det anser 
Ylva Gnosse vid analysföretaget 
Regi, som ansvarat för den nyli-
gen genomförda enkätundersök-
ningen bland advokater och biträ-
dande jurister.

Advokatsamfundet har en dua-
listisk roll, konstaterar Ylva Gnos-
se. Först och främst ska samfun-
det verka för advokatkåren. Samtidigt vill 
advokaterna att Advokatsamfundet vidtar 
disciplinära åtgärder mot dem som inte skö-
ter sig.

– Det är en unik roll. Advokatsamfundet 
ska stötta och ta hand om advokaterna, men 
också kontrollera och kvalitetssäkra kåren 

genom disciplinnämnden, säger 
Ylva Gnosse och fortsätter:

– Advokatetikens centrala bety-
delse för advokatkåren kommer 
fram tydligt i undersökningen. 
Det är den gemensamma advoka-
tetiken som skapar sammanhåll-
ningen.

Samtidigt rymmer kåren, enligt 
studien, flera heterogena gruppe-
ringar med närmast motsatta ka-
raktärer eller omständigheter:

Stockholm – övriga landet. 
Storbyråer – småbyråer.
Äldre – yngre.
Affärsadvokater – humanjurister.
Vilken kategori de tillfrågade tillhör på-

verkar hur de svarat i enkäten, framhåller 
Ylva Gnosse. 

– Det är en utmaning att hålla ihop en kår 
och vara enande när den består av så olika 
grupperingar, kommenterar Ylva Gnosse, 
som anser att en framtida uppgift i Advo-
katsamfundets strategiska arbete är att ar-
beta mer målgruppsbaserat.

VIKTIGA FRAMTIDSFRÅGOR
En central del i undersökningen handlar om 

vad de tillfrågade ser som Advokatsamfun-
dets viktigaste framtidsfrågor. Två frågor 
handlar om hur samfundet bäst kan tydlig-
göra advokatens särskilda roll i samhället 
och vad som skiljer advokater från övriga 
juridiska konsulter. Det vanligaste svaret är 
att samfundets företrädare ska synas i medi-
erna och medverka i samhällsdebatten. Oav-
sett yrkesinriktning lyfter de tillfrågade fram 
värdet av advokatetiken och att samfundet 
ska arbeta för att synliggöra skillnaden mel-
lan advokater och andra juristkonsulter. 

En närliggande fråga i undersökningen är 
vad samfundet kan bli bättre på. Det vanli-
gaste svaret är att stärka och klargöra advo-
katernas unika roll, arbetsuppgifter och sta-
tus i samhället. De näst vanligaste svaren är 

På rätt väg
– fast mer
finns att göra

Ylva Gnosse är expertkonsult på analysföreta-
get Regi Research & Strategi. Ylva har arbetat 
med affärsutveckling på marknaden för affärs-
juridik sedan 2008 då hon startade bransch-
studien Årets Advokatbyrå på Regi. Ylva har 
erfarenhet som marknadschef på bl.a. Bird & 
Bird. I dag arbetar Ylva med konsultativa tjäns-
ter inom ledningsfrågor, strategisk utveckling 
och undersökningar i advokatbyråbranschen.

YLVA GNOSSE
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att fortsätta göra aktiviteter utanför Stock-
holm, ge rådgivning, stöd samt vägledande 
uttalanden och att delta i samhällsdebatten. 
Samfundet bör tillvarata advokaternas in-
tressen och verka som en politiskt obero-
ende organisation. 

På frågan om vilken av samfundets i stad-
garna angivna uppgifter som är viktigast 
lyfter en överväldigande majoritet fram ”att 
till främjande av god rättsvård upprätthålla 
en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår”. 
Återigen framkommer hur central advokat-
etiken är för de tillfrågade, poängterar Ylva 
Gnosse.

EN HÅLLBAR ADVOKATKÅR
På frågan om allmänna yrkesintressen att be-

vaka anser över hälften att verka för en håll-
bar advokatkår generellt är särskilt viktigt. 
Att fler kvinnor stannar längre i advokat-
yrket är näst viktigast. På tredje plats kom-
mer arbetsmiljöfrågor inklusive arbete för 
att reducera kränkande särbehandling och 
sexuella trakasserier.

Enligt Ylva Gnosse har hållbarhetsfrågor-
na ökat avsevärt i betydelse generellt i bran-
schen. Hur advokatbyråerna definierar håll-
barhet samt hur det mäts och följs upp är en 
annan fråga som inte besvaras i den här stu-
dien, säger hon. 

– Men utifrån de aggregerade resultaten 
och fritextsvaren kan vi ana tre trender: Att 
hållbarhet, som ett viktigt och omfattande 
begrepp, har fått ett större fokus i branschen 

generellt är tydligt. Att kvinnor ska stanna 
längre i yrket är en utmaning. Att arbetsmil-
jöfrågor med fokus på balans mellan arbete 
och fritid inklusive krafttag mot sexuella tra-
kasserier är viktigt och har ökat i betydelse, 
säger Ylva Gnosse och fortsätter:

– Det är glädjande att antalet personer 
som upplever problem med sexuella tra-
kasserier inte tillhör en majoritet i studien. 
Samtidigt är varje kommentar som tyder på 
kränkande särbehandling eller sexuella tra-
kasserier extremt allvarlig. Det här är ett 
problem som förhoppningsvis har minskat 
något i branschen sedan #metoo och #med-
vilkenrätt startade. Studiens resultat ger vis-
sa indikationer på att det kan vara så, även 
om frågorna inte är ställda på samma sätt » FO
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som i den enkät Advokatsamfundet genom-
förde för två år sedan på ämnet.

Ylva Gnosse understryker att det inte går 
att slå sig till ro. Arbetet måste fortsätta mot 
nolltolerans, inte minst som en del i byråer-
nas lednings- och hållbarhetsarbete. Advo-
katsamfundet har sedan tidigare inrättat ett 
telefonnummer för kostnadsfria stödsamtal 
om problem på arbetsplatsen, läs mer nedan, 
och det är viktigt att den möjligheten finns 
kvar, anser hon.

INFORMATIONSARBETET
En del av undersökningen hand-
lade om Advokatsamfundets in-
formationsarbete. En av två cen-
trala frågor var: Tycker du att 
den information du får (tidning, 
nyhetsbrev, hemsida, event och 
utbildningar) är relevanta för 
dig? 82 procent av de tillfråga-
de svarade ja.

På frågan: Anser du att du får 
tillräcklig information från Advokatsamfun-
det? svarade 91 procent ja.

– Det är fantastiska siffror. Så här bra bru-
kar det inte se ut när vi undersöker, säger 
Ylva Gnosse, som anser att siffrorna visar att 
samfundet lyckas mycket väl med sitt arbete 
att förse ledamöterna med tillräcklig och re-
levant information.

På frågan om vilken av samfundets infor-
mationskanaler man brukar följa för att få 
information om samfundet kommer cirku-
lären, med information om nya ledamöter 
och yrkesrelaterade frågor, i topp med 66 
procent. Därefter följer tidskriften Advoka-
ten, tryckt version, med 57 procent.

– Det är en hög siffra för en organisations-
tidning, kommenterar Ylva Gnosse. Även i 
den förra undersökningen fick tidskriften 
höga värden, Advokaten nr 1, 2018. Efter 
dessa två kanaler följer i tur och ordning: 

nyhetsbrev, hemsidan, Advokaten (digital 
version), event och utbildningar samt verk-
samhetsberättelser.

Advokatsamfundets hemsida uppskattas 
av merparten tillfrågade, konstaterar Ylva 
Gnosse. Ledamöterna tycker generellt sett 
att den innehåller mycket och relevant in-
formation samt att det är enkelt att navigera.

I undersökningen framkom skillnader 
mellan yngre och äldre ledamöter i använd-
ningen av samfundets informationskanaler. 
Tidskriften Advokaten i tryckt form brukas 

alltså av 57 procent för att få in-
formation om Advokatsamfun-
det. Bland dem som är 55+ år är 
siffran ännu högre, 67 procent. 
Allmänpraktiserande jurister 
och de med inriktning familje-
rätt har också högre värden än 
snittet. Affärsjurister, större by-
råer och personer under 45 år 
har lägre värden. Noteras kan 
att endast 34 procent tar del av 

Advokaten digitalt för att få information av 
samfundet. 

Advokaten i tryckt form är alltså fortsatt 
den viktigaste kanalen för fördjupad infor-
mation för Advokatsamfundet.

Även frågan om tryckt eller digital tid-
skrift uppmärksammades. Tryckt tidning 
önskas återigen av äldre personer och hu-

manjurister samt av ledamöter som arbetar 
i mindre verksamheter eller på allmänprak-
tiserande byråer. Frågan om tidskriften Ad-
vokatens framtida distribution är för närva-
rande under utredning.

Önskemål om innehållet i Advokatsam-
fundets informationskanaler varierar främst 
beroende på vilken yrkesinriktning man har.

KURSER OCH UTBILDNING
Kontaktmönstret med Advokatsamfundets 
kurs- och utbildningsverksamhet ser olika 
ut för olika målgrupper. Yngre går mer kur-
ser och äldre tar oftare kontakt för rådgiv-
ning. De tillfrågade är nöjda med samfundets 
delkurser till advokatexamen. Ålder, titel 
och verksamhetsinriktning spelar stor roll 
för svaren om kursutbudets relevans. Ämnet 
”Nya lagar” efterfrågas mer av humanjurister 
och på mindre advokatbyråer. Försäljning/
kommersiellt ansvar önskas i större utsträck-
ning av personer med titeln anställd advokat 
och av affärsjurister.

Hållbarhet prioriteras upp av yngre, kvin-
nor och affärsjurister. 

Enligt Ylva Gnosse kan det i tider som rå-
der nu vara intressant att satsa på webbina-
rier och digitala utbildningar.

KANSLIET OCH DET INTERNATIONELLA 
ARBETET
Av enkäten framgår att de vanligaste orsa-
kerna till att de tillfrågade kontaktar kansliet 
handlar om etik- och jävsfrågor samt regis-
ter- och matrikelfrågor. Drygt åtta av tio upp-
ger sig ha haft nytta av den hjälp man fått. 
Samtidigt efterlyses i vissa fall tydligare och 
mer konkreta svar i etiska frågor. 

Även Advokatsamfundets internationella 
arbete uppmärksammas i undersökningen. 
Resultatet visar att de tillfrågade vill att sam-
fundet i första hand ska verka för mänskliga 
rättigheter och rättssäkerhet. ¶

» 

YNGRE GÅR 
MER KURSER 
OCH ÄLDRE 
TAR OFTARE 

KONTAKT FÖR 
RÅDGIVNING.

Har du råkat illa ut, blivit utsatt för trakasse-
rier eller kränkande särbehandling? Då har 
du möjlighet till kostnadsfritt stödsamtal.

Under två år erbjuder Advokatsamfundet ge-
nom Länsförsäkringar advokater och biträ-
dande jurister kostnadsfria stödsamtal om 
problem på arbetsplatsen, såsom sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling. 

Liksom stödsamtalen inom samfundets 
frivilliga sjukvårdsförsäkring besvaras sam-
talen av SOS International. Samtals stödet 
är dock fristående från Advokatsamfundets 
försäkringar och tillgängligt för alla advoka-

ter och biträdande jurister. Samtalsstödet är 
tillgängligt dygnet runt, och samtal besvaras 
som regel inom en minut. Den som är i be-
hov av stödet behöver inte gå via sin arbets-
plats, utan kan själv ringa direkt. De kost-
nadsfria stödsamtalen omfattar som mest tre 
samtal à 45 minuter per ärende. Det finns 
ingen begränsning av hur många ärenden 
en person kan använda samtalsstödet till, så 
länge det är fråga om nya frågeställningar. 
Om den som ringer behöver hjälp med mer 
än bara stödsamtal, kan SOS International 
bistå med råd om hur man går vidare i den 
offentliga eller privata vården.

Samtalen är anonyma, och endast leveran-
tören av samtalsstödet, SOS International, 
kommer att kunna identifiera användaren.

Syftet med satsningen är att under en för-
söksperiod, under 2019 och 2020, erbjuda ett 
anonymt stöd till advokater och biträdande 
jurister samt undersöka behovet av ett sam-
talsstöd som är fristående från den egna ar-
betsplatsen.

Samtalsstödet kommer att utvärderas ef-
ter perioden. Telefonnumret till samtalsstö-
det finns på Advokatsamfundets webbplats, 
www.advokatsamfundet.se/for-advokater/
samtalsstod/. Inloggning krävs. ¶

Samtalsstöd ger möjlighet att hantera arbetsplatsproblem
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Enkätundersökningen genomfördes den 
25/2–15/3 och skickades ut till totalt 8 679 
advokater och biträdande jurister. Trots att det 
rådde både sportlovstider och coronatider blev 
det en svarsfrekvens på 37 procent. Studiens 
resultat är, enligt Ylva Gnosse, därmed väl un-
derbyggt ur ett statistiskt perspektiv. Den inne-
håller för den här typen av undersökningar 
ovanligt många fritextsvar, öppna kommenta-
rer, vilket har krävt en hel del handpåläggning. 

OM UNDERSÖKNINGEN
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Vad är syftet med 
 undersökningen?
– Syftet är att inhämta le-
damöternas syn på Advo-
katsamfundets arbete så 
att vi kan lägga strategier 
för vårt fortsatta arbete. 
Det är angeläget för oss 
att förstå vad som är vik-
tigt för kåren.
 
Vad har du för över
gripande kommentar till 
resultaten? 
– Svaren överensstämde 
ganska väl med vår ana-
lys hittills av vad som är 
angeläget, till exempel att 
det är viktigt att arbeta för 
att upprätthålla förtroen-
det för advokater och att 
informera om skillnaden 
mellan advokat och jurist. 
Det var också intressant 
att se att hållbarhet är en 
viktig fråga.
 
Är det något som har 
överraskat dig? 
– Ja, kanske främst att det 
var en så hög andel som 
vill fortsätta att ta del av 
tidskriften i pappersform. 
Eftersom en del ledamö-
ter hör av sig och bara vill 
ha tidningen digitalt så har 
vi trott att andelen som 
vill ha det så är högre än 
vad den verkar vara.

Hur kommer Advokat
samfundet att gå  vidare i 
sitt arbete nu? 
– Vi kommer nu att lägga 
strategier utifrån svaren 
och fatta beslut, till ex-
empel i vilken form man 
ska få tidskriften och hur 
vi bättre kan upplysa all-
mänheten om skillnaden 
mellan advokater och 
andra jurister. Vi måste 
också fundera på hur vi 
kan kommunicera etiken 
på ett konstruktivt sätt.

GENERALSEKRETERAREN 
KOMMENTERAR
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                     Coronakrisen,

världshälsoorganisationen och         frågan om folkrättsligt ansvar

som folkrättsjurist har jag naturligtvis inte kunnat låta bli 
att reflektera över coronakrisens internationellt rättsliga 
aspekter. I dessa tider när politisk populism och nationa-
lism leder till minskad respekt för folkrättsliga normer 
och rättsstatliga principer, vill jag ändå börja denna krö-
nika med ett positivt anslag. 

Den folkrättsliga utveckling som skedde under senare 
hälften av 1800-talet, med internationella konferenser 
som skapade olika internationella fackorgan, lade bland 
annat grunden till den omistliga världshälsoorganisa-
tion som är på plats i dag. Redan 1851 hölls i Paris den 
första internationella sanitärkonferensen. Flera sådana 
konferenser följde under den period som ledde till vad 
min lärare i folkrätt, professorn Hilding Eek, kallade det 
institutionaliserade statssamfundet. Den internationella 
telegrafunionen (ITU) grundades i Paris 1865, den uni-
versella postunionen (UPU) i Bern 1874 och den världs-
meteorologiska organisationen (WMO) i Lausanne 1878. 
Namnen skiftade över tid men verksamheten kom för 
att stanna. Hälsovårdskonferenserna, som ägde rum mot 
bakgrund av koleraepidemier, bättre kommunikationer 
och ökande resandeströmmar, ledde 1908 till en inter-
nationell hälsovårdsbyrå i Paris. När sedan Nationer-
nas Förbund (NF) startade sin verksamhet i Genève 1920 
var det naturligt att den nya världsorganisationen hade 
sin egen hälsoorganisation. Och tre år senare var den ett 
faktum.

efter fn:s tillkomst skapades flera fackorgan som byggde på 
arvet efter det förflutna, bland dem World Health Orga-
nization (WHO), som sedan starten 1948 spelat en cen-
tral roll. De internationella institutionerna är den del 
av folkrätten som fungerar bäst, ofta i det tysta. Vi tän-
ker sällan på att våra flygresor genom olika nationella 
luftrum förutsätter ordning och reda som skapats av ett 
fackorgan i Montreal (ICAO). Eller på att WHO ligger 
bakom det ”gula kortet” där våra vaccinationer registre-
ras.

WHO må på ledningsnivå ha varit föremål för uppre-
pad intern maktkamp, men organisationen som sådan 

hyser en adekvat och omfattande vetenskaplig kompe-
tens. Den kommer medlemsstaterna till del i form av in-
formation, statistik, rådgivning och rekommendationer. 
Detta tycks ha fungerat väl under coronakrisen. Men 
WHO har även, som sin föregångare i NF, ett allmänt 
mandat att tillsammans med medlemsstaterna bekäm-
pa sjukdomar. Särskilt viktigt är det att i möjligaste mån 
förhindra epidemier och pandemier. Detta har, som vi 
vet, inte fungerat beträffande covid-19, men detta beror 
mindre på egen förskyllan och mer på medlemsstaten 
Kinas senfärdiga agerande.

här kommer vi in på frågan om Kinas rättsliga ansvar för sin 
initiala mörkläggning av den pandemiska faran. Den 
10 december 2019 insjuknade en kvinna som sålde fisk på 
en djurmarknad i Wuhan. Några dagar senare inträffar 
ett nytt sjukdomsfall i samma område. Den 27 december 
identifieras ett nytt virus på ett sjukhus i området och de 
lokala hälsovårdsmyndigheterna informeras. Nu börjar 
mörkläggningen. En läkare berättar om saken på sociala 
medier, men hon beordras av myndigheterna att hålla 
tyst. Samtidigt grips och förhörs den visselblåsande och 
sedan nedsmittade läkaren Li Wenliang som lämnat lik-
nande uppgifter. De båda läkarnas uppgifter brännmärks 
som ”spridande av rykten”. Wuhans lokala hälsomyndig-

GÄSTKRÖNIKA

OVE BRING
Har Kina ett rättsligt ansvar för 
sin initiala mörkläggning av den 
pandemiska faran? Den kinesiska 
regimen kan i själva verket an-
klagas för brott mot folkrätten. 
Det anser Ove Bring, professor 
emeritus i internationell rätt. Han 
har verkat på Uppsala och Stock-
holms universitet och innan dess 
varit folkrättsrådgivare på UD.
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heter och politiska ledning är eniga om att dölja de då-
liga nyheterna. Li Wenliang avlider sex veckor senare av 
sjukdomen. 

Mörkläggningen kan emellertid inte upprätthållas i 
längden. Den 30 december informeras WHO i någon 
form om viruset. Den politiska ledningen i Peking måste 
då ha varit informerad och gett sitt samtycke till denna 
rapportering, uppenbarligen en ”underrapportering” ef-
tersom WHO:s generalsekreterare den 28 januari i ett 
möte med president Xi Jinping lovordar Kina för dess 
information om och kontroll av utbrottet. Kina har den 
20 januari förklarat nationellt nödläge, men det är ett 
nödläge som borde ha förklarats tre veckor tidigare och 
då kommunicerats till omvärlden. WHO borde i stället 
för lovord ha krävt en rapporteringsstandard av öppen-
het, snabbhet och adekvat information.

