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REDAKTIONEN

alla yrken har sin egen unika historia, sina pionjärer, visionärer, 
avgörande händelser och utvecklingslinjer. Yrken försvinner 
och andra växer fram. I denna utgåva berättar vi om advokat  
assistenter och paralegals, läs mer på s. 14. Under åren har 
diskussionen kommit och gått om vad som skulle ske med 
advokatassistenterna om de skulle ersättas av informations
teknik. I dag är både advokatassistenter och paralegals ovär
derliga på många advokatbyråer. 

den svenska advokatkårens historia är både spännande och ett 
slags framgångssaga. Under det sena 1800talet var förtroen
det för advokaterna lågt hos befolkningen. Riksdagens lag
beredning skrev år 1884 de för många advokater välkända 
orden, att allmänheten främst kände till ”brännvinsadvoka
ter” och att ”det svenska sakförareväsendet erbjuder en verk
ligt sorglig anblick”. Det ledde i sin tur så småningom fram 
till att Sveriges advokatsamfund bildades 1887, som en privat 
sammanslutning av 38 akademiskt utbildade personer. 

I dag är den svenska advokatkårens anseende och inflytan
de, inte minst som remissinstans, ett helt annat. Samtidigt är 
himlen inte molnfri. I många länder är advokaters oberoende 
ifrågasatt. På flera håll är advokater utsatta för direkta för
följelser. Den bekymmersamma utvecklingen kom inte över 
en natt.

Jonathan Goldsmith, generalsekreterare i Rådet för de eu
ropeiska advokatsamfunden, CCBE, beskrev redan 2008, i 
Advokaten nr 6, hur advokatyrkets legitimitet till stor del 
grundats på det speciella förtroendeförhållandet till kli
enten. Men det var på väg att förändras runt om i världen. 
Goldsmith talade återkommande kraftfullt för advokatkårens 
engagemang för rättsstaten.

Fast även om advokatsamfunden har en viktig uppgift i att 
verka för rättsstatens principer är advokatyrket fortsatt ett 
förtroendeyrke. Under senare tid har just förtroendet för ad
vokatkåren debatterats, läs mer i Fokus i denna utgåva. Som 
alltid kan debatt leda till att etiska frågor uppmärksammas 
och att det skapas en ny och bättre väg framåt. Just som fal
let var när Advokatsamfundet bildades.

med den förhoppningen önskar redaktionen en trevlig sommar 
till alla våra läsare!

Tom Knutson
Chefredaktör 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

om du spiller kaffe på en bordsduk i brokigt mönster i mör
ka toner är det inte säkert att det märks. Kanske kan du 
rentav undkomma upptäckt genom att inte låtsas om 
fadäsen. På en helt ren, vit duk är saken däremot en an
nan. På en vit duk syns varje liten fläck väldigt väl.

Sveriges advokatkår utgör en vit duk och det ska vi 
vara stolta över. Men en vit duk är oförlåtan
de när någon spiller. Inte sällan hamnar allt 
fokus på fläcken. Ingen bryr sig om att res
ten av duken är ren. Utifrån mitt perspek

tiv är det så det har varit under en period 
beträffande mediernas rapportering 

om advokaters ageranden i so
ciala medier och andra sam

manhang. 
Jag tycker att det är bra 

att fläckar uppmärksam
mas och att vi diskute
rar varför det spillts, vad 
fläcken har för betydel
se för dukens helhetsin
tryck och hur vi tillsam

mans kan hålla duken 
fläckfri. Samtidigt är det 
synd att så mycket fokus 

dras till det som är avvikande när 
största delen av duken är ren. 

Det går inte att komma ifrån 
att det är mer intressant och 
ofta mer angeläget att skri
va om det som avviker än 
det som fungerar väl men 
det är viktigt att vi har ett 
helhetsperspektiv när vi 
drar slutsatser. I detta 
nummer väljer vi att fo
kusera på förtroendet, 
men försöker göra det 
ur olika perspektiv för 
att få en sammanta
gen bred bild. 

Sedan jag tillträdde 
som generalsekrete

rare har jag fått mejl av 

en företrädare till mig, Lars Bentelius. Lars var advokat
samfundets generalsekreterare under åren 1987–1999, 
verksam advokat under många år och mycket aktiv i 
det etiska arbetet kring advokatverksamhet (bland an
nat som expert i utredningen SOU 1999:31 om tillsynen 
av advokater och samfundets disciplinverksamhet). Jag 

uppskattar hans reflektioner kring advokat
yrket och samfundets verksamhet. Några av 
Lars mejl har handlat just om förtroendet 
för advokatkåren och hur viktigt det är att 
det upprätthålls. Han har poängterat bland 
annat att allt som är mindre bra kanske inte 
alltid är disciplinärt. Disciplinnämnden 
skriver också i ett av sina beslut nyligen att 
det inte ankommer på den att agera ”smak
polis” i vidare mån än när marknadsföring
en tydligt bryter mot god advokatsed. Det är 
viktigt. Om advokater ska kunna agera fritt 
och självständigt är det angeläget att det 
inte utvecklas en ”ängslighet” kring advo
katens handlande. Det betyder dock inte att 
man inte bör reflektera över vilka samman
hang man deltar i som advokat, och att man 
överväger lämpligheten av sitt deltagande. 

att det har spillts på duken har många uppmärksammat. 
Varför det har spillts finns det skilda svar på och fläcken 
syns olika mycket beroende på vilket perspektiv man 
har. Konstateras kan dock att duken använder vi alla och 
har ett gemensamt ansvar för. 