Den kinesiska regimen kan i själva verket anklagas för 
brott mot folkrätten. Visserligen finns det ingen för sta-
terna bindande hälsovårdsstadga men i den uppkomna 
situationen finns folkrättsliga krav på fullödigt samarbe-
te och ”due diligence” inför risken av gränsöverskridan-
de faror. FN-stadgans folkrätt innehåller en samarbets-
plikt, ”a duty to cooperate”, som ska fullgöras bona fide 
då mellanstatlig eller mänsklig säkerhet hotas. I linje 
med den internationella miljörätten föreligger vidare en 
icke-skaderegel, en ”no harm rule”, suveräniteten över 
det egna territoriet får inte missbrukas till skada för an-
dra länder. 

ett klassiskt rättsfall är Trail Smelter Arbitration Case, 
en skiljedomsprocess som ägde rum åren 1938–1941. I 
den kanadensiska staden Trail i British Columbia (nära 
gränsen till den amerikanska delstaten Washington) 
hade uppförts ett smältverk för bly och zink. I mitten 
av 1920-talet intensifierades verksamheten och två höga 
skorstenar uppfördes. Detta resulterade i ökade utsläpp 
av svavelhaltiga ångor och en större koncentration av 
svaveldioxid i luften. Den amerikanska regeringen häv-
dade att utsläppen genom övre luftströmmar fördes in 
över amerikanskt territorium och där orsakade skada 

för jordbruk och skogsskötsel. Krav på skadestånd fram-
ställdes och de båda regeringarna beslöt 1935 att låta 
frågan avgöras genom skiljeförfarande. I skiljedomen 
ålades Kanada skadeståndsskyldighet gentemot USA. 
Under folkrättens principer, hette det, hade ingen stat 
rätt att låta sitt territorium användas på så sätt att allvar-
liga skador uppkommer genom ångor eller rök på en an-
nan stats territorium. 

På Stockholmskonferensen om den mänskliga mil-
jön 1972 antogs en deklaration där princip 21 fastslog en 
skyldighet för staterna att inte förorsaka skada på miljön 
utanför eget territorium. Stockholmsdeklarationen var 
inte juridiskt bindande men bidrog ändå, menar jag, till 
uppkomsten av en sedvanerättslig regel med expansiv 
kraft.

Även nedrustningens folkrätt har bidragit till den sed-
vanerättsliga utvecklingen. Riskerna med radioaktiva 
nedfall till följd av kärnvapenprov ledde till det partiella 
provstoppsavtalet 1963. Här förbjöds framförallt kärn-
vapenprov i atmosfären över eget territorium eftersom 
spridningen av radioaktivt nedfall hotar människors häl-
sa i andra länder.

kina kommer naturligtvis inte att medge mea culpa, att man 
gentemot omvärlden försummat sitt ansvar att varsla i 
tid om den pandemiska faran. Eventuella krav på ska-
destånd kommer att avvisas. I stället försöker man från 
kinesiskt håll spela hjälparen i nöden genom sändningar 
av skyddsutrustning till Europa. Vissa skyddsvaror har 
dock visat sig vara av dålig kvalitet och har återsänts. 

Den juridiska utvärderingen av förloppet har ham-
nat i bakgrunden och det måste jag som folkrättsjurist 
beklaga. Inför framtida liknande händelser skulle WHO 
och statssamfundet behöva bekräfta den icke-skaderegel 
som vuxit fram. Så här får det inte gå till en gång till.

Ove Bring
Professor emeritus i internationell rätt

                     Coronakrisen,

världshälsoorganisationen och         frågan om folkrättsligt ansvar
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Den nya 
vardagen 

i coronans 
tidevarv

Advokatbyråerna och stora delar av 
rättsväsendet har varit snabba att 

ställa om sin verksamhet till en ny och 
radikalt annorlunda vardag under 

coronapandemin. Flera advokatbyråer 
ser en ändrad inriktning på upp

dragen. Samtidigt råder en avvaktande 
stämning och en undran om de 

långsiktiga konsekvenserna.
TEXT: EVA EKHOLM, TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER

FOKUS: CORONAKRISEN



ADVOKATEN NR 4 • 202024

dvokatverksamheten och rättsväsen-
det är inte förskonade från de om-
fattande förändringar i vardagen 
som har tvingats fram av corona-

pandemin. Kravet på social dis-
tansering gör att fler behöver 
arbeta och mötas på distans – 
även i sammanhang där det 

tidigare var självklart att ses 
på plats. Eftersom 

även milda symp-
tom innebär iso-
lering i hemmet, 

och i takt med att 
allt fler smittas, ökar också sjukskrivningar och VAB. 
Det påverkar i alla led och många domstolar skjuter 
upp mål som inte är brådskande. Utöver att klienter 
behöver vänta på att få sin sak prövad så kan långa 
väntetider leda till att medverkande parter glömmer 
detaljer i det inträffade. Och även om 
olika typer av restriktioner har varit 
begränsade i Sverige lyfter flera inter-
vjupersoner vikten av att värna rätts-
staten i oroliga tider.

Även om många advokatbyråer på-
verkas ekonomiskt när förhandlingar 
skjuts på framtiden så är det ingen av 
de byråer som Advokaten har inter-
vjuat som planerar nedskärningar. En 
byrå har tvärt om behövt rekrytera 
för att kunna ta hand om nya upp-
drag som har strömmat in. Flera ser 
dock en något ändrad inriktning på 
uppdragen.

Överlag finns en avvaktande stäm-
ning. Många, både inom branschen 
och bland klienterna, känner osäker-
het inför den snabbt uppkomna situationen och undrar 
hur länge den kommer att pågå och hur omfattande de 
långsiktiga konsekvenserna kommer att bli.

Advokatsamfundet arbetar för att ge stöd och råd 
samt bevaka advokatbyråernas intressen i den rådan-
de situationen. Bland de mest uppskattade åtgärderna 
finns riktlinjer kring arbetssätt och tillfälligt slopat krav 
på vidareutbildning.

DIGITALA ARBETSSÄTT
– Vi är verksamma i ett ganska vitt geografiskt område, 
så vi har sedan länge videomötesrum på alla kontor. 
Sedan finns ju också Teams, så det finns goda möjlig-
heter till fysiska digitala möten om man säger så, även 
mot domstolar. Vi har inte behövt göra några stora in-
vesteringar, men har köpt in fler bärbara datorer efter-
som den administrativa personalen inte regelmässigt 
har arbetat hemifrån tidigare. Vi vill att de också ska 
ha möjlighet beroende på vart utvecklingen tar vägen. 
Jurister är vana att kunna utföra arbete hemma om det 

passar, men nu har vi testat så att det verkligen funkar 
i skarpt läge även för den administrativa personalen, 
säger Hans Andersson, advokat och vd på Kaiding i 
Piteå, som har inriktning både mot affärsjuridik och 
brottmål/familjerätt.

– Jag tycker det funkar fint att jobba på distans och 
ha klientkontakter på distans, jag tycker inte att det har 
lett till någon nämnvärd försämring. Och vi har haft de 
verktyg som behövs sedan tidigare, säger Patrik Kal-
man, advokat och delägare på Trägårdh i Malmö/Lund 
som har inriktning affärsjuridik.

– Det finns tekniska möjligheter till samtal med kli-
enter utan att man träffas fysiskt, men det är svårare 
att etablera en personlig kontakt och skapa förtroende 
på detta sätt. Med befintliga klienter fungerar det, med 
nya klienter är det en sämre lösning. Om klienten och 
jag har exempelvis ett Skypemöte, så tycker jag inte 
att den delen av förberedelsearbetet blir så lidande. 
Det är visserligen inte idealiskt, men i proportion till 

vad man riskerar om en part är sjuk 
så är det försvarligt och oundvikligt. 
Om klienten och jag deltar i förhand-
ling via länk har det tyvärr ofta nega-
tiv inverkan på rättens möjlighet att 
bedöma klientens trovärdighet, säger 
Louise Gunvén, advokat och delägare 
på KRIM advokater, som är en brott-
målsbyrå.

NYA KRAV PÅ LEDARSKAPET
När stora delar av personalen arbe-
tar på distans ökar kraven på ledar-
skapet.

– Det är en tätare kontakt, med mer 
chefande än tidigare. Det är naturligt-
vis för att saker händer så fort, annars 
blir man kanske frånsprungen. Sedan 

är det de enskilda kontorscheferna på respektive ort 
som ansvarar för att arbetsleda kontoren, säger Hans 
Andersson.

– Vi följer upp mycket mer nu vad medarbetare gör 
på daglig basis så att ingen blir glömd hemma – och 
också för att veta vad folk arbetar med, vad de har för 
planer och att det är en vettig arbetsbelastning och vet-
tiga arbetsuppgifter. Den nuvarande situationen kräver 
ett mer aktivt ledarskap. Det är också viktigt att vi le-
dare inte bara ringer när det är jobb, utan att vi också 
kollar hur folk mår och att motivationen och engage-
manget hålls uppe. En annan viktig punkt är att ha en 
tydlig plan för kommunikation och kontinuerligt hålla 
medarbetare informerade om vad som händer på fö-
retaget. Det kan ju bli lite ensamt och långtråkigt att 
sitta hemma, säger Kristina Einarsson, advokat och ma-
naging partner på Setterwalls i Stockholm som har in-
riktning affärsjuridik.

Inflödet av ärenden påverkas under den pågående 
krisen. Det märks främst för de affärsjuridiska byrå-
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”Jag tycker det funkar 
fint att jobba på distans 
och ha klientkontakter 

på distans, jag tycker 
inte att det har lett 

till någon nämnvärd 
försämring.” 

patrik kalman
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erna där fler klienter ställer frågor och behöver stöd 
rörande arbetsrätt och obestånd.

– Vi advokatbyråer tenderar ju att göra skiftande sa-
ker i olika konjunkturer. Om börsintroduktionerna nu 
går ner är det annat som går upp i stället, så vi får an-
passa vår verksamhet. Vi lär oss väldigt mycket ny ju-
ridik nu genom nya frågeställningar, 
och det är lärorikt att vara med om en 
krissituation. Så rent professionellt är 
det utvecklande, men det överväger 
naturligtvis inte allt annat som föl-
jer av situationen, säger Kristina Ei-
narsson.

– Det är främst på transaktionssi-
dan som vi har sett viss negativ på-
verkan, men inte så att vi har behövt 
ändra bemanningen. Däremot har vi 
ett ökat inflöde av uppdrag när det 
gäller insolvensrätten, främst konkur-
ser och företagsrekonstruktioner. Där 
har vi på kort tid behövt anställa nya 
jurister för att kunna ta hand om de 
nya uppdragen, säger Patrik Kalman.

Det är inte bara själva arbetet som 
påverkas av den rådande situationen, 
utan även utbildningsrutiner. En ge-
mensam uppfattning bland intervju-
personerna är att det kommer att stäl-
las högre krav på advokatbyråerna att 
själva tillgodose det behov som finns och att de kom-
mer att behöva hålla fler internutbildningar. Fler ut-
bildningar och seminarier väntas också hållas via di-
gitala lösningar.

SMITTSKYDDSÅTGÄRDER
Hans Andersson pekar på att gränsdragningen för sjuk-
dom är svårare nu än annars. De som är sjuka ska gi-
vetvis ta det lugnt så de kan bli friska så fort som möj-
ligt. Men det finns mellanlägen, då man är feberfri men 
kanske har lite rethosta och normalt skulle ha gått till-
baka till arbetet. Där har byrån sagt att var och får 
göra en självskattning. Om man tycker att man är så 
pass frisk att man normalt hade gått till jobbet, då sä-

ger man till kontorschefen att nu kan ni lägga arbets-
uppgifter på mig.

Samtliga intervjuade byråer har haft personal med 
symptom och misstanke om covid-19. Råden om att 
stanna hemma vid minsta symptom följs strikt och 
även i övrigt utförs mer arbete, även klientkontakter, 

på distans. Nya rutiner har också in-
förts, som smittsäkrare sätt och tid-
punkter att ta sig till jobbet och ut-
ökad städning.

– För att skydda kontorspersona-
len undviker vi advokater att gå dit 
under kontorstid eftersom vi har så 
många externa kontakter. Vi undviker 
i möjligaste mån klientbesök på kon-
toret, vilket skapar en väldigt speciell 
situation. Ofta behöver vi ha relativt 
långa möten, där en massa handling-
ar ska gås igenom. Det går inte på ett 
café, för folk lyssnar. Vi kan inte hel-
ler göra det på en långpromenad för 
då kan vi inte titta på handlingarna. 
Det är problematiskt, säger Louise 
Gunvén.

Hon ser också problem med smitt-
skyddsrisker i det dagliga arbetet. 
Både i den utsatta miljön på arres-
ter och häkten och vid domstolsför-
handlingar.

– Det verkar inte finnas någon klar strategi. Naturligt-
vis kan man fortfarande vara tvungen att hålla förhör, 
men man anpassar inte lokalerna eller förhållandena 
till den nya situationen. Och i rättssalen kan domaren 
säga ”försök att hålla lite avstånd”. Samtidigt är det 
ibland så många aktörer att man måste sitta 50 centi-
meter ifrån varandra under flera timmar eller en hel 
dag, med samma luft som går runt. Och jag måste oav-
sett sitta nära min klient för att kunna konferera och 
samråda utan att andra hör. Det skulle också bli oerhört 
avståndstagande att sitta 1½–2 meter ifrån klienten. Det 
är en lojalitetsfråga att visa att ”jag tar inte avstånd”, 
säger Louise Gunvén.

Både affärsjuridiska och humanjuridiska byråer har 

”De långsiktiga konse-
kvenserna beror på hur 
länge den akuta krisen 
kommer att pågå innan 
det blir ett mer normalt 
läge och kanske en mer 
allmän lågkonjunktur. 
Typiskt sett innebär en 

lågkonjunktur färre 
affärer och en annan 

typ av juridik.” 
hans andersson

l Europakonventionens artikel 15 
ger möjlighet att avvika från 
konventionsförpliktelser vid nöd-
läge, i den utsträckning som är 
oundgängligen nödvändig. Flera 
länder har meddelat beslut om att 
använda artikeln, bland annat för 
begränsning av människors fria 
rörlighet.
l Europadomstolen för mänskliga 
rättigheter, ECHR, har förlängt 
vissa processuella tidsfrister. 

Domstolen minimerar personalens 
fysiska närvaro. Vissa uppgifter 
som inte kan utföras på distans 
och som inte är kritiskt brådskan-
de skjuts upp.
l EU-domstolen förlänger frist-
erna för att väcka talan och ge 
in överklagande med en månad 
– dock inte för förfaranden som 
ställer särskilda krav på skynd-
samhet. Den dömande verksam-
heten fortsätter, mål som ställer 

särskilda krav på skyndsamhet 
ges prioritet. Förhandlingar som 
är planerade att hållas under 
perioden till och med den 30 april 
skjuts upp.
l CCBE uppmärksammar i ett 
brev till EU-kommissionen hot mot 
rättsstatsprincipen samt civila och 
mänskliga rättigheter. Det gäller 
i synnerhet begränsningar av fri 
rörlighet som, om än nödvändiga, 
kan begränsa tillgång till rättvisa.

l IBA har publicerat en check- 
lista för advokatbyråer, bland 
annat vad gäller smittskydds-
åtgärder samt stöd och hjälp till 
klienter.
l IBA:s Human Rights Institute 
(IBAHRI) har gjort uttalanden med 
anledning av hur myndigheter 
och regeringar i vissa länder be-
går överträdelser av mänskliga 
 rättigheter med covid-19 som 
förevändning.

EXEMPEL PÅ COVID-19-ÅTGÄRDER FRÅN INTERNATIONELLA ORGAN

Hans Andersson.

Kristina Einarsson.
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sett en ökning av inställda förhandlingar, men med 
tyngdpunkt på brottmål och inte i alla delar av landet.

– När det gäller förordnandedelen och framför allt 
brottmålen så sätts det ut färre förhandlingar i tings-
rätterna. Det är mest olika typer av förtursmål. Andra 
delar i rättskedjan påverkas också, poliser och åklaga-
re tappar i kraft och utredningsförmåga på grund av 
sjukfrånvaro och så vidare. Signalerna från polisen är 
också att eftersom folk inte är ute i samma utsträckning 
blir det färre brott. Jag tror att vi kommer att uppleva 
en nedgång som kan påverka likviditeten för mindre 
byråer som sysslar enbart med den typen av juridik, 
säger Hans Andersson.

– Jag personligen har inte haft förhandlingar som har 
blivit inställda och framflyttade. Men rent allmänt så 
är det en enorm anspänning för en person som kanske 
redan har väntat 1–1½ år på sin huvudförhandling, och 
haft ett datum i kanske ett halvår som man har fokuse-
rat på och nästan skjutit upp resten av livet till efter den 
förhandlingen … och sedan blir det uppskjutet. Det kan 
i värsta fall bli ytterligare ett halvår eller ett års väntetid 
i de förhandlingar som nu blir uppskjutna. Det inne-
bär ett enormt lidande för en person, oavsett om det 
är en målsägande eller en tilltalad, att vänta så länge 
på ett avgörande. Och det tillkommer en problematik 
med att alla parter och vittnen får svårare att minnas 
detaljer allteftersom tiden går, säger Louise Gunvén.

LÅNGSIKTIGA KONSEKVENSER
Gemensamma reflektioner är att situationen är svår 
att överblicka, både på kort och lång sikt. Mycket be-
ror på hur länge vi kommer att påverkas av smitta och 
skyddsåtgärder – och hur pass kraftig påverkan blir 
på konjunkturen när vardagen kan börja återgå till det 
normala.

– Det kanske inte blir samma tillväxt i branschen som 
det har varit under senare år. Advokatbyråer kan också 

komma att göra lite andra saker, det blir mer fokus på 
annan typ av affärsjuridik än högkonjunktursjuridik, 
så att säga. Men det beror lite grann på hur länge det 
här pågår och hur svårt det är att komma igång igen, 
för ju längre ekonomin står still, desto svårare kom-
mer det att bli att få hjulen att snurra igen, säger Kris-
tina Einarsson.

– De långsiktiga konsekvenserna beror på hur länge 
den akuta krisen kommer att pågå innan det blir ett 
mer normalt läge och kanske en mer allmän lågkon-
junktur. Typiskt sett innebär en lågkonjunktur färre 
affärer och en annan typ av juridik. Det kanske blir en 
ökning av tvister så att man får stärka upp den sidan. 
När karantänen väl är förbi tror jag att förordnandejuri-
diken kommer tillbaks. Den är inte så konjunkturkäns-
lig, nedgången där är mer direkt knuten till smittan som 
sådan. För obeståndsjuridiken kommer det troligen att 
vara ett mycket större inflöde under en förhållandevis 
lång tid framöver. Då får man se till att stärka den si-
dan, antingen genom omflyttning av befintlig perso-
nal eller genom nyrekrytering, säger Hans Andersson.

En positiv följd av krisen kan vara ökad flexibilitet. 
Inte minst för att acceptansen för distansarbete har 
ökat, och nya insikter har nåtts om hur väl det faktiskt 
fungerar i många sammanhang.

– Är det något positivt man kan framhålla, så tror jag 
att vi kommer att bli mycket bättre på att hålla digita-
la möten, vilket ur miljöhänseende naturligtvis är bra. 
Jag tror det kan vara många som har dragit sig för det 
innan, men vänjer man sig så blir det ju en del i varda-
gen, säger Patrik Kalman.

Han tillägger att i krisens spår kan det bli fler tvis-
ter, bland annat därför att fler får problem med att le-
verera enligt avtal. Han bedömer också att en långsik-
tig konsekvens blir att man i avtal kommer att ta höjd 
för risken för pandemier på ett annat sätt än vad man 
har gjort hittills. ¶

Utlands
advokaterna: 
Undantags
tillstånd 
begränsar 
advokat
verksamheten 
– vänd!

Samtliga intervjuade 
byråer har haft perso-
nal med symptom och 
misstanke om covid-19.
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Går det att bedriva något som liknar 
normal advokatverksamhet under de 

hårda restriktioner som råder i Italien och 
Spanien? Två lokala advokater berättar.

FOKUS: CORONAKRISEN

 Vi är i tvångskarantän sedan sex 
veckor, men vår byrå hade valt 
det redan en vecka innan. Alla 

arbetar hemifrån, klientmöten sker 
via telefon och videokonferens, sä-
ger Massimo Caiazza, svensk och 
italiensk advokat verksam i Milano.

– Vi har haft undantagstillstånd – 
larmtillstånd heter det rent legalt – i 
drygt en månad. Det är viktigt att följa 
det ständiga flödet av nya regler som 
kommer från myndigheterna, säger 
Jonas Nordgren, svensk och spansk 
advokat verksam i Málaga.

Sedan en månad tillbaka har i prin-
cip alla rättegångar ställts in i Spa-
nien. Det är också omöjligt att inge 
skrivelser till domstolar, förutom i vissa skyndsamma 
ärenden som kvinnofridsbrott, häktningar och liknan-
de. Det digitala system som används för att inge stäm-
ningsansökningar har stängts ner.

– I Spanien är det ofta så att om du inte processar i 
domstol, så spenderar du väldigt mycket tid hos nota-
rius publicus. I princip allt viktigt i Spanien görs inför 
notarius publicus, och de har också i princip stängt. 
De formaliserar vissa urkunder och handlingar, men då 
ska det vara brådskande, det är i princip hälsoskäl som 
gäller för att man ska kunna skriva någonting. Så alla 
sitter plötsligt och jobbar hemifrån och försöker vara 
produktiva, men man kan egentligen inte formalisera 
några transaktioner, agera i domstol eller agera inför 
notarius publicus, berättar Jonas Nordgren.

För Massimo Caiazza är det största bekymret att få 
internetanslutningen att fungera tillräckligt bra från 
hemmet. Han har visserligen fiber, men det finns stun-

der av överbelastning eftersom så många arbetar hemi-
från. Vid sidan om detta finns också en ekonomisk oro.

– Jag bara väntar och ser när det smäller ekonomiskt. 
Jag har i och för sig arbetat mycket under den här pe-
rioden, men nu ser vi att det bromsar. Italienska före-
tag har huvudsakligen vänt sig till oss för att få krisråd-
givning. Och man kan inte räkna med någon betalning 
från italienska klienter på lång tid. Vi har ett kollektivt 

jätteproblem: alla är försiktiga, för att 
inte säga rädda, att betala leverantö-
rer, för att inte själva riskera att bli 
utan pengar. Det förlamar ekonomin, 
vilket drabbar hårdare än själva lock-
down. Nu försöker man främja kredit-
givning, men det går trögt. Det finns 
kriminella organisationer som lånar 
ut pengar och de är snabbare än sta-
ten så det måste fram alternativa lös-
ningar, säger Massimo Caiazza.

ADVOKATSAMFUND BEVAKAR 
RÄTTSSÄKERHET
Även Jonas Nordgrens byrå har för-
hållandevis mycket att göra, delvis 
gamla ärenden, men det dyker också 
upp väldigt mycket nya frågor.

– Med anledning av undantagstillståndet måste ar-
betsrättsliga frågor tolkas, vårdnadsuppgörelser om 
barn, alla avtal och så vidare. Så det är ganska mycket 
att göra just nu och jag räknar med att boutrednings-
ärendena kommer att öka, likaså ärenden där det gäl-
ler att driva in fordringar för konkursbon, säger Jonas 
Nordgren.

Han tycker att det är märkligt att så mycket har satts 
på paus, framför allt på domstolarna.

– Mängden mål efter undantagstillståndet kommer 
att vara massiv. Dessutom är spanska domstolar gene-
rellt inte kända för att vara snabba i sin handläggning, 
påpekar Jonas Nordgren.

Han tror att rättssäkerheten kan bli eftersatt när man 
ska börja gå igenom den enorma mängd ärenden som 
kommer att uppstå när restriktionerna lättar. De spanska 
advokatsamfunden är mycket aktiva i debatten för att se 
till att rättssäkerheten inte sätts ur spel eller eftersätts.

UTLANDSADVOKATERNA

”Våra grundläggande 
friheter enligt 

grundlagen har 
suspenderats, fri rörlig-

het, att kunna lämna 
landet, ja, till och med 
att lämna sin bostad.” 

massimo caiazza

Undantagstillstånd begränsar
      advokatverksamheten

Jonas Nordgren.
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– Digitalisering kan vara ett steg på vägen för att 
snabba upp processerna. Vi har precis fått meddelan-
de om att kunna företräda klienter i utlänningsrättsliga 
ärenden via en särskild e-legitimation som alla span-
ska advokater har och som gör att vi kan representera 
tredje man, säger Jonas Nordgren.

HÅRDA KONTROLLER ÄVEN I ITALIEN
– Våra grundläggande friheter enligt grundlagen har 
suspenderats, fri rörlighet, att kunna lämna landet, ja, 
till och med att lämna sin bostad. Vi får endast gå ut 
för att handla mat och medicin, och cigaretter för dem 
som röker. Vi måste bära med oss ett intyg med upp-
gift om bostadens adress, affärens adress, att vi inte är 
smittade eller har varit i kontakt med smittade, att vi 
känner till samtliga restriktioner. Det har funnits fyra 
versioner av intyget, så varje gång måste man kolla 
och ladda ner den senaste versionen. Om polisen ser 
att man lämnat falska uppgifter blir man polisanmäld. 
Det är inte lätt för en advokat att begripa alla regler, 
men ännu svårare för vanliga människor, säger Mas-
simo Caiazza.

Hittills har tiotusentals polisanmälts för överträdel-
se av restriktionerna. Nu införs en administrativ sank-
tion på flera tusen euro i stället för att registrera ett 

brott som ska processas någon gång i framtiden. Om 
en smittad har ett personligt föreläggande om karantän 
kan personen få hårda straff, upp till flera års fängelse.

Det är svårt att veta hur nuvarande omständigheter 
kommer att påverka det redan överbelastade italienska 
rättssystemet i framtiden.

– Situationen drabbar den som har rätt och gynnar 
den som har fel. Mina kolleger och jag arbetar för fullt, 
det borde även domare kunna göra. Alla frister är sus-
penderade och alla förhandlingar ställs in trots att det 
finns ett digitalt system sedan tio år tillbaka. Staten gör 
fel som bara ställer in rättvisan, för just nu behöver de 
svaga skydd, säger Massimo Caiazza.

Han hjälper nu företag med frågor relaterade till pan-
demin, som hantering av force majeure i avtalsrättsliga 
förhållanden och arbetsgivarens nya skyldigheter för 
att skydda sina anställda. Han fokuserar också myck-
et på GDPR.

– Nu måste arbetsgivare hantera nya personuppgif-
ter, exempelvis kroppstemperatur som måste tas vid 
arbete på plats och kontroll av distansarbete. Det är 
svårt utan rättsfall som vägledning att tillämpa rätts-
principer som inte var tänkta i en sådan situation. Det 
är tragiskt med pandemin, men spännande att kunna 
hjälpa företagen, avslutar Massimo Caiazza. ¶

Vad händer 
med rätts
säkerheten 
under 
pandemin? 
– vänd!

Massimo Caiazza 
arbetar hemma, med 
sin 18 månader 
gamla hund Lina vid 
sin sida. På grund av 
karantänsreglerna får 
hunden bara rastas i 
trädgården – den som 
inte har trädgård får 
gå ut med sin hund 
200 meter från bosta-
den. I bostaden finns 
även hustrun, sonen 
som blev strandsatt 
då han var hemma 
över sportlovet, 
dottern och hennes 
pojkvän samt 
familjens katt.
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Ur ett internationellt perspektiv är det 
inte ovanligt att rättssäkerheten åsido 
sätts i krissituationer. Under rådande 

omständigheter finns också exempel på 
länder som inför till synes godtyckliga 

begränsningar i medborgares rättigheter, 
med pandemin som täckmantel.

FOKUS: CORONAKRISEN

 Flera av de advokater som Ad-
vokaten har pratat med under-
stryker vikten av att bevaka 

rättssäkerheten under och efter den 
pågående pandemin – både interna-
tionellt och i Sverige. Här i Sverige 
rör farhågorna just nu inte smitt-
skyddsrestriktioner i första hand – 
även om vi har sett inskränkningar i 
mötesfriheten. Regeringen fick ock-
så omarbeta förslaget till den nya lag 
som under en period ger regeringen 
utökade befogenheter att vidta ome-
delbara åtgärder i kampen mot co-
ronasmittan. Enligt det omarbetade 
förslaget ska riksdagen i efterhand 
kunna pröva varje vidtagen åtgärd.

De intervjuade advokaterna uttrycker framför allt 
oro över hur det redan hårt belastade rättssystemet 
utsätts för än högre påfrestningar, vilket leder till att 
utredningar drar ut på tiden och rättegångar skjuts upp. 
Prioritet ges till mål där personer sitter frihetsberövade 
och ungdomsmål.

– Pandemin slår mot rättsväsendet. Inte minst för 

att det blir ytterligare fördröjning i mål som redan har 
väntat länge. Det innebär i praktiken att målsägande, 
tilltalade och vittnen – alla i lika mån – ytterligare hin-
ner glömma detaljer kring det som hänt. Det är en fara 
för rättssäkerheten, utöver att parterna behöver vänta 
på att få sin sak prövad, säger Louise Gunvén, advo-
kat och delägare på brottmålsbyrån KRIM advokater.

Om någon part blir sjuk blir det en belastning för 
domstolarna att pröva om det enskilda ärendet ska stäl-
las in och skjutas upp eller inte. I vanliga fall krävs det 
sjukintyg men det går i nuläget inte att få med covid-19. 
Och det är inte bara domstolarna utan hela organisa-

tionen runt omkring: åklagare, polis, 
NFC (nationellt forensiskt centrum). 
När en del påverkas, då drabbar det 
hela kedjan och försiktighetsfaktorn 
kring smittan gör att många är borta. 
Just NFC har länge varit en propp när 
det gäller brottmål.

– Folk sitter häktade med restriktio-
ner i månader, de får inte prata med 
någon, får inte träffa någon, de får gå 
ut en timme om dagen. De har ofta 
suttit häktade i flera månader med 
enbart motiveringen att man väntar 
på NFC:s analys. NFC är sedan tidi-
gare oerhört överbelastat med ären-
den. När de, och andra utredningsen-
heter, börjar få en högre sjukfrånvaro 
blir det en enorm påfrestning och be-

lastning på rättsväsendet, men framför allt på de män-
niskor som sitter frihetsberövade, understryker Lou-
ise Gunvén.

KARANTÄN KAN DRABBA FÖRBEREDELSER
Det är inte bara utdragna utredningar och uppskjutna 
rättegångar som är ett problem, utan även konsekven-

Vad händer med

”Allting: suckar, 
minspel, närvaro … 

det är mycket som inte 
ryms på en skärm eller 

i telefon. Det är också 
någonting som slår till-
baka på våra klienter.” 

louise gunvén

Under åren 2017–2019 ställde landets tingsrät-
ter i snitt in 21,4 % av rättegångarna. Den siff-
ran har stigit kraftigt sedan spridningen av det 
nya coronaviruset har ökat i Sverige. Vecka 16 i 
år ställdes 36,2 % av tingsrättsförhandlingarna 
in. Även i andra instanser har antalet inställda 
förhandlingar ökat. För respektive instans gäl-
ler följande siffror under perioden 2017–2019/
vecka 16: kammarrätt: 23,2 %/35,3 %, hovrätt: 
15,7 %/31,6 %, förvaltningsrätt: 16,3 %/22,0 %. 

Statistiken avser det datum/den vecka 

 förhandlingen skulle ha ägt rum. Det innebär 
att om en domstol tar beslut om att ställa in 
en framtida förhandling syns det först senare 
i statistiken. I statistiken går det inte att utläsa 
orsak, målkategori eller när beslutet togs 
om att ställa in förhandlingen – om det var 
samma dag eller månader i förväg. Domstols-
verket anger dock i en pressrelease att det 
framför allt är brottmålsförhandlingar som 
ställs in.

Skälen till att förhandlingen ställs in skiftar. 

Det kan bero på sjukdom hos domstolens 
personal eller hos parter och vittnen. Det kan 
också bero på bristande delgivning, att ett mål 
avgjorts på handlingarna eller att en förlikning 
har nåtts. 

Det går inte att säga hur många förhand-
lingar som har ställts in just på grund av coro-
nakrisen. Men det finns enligt Domstolsverket 
en tydlig tendens, med en markant ökning av 
antalet inställda förhandlingar sedan vecka 12.

Källa: Domstolsverket 

INSTÄLLDA RÄTTEGÅNGAR

Louise Gunvén.
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serna av att personer som uppvisar symptom på co-
vid-19 behöver hålla sig i karantän.

– Det blir svårt för sjuka klienter att aktivt medverka 
i exempelvis arbete med bevisuppgifter och planering 
av mål där det finns frister. Om man inte har diskute-
rat ärendet grundligt i ett tidigt skede, så att advokaten 
har en bra överblick över dessa frågor, finns det risk att 
klienten – om domstolen inte beviljar anstånd – inte 
har möjlighet att medverka fullt i sitt eget ärende, sä-
ger Louise Gunvén.

Angående sjukdom så har den som sitter frihetsbe-
rövad givetvis rätt till vård, men det är inte alltid själv-
klart att behovet tillgodoses. Enligt Louise Gunvén fick 
hon och hennes advokatkollegor även innan pandemin 
bråka med häktena för att personer ska få vård.

Hon har också märkt att vittnen som hon vill åberopa 
inte vågar komma till domstolen på grund av smittrisk.

– Det betyder att deras vittnesmål tas upp per tele-
fon, vilket i sin tur betyder att det kommer att få ett 
lägre bevisvärde. Det blir inte ett lika trovärdigt vitt-
nesmål eller utsaga om en person är tvådimensionell 
på en skärm eller – ännu värre – per telefon, som när en 
person finns i salen och rätten själv kan skapa sig en be-
dömning av den tredimensionella människan. Allting: 
suckar, minspel, närvaro … det är mycket som inte ryms 
på en skärm eller i telefon. Det är också någonting som 
slår tillbaka på våra klienter, fortsätter Louise Gunvén.

SVÅRT ATT HÅLLA DISTANSEN
På ett mer subtilt plan kan även kraven på social distans 
spela in – och vara omöjliga att upprätthålla. Utöver 
att klienten måste kunna samråda med advokaten un-

der pågående förhandling, utan att andra hör, så sänder 
ett fysiskt avstånd signaler till både klient och övriga 
parter i rättssalen.

– Innan jag blev advokat och fick möjlighet att ta upp-
drag som offentlig försvarare tillbringade jag flera år 
”på andra sidan” som målsägandebiträde. Jag lade mär-
ke till advokater som ibland vände sig halvt bort ifrån 
sin klient, eller lutade sig bort likt ett V från klienten. 
Det var säkert omedvetet, men jag tänkte att det var 
en så tydlig markör. Jag lovade mig själv att aldrig nå-
gonsin göra det, säger Louise Gunvén.

I förhörssituationer försöker hon hålla avstånd, 
men hon menar samtidigt att det påverkar klient-
kontakten:

– Som advokat träffar du människor som är väldigt 
utsatta. Ibland har du bara minuter på dig att etable-
ra ett förtroende och skapa en personlig relation. Det 
handlar ofta om att man ska påbörja ett polisförhör och 
har två minuter på sig att förklara vem man är, vad som 
ska hända, och försöka ta reda på vad det finns för in-
ställning, säger Louise Gunvén.

Hon berättar att hon som nybliven advokat gick en 
kurs, med en erfaren försvarsadvokat. Han sa att när 
du kommer in i arresten, oavsett vilket skick klienten 
än är i, då tar du personen i hand. Det är helt grund-
läggande att visa att du är med klienten i vått och torrt, 
gott och ont.

– Vi advokater är vana vid detta: när vi träffar en kli-
ent, då ser vi personen i ögonen och tar i hand. Det är 
ett väldigt snabbt sätt att etablera en relation som vi 
blir lite berövade nu. Det kanske låter som en futtig sak, 
men det är viktigt, avslutar Louise Gunvén. ¶

Rikspolis 
chefen och 
riksåklagaren 
– vänd!

rättssäkerheten?

Under rådande omstän-
digheter finns också 
exempel på länder som 
inför till synes godtyck-
liga begränsningar i 
medborgares rättighe-
ter, med pandemin som 
täckmantel. Bedömare 
oroas av att utveck-
lingen i Turkiet ska 
försämras ytterligare. 
Mc-poliser i Istanbul, 
Turkiet.
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Rikspolischef Anders Thornberg beskriver 
coronapandemin som en extraordinär 

händelse, som Polisen tagit extra höjd för.  

FOKUS: CORONAKRISEN

 Vi använder ofta trafikljus som symboler, och 
vi har läge grönt för närvarande, säger Anders 
Thornberg och berättar att normalt sett leds 

arbetet i linjen, men när det händer något större går 
Polisen upp i nationell särskild händelse. Den leds av 
en nationell stab som samordnar arbetet och så har 
Polisen regionala staber som hanterar det regionala 
arbetet i de sju polisregioner som finns. Thornberg 
betonar att Polisen har stor vana vid att hantera extra-
ordinära händelser:

– Vi känner att vi står starka i den här coronapan-
demin. Vi följer utvecklingen noga, och vi har vidtagit 

förberedelser för att hantera de uppgifter som särskilt 
ligger på Polismyndigheten vid en pandemi. 

BROTTSLIGHET PÅVERKAS
Som en följd av coronakrisen bedömer Polisen att 
brottsligheten minskat med drygt 4 procent, där ned-
gången är störst inom brottsområdena våldsbrott på 
allmän plats, trafikbrott och bedrägeri. Även tillgrepp 
i butik har minskat.

– Men den grova brottsligheten fortsätter. De verkar 
inte vara bekymrade över coronapandemin. Däremot 
kanske deras marknad blir sämre om det blir sämre till-
gång på vapen och narkotika från utlandet, säger An-
ders Thornberg, som också oroas över att krisen kan 
leda till en ökning av våldsbrott i nära relationer mot 
särskilt utsatta, kvinnor och barn. 

– När man hålls hemma under karantänliknande för-
hållanden och har en större närvaro i hemmet så vet vi 
av erfarenhet att det kanske dricks mer alkohol och det 

Coronakrisen har hittills inte påverkat 
rättssäkerhet och rättstrygghet, 

anser riksåklagare Petra Lundh. 
Vissa kommer dock att få vänta lite 

längre på sina förhandlingar.

FOKUS: CORONAKRISEN

 Enligt Petra Lundh är den största utmaningen för 
Åklagarmyndigheten att cheferna i myndigheten 
är extra arbetstyngda eftersom det är tufft att ar-

betsleda medarbetare som sitter mycket mer utspridda 
än vad man är van vid. Många arbetar nu på distans 
hemifrån. Enligt Petra Lundh löper ändå åklagarnas 
arbete på väldigt bra med tanke på omständigheterna. 

– Vi har en krisledningsgrupp som har möte varje 
dag och vi har gjort riskbedömningar på olika sätt, sä-
ger Petra Lundh. 

Myndigheten var mitt inne i ett skede där många nya 
åklagare just anställts. Just nu får de vänta på den ut-
bildning som nya åklagare vanligen får. I stället satsar 
man på vissa försökskurser digitalt. 

Åklagarmyndigheten har än så länge låga sjuktal, be-
rättar Petra Lundh. En dryg tredjedel av personalen 
arbetar hemifrån och vilka som gör det varierar från 
dag till dag. Med undantag för vissa förhandlingar kan 
i stort sett allt arbete göras på distans. Enligt Petra 
Lundh fungerar kontakterna bra med andra myndig-
heter som domstolar och polis.

– Vi har olika samverkansnivåer, bland annat har 
myndighetscheferna från Polisen, Säkerhetspolisen, 
Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvår-
den och Rättsmedicinalverket en veckoavstämning.

På vissa domstolar löper verksamheten i princip på 
som vanligt, även om det är lite mer som ställs in, med-
an på andra håll, främst vid vissa Stockholmsdomstolar, 
så tar man i princip bara brådskande mål. 

– Det här har gjort att många av våra åklagare, efter-

”Vi står starka”

”Vi får dra vårt strå till stacken”

RIKSPOLISCHEF ANDERS THORNBERG

RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH
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kan uppstå irritation, det kan leda till våld mot kvin-
nor och barn. Det har vi särskild uppmärksamhet mot, 
säger Anders Thornberg, som trycker på vikten av att 
man kontaktar polis om man hör ljud, bråk eller skrik 
och om det finns anledning till oro. 

RESURSER FLYTTAS
Enligt Thornberg har Polisen haft något förhöjda sjuk-
tal, men de är i dagsläget på en hanterbar nivå och har 
ingen stor påverkan på Polisens förmåga. Polisen har 
förstärkt sin it-kapacitet vilket gör att betydligt fler kan 
arbeta hemifrån. Man har också tagit fram planer för att 
40–50 procent av personalen skulle vara frånvarande 
till följd av sjukdom. Eftersom Polisen är en nationell 
myndighet numera kan resurser flyttas.