Förhoppningsvis kan debatten och detta nummer av 
tidskriften bidra till en sund medvetenhet om våra reg
ler och det unika i att vara advokat och därmed ha ett 
etiskt regelverk till sin hjälp att fortsätta stå fria och 
självständiga i arbetet att företräda enskilda.

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

Därför blir fläckar
så iögonfallande

OM ADVOKATER 
SKA KUNNA AGE

RA FRITT OCH 
SJÄLVSTÄNDIGT 
ÄR DET ANGE
LÄGET ATT DET 
INTE UTVECK
LAS EN ”ÄNGS
LIGHET” KRING 
ADVOKATENS 
HANDLANDE
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NYHETER

Journalister och advokater är 
rättssamhällets vakthundar
Han har hatats och hotats för 
sitt journalistiska arbete, men 
också prisats. Nu får Expres-
sens David Baas Advokatsam-
fundets journalistpris för sina 
envisa granskningar av nazister 
och andra extremister.

– Få yrken ger samma inblick i så 
många olika världar som journa
listiken. Det gör jobbet spännan
de, säger David Baas, journalist 
på Expressen och mottagare av 
Advokatsamfundets journalist
pris 2020.  Priset får han, enligt 
motiveringen, för att han ”med 
beundransvärd envishet” gran
skar nazister, rasister och isla
mister. Själv talar Baas om priset 
som ärofyllt, inte minst utifrån 
listan över tidigare pristagare. 

Intresset för extremistiska rö
relser startade med nazistiska 
grupper, men har sedan vidgats 
till även islamism och vänster
extremism. Ideologiska motpo
ler till nazismen kan man tycka. 
Ändå har David Baas slagits av 
hur många beröringspunkter de 
olika ståndpunkterna har med 
varandra. 

– Det finns en slags strävan ef
ter renhet i samhället, att vissa 
saker inte passar in och ska av
lägsnas, säger han, och tillägger 
att även metoderna och demo
kratiföraktet förenar de olika rö
relserna. 

david baas söker ofta fakta genom 
att infiltrera de grupper han vill 
undersöka. Granskningarna och 

arbetssättet har lett till att han 
har fått ta emot en hel del hat 
och även rena hot. Han lever nu 
med skyddad identitet, och livet 
präglas av säkerhetstänkande.

– Det är stundtals påfrestande, 
men jag försöker så mycket som 
det går se det som att det inte 
är jag som privatperson som ut
sätts, utan yrkespersonen, för
klarar David Baas, och fortsätter:

– På ett principiellt plan är det 
förstås värre, eftersom det är själ
va journalistrollen som angrips. 

Å andra sidan är det personligen 
lättare att hantera när det hand
lar om yrkespersonen David Baas 
och inte privatpersonen. 

david baas talar helst inte om exakt 
hur säkerhetstänkandet präglar 
hans liv, men han konstaterar 
att många förmodligen skulle 
betrakta en del av de nödvändi
ga åtgärderna som uppoffring
ar. Själv väljer han att se på det 
mer som invanda rutiner – unge
fär som att borsta tänderna två 
gånger om dagen.  

Ett gott stöd från redaktio
nen har förstås också underlät
tat omställningen till nya vanor 
och rutiner. Och David Baas kän
ner generellt att hans och hans 
kollegors grävande arbete vär
deras högt på tidningen.

– Expressen grundades 1944 
som en motkraft mot nazismen. 

Det låter som högtidsord, men 
jag känner verkligen varje dag 
att det här är ett prioriterat om
råde på redaktionen, säger Da
vid Baas. 

Det finns, menar David Baas, 
vissa likheter mellan journalis
ter och advokater. 

– Båda är en slags vakthundar 
för rättssamhället, som inte drar 
sig för att påtala fel och miss
förhållanden, även om vi förstås 
har olika uppgifter, säger David 
Baas.

Han tillägger att advokatkåren 
också är makthavare, som kan
ske borde granskas mer av jour
nalister. 

Vad prispengarna, 50 000 kro
nor, ska användas till är ännu 
inte klart. 

– Jag tycker om att resa, men 
det är ju svårt just nu, konstate
rar David Baas. UÖ

Mia Edwall Insulander, David Baas och Christer Danielsson i samband med 
att priset överlämnades på Advokatsamfundet.
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ÅRETS JOURNALISTPRIS

David Baas är född i Luleå 1980. Efter studier i statsvetenskap och historia 
vid Stockholms universitet började han på Journalisthögskolan innan han 
så småningom fick anställning på Metro. 2007 började han på Expressen 
där han fortfarande arbetar. 

David Baas har fått flera prestigefyllda priser, bland annat Föreningen 
grävande journalisters pris Guldspaden två gånger och Stora Journalist
priset. År 2014 gav han ut boken Bevara Sverige svenskt – ett reportage 
om Sverigedemokraterna.

OM DAVID BAAS 

David Baas avslöjar med beund
ransvärd envishet nazister, rasis
ter och islamister och ställer dem 
till svars utan att blinka. I en tid 
då antidemokratisk nationalism 
och radikal islamism vinner mark 
fortsätter David Baas oförtrutet 
att arbeta på tydlig humanistisk 
grund.