– I takt med att vi eventuellt blir färre får vi priori-
tera om. Liv och hälsa kommer alltid först, sedan får 
man prioritera i fallande ordning. Vi kör faktiskt för 
fullt med Operation Rimfrost i Malmö och Uppsala. 

Som en följd av krisen har man inom Polisen fört 
över vissa resurser i form av gränspoliser och pass-
handläggare, som har snabbutbildats för andra upp-
gifter. 

– Vi flyttar om de anställda för att jobba med områ-
den där det finns stora balanser. 

VIDTAGIT SKYDDSÅTGÄRDER
Thornberg konstaterar att poliser på fältet och med-
arbetare som bemannar receptioner kan bli utsatta för 
smitta. Därför har Polisen vidtagit skyddsåtgärder. Han 
betonar att Polisen aldrig kan vika ner sig. 

– Som högsta ansvarige för Polisen i Sverige uppskat-
tar jag verkligen hur allmänheten har hanterat detta. 
En ovanlig uppgift vi fått, och en som skulle kunna bli 
svårhanterlig,  är att begränsa antalet personer vid all-
männa sammankomster, möten som är grundläggande 
i en demokrati och regleras i grundlag. Vi tycker att det 
har efterlevts på ett väldigt bra och klokt sätt. ¶

som det är färre förhandlingar, nu går igenom äldre 
ärenden och mål och jobbar ner våra balanser. 

GER LÄRDOMAR
En svårighet vid hemarbetet är arbetsmiljön, till ex-
empel att inte kunna ha dubbla skärmar som man har 
på kontoret. 

– Men annars tycker jag att det har fungerat väldigt 
bra,  vi har fått in rutiner och haft möjlighet att testa 
nya flexibla arbetssätt i vardagen, säger Petra Lundh 
som tror att när coronakrisen är över kommer man att 
kunna dra lärdomar av dagens arbetssätt.

– Inte minst detta med att mötas digitalt, det tror jag 
kommer att bli vanligare. Även om vi faktiskt har an-
vänt det mycket tidigare också, så är det annorlunda nu 
när i princip alla möten är digitala, kommenterar hon.

Petra Lundhs uppfattning är att krisen hittills inte 
påverkat rättssäkerhet och rättstrygghet.

– Vissa kommer dock att få vänta lite längre på sina 
förhandlingar. Man vill ju att de personerna som är inne 

i en process ska få sin dom så snart som möjligt. Det 
gäller både tilltalade och målsägande. Det är så klart 
bekymmersamt, men vi kan inte göra så mycket, utan 
vi får helt enkelt jobba på så mycket det går. 

SKAPAR OSÄKERHET
Åklagarmyndigheten kan hålla ut till sommaren och 
ännu längre om det behövs, bedömer Petra Lundh. Men 
ju längre krisen pågår, desto svårare blir det. 

– Sedan är det också bekymmersamt, och det gäller 
för hela samhället, att vi inte vet hur det blir med re-
surser till rättsväsendet framöver. Där kände väl vi att 
vi var på god väg, eftersom vi har haft ett budgetbe-
slut med beskedet att vi ska bemanna upp, säger Petra 
Lundh och tillägger:

– Det är bekymmersamt att inte veta hur det går med 
denna satsning framöver. Men det gäller ju egentli-
gen all offentlig verksamhet, man vet inte hur det blir 
med finansieringen. Vi får naturligtvis dra vårt strå till 
stacken. ¶

Domstols
verket och 
skiljenämnds
initiativet 
– vänd!

Anders Thornberg.

Petra Lundh.
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Den pågående pandemin leder till att 
många huvudförhandlingar i dispositiva 

tvistemål ställs in. Väntetiden för ett avgö
rande kan bli lång.  Efter ett nystartat ini

tiativ finns nu ett alternativ: att konstituera 
en skiljenämnd till ett fast och reducerat 

arvode och avsluta tvisten genom ett skilje
förfarande som är anpassat till situationen.

FOKUS: CORONAKRISEN

 Olle Flygt fick idén om att erbjuda ett specialde-
signat skiljeförfarande till parterna i dispositiva 
tvistemål när han satt hemma och såg ”corona-

tv” under sin föräldraledighet. Han insåg att pandemin 
kommer att innebära stora problem för rättsväsendet, 
med längre handläggningstider för tvistemål som följd. 
Många parter kan sannolikt räkna med 1–1,5 års längre 
tid innan de får ett avgörande.

– När rättsväsendet väl rullar igång igen kommer 
knappast de dispositiva tvistemålen att prioriteras. Men 
det går att göra något åt det, genom att samla en grupp 
erfarna skiljemän som kan ta över och avgöra nästan 
färdiga mål till ett kraftigt rabatterat pris. De första jag 
ringde, Christer Danielsson och Stefan Lindskog, tyckte 
båda att idén var strålande, säger Olle Flygt.

Allt förberedande arbete görs gratis av Olle och tre 
andra medlemmar i ett fyramannaråd, som samlar 
ihop information om målet, föreslår skiljedomare och 
 presenterar ett förslag till skiljeavtal och fast arvode 
för skiljenämnden. För administrationen står Setter-
walls advokatbyrå, pro bono. Fjorton erfarna skiljemän 
har anslutit sig till projektet, som är designat för par-
ter som vill komma i mål snabbt och där domstolen 
inte kan avgöra målet nu. Sedan projektet lanserades 
har fler skiljemän anmält intresse att delta. Om båda 
parter vill växla över till skiljeförfarande kan de få ett 
snabbt och slutligt avgörande i höst till en mycket ra-
batterad kostnad, i stället för ett avgörande i hovrät-
ten om två år.

Parterna avtalar bland annat om att hela förfarandet 

Skiljenämndsalternativet dämpar                effekten av inställda rättegångar

Peter Yngve, tf. generaldirektör på 
Domstolsverket, anser att domstolarna 

och Domstolsverket hittills klarat 
coronapandemin förhållandevis bra, 

sett till omständigheterna. 

FOKUS: CORONAKRISEN

 Domstolarna tar sin uppgift på största allvar ge-
nom att ordna verksamheten så att de bidrar 
till att begränsa smittspridning, samtidigt som 

de har perspektivet att upprätthålla rättssäkerhet och 
rättstrygghet. Man kan ju stänga ner allt, då minskar 
smittspridningen totalt, men de väger även in det an-
dra perspektivet. Det här är samhällsviktig verksamhet 
som måste fungera. Det gäller att ordna verksamheten 
så att man uppfyller båda målen, säger Peter Yngve, 

som berättar att bland annat geografiskt läge, dom-
stolsslag och måltyper att hantera spelar roll för hur 
olika domstolar valt att ordna sin verksamhet hittills 
under coronapandemin. 

På Domstolsverket och domstolarna fanns redan 
före coronakrisen möjlighet att arbeta mobilt hemifrån. 
Men från och med mitten av mars byggde myndighe-
ten ut kapaciteten för fjärråtkomst så att fler kan ar-
beta i hemmet.

– Vi mäter veckovis, och i genomsnitt förra 
veckan (mitten av april) arbetade 1 100 medarbetare 
av totalt cirka 7 000 inom Sveriges domstolar hem- 
ifrån via fjärruppkoppling. Nu har vi fått indikatio-
ner att det är ytterligare några hundra fler den här 
veckan. 

Peter Yngve konstaterar att övergången till ett  
mobilt arbetssätt har gått förhållandevis bra och 
snabbt. Han har fått information från domstolschefer 
som ser möjligheter med ett mobilt arbetssätt med 

”Domstolarna tar sin uppgift               på största allvar”
PETER YNGVE, TF. GENERALDIREKTÖR PÅ DOMSTOLSVERKET
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kan avgöras per telefon eller video, så att förhandlingar 
aldrig behöver ställas in. Därmed är projektet anpassat 
till den speciella situation som råder nu.

– Jag tycker att initiativet är väldigt intressant, det 
innebär att vi processjurister på ett konkret sätt kan 
avlasta domstolarna och hjälpa parter att få ett avslut 
på sin tvist i en för det svenska samhället och närings-
livet extraordinär situation, säger Johannes Ericson, 
Setterwalls advokatbyrå.

Fanny Gleiss Wilborg, skiljeman, ställer upp för att 
stötta parter i en situation som de inte hade kunnat för-
utse och för att de har rätt till en prövning inom rimlig 
tid. Det är dessutom mycket positivt att domstolarnas 
resurser, som kommer att vara ansträngda, kan använ-
das till färre mål.

– Det är alltid möjligt för parter att träffa skiljeavtal 
i stället för att slita tvister i allmän domstol. Men det 
är ovanligt att det sker mitt i en pågående domstols-
process. Övergången från domstol till skiljeförfarande 
blir enkel här, eftersom projektgruppen har tagit fram 
ett mallavtal och en ordning för att stötta parterna i att 
utse skiljenämnd. Dessutom ska det vara ett attraktivt 
alternativ eftersom skiljedomarna i projektet kommer 
att arvoderas till lägre belopp än vad annars är bruk-
ligt, säger Fanny Gleiss Wilborg. ¶

Skiljenämndsalternativet dämpar                effekten av inställda rättegångar

Slopat 
utbildnings
krav – en av 
samfundets 
åtgärder 
– vänd!

exempelvis förhandlingar på video eller Skype även 
framöver. 

– Vi lär oss om mobila arbetssätt, lär av varandra och 
utbyter erfarenheter och hittar kanske nya möjligheter 
till ännu effektivare ärendehantering. 

NORMALA SJUKTAL
Sjuktalen ser relativt bra ut bland de anställda inom 
Sveriges domstolar, och de ligger på ungefär sam-
ma nivå i år som förra året samma tid, enligt Yngve. 
Han berättar också att allt eftersom tiden gått så har 
Domstolsverket kunnat gå över till ett mer proaktivt 
arbete. 

– Vi har gått från att vara förhållandevis reaktiva av 
naturliga skäl, till att göra konsekvensanalyser och för-
söka undersöka proaktivt vad som händer efter krisen, 
post corona. I dialog och samverkan med domstolsche-
ferna gör vi nu konsekvensanalyser av coronapande-
min på domstolarna i dag och framöver, säger Yngve 

och berättar att man bland annat analyserar hur mål- 
och ärendehantering, omloppstider, balansläge samt 
ekonomin påverkas. 

Domstolsverket tittar också på eventuella behov av 
lagstiftningsåtgärder för att hantera läget efter corona. 

Enligt Domstolsverkets bedömning har coronakrisen 
inte inneburit några förändringar för rättssäkerheten 
och rättstryggheten, och det kommer sannolikt inte att 
förändras även om krisen fortsätter.

– Vi har inte de indikationerna. Domstolarna tar sin 
uppgift på största allvar och ser båda perspektiven, 
behovet av att bidra till minskad smittspridning och 
samtidigt att upprätthålla rättssäkerheten. 

Advokatsamfundet har efterlyst en generös hållning till 
förskott till advokater. Hur ställer sig Domstolsverket 
till det?

– Det är upp till domstolarna att avgöra. Det var också 
vad vi svarade på skrivelsen från Advokatsamfundet. ¶

”Domstolarna tar sin uppgift               på största allvar”

Peter Yngve.
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Olle Flygt är advokat och delägare på Mannheimer 
Swartling. Johannes Ericson är advokat och delägare 
på Setterwalls. Dessa två är med som initiativtagare och 
medlemmar av det fyramannaråd som ska bereda de nya 
skiljeförfarandena. 

Fanny Gleiss Wilborg är advokat, skiljeman och tidigare 
domare, och en av de skiljemän som har lovat att med-
verka till ett lägre arvode än normalt.

Projektet har fokus på Stockholm, men det är fritt fram 
för andra att kopiera i andra delar av landet.

SKILJENÄMNDSALTERNATIVET
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Advokatsamfundet har sedan utbrottet 
av covid19 fått ett mycket stort antal 

frågor om pandemins inverkan på 
advokat verksamheten i olika avseenden. 

På samfundets webbplats finns 
därför information och svar på 

återkommande frågor.

FOKUS: CORONAKRISEN

 Ien ny avdelning på Advokatsam-
fundets webbplats går det nu att 
hitta information och råd med 

koppling till den rådande pandemin. 
Det handlar bland annat om klient-
kontakter, kontakter med domsto-
lar och andra myndigheter samt om 
samfundets arbete för att bevaka ad-
vokaternas intressen med anledning 
av coronaviruset. Exempel på det 
sistnämnda är frågan om advokatens 
verksamhet ska anses som en sam-
hällsviktig funktion, samt ersättnings-
frågor då flera förhandlingar har blivit 
inställda och uppskjutna.

En av de stora och mest välkomna-
de nyheterna är att kravet på minst 
18 timmars vidareutbildning för yr-
kesverksamma advokater efterges för 
år 2020. Utbildningar som en advokat 
redan har genomgått under 2020, eller 
genomgår någon gång under kalen-
deråret, får också överföras till 2021. Högst 12 timmars 
utbildning får överföras.

Advokatsamfundets styrelseordförande Christer 
 Danielsson kommenterar beslutet:

– Redan i mitten av mars insåg vi att kåren nog
skulle påverkas starkt av pandemin. I ett första skede 
skulle mycket bli inställt med följden att likviditeteten 

i många advokatverksamheter påverkas negativt. 
Sedan, i skede två, när verksamheten väl kommer igång 
igen skulle arbetsbelastningen komma att bli väldigt 
stor för många av oss – när allt som ställts in ska tas 
igen. Till det kom att samfundet helt ställde in sin 
utbildningsverksamhet vid samma tid, i mitten av 
mars. Andra kursarrangörer ställde också in eller 
omvandlade kurser till nätutbildningar. Initialt var 
vår tanke att vi under 2020 kanske skulle sänka utbild- 
ningskravet från 18 timmar till exempelvis 12 timmar. 
Men i takt med att tiden gick stod det allt klarare att det 
enda raka var att helt efterge kravet för 2020, och när vi 

var framme vid styrelsens möte den 
16 april var det total enighet om att 
göra så.

INSTÄLLDA KURSER
Advokatakademien har som ovan 
nämnts ställt in samtliga kurser un-
der våren. Enligt Advokatakademiens 
utbildningsansvarige Jonas Olbe var 
det inte svårt att fatta beslutet.

– Vi förstod att det skulle innebä-
ra problem för många av dem som 
drabbades av inställda kurser och 
examenstillfällen. Men beslutet fat-
tades mot bakgrund av spridningen 
av coronaviruset och myndigheter-
nas rekommendationer. Det hade inte 
varit försvarbart att fortsätta med 
fysiska kurser och möten samtidigt 
som smittspridningen ökade och re-
kommendationen om social distanse-
ring började gälla, säger Jonas Olbe.

Utbildningsavdelningen får många 
frågor, bland annat från biträdande jurister som und-
rar när de ska kunna gå på sin delkurs eller examen. 
Många har önskat att få tillgodoräkna sig fler än de 
sex timmar som gäller i dag för e-kurser, vilket inte 
blir aktuellt. Däremot räknas flertalet kurser som är 
livesända som en vanlig lärarledd kurs och inte som 
en e-kurs. 

Slopat utbildningskrav
– en av samfundets åtgärder

UTBILDNING

”Den första examen 
via länk blir 24 april. 

Då examineras 
16 biträdande jurister, 

uppdelade i små 
grupper, på sam- 

fundets kansli. 
Examensförhöret sker 

med examinator och 
censor uppkopplade 

på annan ort.” 
jonas olbe

Jonas Olbe.

Christer Danielsson.
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– Vi svarar på detta och fler vanliga frågor på Ad-
vokatsamfundets webbplats om coronaviruset, säger 
Jonas Olbe.

KURSER OCH EXAMEN VIA LÄNK
– Vi hade vår första kurs via länk i dag, den 21 april 
– en kostnadsfri kurs om advokatetik och god advokat-
sed med 30 deltagare. Under våren kommer vi att ge 
ytterligare minst åtta kurser via länk, både kostnads-
fria och kommersiella fortbildningskurser. Vi tror att 
livesända kurser kan vara intressant även senare när 
vi kommer in i ett ljusare läge med avtagande smitt-
spridning och mer allmän immunitet. Därför plane-

rar vi också fler kurser via länk i höst, berättar Jonas 
Olbe.

Biträdande jurister erbjuds också att avlägga examen 
via länk; vid intervjutillfället hade det första examens-
tillfället ännu inte genomförts.

– Den första examen via länk blir den 24 april. Då ex-
amineras 16 biträdande jurister, uppdelade i små grup-
per, på samfundets kansli. Examensförhöret sker med 
examinator och censor uppkopplade på annan ort. Fler 
sådana examenstillfällen kommer att erbjudas under 
våren för de jurister som behöver prioriteras tidsmäs-
sigt, bland annat på grund av en pågående inträdesan-
sökan, avslutar Jonas Olbe. ¶

Byråerna: 
Så har 
verksamheten 
påverkats 
– vänd!FO

TO
: I

S
TO

C
K

, M
IC

K
E 

LU
N

D
S

TR
Ö

M



ADVOKATEN NR 4 • 202038

» 

38

Advokatbyrån Jessica Sandberg 
(Jessica Sandberg, advokat)

Det som märks tydligast är att så 
många utsatta mål ställs in på grund 
av den rådande pandemin. Av de för-
handlingar som blir av och om de ska 
ske på ort dit det krävs en längre resa 
sker dessa förhandlingar oftast via 
videolänk. Även sammanträden där 
bevisupptagning inte ska ske, sker allt 
som oftast över telefon. 

I den mån det inte är nödvändigt med 
ett klientmöte på kontoret och mötet 
i stället kan ske via telefon/facetime 
så sker detta i större utsträckning än 
tidigare.

Byrån har sedan tidigare omfattande 
kontakter med kvinnojourer och psyko-
loger och har hjälpt framförallt våldsut-
satta klienter och klienter som hamnat 
i trauma efter att en anhörig bragts om 
livet. Skillnaden nu är att även klienter 
som söker biträdeshjälp i till exempel 
ett ekonomiskt familjerättsligt ärende 
i större utsträckning än tidigare även 
behöver psykologisk hjälp då livet ra-
sar för dem i denna pandemi – deras 
företag drabbas av hastig konkurs eller 
de blir på dagen av med sina arbeten 
och måste gå från hus och hem. 

Advokatsamfundets beslut att slopa 
kravet på utbildningstimmar för 2020 
är mycket positivt. De flesta kurser 
ställs in, det är svårigheter med att 
resa och heller inte lika givande att 
medverka på kurs via telefon/länk då 
en stor del av det som också är givande 
vid deltagandet i kurser är diskussio-
nerna och utbytet med kollegorna. 

Advokatfirman Vinge (Kristian Sjöholm, 
marknads- och kommunikationschef)

Verksamheten fortsätter att snurra. 
Dock ser vi ett skifte i vilken typ av 
ärenden vi får in. Vi har väldigt mycket 
arbete just nu som kretsar kring det 
extraordinära läget. Många klienter har 
behov av juridisk rådgivning kopplat 
till exempelvis skatterätt, arbetsrätt, 
hyresrätt och tvistlösning. Vårt trans-
aktionsteam har fortfarande uppdrag 
som rullar på även om det sker med en 
annan intensitet och tidsplan.

För att hålla verksamheten rullande 
då många arbetar på distans har vi 
säkerställt att vi kan hålla oss fortsatt 
tillgängliga, vara effektiva och leverera 
hög kvalitet trots att vi sitter på olika 
platser. Vi har bland annat digitala 
mötesrum som en flexibel och använ-
darvänlig resurs för samordning och 
kvalitetssäkring. Vi använder dessa 
kanaler flitigt och håller kontakten med 
våra medarbetare också genom det vi 
kallar Vinge Play, vår rörliga personal-
information, där vi följer Vingelivet och 
visar vad som händer inom olika verk-
samhetsområden.

Vi har stöttat klienter som kunnat bidra 
till att minska de negativa samhälleliga 
effekterna med juridisk rådgivning pro 
bono. Bland annat har Stiftelsen Good 
Cause lanserat GodHjälp, ett initiativ 
som kopplar ihop personer i riskgrupp, 
så kallade hemmahjältar, med volon-
tärer på ett säkert sätt. GodHjälp är 
en del av kampanjen Action against 
Corona, som stiftelsen Norrsken och DI 
startat. Som mångårig samarbetspart-
ner till Stiftelsen Good Cause kunde vi 
bidra med juridik.

De nya riktlinjerna för hur advokaterna 
ska arbeta i dessa exceptionella tider 
var ett hjälpsamt initiativ.

Advokatfirman Morris 
(Martin Taranger, CEO)

På många sätt. Hur och var vi arbetar. 
Vilka typer av förfrågningar och ären-
den vi får.

Ja, i princip alla på vårt kontor i Stock-
holm och merparten av våra medar-
betare i Göteborg arbetar hemifrån. 
Samtal mellan medarbetare och klien-
ter sker nästan uteslutande via telefon 
eller Skype.

Vi försöker på olika sätt stötta res-
taurangbranschen lokalt. Det är ju en 
bransch som påverkats enormt av 
den rådande situationen. Sedan vill vi 
 självfallet att hjulen ska börja rulla igen 
och försöker exempelvis hjälpa nä-
ringslivet med ett stort antal kostnads-
fria webbinarier som syftar till att guida 
företagen avseende juridiska utma-
ningar i denna svåra tid.

En tanke vi hade var att ge dispens 
avseende de 18 utbildningstimmarna. 
Sedan såg vi att Advokatsamfundet har 
tagit ett sådant beslut, så där får vi sna-
rare berömma för snabbt agerande.

Hur har er verksamhet påverkats hittills av den pågående pandemin?

Har ni på något sätt förändrat ert arbetssätt eller er verksamhet för att möta den nya situationen? Hur?

Arbetar din byrå för att på något sätt minska de samhälleliga negativa effekterna av dagens hälsokris och ekonomiska kris?

Vad kan Advokatsamfundet göra för att hjälpa advokater och advokatbyråer i dagens situation?

Så har verksamheten           påverkats
BYRÅERNA:
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AG Advokat 
(Camilla Hedborg, marknadsansvarig)

Pandemin har än så länge endast haft 
en marginell påverkan. Vi ser ingen 
direkt nedgång i uppdragen.

Den största förändringen är att 
många medarbetare just nu arbetar 
på distans. Fysiska möten har ersatts 
av Teams och Skype. Kurser som 
planerats till i vår kommer att gå som 
 webbinarier.

Vi försöker givetvis att undvika smitt-
spridning genom strikta riktlinjer för 
våra medarbetare, med Folkhälsomyn-
dighetens riktlinjer i grunden. Vi utför 
även vissa uppdrag utan ersättning. 
Exempelvis har vi stöttat techföretaget 
Ombori på pro bono-basis, vid lanse-
ring av en kösystem-app som hjälper 
till att öka social distansering i butiker.  

–

Hur har er verksamhet påverkats hittills av den pågående pandemin?

Har ni på något sätt förändrat ert arbetssätt eller er verksamhet för att möta den nya situationen? Hur?

Arbetar din byrå för att på något sätt minska de samhälleliga negativa effekterna av dagens hälsokris och ekonomiska kris?

Vad kan Advokatsamfundet göra för att hjälpa advokater och advokatbyråer i dagens situation?

Advokatfirman Pantzar 
(Carla Pantzar, advokat)

Det är något lugnare än vanligt. Några 
förhandlingar har ställts in, förhör har 
skjutits upp och jag har haft fler tele-
fonmöten än vanligt. Jag är försiktig i 
kontakter med andra människor, såväl 
klienter som kollegor och tjänstemän. 
Jag upplever också att klienterna är 
försiktigare. På det stora hela tycker 
jag att det rullar på bra.

Ja, jag undviker direktkontakt med 
människor som uppvisar sjukdoms-
symptom. Om en klient uppvisar sjuk-
domssymptom så försöker jag ordna 
så arbetet kan utföras på bästa möjliga 
sätt men utan ett personligt samman-
träffande. Jag har även använt det så 
kallade glasrummet på häktet i Sollen-
tuna (där man sitter med klienten men 
åtskilda av en glasruta) och använt 
möjligheterna till att inställa mig till 
förhandling i annan stad via videolänk. 
Jag har uppfattat det som att de allra 
flesta gör sitt bästa för att det ska fung-
era och för att minimera risker.

Ja, jag försöker att bedriva verksam-
heten så ”normalt” som möjligt. Det 
innebär att jag betalar skatt och så 
vidare precis som vanligt. Jag är extra 
försiktig i mötet med människor och 
håller avstånd när jag rör mig ute och i 
offentliga miljöer och jag har begränsat 
mina sociala kontakter med både vän-
ner och familj.

Jag tycker att samfundet gör så gott 
samfundet kan. Tyvärr har man som 
advokat vissa svåra överväganden att 
göra om klienten till exempel uppvisar 
sjukdomssymptom men vill att en för-
handling ska hållas ändå. Jag har dock 
upplevt det som att de flesta situatio-
ner har fallit väl ut.

Så har verksamheten           påverkats
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 Skiljeförfaranden erbjuder 
många fördelar för kommer-
siella parter jämfört med all-

män domstol. Bland de mera bety-
dande märks bland annat en mera 
tidseffektiv process i en enda instans 
samt att känsliga tvister kan avgöras 
diskret då förfarandet inte är offent-
ligt. En annan viktig fördel är rätten 
att välja skiljedomare. Denna rätt kan 
bland annat ge parterna trygghet i att 
de som avgör målet verkligen är väl 
lämpade för sin uppgift. 

En skiljenämnd består typiskt 
sett av tre personer, varvid käran-
den och svaranden utser var sin. 
Till detta kommer en ordförande. 
I mindre tvister består skiljenämn-
den inte sällan av en ensam skilje-
domare. 

Då målets utgång ytterst kan 
hänga på den eller de enskilda indi-
vider som utgör skiljenämnden, kan 
valet av skiljedomare vara bland de 
allra viktigaste en part har att göra i 
en kommersiell tvist. Detta val bör 
därför aldrig ske slentrianmässigt. I 
stället bör en noggrann analys göras 
såväl av målets och den egna talans 
karaktär som av de personer parten 
överväger att utse. 

Följande artikel innehåller en del 
tankar kring vad en part bör beakta 
vid val av partsutsedd skiljedomare. 
Vidare behandlas hur parten också 
kan försöka skaffa sig inflytande 

över valet av ordförande. Vad som 
därvid sägs om ordförande gäller i 
allt väsentligt även de fall då skilje-
nämnden består av en ensam skilje-
domare.

I artikeln används genomgående 
benämningen skiljedomare, såsom 
varande könsneutralt och tydligt be-
skrivande av uppdraget. Lagen om 
skiljeförfarande använder emeller-
tid alltjämt uttrycket skiljeman. För 
författaren framstår det uttrycket 
som föråldrat, och det borde lämpli-
gen ha utmönstrats vid den senaste 
revideringen av lagen. 

ATT VÄLJA RÄTT PARTSUTSEDD 
SKILJEDOMARE

Lagkrav
Lagen om skiljeförfarande uppstäl-
ler endast ett fåtal krav på den som 

ska vara skiljedomare. De i prakti-
ken viktigaste är kraven på obe-
roende och opartiskhet. Förenk-
lat innebär kravet på oberoende att 
skiljedomaren inte får stå i någon 
relation av betydelse till part eller 
dennes ombud eller ha något per-
sonligt att vinna på sakens utgång. 
Således kan bland annat nära vän-
skapsrelationer och ekonomiska 
intressen innebära att oberoendet 
kan ifrågasättas. Kravet på opartisk-
het är närmast av psykologisk natur 
och innebär att skiljedomaren ska 
kunna döma i målet med ett öppet 
sinne, utan fördomar eller ovidkom-
mande hänsyn. Om skiljedomaren 
exempelvis redan har dömt i ett ti-
digare skiljemål med en av parterna, 
med många gemensamma fakta och 
rättsfrågor, så kan dennes förmåga 
att frigöra sig från detta och med ett 
öppet sinne döma i det nya målet 
ifrågasättas.

Huruvida en skiljedomare är 
oberoende och opartisk ska ytterst 
avgöras utifrån en objektiv be-
dömning. Det räcker således inte 
att skiljedomaren själv uppriktigt 
menar sig vara alltigenom obero-
ende och opartisk (även om detta 
givetvis bör vara en förutsättning 
för att vederbörande alls ska åta sig 
uppdraget). I tillägg bör följande 
hypotetiska fråga besvaras: Skul-
le en utomstående och förståndig 
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person, med full kännedom om alla 
relevanta omständigheter, anse att 
dessa gav rimliga skäl att ifrågasät-
ta skiljedomarens oberoende eller 
opartiskhet?

I vissa fall framstår svaret på frå-
gan som tämligen uppenbart. I an-
dra fall kan det vara mindre givet. 
I de senare fallen kan viss ledning 
bland annat sökas i IBA Guide lines 
on Conflicts of Interest in Inter-
national Arbitration. Dessa finns 
att tillgå på IBA:s (International 
Bar Associations) hemsida och har 
upprättats för att ge vägledning i 
internationella skiljeförfaranden. 
Innehållet är dock i allt väsentligt 
relevant också för vanliga, svenska 
skiljeförfaranden och har bland an-
nat hänvisats till av Högsta domsto-
len i NJA 2007 s. 317. IBA Guidelines 
tillhandahåller osedvanligt praktisk 
vägledning vid bedömning av jävs-
frågor. Förutom några inledande 
brett formulerade grundprinciper, 
så innefattar de nämligen en mängd 
konkreta exempel på typsituationer, 
pedagogiskt ordnade i listor efter 
ett slags trafikljussystem. Under den 
röda listan återfinns således typsi-
tuationer som i stort sett alltid bör 
anses diskvalificerande för en skilje-
domare, medan de som återfinns un-
der den brandgula (”orange”) listan 
inte alls behöver vara det. I de situa-
tioner som faller under den brand-

gula listan bör dock skiljedomaren 
upplysa parterna om de relevanta 
omständigheterna och ge dem till-
fälle att ange om de uppfattar att det 
föreligger jäv. Om någon part anser 
att så är fallet får jävsfrågan prövas 
i vanlig ordning. Slutligen finns en 
grön lista med situationer som typ-
iskt sett aldrig bör anses diskvalifi-
cerande. Sammantaget kan IBA  
Guidelines erbjuda värdefull, prak-
tisk vägledning. De angivna typsitu-
ationerna är emellertid inte uttöm-
mande och ska inte heller uppfattas 
som något absolut facit. Ytterst mås-
te en objektiv helhetsbedömning 
göras av omständigheterna i det en-
skilda fallet. 

Frågan om opartiskhet och obe-
roende är inte bara för den potenti-
ella skiljedomaren att överväga, då 
den kan få stora konsekvenser för 
hela skiljeförfarandet. Vid en even-
tuell invändning från motparten ris-
kerar målet att i vart fall fördröjas 
medan jävsfrågan prövas. Beroende 
på omständigheterna finns därtill 
risken att prövningen kan leda till 
att skiljedomaren diskvalificeras. I 
ett allra värsta scenario skulle detta 
kunna ske först vid en efterföljande 
klanderprocess, varvid hela skilje-
domen riskerar att undanröjas. Ut-
seende part bör därför göra sin egen 
bedömning om den potentiella skil-
jedomaren kan anses opartisk och 

oberoende. Om det finns beaktans-
värda frågetecken därvidlag, bör 
 riskerna noga vägas mot intresset av 
att utse personen ifråga.

Övriga faktorer att beakta
Lagen uppställer inga särskilda krav 
på kompetens eller annan lämplig-
het hos en skiljedomare. Förutom 
oberoende och opartiskhet lämnas 
det i stället till den utseende parten 
att överväga vilka övriga kvalite-
ter denne önskar att skiljedomaren 
ska ha. 

Ett första och tämligen självklart 
krav bör vara att en skiljedomare 
besitter ett gott juridiskt omdöme 
och analysförmåga. Utan dessa kva-
liteter riskerar utgången av målet 
inte bara att bli mindre förutsägbar, 
utan i värsta fall materiellt felaktig. 
Skiljedomaren bör därtill vara nog-
grann, till undvikande av att viktiga 
argument och bevis annars riskerar 
att missas, skadeberäkningar bli fel-
aktiga etc. 

Ett andra krav bör vara tillgäng-
lighet, det vill säga att skiljedoma-
ren faktiskt har utrymme att ägna 
sig åt målet och delta vid en huvud-
förhandling inom rimlig tid. Inte 
minst det sistnämnda är av stor vikt 
för att inte fördröja hela målet. Vis-
sa skiljedomare kan ha synnerligen 
upptagna kalendrar. Detta kan skapa 
stora svårigheter, när deras fåtal till-
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gängliga dagar för huvudförhand-
ling ska jämkas samman med kalen-
drarna för de övriga medlemmarna 
i skiljenämnden, ombud, partsföre-
trädare samt eventuella vittnen och 
sakkunniga. 

Ett tredje, men mera svårfång-
at, krav bör vara engagemang. Nära 
nog alla potentiella skiljedomare 
kan förväntas uttrycka intresse för 
ett mål när de blir tillfrågade. Ett 
mindre antal kommer emellertid 
inte att aktivt engagera sig när de 
väl är utsedda. Detta kan bero på att 
de har för mycket annat att göra, att 
de vill minimera sin insats utifrån 
arvodets storlek eller att de bara li-
der av vanlig hederlig lättja. Rollen 
som skiljedomare kan tyvärr låna 
sig till denna typ av beteenden. För-
utom ordföranden, som är skilje-
nämndens ansikte utåt, är en enskild 
skiljedomares arbete nämligen rela-
tivt dolt för parterna. Det kan därför 
vara frestande att inta en tillbaka-
lutad baksätesroll och låta de andra 
två i skiljenämnden göra merparten 
av arbetet. Frestelsen blir inte min-
dre av att arvodet sällan påverkas 
av skiljedomarens individuella ar-
betsinsats, utan ofta fastställs kol-
lektivt för hela nämnden och utifrån 
generella schabloner. Den part som 
har valt en skiljedomare, i avsikt 
att denne aktivt ska bidra i målet 
och tillse att partens alla argument 
blir ordentligt genomtröskade, bör 
därför säkerställa att vederbörande 
verkligen är en person som kan för-
väntas engagera sig.

En fjärde faktor att beakta är tidi-
gare erfarenhet som skiljedomare. 
Allt annat lika är det en fördel om 
en skiljedomare har sådan erfaren-
het, så att vederbörande med större 
tyngd kan delta vid överläggningar 
kring olika handläggningsfrågor. I 
de flesta fall kan man dock utgå från 
att ordföranden i nämnden kommer 
att vara en person med omfattande 
erfarenhet. Ordföranden kan där-
med väga upp eventuella erfaren-
hetsluckor hos en enskild medlem i 
skiljenämnden. Om målet kan antas 

föranleda för parten särskilt viktiga 
handläggningsfrågor, avseende ex-
empelvis edition eller mellandom, 
bör parten dock lägga större vikt 
vid att utse en mera erfaren skilje-
domare. 

En femte faktor att beakta är skil-
jedomarens generella förmåga att 
samarbeta och övertygande kom-
municera sin uppfattning inom skil-
jenämnden. En part är inte hjälpt av 
att utse en aldrig så kunnig person, 
om denne är alltför tystlåten, svajig 
eller opedagogisk för att effektivt 
bidra vid överläggningar med de 
andra i nämnden. Detsamma gäller 
om personen ifråga skulle ha eller 
utveckla en dålig personlig relation 
med nämndens övriga medlemmar 
och särskilt med dess ordförande. I 
samtliga dessa fall riskerar veder-
börandes uppfattning i praktiken att 
vinna mindre genklang hos de öv-
riga i nämnden och i slutändan få 
mindre påverkan på målets utgång.

Svaranden har i ovanstående hän-
seende en fördel framför käranden, 
då svaranden redan vet vem kä-
randen har utsett när det blir sva-
randens tur att utse skiljedomare. 
Svaranden kan då välja någon som 
svaranden uppfattar att kärandens 
skiljedomare kommer att ha förtro-
ende för och kunna samarbeta med. 
Svaranden kan också överväga den 
särskilda profil som dennes skilje-
domare bör ha för att på bästa sätt 
balansera eller komplettera profilen 
hos den andra skiljedomaren. Allt 
detta bör ske i ljuset av de särskilda 
tvistefrågor som svaranden bedö-
mer sannolikt kommer att bli avgö-
rande för målets utgång.   

Som en sjätte faktor bör parten 
överväga om målet föranleder be-
hov av särskild kunskap och erfa-
renhet inom en viss bransch eller 
på ett visst rättsområde. En skilje-
domare med tidigare erfarenhet av 
till exempel entreprenadtvister, fö-
retagsöverlåtelser eller aktieägar-
avtal kan förväntas vara familjär 
med gängse begrepp, systematiken 
i avtal etc. Detta kan underlätta för 

parterna, som då inte behöver lägga 
lika mycket kraft på att förklara de 
grundläggande förutsättningarna, 
utan kan fokusera mera på de för 
målet specifika omständigheterna. 
Det kan också få målets utgång att 
grundas på en juridisk analys, som 
är mindre teoretisk och mera för-
ankrad i en kommersiell verklighet. 
Detta brukar uppskattas och göra 
utgången mera förutsägbar för kom-
mersiella parter.

En sjunde faktor att överväga är 
om det finns någon särskild pro-
fil, som kan antas vara gynnsam för 
partens egna talan. Exempelvis skul-
le en part, som anser sig behöva ar-
gumentera mot en jämkning enligt 
36 § avtalslagen, kanske finna det 
gynnsamt att utse en särskilt kon-
servativ och avtalstrogen skiljedo-
mare. Parten kanske därvid hoppas 
att denne kommer att inta en skep-
tisk attityd mot att, utanför konsu-
mentförhållanden, jämka ett av par-
terna ingånget avtal. Motsatsvis kan 
en part, som vill argumentera för 
en sådan jämkning, kanske finna det 
gynnsamt att utse en skiljedomare 
som i andra sammanhang har varit 
beredd att tillämpa 36 § avtalslagen 
på ett kommersiellt avtal. Parten 
hoppas därvid att denne kommer 
att vara benägen att göra så också i 
partens fall. Dylika försök till profi-
lering, utifrån en skiljedomares bak-
grund, särskilda kunskapsområden 
eller tidigare dömande, anses inte 
stå i strid med kraven på oberoende 
och opartiskhet. Ytterst rör det sig 
dock mestadels om parts fromma 
förhoppningar, byggda på mer el-
ler mindre kvalificerade gissningar. 
Svårigheten att, utifrån profilering, 
prognosticera hur en skiljedomare 
kan antas döma i ett enskilt fall ska 
inte underskattas. Utgången av ett 
mål beslutas som regel i full enighet 
inom nämnden, efter överläggning-
ar mellan de tre skiljedomarna (som 
alla kan antas ha lite olika profiler) 
och beror ofta på en mängd sam-
verkande faktorer. Profilering kan 
emellertid ändå vara av intresse för 
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att öka chanserna att avgörande frå-
gor blir ordentligt belysta vid skilje-
nämndens överläggningar, inklusive 
från de perspektiv som parten anser 
vara av särskild vikt. 

En åttonde och avslutande faktor 
att beakta är mångfald och föryng-
ring. Trots att allt fler kvinnor och 
yngre personer utses till skiljedo-
mare, domineras fältet alltjämt av 
äldre män med helsvensk bakgrund. 
Bredd och förnyelse är bland an-
nat viktigt för den fortsatta utveck-
lingen och livskraften hos kåren av 
skiljedomare. Ytterst bör en part 
dock utse den person – oaktat om 
denne är kvinna eller man, ung el-
ler gammal, av utländsk eller svensk 
härkomst – som parten uppfattar 
bäst svarar mot kravprofilen i må-
let. Ett ombud ska också, som ut-
gångspunkt, sätta sin huvudmans 
intressen framför allt annat, inklu-
sive bredare bransch- och samhälls-
intressen. Det behöver emellertid 
inte finnas något motsatsförhållan-
de mellan att värna partens intres-
sen i målet och att beakta frågor om 
mångfald och föryngring.