JOURNALISTPRIS- 
KOMMITTÉNS MOTIVERING
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Journalister och advokater är 
rättssamhällets vakthundar

Migrationsverket kommer att 
ta bort personer ur verkets 
förteckning över offentliga 
biträden, om de inte kan visa 
att de har tillräckliga kvalifi-
kationer. Målet är att säkra att 
asylsökande får kvalificerade 
biträden. Men Advokatsam-
fundet vill gå längre och ändra 
lagen.

Förtydligande av de kompetens
krav som ställs på offentliga bi
träden i migrationsärenden kom 
genom ett nytt rättsligt ställ
ningstagande den 18 maj. 

– Som myndighet har vi ett 
ansvar för att se till att den sö
kande får ett väl kvalificerat bi
träde. Verket har även ett ansvar 
att se till att biträden förordnas 
utifrån grundläggande principer 
om saklighet och opartiskhet, sä
ger Migrationsverkets rättschef 
Fredrik Beijer i ett uttalande på 
verkets webbplats.

Det finns i dag inga formella 
krav på att offentliga biträden 
ska ha någon viss utbildning. 

Enligt rättshjälpslagen kan en 
advokat, en biträdande jurist på 
advokatbyrå eller någon annan 
som är lämplig för uppdraget ut
ses till offentligt biträde. Huvud
regeln är dock att den som för
ordnas till offentligt biträde ska 
ha juristexamen.

Enligt det nya rättsliga ställ
ningstagandet ska det nu krävas 
att den som vill vara offent
ligt biträde, men inte har ju
ridisk utbildning, ska ha do
kumentation som visar att 
han eller hon har till
räcklig juridisk kunskap. 
Personen ska också ha 
ansvarsförsäkring. Den 
som inte lämnar in do
kumentation till Migra
tionsverket ska tas bort 
ur förteckningen över biträden.

Migrationsverkets handlägga
re ska dessutom alltid kontrol
lera biträdets lämplighet i sam
band med att biträdet förordnas. 
Advokater och biträdande juris
ter på advokatbyråer ska dock 
antas uppfylla kravet på lämplig

het, om det inte finns särskilda 
skäl som talar för något annat.

Över 2 000 personer har an
mält intresse för att få uppdrag 
som offentligt biträde hos Mig
rationsverket. Omkring 100 av 
dem har inte lämnat in doku
mentation som styrker deras 
kompetens. 

advokatsamfundet har fått till
fälle att lämna synpunkter 
på ett utkast till det rättsliga 
ställningstagandet. Samfun

det vill dock gå läng
re än Migrationsverket, 
och genom en lagänd
ring göra det möjligt att 
stoppa offentliga biträ
den i asylmål och andra 
migrationsärenden som 

har visat sig vara olämpliga.
– Om det visar sig att något 

ombud inte har skött sitt ären
de och att man inte kan stoppa 
ombuden, beror det på att lag
stiftningen inte medger det, helt 
enkelt, sa Mia Edwall Insulander 
i SR P4 den 19 maj.

Migrationsverket skärper
kompetenskraven

Advokater och biträdande jurister på advokatbyråer ska antas uppfylla kravet på lämplighet, om det inte finns sär
skilda skäl som talar för något annat.
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ASYLBITRÄDEN

Rättsligt 
ställnings
tagande om 

vem som kan 
förordnas som 

offentligt biträde 
(RS/003/2020)

Medlare kan lösa 
tvister i coronatider
När domstolarna har svårt att 
hinna med kommersiella tvister 
under coronapandemin kan med
ling vara ett alternativ. Det anser 
nätverket Svenska medlare, som 
nu erbjuder sina tjänster via lan
dets tingsrätter. Medling innebär 
att parterna får hjälp av en obero
ende medlare, ofta advokat, med 
uppgift att underlätta för parter
na att snabbt hitta lösningar och 
undvika en kostsam och osäker 
process. Själva medlingen tar 
normalt 1–3 dagar i anspråk.

Analys vägleder 
om penningtvätt

Återkommande hante
ring av stora mängder 
kontanter bedöms i hög 

utsträckning av domstolarna 
som så kallat klandervärt risk
tagande, vilket kan bestraffas 
som näringspenningtvätt. Det 
framgår av en analys av omkring 
50 domar rörande penningtvätt 
som Ekobrottsmyndigheten ge
nomfört. EBM:s förhoppning är 
att rapporten ska fungera som ett 
praktiskt stöd i förundersökningar 
om misstänkt penningtvättsbrott, 
men att rapporten också ska kom
ma till nytta utanför myndigheten. 

Penningtvättspraxis
– en genomgång av penning

tvättsdomar 2016–2020

Häkte nu på 
gång i Västerås 

Kriminalvården planerar 
nu för ett nytt häkte i 
det rättscentrum som 

ska byggas i Västerås. Lennart 
Palmgren, direktör för frivård, 
häkte och anstalt, ska på uppdrag 
av generaldirektören Martin 
Holmberg utreda hur många och 
vilken typ av häktesplatser Krimi
nalvården bör ha i det kommande 
rättscentrumet. Det nya häktet i 
Västerås är planerat att stå klart 
2025.

Det tidigare häktet i Västerås 
stängdes 2015 av brandskydds
skäl. Bristen på häkte har sedan 
dess lett till många och långa re
sor för såväl häktade, som advo
kater, åklagare och poliser, något 
som uppmärksammades bland 
annat i Advokaten nr 4 2018.
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Ett målsägandebiträdes val av 
transportsätt bör som regel 
godtas, anser Högsta domsto-
len, som beviljar en advokat 
ersättning för gångtid till 
hovrättsförhandlingen.

Beslutet gäller en advokat i 
Örebro som var målsägande
biträde i ett brottmål i Göta 
 hovrätt. Vid huvudförhandling
en inställde han sig via videolänk 
från Åklagarkammaren i Örebro. 
Advokaten begärde ersättning 
för tidsspillan för den tid han 
hade gått mellan sitt kontor till 
åklagarkammaren – sammanlagt 
30 minuter.

Hovrätten avslog hans begä
ran om ersättning för tidsspillan 

med hänvisning till hovrättsav
görandet RH 2009:85. Hovrätten 
för Nedre Norrland nekade där 
ett målsägandebiträde ersätt
ning för tidsspillan för gångti
den från kontoret till hovrätten, 
eftersom hon hade kunnat ta taxi 
till en lägre kostnad.

örebroadvokaten överklagade till 
HD, som ändrade hovrättens 
beslut och beviljade den 
begärda ersättningen. HD 
konstaterar att ett målsä
gandebiträde har ett an
svar för att begränsa kost
naderna för det allmänna, när 
biträdesuppdraget utförs. Det 
innebär bland annat att biträdet 
är skyldigt att välja det trans

portsätt som sammanlagt ger 
upphov till lägst kostnader. Vil
ket sätt som är mest kostnads
effektivt beror på omständighe
terna i det enskilda fallet. 

Som regel kan domstolen 
utgå från att målsägandebiträ

dets bedömning av lämpligt 
transportsätt har haft fog för 
sig. Därför behöver domsto
len då inte göra egna bedöm

ningar av kostnaderna för 
alternativa transportsätt.

I det aktuella fallet fin
ner HD att det inte finns 
anledning att ifrågasätta 

advokatens val av sätt att trans
portera sig. Därför har han rätt 
till den begärda ersättningen för 
tidsspillan.

Målsägandebiträde fick
ersättning för promenad

Videokonferens i förhandlingssal fortsätter öka
Användningen av videoteknik 
vid domstolsförhandlingar 
ökar stort, visar statistik från 
Domstolsverket.

Ökningen tog fart ordentligt 
i vecka 12, och under vecka 19 
genomfördes 3 093 videokonfe

renssamtal från förhandlingssa
lar runt om i landet. 

Förra året var motsvarande 
siffra 1 537, enligt Domstolsver
kets senaste statistik över hur 
coronapandemin påverkar dom
stolarna.

Statistiken visar också att 

domstolarna fortsätter att av
göra något färre mål än under 
samma period förra året. 

29 procent av förhandlingar
na ställdes in under den under 
sökta veckan, vilket är ungefär 
10 procentenheter mer än nor
malt.

Kommission ska stärka 
Sverige efter krisen

 Stockholms Handels
kammare har inrättat Omstarts
kommissionen, ett initiativ med 
syftet att göra Sverige starkare 
efter coronakrisen. Omstarts
kommissionens medlemmar är 
elva av Sveriges främsta experter 
inom en rad strategiskt viktiga 
reformområden. Ordförande i 
kommissionen blir Klas Eklund, 
senior economist på Mannheimer 
Swartling.

I det aktuella fallet finner HD att det inte finns anledning att ifrågasätta advokatens val av sätt att transportera sig, 
att promenera. 
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Brister i stöd till 
unga brottsoffer
Ungdomar som 
har blivit utsatta 
för brott betrak
tar sig ofta inte 
som brottsoffer 
i traditionell me
ning, vilket gör 
att de inte alltid 
upplever att de 
får det stöd de behöver. Det visar 
Sara Thunberg i sin avhandling i 
socialt arbete vid Örebro univer
sitet. I studien har hon intervjuat 
unga som varit utsatta för miss
handel, hot, ofredande, sexuellt 
ofredande, rån och våld i nära 
relation när de varit mellan 15 
och 19 år. 

För att stärka stödet till unga 
som utsatts för brott menar Sara 
Thunberg att det bör finnas någon 
form av koordinerande funktion, 
dit den som blivit utsatt för brott 
kan vända sig för att få informa
tion och guidning till vidare stöd.

Thunberg, Sara: Victimization, 
Positioning and Support – Young 

Victims’ Experiences of Crime

HD:s beslut 
den 29 maj 
2020 i mål 

nr Ö 376119

Vårdnadsdomar 
ska kartläggas 

Jämställdhetsmyndighe
ten ska på regeringens 
uppdrag kartlägga hur 

uppgifter om våld eller andra 
övergrepp beaktas i mål om 
vårdnad, boende eller umgänge. 
Genom att gå igenom domar ska 
myndigheten undersöka i vilken 
utsträckning och på vilket sätt 
uppgifter om våld eller andra 
övergrepp av en förälder mot den 
andra föräldern eller ett barn be
aktas i domarna.