Hur kan man inhämta kunskap 
om potentiella skiljedomare?
Ombud, som regelbundet agerar i 
skiljeförfaranden samt deltar i kon-
ferenser och seminarier, skaffar sig 
givetvis egna erfarenheter och upp-
fattningar om olika potentiella skil-
jedomare. Utifrån dessa kan många 
gånger en hygglig bedömning göras 
av hur väl en viss person svarar upp 
mot de ovan nämnda kriterierna. 

En annan viktig källa till kunskap 
kan vara kolleger (vars goda om-
döme man litar på), som har erfa-
renhet av personen ifråga. Kolleger, 
som har suttit i skiljenämnder till-
sammans med en viss skiljedomare, 
kan exempelvis bidra med värde-
fulla insikter från ”insidan” om hur 
påläst, aktiv och engagerad veder-
börande kan antas vara vid över-
läggningar och beslut i en skilje-
nämnd.

En ytterligare källa till kunskap 

är böcker och artiklar som vederbö-
rande har skrivit. Dessa kan dels ge 
en uppfattning om personens intel-
lektuella skärpa i allmänhet, dels ge 
en inblick i personens uppfattning i 
olika rättsfrågor som kan vara av in-
tresse i målet. Om man kan få del av 
dem (till exempel via kolleger eller 
från klandermål i hovrätten), så kan 
också tidigare skiljedomar vara av 
intresse. Särskild uppmärksamhet 
bör man då ägna domar som veder-
börande har författat i egenskap av 
ordförande eller ensam skiljedoma-
re, då det kan vara svårt att värdera 
en enskild skiljedomares bidrag till 
en dom meddelad kollektivt av en 
nämnd bestående av tre personer.

Slutligen kan en enkel sökning på 
skiljedomarens namn på internet 
vara värd att göra, då det kan gene-
rera en del intressant information, 
inklusive vederbörandes cv, offent-
liga uttalanden med mera.  

I tillägg till det ovan nämnda kan 
ombudet givetvis överväga att ta 
direktkontakt med den potentiella 
skiljedomaren. I en svensk kontext 
är det ovanligt med regelrätta inter-
vjuer. Det är dock inget som hindrar 
sådana från att äga rum och i inter-
nationella skiljeförfaranden är det 
förhållandevis vanligt. Om en inter-
vju ska äga rum bör den noga pla-
neras och stämmas av med den po-
tentiella skiljedomaren, så att denne 
kan känna sig bekväm med format, 
innehåll, deltagare och tidsåtgång 
med mera. Även om ombudet skulle 
dra sig för att föreslå en regelrätt in-
tervju, så kan ett enkelt telefonsam-
tal från ombudet till den potentiella 
skiljedomaren ge värdefull informa-
tion. Vid ett sådant telefonsamtal, 
liksom vid intervjuer, gäller dock ett 
absolut förbud mot att ställa frågor 
som rör tvistefrågorna i målet. Så-
dana frågor uppfattas med rätta som 
otillbörliga och, om de besvaras, 
riskerar de att sätta skiljedomarens 
oberoende och opartiskhet ifråga. 
Det finns emellertid många andra 
frågor, av mera neutral natur, som 
kan ställas och som kan ge viktig 

information. Bland dessa märks ex-
empelvis frågor om skiljedomarens 
tillgänglighet, tidigare erfarenhet 
inom den aktuella branschen eller 
rättsområdet, potentiella intresse-
konflikter med mera. Om ombudet 
och skiljedomaren inte alls känner 
varandra, kan telefonsamtalet dess-
utom i sig vara värdefullt, då det ger 
ombudet en möjlighet att bilda sig 
en mera personlig uppfattning om 
skiljedomaren.

ATT VÄLJA RÄTT ORDFÖRANDE
Ordföranden är den enskilt vikti-
gaste personen i skiljenämnden. 
Vederbörande är inte bara nämn-
dens ansikte utåt mot parterna, utan 
är också den som internt förväntas 
ta initiativet i handläggningsfrågor, 
leda överläggningar, författa utkast 
till beslut och dom med mera. Mot 
denna bakgrund bör parten alltid 
försöka tillse att en för målet verk-
ligt lämplig person utses till ordfö-
rande.

Faktorer att beakta vid val av 
ordförande
Vad gäller de generella krav som 
bör ställas på en ordförande, så 
sammanfaller de i stort med dem 
som bör ställas på en partsutsedd 
skiljedomare. Vissa särskilda fakto-
rer tillkommer dock vad gäller ord-
föranden.

Inledningsvis bör betydligt större 
krav ställas på processuell kunskap, 
erfarenhet och tyngd hos en ordfö-
rande än en partsutsedd skiljedoma-
re, eftersom ordföranden förväntas 
leda hela förfarandet, från skrift-
växling och övrig förberedelse till 
muntlig förhandling och dom. 

Vidare bör särskild vikt läggas vid 
förmågan och kraften att organise-
ra och driva målet framåt på ett sätt 
som främjar tids- och kostnadseffek-
tivitet samtidigt som respektive part 
ges möjlighet att skäligen utföra sin 
talan. Detta är en svår balansgång. 
Exempelvis kan en alltför eftergi-
ven, tvehågsen och senfärdig ordfö-
rande bidra till att målet blir både 
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onödigt utdraget och kostsamt. På 
motsvarande vis kan en ordföran-
de, som är alltför strikt bunden till 
rättegångsbalken (som i någon mån 
kan tjäna som inspiration, men inte 
äger tillämpning i skiljeförfaran-
den), göra handläggningen onödigt 
formell, rigid och ineffektiv. 

Ordföranden bör därtill besitta en 
god förmåga till samarbete och so-
cial samverkan, då detta främjar ar-
betet inom skiljenämnden liksom en 
smidig och friktionsfri interaktion 
med parterna. Av sistnämnda skäl 
bör ordföranden också ha förmågan 
att inte bara vara neutral, utan också 
i ord och handling tydligt demon-
strera sin neutralitet gentemot båda 
parterna.

Slutligen bör ordföranden ha för-
mågan att formulera bra och tydliga 
domskäl. Inte minst den förlorande 
parten behöver förstå, och därmed 
förhoppningsvis kunna acceptera, 
varför skiljedomen tyvärr inte gick 
dennes väg. 

Hur kan parten få inflytande 
över ordförandevalet?  
Lagen om skiljeförfarande föreskri-
ver att ordföranden utses av de båda 
partsutsedda skiljedomarna. Hos de 
flesta skiljedomsinstitut är huvud-
regeln i stället att det är institutet, 
exempelvis Stockholms Handels-
kammares Skiljedomsinstitut, som 
utser ordföranden. I båda fallen är 
utgångspunkten således att parterna 
inte har något mera väsentligt infly-
tande över ordförandevalet. Även 
om partsutsedda skiljedomare, res-
pektive skiljedomsinstitut, oftast 
kan förväntas göra rimligt goda val, 
så bör den försiktige parten inte för-
lita sig på detta. Parten kan ha delvis 
andra kriterier för vem som skulle 
bli en bra ordförande än såväl de 
partsutsedda skiljedomarna som in-
stitutet. Från partens utgångspunkt 
finns det därför en risk att dessas 
val blir mindre optimalt och, i vär-
sta fall, direkt dåligt.     

Reglerna om ordförandeval, så-
väl i lagen som hos skiljedomsin-
stituten, är dispositiva, det vill säga 

de gäller inte om parterna kommer 
överens om något annat. Part bör 
därför lämpligen ta initiativ till en 
dialog med motparten kring utse-
endet av ordförande. Om parterna 
kan komma överens så gäller den 
överenskommelsen. Om en överens-
kommelse inte är möjlig att nå, kan 
parten falla tillbaka på det underlig-
gande regelverket. 

Som ett första steg bör parterna 
komma överens om att informera 
de partsutsedda skiljedomarna eller 
skiljedomsinstitutet och be dem av-
vakta med ordförandefrågan under 
en viss tid, lämpligen ett par veckor. 
Om tiden inte visar sig räcka till kan 
den förlängas av parterna.

Vad gäller överenskommelsen i 
sak så kan den ta lite olika former. 
Om det råder ett hyggligt förtroen-
defullt förhållande mellan parterna 
(läs deras ombud), så kan det ibland 
gå att föra en direkt diskussion om 
enskilda namn på potentiella ordfö-
rande. Risken är dock att misstroen-
det är för starkt och att vardera sida 
är benägen att förkasta alla förslag 
från motsidan i tron att dessa  på 
något vis skulle vara ogynnsamma 
för dem själva. 

För att komma runt misstroen-
det så kan det ofta vara bättre att 
använda ett mera indirekt tillväga-
gångssätt. Ett sådant, som i förfat-
tarens erfarenhet nästan alltid har 
varit framgångsrikt, är så kallade 
listningsförfaranden. Sådana förfa-
randen kan organiseras på lite olika 
vis. Som exempel skulle det i kort-
het kunna se ut som följer.

Parterna instruerar de båda parts-
utsedda skiljedomarna att inom en 
viss tid (och utan att samråda med 
någon part) gemensamt komma upp 
med fem namn på lämpliga ordfö-
randekandidater. Helst bör de parts-
utsedda skiljedomarna därvid tillse 
att kandidaterna är villiga och har 
möjlighet (efter jävskontroller och 
dylikt) att ta sig an ett eventuellt 
ordförandeskap, innan deras namn 
kommuniceras till parterna. 

Vardera parten ges sedan möj-
lighet att stryka högst två namn 

och rangordna de övriga från ett 
och uppåt, varvid ett utgör partens 
förstahandsval, två dennes andra-
handsval etc. Parternas respektive 
strykningar/rangordning kommu-
niceras sedan enskilt till de båda 
partsutsedda skiljedomarna, som 
sammanställer dem. Resultatet bör 
bli att i vart fall en kandidat blir 
kvar och kan utses till ordförande. 
Om flera kandidater blir kvar, kan 
dessa ordnas efter summan av par-
ternas rankningar, varvid valet faller 
på den med lägst sammantagen po-
äng (det vill säga högst sammanta-
gen ranking). 

Fördelen med ett listnings - 
system som ovan är att parterna 
kan hysa förtroende för att kandi- 
daterna har valts ut av de partsut-
sedda skiljedomarna, utan inflytan-
de från motparten och utan andra 
kriterier än att kandidaterna har 
uppfattats som lämpliga ordföran-
de. Parten får samtidigt möjlighet 
att helt välja bort ett par kandidater 
som parten själv, utifrån sina pre-
ferenser, anser minst lämpliga och 
rangordna de övriga. Den ordföran-
de som blir resultatet av övningen 
bör därigenom uppfattas som väl 
lämplig för uppgiften av såväl par-
terna som de övriga två skiljedo-
marna i nämnden och åtnjuta samt-
ligas förtroende.

SLUTORD
Som inledningsvis framhållits erbju-
der skiljeförfaranden många förde-
lar för kommersiella parter fram-
för allmän domstol. Flera av dessa 
är emellertid beroende av den eller 
de personer som utses till skiljedo-
mare. Annorlunda uttryckt blir ett 
skiljeförfarande sällan bättre än skil-
jenämnden förmår göra det. Det är 
därför av största vikt att valet av 
skiljedomare faller på för ändamålet 
lämpliga personer. Förhoppnings-
vis kan den här artikeln i någon mån 
bidra till detta och tjäna som inspi-
ration vid framtida val av skiljedo-
mare. 

Robin Oldenstam    
Advokat
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I tider av arbete hemifrån eller på distans så ökar cyberriskerna. 
Här är 10 tips för att minska riskerna.

Copyright © 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved. 
Sveriges advokatsamfunds cyberförsäkring förmedlas av försäkringsförmedlaren  
Willis Towers Watson Sweden AB. Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar. 

1. Påminn om policys och riktlinjer 
Om ni inte redan har policys och riktlinjer för 
distansarbete och cybersäkerhet – ta fram 
det. Om ni redan har det – påminn om dem!

2. Använd VPN och skydda er trafik
Ett VPN utgör en krypterad tunnel för er 
internettrafik, så att utomstående inte kan ta 
del av innehållet. Det starkaste skyddet får ni 
med ett VPN med flerfaktors-autentisering. 
Om ni inte redan har ett VPN, sätt upp ett.  

3. Kräv lösenordskyddade nätverk
Även om inget WiFi är helt säkert, så är pri-
vata och lösenordskyddade nätverk avsevärt 
mer säkra än publika sådana. Kräv att alla 
medarbetare använder skyddade nätverk. 

4. Hänvisa till godkända verktyg
Påminn om vilka chatt-, video- och mejl- 
verktyg som ska användas i kontakten med 
kollegor, kunder och andra aktörer. Bedöm 
risken för att utomstående kan höra eller se 
informationen som förmedlas. 

5. Lösenordskydda och lås enheter 
Kräv att medarbetare använder säkra  
lösenord som innehåller bokstäver, siffror  
och specialtecken. Undvik att använda  
samma lösenord på olika enheter/konton. 

6. Underhåll/uppdatera antivirusprogram
Påminn medarbetare om att installera och 
regelbundet uppdatera adekvata antivirus- 
program på alla privata enheter (dator, surf-
platta, telefon m.m.) som används för distan-
sarbete. Se till att uppdatera de enheter som 
ni tillhandahåller er personal.
 
7. Stäng av datorn när den inte används
Uppmuntra medarbetare till att stänga av 
datorn. När datorn är avstängd är den inte 
tillgänglig för attacker eller intrång.

8. Gör backuper regelbundet
Att göra säkra backuper är viktigt för att 
förhindra kritiska verksamhetsavbrott i 
händelse av en cyberattack. Gör backuper 
regelbundet, minst veckovis, gärna oftare.

9. Uppmuntra till vaksamhet på phishing
Var medvetna om att kriminella kommer att 
försöka utnyttja situationen. Alla medarbetare 
behöver vara extra vaksamma på inkommande 
mejl/sms och att undvika att klicka på länkar 
eller öppna filer i dessa. 

10. Samla erfarenheter för framtiden
När verksamheten återgår till normalläge – 
utvärdera hur arbetet fungerat och förbered 
för framtida scenarier. 

Mer än 90 % av alla företag har någon gång drabbats av ett cyberangrepp 
som har orsakat ett dataintrång. Med en cyberförsäkring får ni skydd och  
beredskap för att hantera cyberangrepp. 

Kontakta Advokatservice hos Willis Towers Watson så berättar vi mer 
08-546 359 60 eller advokatservice@willis.com
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Varför har ni startat Oskyldig-
hetsprojektet?

– Därför att många dömda inte 
har vare sig förmåga eller ekono-
miska medel att på ett ordentligt 
sätt få domar som de anser vara 
felaktiga genomlysta och prö-
vade. Det primära målet är att 
stärka rättssäkerheten i Sverige 
genom att granska och pröva do-
mar som synes vara potentiellt 
felaktiga.

Vem kom på idén om Oskyldig-
hetsprojektet och hur kom man 
på idén? 

– Idén föddes i samarbete mel-
lan jur. dr Sebastian Wejedal och 
mig. Idén har vuxit fram under 
ett antal år. Oskyldighetspro-
jektet (OP) som sådant kom-
mer ifrån USA. Mig veterligen 
finns det inte någon annanstans i 
Sverige, i vart fall inte i den form 
som vi bedriver det.

Hur arbetar ni i projektet?
– OP bedrivs i form av så kall-

lade law clinics där juriststuden-
ter är behjälpliga under ledning 

av seniora jurister. Den första 
grupp som vi arbetar med i år 
består av tolv studenter, tre ad-
vokater, två juris doktorer samt 
ett antal specialister inom områ-
den som till exempel kriminal-
teknik och vittnespsykologi. OP 
drivs som ett så kallat pro bono-
projekt vilket innebär att alla ar-
betar gratis, även specialisterna.

Har ni börjat arbeta med några 
fall?

– Ja, vi har valt ut två fall samt 
en principfråga som ska drivas. 
På grund av covid-19 och de 
problem som detta medfört går 
dock arbetet långsammare än 
vad vi tänkt från början.

Är rättssäkerheten för brotts-
misstänkta och åtalade tillräcklig 
i Sverige?

– Enligt mig är den oftast det. 
Undantag förekommer givetvis.

Är det vanligt att bli oskyldigt 
dömd för brott i Sverige?

– Det skulle jag inte vilja på-
stå. Men varje år döms nog cir-

ka 1–3 procent felaktigt, och sett 
mot antalet domar som avkun-
nas varje år så är siffran absolut 
inte försvinnande liten. För sam-
hället är varje dom som är fel-
aktig ett stort misslyckande, och 
för den individ som döms felak-
tigt är det givetvis en personlig 
tragedi. Därför är försvarsadvo-
katens roll i rättskedjan så viktig, 
och därför tror jag också att OP 
kan göra nytta.

Är det för svårt att få resning i 
Sverige?

– Oerhört svårt, nästintill 
omöjligt! Problemet med det 
svenska resningsinstitutet är 
enligt mig dels att ribban för att 
bevilja resning är satt för högt, 
dels att nytillkomna omständig-
heter som används vid en res-
ningsansökan som inte leder 
till resning anses vara förbru-
kade på sitt nyhetsvärde vid en 
ny resningsansökan, och dels att 
möjligheterna att erhålla ekono-
misk kompensation för den som 
vill anlita en advokat i samband 
med en resningsansökan är yt-

terst begränsade. Sammantaget 
med den så kallade orubblig-
hetsprincipen gör detta att möj-
ligheterna att nå framgång med 
en resningsansökan är minimala.

Borde den som anser sig oskyl-
digt dömd få rätt till statligt fin-
ansierat juridiskt biträde för att 
upprätta en resningsansökan?

– I den mån man kan redovisa 
något nytt skäl till stöd för sin 
ansökan om resning så är det 
min uppfattning att man borde 
få något slags rättsligt bistånd.

Tycker du att Sverige borde in-
rätta en oberoende resningsmyn-
dighet utanför domstolssystemet, 
som norska Gjenopptakelseskom-
misjonen?

– Ja, det tycker jag. Dels vore 
det bra att flytta den sortens 
ärenden från Högsta domstolen, 
dels skulle en sådan kommis sion 
kunna kompletteras med perso-
ner med annan kompetens än 
den rent juridiska (såsom läka-
re, brottsplatsutredare, psykolo-
ger med flera).

Björn vill hjälpa felaktigt dömda

DET PRIMÄRA MÅLET 
ÄR ATT STÄRKA 

RÄTTSSÄKERHETEN I 
SVERIGE GENOM ATT 

GRANSKA OCH PRÖVA 
DOMAR SOM SYNES VARA 
POTENTIELLT FELAKTIGA.

MÅNADENS ADVOKAT

BJÖRN HURTIG 
Advokat Björn Hurtig är en av 
grundarna till det nyligen star-
tade Oskyldighetsprojektet, som 
ska hjälpa felaktigt dömda att få 
resning.

AKTUELLT

FO
TO

: H
EN

R
IK

 L
JU

N
G

Q
VI

S
T,

 A
D

S
TR

E
AM



ADVOKATEN NR 4 • 2020 47

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

Nya uppdrag 
och utmärkelser
l John Ahlberk, enhetschef 
vid kriminalpolitiska enheten 
i Justitiedepartementet, har 
anställts som generaldirektör 
och chef för Statens haveri-
kommission.

l Carina Gabrielsson Tolke 
har utnämnts till lagman i 
Göta hovrätt. Hon har tidigare 
varit hovrättsråd vid hovrät-
ten och även lagman vid Eksjö 
tingsrätt.

l Tidigare administrativa di-
rektören Anna Graninger har 
utnämnts till lagman i Hovrät-
ten över Skåne och Blekinge. 

l Magdalena Hägg Bergwall 
har utnämnts till ny chefsråd-
man vid Stockholms tingsrätt. 
Hon har tidigare varit rektor 
för domstolsakademin och 
chefsrådman vid Nacka tings-
rätt. 

l Märit Bergendahl har ut-
nämnts till ny chefsrådman vid 
Göteborgs tingsrätt.

l Ulrik Lönnmyr har utnämnts 
till hovrättsråd, tillika vice ord-
förande på avdelning, i Göta 
hovrätt.

l Anders Heintze har anslutit 
till Vinge i Göteborg som del-
ägare. Han kommer närmast 
från en roll som delägare vid 
Setterwalls.

l Linklaters globala delägare 
har valt Rasmus Kindlund 
till ny delägare på Linklaters 
Stockholmskontor.

l Johan Svahn har anslutit 
som delägare till Glimstedt. 
Han kommer närmast från en 
tjänst som adjungerad leda-
mot i Svea hovrätt.

l Katarina Mild har valts in 
i Kastell som delägare. Hon 
kommer närmast från tjänsten 
som chefsjurist på Tengbom.

l Lennart Pettersson har 
anslutit som delägare till Cirio. 
Han kommer närmast från 
White & Case.