Sara Thunberg.
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JO kritiserar Kriminalvården
Kriminalvårdens beslut att 
transporter för Polisen endast 
skulle utföras i den utsträck-
ning som Kriminalvårdens 
transportkapacitet medgav 
stred direkt mot en förordning. 
Det fastslår chefs-JO Elisabeth 
Rynning, som i ett beslut riktar 
allvarlig kritik mot Kriminal-
vården.

Kriminalvårdens beslut fattades 
den 22 december 2017. Kriminal
vårdens transportorganisation 
var vid den tiden inte uppbyggd 
för att hantera annat än planera
de inrikestransporter under dag
tid. Som en följd av detta hade 
Kriminalvården ytterst begrän
sade resurser att bistå Polis
myndigheten med transporter, 
och det kunde uppstå situatio
ner där myndigheten inte klara
de att utföra en transport inom 
den tid som krävs.

i sitt beslut konstaterar chefsJO 
att Kriminalvårdens beslut står i 
direkt strid med 6 § första styck
et förordningen (2007:1172) med 
instruktion för Kriminalvården, 
där det anges att myndigheten 
ska verkställa bland annat de 
transporter som Polismyndig
heten överlämnar med stöd av 
29 a § polislagen.

chefs-jo konstaterar vidare att av
sikten med regeringens styrning 
av myndigheter är att skapa tyd
lighet och förutsebarhet. Krimi
nalvårdens beslut har motver
kat detta syfte och därmed en 

av grunderna i en rättsstat. Kri
minalvårdens beslut har också 
fått allvarliga konsekvenser för 
enskilda frihetsberövade, och 

bland andra barn och unga om
händertagna för vård har blivit 
kvar i polisarrester i väntan på 
transport.
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Polisen och bankerna 
intensifierar samarbete

Bankerna och Polismyn
digheten ska testa nya 
former för informations

utbyte för att komma åt penning
tvätt, finansiering av terrorism 
och organiserad brottslighet. 
Samarbetet bedrivs inom initiati
vet SAMLIT, Swedish AntiMoney 
Laundering Intelligence Initiative. 
I samarbetet ingår Polismyn
digheten och de fem största 
bankerna i Sverige. Även Svenska 
Bankföreningen deltar i initiativet.

De deltagande bankerna kom
mer inom projektet att gemen
samt träffa polisens underrät
telseenhet på nationella operativa 
avdelningen (Noa) för att dela in
formation om till exempel nya till
vägagångssätt, brottstyper eller 
andra mönster som identifieras.

Nej till Skatteverkets 
informationsutbyte 

Enligt Advokatsam  
fundet finns det ”av
sevärda brister i fråga 

om skyddet för den personliga 
integriteten och oskuldspre 
sumtionen” i regeringens utkast 
till proposition om ett effektivare 
informationsutbyte inom Skatte
verket. Advokatsamfundet avstyr
ker därför förslaget.

Utkastet bygger på en tidigare 
lagrådsremiss, som bearbetats 
efter att Lagrådet avstyrkt för
slagen, och reglerar hur informa
tion ska kunna lämnas mellan 
Skatteverkets olika verksamhets
grenar. 

Kontantkort 
ska registreras

Mobiloperatörer ska 
vara skyldiga att regist
rera vissa uppgifter om 

de kunder som innehar kontant
kort, föreslår regeringens utre
dare Sigurd Heuman. Syftet är att 
uppgifterna ska finnas tillgängliga 
för brottsbekämpande ändamål. 
Heuman föreslår att operatörerna 
ska registrera kontantkortinne
havares namn, adress, person
nummer eller motsvarande samt 
nummer för tjänsten. 

Ds 2020:12 Registrering
av kontantkort, m.m.

HD ska pröva offentlig försvarares ersättning
Högsta domstolen (HD) beviljar 
prövningstillstånd i ett mål där 
en advokat har fått sin försva-
rarersättning nedsatt av Göta 
hovrätt.

I sin kostnadsräkning hade ad
vokaten, som var offentlig för
svarare i målet, avvikit från 
brottmålstaxan och begärt er
sättning för tio timmars arbete. 

Göta hovrätt fann att varken ar
betsredogörelsen enligt ad
vokatens kostnadsräkning 
eller målets omfattning och 
karaktär motiverade försva
rarersättning för arbete 
som överskred gränsen 
för den normala brott
målstaxan. 

Hovrätten beviljade 
bara ersättning för arbete i en

lighet med brottmålstaxan. 
Dessutom fick advokaten 
bara ersättning för en tim
mes tidsspillan i stället för 
begärda två timmar.

Den offentlige försva
raren överklagade hovrät
tens beslut i ersättnings
frågan till HD, som nu 
alltså har beviljat pröv

ningstillstånd.

ChefsJO Elisabeth Rynning riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården. Bilden 
är tagen vid Advokatdagarna 2019.

Högsta 
domstolens 

mål 
nr Ö 536919
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Advokatbyråer får
företräda flera vid auktioner
Norska advokatbyråer kan 
företräda flera potentiella 
köpare vid så kallade controlled 
auctions, efter ett vägledande 
uttalande den 24 april. 

Det vägledande uttalandet från 
styrelsen för norska Advokatfo
reningen behandlar parallella 
uppdrag vid auktionsförsäljning 
av bolag. Enligt uttalandet kan 
en advokatfirma i undantagsfall 
företräda flera potentiella köpa
re vid auktionsförsäljning, förut
satt att alla klienterna samtycker 
till förfarandet, om en rad strik
ta förutsättningar är uppfyllda.