Försvararnestorn Bertil Molle har gått ur tiden
Advokat Bertil Molle, Stockholm, 
en av Sveriges mest anlitade 
försvarare, har avlidit. Han skulle 
ha fyllt 99 år i juni.

Bertil Molle tog jur. kand.-examen 
1954, satt ting i västra Ångerman-
lands domsaga och började sedan 
på advokatbyrå i Stockholm. Han 
blev ledamot av Advokatsamfun-
det 1960 och drev därefter egen 
byrå till 1996.

Bertil Molle fick tidigt försva-
raruppdag i flera mål som fick 
stor uppmärksamhet i medierna, 
till exempel när han 1968 vid två 
tillfällen fick rusa efter sin klient 
boxaren Bosse Högberg, som 
upprörd hade lämnat rättssalen, 

och fick honom att återvända. År 
1969 var han den mest anlitade 
offentlige försvararen i Stock-
holm, med 193 uppdrag enligt en 
lista från rådhusrätten.

Bertil Molle pensionerade 
sig vid 75 års ålder, men strax 
före 91-årsdagen gjorde han ett 
inhopp i rätten som biträde till 
yngre kollegan Claes Borgström 
på målsägandesidan i den långa 
rättegången om ”Södertäljenät-
verket”.

Bertil Molle ledde uppskattade 
brottmålskurser för advokater. 
Han förespråkade att nämnde-
männen skulle utses på annat 
sätt än genom nominering av par-
tierna, och han arbetade för att 

införa praktiska advokatkappor i 
domstolarna.

Han var aktiv i den interna-
tionella advokatorganisationen 
International Bar Association, 
IBA, och i Amnesty, men var 
också styrelseledamot i ”klient- 
organisationerna” KRUM och 
RFHL.

Bertil Molle var uppvuxen på 
Kungsholmen i Stockholm och 
hade både bostad och advokat-
kontor där stora delar av sitt liv. 
Privat var han en stor jazzfantast 
som inte missade Duke Ellingtons 
konserter i Sverige. 

År 1989 fick han spela advokat 
i ett avsnitt av SVT:s serie Varu-
huset.

Anne Ramberg ordförande 
för Uppsala universitet
Regeringen har utsett Anne Ram-
berg, tidigare generalsekreterare 
i Advokatsamfundet, till ny ordfö-
rande i Uppsala universitets sty-
relse, konsistoriet. Hon tillträder 
uppdraget den 1 maj. Konsistoriet 
ansvarar för planering och ge-
nomförande av universitetets alla 
angelägenheter – vetenskapliga, 
ekonomiska och administrativa.

Professor Anna-Sara Lind ska 
bevaka arbete mot rasism i Europa
Regeringen har utsett Anna-Sara Lind, professor i 
offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Uppsala 
universitet, till svensk ledamot i Europeiska kommis-
sionen mot rasism och intolerans inom Europarådet. 
Hon är också verksam vid Centrum för mångveten-
skaplig forskning om rasism (CFR) och Centrum för forskning om 
religion och samhälle (CRS) samt förordnad som expert i Kommittén 
om förbud mot rasistiska organisationer. Anna-Sara Lind efterträder 
advokat Christian Åhlund som ledamot i ECRI.

Vid nära 91 års ålder gjorde Bertil Molle comeback i rätten 2012, som biträde till yngre advokatkollegan Claes Borg-
ström på målsägandesidan i den stora och långvariga rättegången om ”Södertäljenätverket” i Södertälje tingsrätt.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Bring, Ove: Sverige och folkrätten 
/ Ove Bring, Mark Klamberg, 
Said Mahmoudi, Pål Wrange 
(6. uppl. Norstedts juridik. 
395 s.)

Broberg, Anette: Anställda : 
praktisk handbok för arbets- 
givare / av Anette Broberg och 
Anna Sundin (23. uppl. Björn 
Lundén information. 371 s.)

Dahlström, Mats: Brott och på-

följder : en lärobok i straffrätt 
om Brottsbalken / Mats Dahl-
ström, Anette Strand, Gösta 
Westerlund (7. uppl. Bruun 
Juridik. 639 s.)

FARs samlingsvolym. 2020, 
 Redovisning (FAR. 2000 s.)

FARs samlingsvolym. 2020, 
 Revision (FAR. 1618 s.)

Flodin, Jonny: Fastighetspant-
rättens huvuddrag (2. uppl. 
Jure. 2020. 88 s.)

The future of arbitration in 
Europe / editor: Axel Calis-

sendorff (Stockholm Centre for 
Commercial Law. 89 s. Stock-
holm Centre for Commercial 
Law ; 36) 

Författningssamling i fastighets
rätt / Elisabeth Ahlinder, red. 
(10. uppl. Norstedts juridik. 
643 s.)

Gerards, Janneke: General 
principles of the European 
Convention on Human Rights 
(Cambridge Univ. Press, 2019. 
266 s.)

Gustafsson, David: Ägarskifte och 

generationsskifte : i företag 
och lantbruk / David Gustafs-
son, Björn Lundén (3. uppl. 
Björn Lundén information. 
196 s.)

Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt II 
: kontraktsrätt. H. 2, Allmänna 
ämnen / Jan Hellner, Richard 
Hager, Annina H. Persson 
(7. uppl. Norstedts juridik. 
302 s.)

Jansson, BoGöran: Juridik : 
personförsäkring / Bo-Göran 
Jansson, Lars Bergendal, Carl 

 LÄSTIPS

Boutredningsman : en praktisk genomgång 
Författare: Johannes 
Gehlin
Förlag: Norstedts 
juridik
Boken ger en praktisk 
vägledning till de 
olika arbetsmoment 
en boutredningsman 
ska utföra och riktar 
sig främst till den 
som arbetar med 
boutredningsmannauppdrag. Utöver rekom-
mendationer gällande hanteringen av olika 
tillgångsslag och rekommendationer kring för-
farandet gentemot borgenärerna berörs även 
frågor om jäv, tillsyn över boutredningsman 
och internationella frågor. Johannes Gehlin är 
advokat och verksam vid Advokatfirman Glim-
stedt i Norrköping. 

Vårdnad, boende och umgänge : samt verk-
ställigheten av sådana avgöranden och över-
enskommelser
Författare: Mats Sjö-
sten
Förlag: Norstedts 
juridik
Femte upplagan av 
detta standardverk 
inom den familje- 
rättsliga doktrinen 
går utförligt igenom 
reglerna i 6 och 
21 kap. föräldrabalken. 
Bland annat behandlas 
barnets grundläggande rättigheter, vårdnaden 
i olika situationer, vem barnet ska bo tillsam-
mans med och barnets rätt till umgänge samt 

förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, 
boende och umgänge. Samtliga kapitel har 
uppdaterats och omarbetats. Många nya 
domstolsavgöranden har dessutom tillkommit 
sedan föregående upplagan 2014.

 BOK

Till mitt 
försvar : 
om advokat 
Sargon De 
Basso av 
Peter Johans-
son, Ordfront
Boken ger en 
rak inblick i 
advokatyrket 
och skildrar 
försvars-
advokaten 
Sargon De 
Bassos väg 
till att bli en av 
landets mest efterfrågade och omstridda 
advokater. Här berättar han om sin uppväxt i 
Örebro tillsammans med sina invandrade as-
syriska föräldrar, studierna i Uppsala och de 
första viktiga tio åren på Althins advokatbyrå. 

Han har figurerat i en rad stora och medialt 
uppmärksammade mål, bland annat som 
försvarare åt tungt kriminella och toppnamn 
inom den nazistiska organisationen NMR. Han 
har företrätt en rad kända klienter i förtalsmål 
och höll bland annat i resnings ärendet som 
friade den morddömde Samir Sabri. I boken 
berättar han om vad som driver honom, var-
för han försvarar de kanske mest föraktade i 
samhället och vikten av att värna rättssäker-
heten för alla. Boken är skriven av journalisten 
Peter Johansson.

 BROTTSOFFER I FOKUS
Brottsoffermyndighetens uppsatstävling.
Brottsoffermyndigheten har utsett tre vin-
nare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus. De 
tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i 
samband med sexköp (Agnes Svensson, Gö-
teborgs universitet), hur domstolar tillämpar 
ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott 
(Sofia Gustafsson, Göteborgs universitet) och 
hur förundersökningsbegränsning förhåller 
sig till Europakonventionens regelverk (Roland 
Johansson, Stockholms universitet). Bidragen 
belönas och publiceras i en antologi som går 
att ladda ned från Brottsoffermyndighetens 
webbplats www.brottsoffermyndigheten.se.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET

 RÄTTSDATABASER
Juridiska informationstjänster på biblioteket
Vi har nu tillgång till följande nordiska rätts-
databaser:
JUNO Total, hela informationstjänsten från Nor-
stedts juridik som samlar innehållet från Karnov 
Groups tidigare rättsdatabas Karnov Juridik och 
Norstedts Juridiks tidigare rättsdatabas Zeteo. 
Karnov Jura, dansk juridisk informationstjänst 
inklusive Ugeskrift for retsvæsen med rättsfall 
från Højesteret och domar från Sø- og Handels-
retten. 
LovdataPro, norsk juridisk informationstjänst. 
Rättsdatabaserna är endast tillgängliga för an-
vändare på plats i biblioteket.
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Johan Rundquist (24. uppl. Stu-
dentlitteratur, 2019. 378 s.)

Lundén, Björn: Aktiebolag : skatt, 
ekonomi och juridik / av Björn 
Lundén, Ulf Bokelund Svensson 
(25. uppl. Björn Lundén infor-
mation. 391 s.)

Mossberg, Oskar: Avtalets 
räckvidd I : om avtals tredje-
mansverkningar, särskilt vid 

tredjemansavtal och direkt- 
krav (Iustus. 943 s. Skrifter 
från Juridiska fakulteten i 
Uppsala ; 138. Diss. Uppsala 
universitet)

Olsson, Stefan: Redovisningsrätt : 
en introduktion (2. uppl. Nor-
stedts juridik. 141 s.)

Ramberg, Christina: Malmströms 
Civilrätt / reviderad av Chris-

tina Ramberg (26. uppl. Liber. 
471 s.)

Sjöstedt Forslund, Christina: 
Hjälp – Skatteverket kommer! 
/ Christina Sjöstedt Forslund, 
Göran Alvemalm (Björn Lundén 
information. 2019. 120 s.)

Tvistlösning inom affärsrätten : 
en antologi / Niklas Arvidsson, 
Birgitta Nyström, Peter West-

berg, red. (Norstedts juridik. 
402 s.)

Wendleby, Monika: Dataskydds-
förordningen GDPR : för 
dataskyddsombud och andra 
ansvariga (Sanoma utbildning. 
504 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander i Rapport 
om särskild utlänningskontroll
I SVT:s Rapport den 1 april kom-
menterade Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander förslagen från Utred-
ningen om utlänningsärenden i 
betänkandet Ett effektivare regel-
verk för utlänningsärenden med 
säkerhetsaspekter (SOU 2020:16). 
Utredningen föreslår bland annat 
att lagen om särskild utlännings-
kontroll ska ersättas med en ny 
lag: lagen om särskild kontroll av 
vissa utlänningar. Mia Edwall In-
sulander konstaterade att dagens 
lagstiftning brister i möjligheten 
till insyn för dem som omfattas av 
lagen, och att möjligheten till insyn 
för dem som pekas ut inte verkar 
öka med förslaget till ny lag.

 MEDIERNA

Rättssäkerheten viktig vid 
asylutredningar på distans
Migrationsverket har på grund av 
risken för smittspridning gått över 
till att göra fler asylutredningar via 
telefon och videolänk, i stället för 
muntliga förhandlingar på plats. 
I Ekonyheterna den 14 april kom-
menterade Advokatsamfundets 
jurist Hannes Grufman Migrations-
verkets omställning. Han under-
strök att det är viktigt att bedöma 
varje ärende noggrant och göra en 
avvägning av om det är lämpligt 
att genomföra förhandlingen på 
distans i det enskilda fallet. Han 
betonade också att det kan vara 
mindre lämpligt och mindre rätts-
säkert med distansutredningar, 
när trovärdighets- eller tillförlitlig-
hetsfrågor ska bedömas.

För Maarit Jänterä-Jareborg, 
professor i internationell 
privat- och processrätt vid 
Uppsala universitet, kommer 
livskraften från skönlitterära 
böcker.

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

– Litteraturen är för mig en 
livlina utan vilken jag skulle gå 
under som människa. I vart fall 
skulle mitt liv vara mycket torf-
tigare. Jag har alltid ett torn av 
böcker på nattduksbordet, oli-
ka för olika sinnesstämningar 
och olika behov. Nederst just 
nu ligger Olga Tokarczuks 
magnifika Jakobsböckerna.  
Ovanpå ligger Rachel Cusks 
Kudos, Leena Lehtolainens 
Valapatto, Tove Janssons Troll-
vinter och Sverker Sörlins Till 
bildningens försvar. Till all-
deles nyss fanns i tornet även 
Amor Towles En gentleman i 
Moskva, Tove Janssons Kome-
ten kommer, Trollkarlens hatt, 
Muminpappans memoarer och 
Farlig midsommar, samt även 
Annika Ström Melins Världen 
sedan 1989. På resor finns ofta 
kriminalromaner av de suve-
räna finländska författarna 
Leena Lehtolainen och Virpi 
Hämeen-Anttila (som på köpet 
håller min finska à jour) med 
i väskan. I dessa coronatider 
passar Tove Janssons mumin-
böcker mig allra bäst. Nu finns 
lugnet att långsamt smaka på 
Janssons underbara språk, be-
grunda den ofantliga visdomen 

i dessa böcker och att njuta av 
illustrationerna. Här finns att 
ösa med skarpsynta iakttagel-
ser om människans många lus-
tigheter, observerat med hu-
mor, värme och vänlighet.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du? 

– En viktig del av mitt arbe-
te är att hålla mig à jour med 
ämnets litteratur. Min livskraft 
kommer dock från helt andra 
böcker, som de ovan. På senare 
tid har allmänt bildande facklit-
teratur utanför juridikens ramar 
blivit allt viktigare för mig. Den 
utmärkta tidskriften Respons, 
Recensionstidskrift för huma-
niora och samhällsvetenskap, 
leder mig ofta vidare. Sverker 
Sörlins Till bildningens försvar, 
som diskuterar vår tids sam-
hällsutmaningar, har gett mig 
mycket att bita i. Vilka faktorer 
ligger bakom nationalismens 

frammarsch i länder som Polen 
och Ungern? Hur kommer det 
sig att man börjat ideologisera 
synen på grundläggande värde-
frågor, såsom förhållandet mel-
lan könen? Vad håller ett sam-
hälle ihop? Jag mår bra av att 
grubbla över frågor som dessa 
– och inser nyttan för rättsve-
tenskaplig forskning.

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet?

– När jag var i åtta–nioårs-
åldern fick jag ta över en äld-
re kompis Pippi Långstrump- 
böcker och efter det var inget 
sig likt för mig. Jag fann läs-
ningen – och en friare syn på 
livet! Under åren som följt har 
jag ofta hunnit med flera böck-
er per vecka. Zacharias Tope-
lius Fältskärns berättelser blev 
ingången till historiska och 
senare till klassiska romaner. 
Möjligen är Charlotte Brontës 
Jane Eyre den bok som jag har 
älskat mest. Den nigerianska 
författaren Chimamanda Ngo-
zi Adichie är en underbar se-
nare bekantskap.

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

– I mina kretsar ger vi var-
andra ofta böcker mitt i var-
dagen, när vi blivit tagna av 
någon stor läsupplevelse eller 
en ”ahaupplevelse” som vi vill 
dela. Så i dagarna har jag köpt 
Sörlins bok till en god vän. När 
det blir dags att socialisera sig 
åter, kommer mina vänner att 
få muminböcker, så klart!

Utan litteratur skulle jag dö 
BOKTIPSET: MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG
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 NORRA AVDELNINGEN 

ordförande 
Fredrik Burvall
vice ordförande, sekreterare, 

kassör

Andreas Victor 

ledamöter

Sami Hietala
Oskar Söderberg
Ann Bergström
Gunilla von Wachenfeldt

suppleanter

Karolina Ikonen Huhtanen 
Solveig Aspholm 
Daniel Nordfjell

 MELLERSTA AVDELNINGEN 

ordförande 
Anders Wallin 

vice ordförande 
Linda Nyström 

sekreterare 
Cecilia Wallin

ledamöter

Cecilia Wallin
Mari Kilman
Maria Stål Lindgren

suppleanter

Erik Söderman 
(för Linda Nyström)

Ylva Lindahl Hennel 
(för Anders Wallin)

Camilla Karapetyan 
(för Maria Stål Lindgren)

David Halén Lindberg 
(för Mari Kilman)

Vinita Qvist 
(för Cecilia Wallin)

 STOCKHOLMSAVDELNINGEN 

ordförande 
Christel Rockström 

vice ordförande 
Mikael Klang 

sekreterare 
Emma Berglund Uväng

ledamöter

Theddo Rother-Schirren 
Johan Ödlund 
Anette Hansson Ahl 
Kristian Pedersen 
Jenny Grundén 

suppleanter

Caroline Elander Knip
Jennica Paulette
Johan Lindgren

Avdelnings-
styrelser 
2020 
De här styrelserna valde 
Advokatsamfundets lokal-
avdelningar vid sina årsmöten.

Årsmöte i Málaga i sista stund
Rapport från Utlandsdagarna i 
Málaga den 13–14 mars 2020 

Utlandsavdelningen höll sitt års-
möte den 14 mars 2020 i Mála-
ga i samband med avdelningens 
årliga utbildningskonferens, Ut-
landsdagarna. Det fyrtiotal ad-
vokater som deltog fick möta 
våren och värmen på Solkus-
ten. Platsen för årets arrange-
mang var Gran Hotel Miramar.

Av uppenbara skäl höll sig Ut-
landsavdelningens styrelse upp-
daterad och informerad om ut-
vecklingen av coronapandemin 
inför Utlandsdagarna. 

Extra insatta styrelsemöten 
hölls nästan dagligen veckan 
före Utlandsdagarnas början, 
för att analysera om konferen-
sen skulle genomföras. 

Inga myndighetsbeslut eller 
rekommendationer stoppade 
resor till eller från Spanien in-
nan Utlandsdagarna satte igång, 
och därför beslöt styrelsen att 

genomföra eventet på säkrast 
möjliga sätt.

Följaktligen bestod årsmö-
tet av en ovanligt liten skara; 
dock hade ett antal medlem-
mar in gett fullmakt. Årsmötet 
omvalde Christina Griebeler 
till ordförande och nyvalde Jo-
nas Nordgren till vice ordföran-
de. Övriga ledamöter omvaldes. 
Mötet beslutade att ge styrelsen 
i uppdrag att se över stadgarna 
till nästa årsmöte.

med anledning av coronaviruset när-
varade varken samfundets ord-
förande eller vice ordförande, 
men generalsekreteraren infor-
merade per telefon om vad sam-
fundet arbetat med under det se-
naste året. Utlandsdagarna var 
som vanligt indelade i två utbild-
ningspass. Teman var skatt res-
pektive vin.

Fredagen skulle traditionsen-
ligt tillbringas på det lokala ad-
vokatsamfundet. På grund av 

coronaviruset ställdes det dock 
in varför föreläsningarna i stäl-
let förlades till Gran Hotel Mira-
mar. Första dagen började med 
skattejuristen Santiago Lapau-
sa González från byrån JC&A 
Abogados i Marbella. Santiago 
berättade inledningsvis om Mi-
ramarhotellets tid som domstol 
och svenskarnas roll och goda 
rykte i regionen. Han övergick 
sedan till temat skatter för ut-
ländska privatpersoner bosatta 
i Andalusien. 

Därefter tog avdelningens 
egen Jonas Nordgren över med 
ett föredrag om hur det är att 
arbeta som advokat på Solkus-
ten. Jonas förklarade hur kolle-
gial lojalitet och respekt spelar 
stor roll. Vidare talade Jonas ge-
nerellt om det spanska rättssys-
temet, om formaliteter vid ett 
fastighetsköp, om speciella si-
tuationer inom familjerätt samt 
om affärsjuridik.

Efter årsmötet på lördagen 

fortsatte Utlandsdagarna med 
abogada Beatriz Cuevas Almo-
guera från byrån J&A Garrigues, 
som talade om juridiken kring 
vin och vinodling.

Efter det berättade Rickard 
Enkvist om hur han som svensk 
affärsman för mer än 20 år sedan 
bytte spår och blev vinodlare i 
bergen ovanför Solkusten.

under lördagseftermiddagen hade 
nu oron för smittan nått även 
Andalusien, vilket ledde till 
att delar av staden stängdes av 
för turister. Detta i sin tur ledde 
till att den planerade galamid-
dagen i stjärnrestaurangen José  
Carlos García, som råkade ligga i  
spärrzonen, inte kunde ge-
nomföras. Gran Hotel Miramar 
hjälpte dock till och organise-
rade med mycket kort varsel  
en nära nog likvärdig galamid-
dag.

Astrid Trolle Adams 
Karl Woschnagg
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SAMFUNDET

 ÖSTRA AVDELNINGEN 

ordförande 
David Sommestad 

vice ordförande 
Anna von Knorring 

sekreterare, klubbmästare 
Karin Carlsson

ledamöter

Sandra Putsén
Emil Löfström
Henrik Snellman

suppleanter

Johannes Gehlin 
Malin Carlsson 
Idah Fjärdhammar

 VÄSTRA AVDELNINGEN 

ordförande 
Jörgen Larsson 

vice ordförande 
Malin Wassén 

sekreterare 
Björn Goldman

ledamöter

Lars Cronqvist 
Poly Jensell 
Roger Wier 
Martin Vildhede 
Martin Wahlin
Sofia Hansson

suppleanter

Helena Svärd
Fredrik Kron
Jonas Lindblad

 SÖDRA AVDELNINGEN 

ordförande 
Karin Amédro 

vice ordförande 
Fredrik Sandgren 

sekreterare 
Viviénne Dahlstrand

utbildningsansvarig 
Cecilia Wachtmeister

ledamöter

Marcus Larsson 
Mats Ingvar 
Lina Bergqvist 
Linda Lundin
Aron Skogman 

suppleanter

Carolina Sandekjer
Mats Nilsson
Hanna Magnusson
Cecilia Wachtmeister
Liselott Bentzel

 UTLANDSAVDELNINGEN 

ordförande 
Christina Griebeler 

vice ordförande 
Jonas Nordgren

sekreterare 
Astrid Trolle Adams

ledamöter

Astrid Trolle Adams
Åsa Bittel
Karl Woschnagg
George Chr. Pelaghias
Anne-Cécile Hansson Lecoanet
Emelie Svensson

Virtuella årsmöten och inställda 
aktiviteter i coronavirusets spår
Coronaviruset drabbade 
samlingarna vid Advokatsam-
fundets avdelningars årsmöten. 
Bara Östra avdelningen och 
Utlandsavdelningen var tidigt 
ute och hann genomföra alla 
sina mötesaktiviteter.

På grund av risken för sprid-
ning av coronaviruset valde de 
flesta av Advokatsamfundets 
avdelningar i år att ställa in ut-
bildningar, middagar och andra 
kringaktiviteter som i vanliga 
fall brukar ordnas i samband 
med årsmötena.

Flera av avdelningarna ge-
nomförde sina årsmöten med 
färre deltagare än vanligt. Mel-
lersta avdelningen höll sitt års-
möte via telefon och Västra av-
delningen virtuellt via dator.

Bara två avdelningar hann 
fullfölja hela sina arrangemang 
som planerat, innan nya regler 

och rekommendationer om re-
sor och samlingar hade utfär-
dats. 

Utlandsavdelningen genom-
förde Utlandsdagarna i Málaga 
den 13–14 mars (se särskilt refe-
rat på s. 50).

Östra avdelningen genomför-
de yngremöte, utbildningsdag 
och middag i Jönköping den  
12 mars. På yngremötet för advo-
kater och biträdande jurister un-

der 40 år föreläste juristcoachen 
Sara Törnblom på temat ”Så blir 
du en hållbar jurist”. Eftermidda-
gens utbildningsprogram bestod 
i att lagmannen Mats Sjösten vid 
Varbergs tingsrätt föreläste om 
vårdnadsmål.

– Vi genomförde alla delar av 
mötet trots många avbokningar 
i sista minuten. Jag tror att alla 
som vågade komma uppskattade 
mötet, och det var bra stämning. 
Östra avdelningen har genom-
fört möten alla år avdelningen 
har funnits till, till och med un-
der andra världskriget, berättar 
avdelningens förre sekreterare 
Henrik Snellman.

– Läget hade ännu inte blivit 
riktigt allvarligt. Om mötet hade 
legat två veckor längre fram, 
hade vi nog fått göra som de 
andra: köra årsmötet på distans 
och ställa in övriga aktiviteter, 
tror Henrik Snellman. ¶

Henrik Snellman.
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NY ADVOKAT: NIKLAS DAHLBECK

”Jag har alltid gillat försvararperspektivet”
Niklas Dahlbeck på Advokaterna 
Hurtig & Partners i Stockholm 
är utbildad hovrättsassessor, 
men har växlat bana och blev 
advokat den 16 april.

Du är hovrättsassessor men har 
bytt karriär från domarbanan 
till att bli advokat. Hur kom det 
sig att du bestämde dig för att 
prova advokatyrket?

– Redan på universitetet var 
jag intresserad av brottmål. Vid 
valet mellan advokat, domare 
och åklagare var advokatspå-
ret självklart. Jag har alltid gil-
lat försvararperspektivet: att 
vända och vrida på argumenten 
medan alla andra redan tycks 
ha bestämt sig för att personen 
i fråga är skyldig. Under stu-
dietiden hade jag ett uppdrag 
som försvarare, vilket spädde 

på min vilja att bli försvarsad-
vokat. Det var en vän som ham-
nat i bråk med ordningsvakter 
efter en utekväll. Jag 
hjälpte honom och 
fick åklagaren att lägga 
ner förundersökning-
en för försök till våld 
mot tjänsteman. Ty-
värr dömdes han dock 
för våldsamt mot-
stånd, men på det sto-
ra hela var han ändå 
väldigt nöjd. Som det slumpa-
de sig hade halva klassen valt 
just den förhandlingen att titta 
på när de fått i uppgift av lära-
ren att titta på en förhandling. 
Det var lite nervöst att stå upp 
mot åklagare när jag bara var 
student och med halva klas-
sen som åskådare. Men käns-
lan att få ifrågasätta och att få 

fram min väns version av hur 
det hade gått till var mäktig. 
Det gick som sagt bra och min 

vän blev väldigt nöjd. 
Jag fick kanske blodad 
tand där.

– Jag tänkte tidigt 
att det skulle vara bra 
att sitta ting för att bli 
en bra försvarare, att 
lära sig systemet att 
slå från insidan. När 
jag var klar med ting-

et blev jag smickrad av att mina 
chefer tyckte att jag skulle bli 
en bra domare och att jag borde 
söka mig till hovrätten. Jag tänk-
te att en fördjupad kunskap om 
hur domstolarna arbetar skulle 
hjälpa mig när jag väl blev ad-
vokat. Att jag sedan tyckte det 
var riktigt kul gjorde att det var 
ett enkelt val att fullfölja. 

– När jag blev färdig hov-
rättsassessor var det självklart 
att söka mig till en advokat-
byrå. Jag har aldrig ångrat det 
valet. Jag är nu på en byrå där 
mina domarkunskaper verkli-
gen uppskattas. Jag tror aldrig 
att jag kommer att byta till nå-
got annat jobb.

Vad är bra med att vara just 
advokat?

– Titeln advokat gör att man 
får möjlighet att hjälpa dem 
som är misstänkta att göra sin 
röst hörd. Brottsmisstänkta be-
finner sig ofta i en väldigt utsatt 
position, och inte sällan är det 
personer som på olika sätt haft 
det svårt. Det är en ynnest att 
få hjälpa dessa människor. Det 
är nog det bästa med att vara 
advokat.

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 16 APRIL 2020  

Sandra Andersson, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Jennifer Aronsson, Wennberg & 
Glommen Advokaterna i Väst AB, 
Borås
Jon Bartholdsson, Foyen Advokat-
firma KB, Malmö
Alex Bloch, Innerstans Advokat-
byrå AB, Stockholm

Caroline Bogemyr, Advokat- 
firman Hammarskiöld & Co AB, 
Stockholm
Pernilla Bussman, AE Nyströms 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Nina Bennet Crafoord, Nina Bennet 
AB, Stockholm
Mattias Tillkvist Ekman, Wistrand 
Advokatbyrå Stockholm KB, Stock-
holm
Niklas Dahlbeck Jalakas, 
Advokaterna Hurtig & Partners 
Stockholm AB, Stockholm
Alexander Engström, Cirio Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Anna Ersson, Advokatfirman Delphi 
i Göteborg KB, Göteborg
Jens Fallgren, Kilpatrick Townsend 
& Stockton Advokat KB, Stockholm
Dario Gagula, Innerstans Advokat-
byrå AB, Stockholm
Richard Grön, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Louice Gustavsson, Advokatfirman 
LA PARTNERS AB, Malmö
Josefina Hallin, WERKS Advokater 
AB, Göteborg
Dhurata Hasani, Wistrand Advokat-
byrå Stockholm KB, Stockholm
Adam Tedeborg Hillbom, A Tede-
borg Advokatbyrå AB, Gävle

Staffan Hillström, Jur kand 
Staffan Hillström Aktiebolag, 
Östersund
Ninni Holfve, Stockholms familje-
rättsadvokat AB, Täby
Mika Jordan, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Elsa Karlefors, Advokatfirman 
Sweger & Boström KB, Stockholm
Linda Källström, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Göteborg
Louise Lindahl, Advokatfirman 
Glimstedt AB, Göteborg
Eric Lindgren, Moll Wendén Advo-
katbyrå AB, Malmö
Isabelle Lundin, Advokathuset Ac-
tus AB, Eskilstuna
Gabriel Löwander, Kanter Advokat-
byrå KB, Stockholm
Sarah Moghadasi, Advokatbyrån 
Vigilo AB, Uppsala
Askar Nouri, Advokaterna Justitia 
AB, Göteborg
Marcus Olausson, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Göteborg
Daniel Orrö, Advokatfirman Delphi i 
Göteborg KB, Göteborg
Johanna Persson, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Göteborg
Maria Silfverberg, TED Law AB, 
Stockholm

Emma Johannesson Sjöman, Front 
Advokater AB, Göteborg
Mikael Smedeby, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppsala
Caroline Staffansson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Göteborg
Oskar Svenburg, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Malmö
Rebecka Tenenbaum, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm
Tobias Thind Tornkvist, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Göteborg
Nicole Trinh, Advokatbyrån Maria 
Turesson AB, Stockholm
Sofia Wallén, C J Advokatbyrå AB, 
Boden
Petros Vardanian, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Ludvig Wettergren, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Lisa Wikner, Advokaterna 
Nordquist & Ståhlnacke HB, 
Helsingborg
Cemal Özkan, Advokatbyrån Dubio 
AB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
My Agmén, Malmö, 15 mars 
2020
Diana Biörck Eliasson, Stockholm, 
16 mars 2020 FO
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Ylva Brämberg, Södra Sandby, 
31 mars 2020
Mikael Dubois, Stockholm, 9 mars 
2020
Hedvig Ekdahl, Stockholm, 4 mars 
2020
Staffan Ekdahl, Stockholm, 31 mars 
2020
Kristina Forsbacka, Stockholm, 
7 februari 2020
Ale Forsberg, Örebro, 6 mars 2020
Ulf Holmberg, Stockholm, 11 mars 
2020
Helena Jarmstad, Helsingborg, 
9 april 2020
Lizamaria Kosmowski, Stockholm, 
31 mars 2020
Marta Laurell, Stockholm, 13 mars 
2020
Pia Liljeblad, Smögen, 31 december 
2019
Daniel McKiernan, Stockholm, 
30 mars 2020
Henrik Palmcrantz, Stockholm, 
27 mars 2020
Khatereh Razazi Borujeni, Göte-
borg, 6 mars 2020
Katarina Rosell, Lund, 18 mars 
2020
Sofie Sandberg, Stockholm, 
31 mars 2020

Jan Sandegren, Ärla, 17 mars 
2020
Catharina von Scheele, Stockholm, 
1 april 2020
Gustav Tornefors, Stockholm, 
31 mars 2020
Anna Wallentin Staaf, Stockholm, 
31 mars 2020
Caroline Alexandersson Vartia, 
Göteborg, 31 mars 2020
Hanna Wingren, Stockholm, 
29 februari 2020
Göran Åseborn, Stockholm, 
31 mars 2020
Per Öst, Malmö, 16 mars 2020

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Louise Ekstrand, Falkenberg, 
4 mars 2020
Per-Olof Lefwerth, Solna, 28 mars 
2020
Gunnar Lundgren, Falun, 11 mars 
2020
Håkan Rockström, Stockholm, 
3 mars 2020
Per Göran Traung, Stockholm, 
7 april 2020
Anders Wikare, Bromma, 
20 februari 2020
Lajos Zsoka, Malmö, 3 december 
2018

Automatiskt: 
Anmälan – Röstlängd – Röstning

Anmäl ditt företag till 
Hybridstämma idag på 

www.hybridstamma.se

www.hybridstamma.se

Letar du efter 
en lösning för 

hybridstämma?

reguity group

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2019/2430 Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)
R-2019/2529 Departementspromemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd 
mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promil-
legränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22)
R-2020/0102 Promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre 
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen
R-2020/0163 Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)
R-2020/0225 Departementspromemorian Uppenbart ogrundade ansök-
ningar och fastställande av säkra ursprungsländer (Ds 2020:2)
R-2020/0356 Departementspromemorian Kompletterande bestämmel-
ser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om 
medborgarnas rättigheter (Ds 2020:5)
R-2020/0517 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifterna om 
pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna
R-2020/0535 Promemorian Behandling av känsliga personuppgifter i 
testverksamhet
R-2020/0593 Promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmål
R-2020/0605 Promemorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och 
depåförsäkringar
R-2020/0661 Utkast till lagrådsremiss, Tillfälliga åtgärder för att under-
lätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor
R-2020/0732 Utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i 
smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN



54 ADVOKATEN NR 4 • 2020

TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om pandemin (2)
det har gått en månad sedan jag skrev min förra spalt i Ad-
vokaten. Den tiden har för mig – och säkert även för er 
som läser detta – helt präglats av pandemin. 

Mitt sociala umgänge utanför familjen har i princip 
upphört. En gång på en månad har jag varit på restau-
rang. Det var på ett av Stockholms populäraste ställen 
som det annars inte går att få plats på utan att boka. Nu 
var vi kanske tio personer, glest utspridda i lokalen. 

Mitt arbetsliv skiljer sig också radikalt från någon ti-
digare gång under mina nästan 30 år i Stockholms ad-
vokatbyråvärld. Sedan en tid tillbaka är jag skiljeman på 
heltid och tar alltså inga ombuds- eller rådgivningsupp-
drag. I min kalender var våren fullspäckad 
med slutförhandlingar i ett antal skiljeförfa-
randen. Till följd av pandemin har kalen-
dern rensats nästan helt – det allra mesta 
har ställts in. Nu är det i stället hösten – dit 
allt skjutits – som ser ut att bli synnerligen 
arbetsintensiv. Om nu pandemin tillåter 
några förhandlingar ens då; det talas ju om 
en andra våg.

En av vårens skiljeförhandlingar – som 
skulle ha ägt rum i en annan europeisk hu-
vudstad – ställdes faktiskt inte in utan ge-
nomfördes på videolänk. Kärandens ombud 
befann sig i ett land, svarandens i ett annat 

och skiljemännen var utspridda på olika 
orter, likaså vittnena. Det gick ut-

märkt att genomföra en tvåda-
gars förhandling på detta sätt. 
När pandemin väl är över tror 

jag att den här typen av skilje-
förhandlingar på distans i inte ringa mån 
kommer att ersätta fysiska förhandlingar, i 
alla fall om deltagarna befinner sig på olika 
platser i världen och tvisten inte är alltför 
omfattande. 

Samfundsverksamheten har också 
starkt präglats av pandemin. För första 
gången någonsin genomfördes ett sty-
relsemöte på videolänk. Trots att det 
är en stor grupp, 20 personer, fung-

erade formatet bra även här. 
Mera komplicerat är det för-

stås med det årliga fullmäktige-
mötet, som måste äga rum före 
den 15 juni. Där kommer det att 
bli så att samfundsledningen 
och valberedningens ordföran-
de är fysiskt på plats i en lokal i 
Stockholm medan fullmäktige-
grupperna från de olika avdel-
ningarna följer mötet genom 
en livesändning. Det är inte 
idealiskt men ett fysiskt möte 
med ett stort antal deltagare 

från hela landet (och några från utlandet) låter sig inte 
genomföras under nuvarande förhållanden.

Det senare – ett årsmöte utan fysiskt deltagande – 
knyter an till en annan pandemirelaterad frågeställning 
vi haft att hantera under den senaste månaden. Vi har 
fått ett antal lagförslag på remiss med mycket kort svars-
tid. Två av dem har gällt ändringar i associationsrättslig 
lagstiftning för att möjliggöra stämmor utan att aktieäga-
re och föreningsmedlemmar är på plats. Här har det bli-
vit mycket tydligt hur värdefullt det är att ha erfarna och 
kunniga advokater som bidrar till samfundets remissvar. 
Tack vare några kollegor som hör till landets ledande as-

sociationsrättare har samfundet kunnat avge 
synnerligen initierade remissvar trots ett få-
tal dagars svarstid.

Ett annat lagstiftningsärende under den 
senaste månaden gällde den så kallade be-
myndigandelagen. En lördagskväll skickade 
regeringen en lagrådsremiss till ett dussin-
tal myndigheter med begäran om remiss-
svar dagen efter, söndagen. Det i sig är ju 
anmärkningsvärt. Lika anmärkningsvärt är 
att Advokatsamfundet inte var med som re-
missinstans trots att regeringen föreslog be-
tydande avsteg från normal konstitutionell 
ordning genom att bemyndiga regeringen att 
fatta beslut som annars kräver lag. När vi i 
presidiet (ordförande, vice ordförande och 
generalsekreterare) fick detta klart för oss 
ägnade vi söndagen åt att likväl skriva ett re-
missvar från samfundet, i vilket vi – förutom 
att rikta kritik mot remisstiden och uteläm-

nandet av oss – även hade kritiska synpunkter i sak, syn-
punkter som i mångt och mycket delades av Lagrådet 
vid dess efterföljande prövning och som fick genomslag 
i propositionen.

Som säkert alla advokater vet vid det här laget besluta-
de styrelsen också vid sitt aprilmöte att för 2020 avskaf-
fa kravet på 18 timmars professionell vidareutbildning. 
Vi gjorde det för att underlätta för kåren i den svåra tid 
som följer i spåren av pandemin. Om detta kan ni läsa 
mera på annan plats i detta nummer av Advokaten. Där 
kan ni också läsa om det så kallade Skiljenämndsalter-
nativet, som syftar till att avlasta domstolarna när ba-
lanserna växer till följd av inställda förhandlingar. Det 
är inget samfundsprojekt utan ett privat initiativ av en 
grupp processjurister men samfundets Stockholmsav-
delning har välvilligt hjälpt till att sprida informationen 
bland dess medlemmar. 

EN LÖRDAGS-
KVÄLL SKICKADE 
REGERINGEN EN 
LAGRÅDS REMISS 

TILL ETT 
DUSSINTAL 

MYNDIGHETER 
MED BEGÄRAN 
OM REMISSVAR 
DAGEN EFTER, 

SÖNDAGEN.
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Här har du kardan!
Ibland behöver du en överenskommelse  
som är mer än ett fast handslag.
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högkvalitativt avtal. 
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