Uttalandet kommer efter 
en fråga om huruvida biträde 
till flera konkurrerande köpa
re skulle strida mot de norska 
 advokatetiska reglerna om in

tressekonflikt. Frågeställning
en har remitterats till de norska 
advokaterna samt diskuterats 
av Advokatforeningens etikom
mitté.

I det vägledande uttalandet 
konstaterar styrelsen att hu
vudregeln är att det är förbjudet 
för norska advokater att ta upp
drag för två eller flera klienter, 
om det föreligger eller uppstår 
motstridande intressen mellan 
dem i saken eller om det finns 
risk för det. 

de norska reglerna öppnar samti
digt en möjlighet att agera för 
flera klienter, om klienterna 
lämnar ett informerat samtycke 
till det. Vid undantag på grund 
av samtycke måste hänsyn till 
klienternas intresse vara avgö

rande, och samtycke får inte in
hämtas på bekostnad av advo
katbyråns oberoende.

Även om samtycke har läm
nats, är advokaterna förhindra
de att åta sig uppdraget, om det 
strider mot advokaternas lojali
tets och förtrolighetsplikt mot 
klienterna eller advokaternas 
oberoende.

det är bara i undantagsfall det 
kommer att vara möjligt att bi
träda med dubbelrepresenta
tion på grund av samtycke. Av 
hänsyn till förtroendet för ad
vokater i samhället är det inte 
önskvärt att en marknadsprax
is utvecklar sig, där stora advo
katfirmor rutinmässigt biträder 
flera klienter i auktioner, skriver 
Advokatforeningens styrelse.

Kenyanska advokater 
slipper utegångsförbud

Domstolen High Court 
of Kenya i Nairobi har 
beslutat att advokater 

i Kenya är undantagna från det 
utegångsförbud som gäller nat
tetid i Kenya sedan den 26 mars. 
Utegångsförbudet infördes för 
att hindra spridningen av det nya 
coronaviruset. 

Advokatsamfundet i landet, Law 
Society of Kenya, yrkade bland 
annat att domstolen skulle för
klara att utegångsförbudet stred 
mot landets konstitution. På de 
flesta punkter vann Law Societys 
yrkanden inte bifall. Men dom
stolen ger samfundet rätt i att 
advokater borde ha undantagits 
från utegångsförbudet, så att de 
kan biträda i att skydda frihetsbe
rövades rättigheter enligt Kenyas 
konstitution även nattetid.

Enligt uttalandet från norska Advokatforeningen kan en advokatfirma i undantagsfall företräda flera potentiella 
köpare vid auktionsförsäljning.
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Slater and Gordon 
fortsätter hemarbete

Den brittiska advokatfir
man Slater and Gordon 
uppger nu att distansar

bete blir normen på byrån även 
efter coronapandemin. Byråns 
närmare 2 000 medarbetare kom
mer att utrustas med all nödvän
dig kontorsutrustning i hemmen, 
och kontoren ska i framtiden 
användas framför allt för nödvän
diga möten.

Undersökningar under pande
min visar att de flesta medarbe
tare föredrar att arbeta hemifrån. 
Byrån har också skapat rutiner 
för att följa upp såväl arbetet som 
medarbetarnas välbefinnande när 
de arbetar på distans.

Redan i september lämnar 
Slater and Gordon sitt kontor i 
London, när den tvååriga avtals
perioden löper ut. Byrån avser 
nu att söka efter mindre och mer 
flexibla lokaler. 

Westminsterpalatset vid fIoden 
Themsen. I palatsets norra torn 
hänger klockan Big Ben.

NORGE
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Smittspårningsappar för att 
förhindra spridnngen av coro-
navirus måste användas med 
försiktighet och respekt för 
fri- och rättigheter. Det fastslår 
CCBE i ett uttalande.

I ett uttalande uttrycker CCBE, 
Rådet för de europeiska advo
katsamfunden, oro och slår fast 
12 principer som måste upprätt
hållas när regeringar och pri
vata aktörer använder smitt

spårningsappar för att begränsa 
spridningen av covid19pan
demin. Dessutom ställer CCBE 
upp en rad minimikrav på smitt
spårningsappar. Uttalandet byg
ger på CCBE:s överväganden om 
smittspårningsapparna.

CCBE förstår, enligt uttalan
det, att det är nödvändigt för 
 regeringarna att skydda med
borgarnas hälsa och att begrän
sa smittspridningen. CCBE note
rar dock också att användningen 

av smittspårningsappar sanno
likt innebär en inskränkning 
av grundläggande rättigheter, 
bland annat rätten till person
lig integritet. Sådana inskränk
ningar kan bara godtas om de 
är försvarliga utifrån propor
tionalitetsprincipen, påpekar 
CCBE.

I Sverige beslutade Folkhälso
myndigheten i månadsskiftet 
april–maj att inte använda smitt
spårningsappar för covid19.

Smittspårningsappar
kräver proportionalitet

Var tredje dansk advokat har utsatts för hot
Mer än var tredje dansk advo-
kat – 38,7 procent – har utsatts 
för hot och trakasserier under 
de senaste tre åren. Det visar 
en undersökning från danska 
Advokatsamfundet.

Hoten handlar inte bara om hat
mejl eller arga telefonsamtal, 
utan också om förföljelse, döds
hot och hot om våld – även mot 

advokaternas familjer. Det hand
lar också om sådant som med
vetna påkörningar i trafiken, 
sönderskurna däck och trakas
serier mot advokatkontor och 
advokaternas bostäder.

Hoten har inneburit att 13 pro
cent av advokaterna har avsagt 
sig uppdrag, och nära 10 procent 
har övervägt att lämna advokat
yrket. Bland de advokater som 

har känt sig hotade anser 22 pro
cent att hoten har varit av grov 
karaktär.

det danska Advokatsamfundet 
inrättade 2019 en telefonlinje 
där advokater som tar emot hot 
eller trakasserier kan få väg 
ledning. De kan också få gratis 
psykologhjälp från Advokatsam
fundet.

Enligt CCBE kan användningen av smittspårningsappar sannolikt innebära en inskränkning av grundläggande rättig
heter, bland annat rätten till personlig integritet.
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Projekt ska överbrygga 
generationsklyftorna
Den internatio
nella advokat
organisationen 
International Bar 
Association, IBA, 
vill nu hitta ett sätt att överbryg
ga klyftan mellan unga advokater 
och jurister och äldre etablerade 
advokater på byråerna. För att 
uppnå detta startar nu ett forsk
ningsprojekt, som bland annat 
ska undersöka hur de yngre ser 
på arbetet och karriären, och var
för många väljer att byta arbete.  

I studien ingår en enkät riktad 
till advokater och jurister under 
40 år. Undersökningen nås via 
IBA:s webbplats, www.ibanet.org. 

Iran: Lagförslag 
väcker protester

Ett lagförslag hotar 
nu att omintetgöra de 
iranska advokaternas 

oberoende. Enligt förslaget ska 
det iranska advokatsamfundet 
ersättas med ett råd för samord
ning av advokatärenden. Rådets 
sju medlemmar ska utses av 
regeringen. 

Förslaget har väckt protester 
från iranska advokater. Mer än 
12 000 av landets advokater har 
undertecknat ett kritiskt brev till 
Irans högste domare, politikern 
och juristen Ebrahim Raisi. Även 
den internationella advokatorga
nisationen International Bar Asso
ciation stämmer in i kritiken.

CCBE: Övergrepp mot 
advokater fördöms
CCBE, Rådet för 
de europeiska ad
vokatsamfunden, 
fördömer kraftigt 
övergrepp mot 
advokater i Turkiet, Sri Lanka, 
Kina, Colombia och Guatemala. 
CCBE har sänt brev till presiden
terna i alla de nämnda länderna 
till stöd för de utsatta advoka
terna. I samtliga de kritiserade 
länderna har advokater frihets
berövats, övervakats och trakas
serats. Orsaken till behandlingen 
är enligt CCBE:s uppfattning 
enbart att advokaterna utövat 
sitt yrke. 

DANMARK
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Arbetet som advokatassistent och paralegal har utvecklats dramatiskt. 
I dag är de ovärderliga på många advokatbyråer.

TEXT: TOM KNUTSON

A rbetet som advokatassistent och pa
ralegal har utvecklats i rask takt un
der en följd av år. Bilden av advokat

sekreteraren som en person som tar 
diktamen, bokar möten och ordnar med kaffe 
stämmer inte in alls längre. I dag har parale
gals och advokatassistenter arbetsuppgifter 
med ett radikalt annorlunda innehåll och ar
betar betydligt mer kvalificerat. De arbetar 
med allt från att göra riskbedömningar och 
research samt sammanställa juridiskt mate
rial till att ta fram utkast, sköta klientkontak
ter, läsa korrektur och göra penningtvätts
kontroller med mera. De arbetar mycket i 
projekt, och de ingår oftast i olika team på 
advokatbyråerna. 

– Det är ett varierande och utvecklande 
yrke. Jag lär mig ständigt någonting nytt, sä
ger Erika Wallertz, paralegal på Cross Ad
vokater. 

Och hon får medhåll av Vibeke von Blix
enFinecke, juridisk assistent, på Setterwalls 
Advokatbyrå i Malmö:

– Det bästa är de varierande arbetsuppgif
terna och givetvis kollegorna. Det är verkli
gen charmen i det hela.

Även Agneta Widén, team manager på Ad
vokatfirman Vinge i Stockholm, delar upp
fattningen:

– Det är intressanta arbetsuppgifter och en 

väldigt dynamisk arbetsmiljö. Vi har många 
kunniga och fantastiska kollegor. Jag upp
skattar väldigt mycket att vi har 
möjlighet till ständig kompetens
utveckling.

UTVECKLING
Agneta Widén konstaterar att un
der hennes år på advokatbyrå har 
uppdragen för både para legals 
och juristassistenter utvecklats 
konstant, och den trenden fort
sätter.

– Förutom att man i dag be
höver ha en bredare kompe
tens så har det tillkommit ar
betsuppgifter under åren, som 
penningtvätt, riskbedömningar, 
research. Man arbetar mycket 
mer i projekt och mot projekt, 
och inte mot individ, säger Ag
neta Widén, som konstaterar att 
förr handlade det mer om klas
siska sekreteraruppgifter som 
posthantering, transkribering, 
upprättande av olika dokument 
såsom pm, avtal och övrig kor
respondens, efter diktat.

– Man ordnade möten själv, såg till att det 
fanns kaffe. Det var mycket mer telefonsam

tal med myndigheter och klienter, och man 
ringde upp andras assistenter för att boka 

möten. Och om man behövde ta 
reda på saker och få information, 
då fick man gå till biblioteket och 
leta. Det har man nästan glömt. 
Inte minst att all korrespondens 
skedde med vanlig post eller fax. 
Vilket gjorde att det tog otroligt 
lång tid jämfört med hur fort du 
kommunicerar i dag. Ärendena 
var inte heller lika komplexa 
och tidskrävande. Det var inte 
heller samma volymer, berättar 
Agneta Widén.

Digitaliseringen har inneburit 
en omfattande resa, men inte till 
det sämre, utan tvärtom, anser 
de tre.

– Bara till det bättre. I dag är 
allt digitaliserat, vilket gör att 
det är enklare men arbetstem
pot är högre. Fast det är bara po
sitivt, all information och allt du 
behöver finns ju relativt lättill
gängligt, säger Agneta Widén.

Vibeke von BlixenFinecke 
resonerar på ett liknande sätt:

– Vi har följt med i digitaliseringsproces
sen, och på så sätt utvecklats för att kunna 

Yrken i snabb 
förändring

» 

PARALEGALS OCH ADVOKATASSISTENTER

”DET ÄR INTRES
SANTA ARBETS
UPPGIFTER OCH 
EN VÄLDIGT DY

NAMISK ARBETS
MILJÖ. VI HAR 

MÅNGA KUNNIGA 
OCH FANTASTIS
KA KOLLEGOR.”  

agneta widén
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möta klienternas och kollegornas behov. Det 
har varit en brant utveckling, till det bättre. 
Jag ser egentligen inte några nackdelar.

LJUS ARBETSMARKNAD
De tre anser att advokater alltmer 
kommit att inse vilket stöd de kan 
ha av byråns assistenter och pa
ralegals. Dessutom ökar insikten 
om hur kostnadseffektivt det är 
att ta in paralegals i projekt, me
nar Erika Wallertz.

– Byråerna börjar få allt mer 
kunskap om hur paralegals kan 
arbeta och att vi kan göra be
tydligt mer än receptionistupp
gifter. Det är en positiv utveck
ling, säger Erika Wallertz och 
berättar att eftersom den tvåår
iga paralegalutbildningen inne
håller mycket praktik, får man 
utmärkta kontakter med män
niskor i arbetslivet.

– Arbetsmarknaden ser ljus 
ut, jag tror att det finns ett stort 
behov av yrkesrollen paralegals, 
säger hon.

Arbetsmarknaden är enligt de 
intervjuade mycket bra. Samti
digt poängterar de att de gärna 
stannar på sina respektive arbets
platser eftersom de upplever en 
mycket hög arbetsglädje och att 
de får utvecklas i sina yrkesrol
ler. Agneta Widén berättar att de 
som arbetat på advokatbyrå är 
attraktiva för andra arbetsgivare 
som bolag och andra branscher. 
Hon tillägger att paralegals och 
juristassistenter tenderar till 
att bli sina arbetsgivare trogna 
länge.

EGENSKAPER OCH UTMANINGAR
Även om arbetsuppgifterna för 
paralegals och advokatassisten
ter är omväxlande och utveck
lande så är de samtidigt krä
vande. 

– Arbetsuppgifterna spänner 
över ganska många områden 
som utvecklas hela tiden. Och 
än mer i dag. Man måste hela 
tiden uppdatera sin kompetens, 
säger Agneta Widén. 

– Den största utmaningen och samtidigt 
det som motiverar mig är att lära känna kli
enternas verksamheter. För att kunna möta 
klienternas behov från min position så är det 

viktigt att sätta sig in i vad de behöver av oss. 
Det är väldigt roligt och utvecklande, säger 
Vibeke von BlixenFinecke.

För att klara de stora kraven 
krävs vissa speciella egenskaper, 
anser de tre.

– Förr i tiden var man som as
sistent lite mer reaktiv. I dag be
höver man vara mer målinrik
tad, lösningsorienterad och ha 
ett eget driv. Man ska ha en god 
förmåga att planera sin egen tid, 
ha integritet, tycka om juridik 
och vara flexibel, kommunika
tiv, ansvarsfull och noggrann, 
säger Agneta Widén. 

Erika Wallertz har en liknan
de uppfattning:

– Man måste vara noggrann 
och lyhörd. Det är ett varie
rande arbete och ofta hög ar
betsbelastning, vilket innebär 
att man behöver vara stresstå
lig. För mig som är ensam para
legal på advokatbyrån innebär 
det att arbeta självständigt, sam
tidigt som jag har kontinuerliga 
avstämningar med advokaterna.  

Vibeke von BlixenFinecke 
poängterar att den ena dagen 

inte är den andra lik:
– Man måste kunna skifta fo

kus och vara serviceminded. 
Min roll är att supportera mina 
kollegor så de kan ägna sig helt åt 
de juridiska frågorna. Man måste 
också vara proaktiv, flexibel, so
cial och gilla när det är högt tem
po. För det kan det bli stundtals. 
När det blir mycket att göra så 
är hela gruppen involverad och 
då blir det tydligt vilken otrolig 
energi vi har tillsammans. 

LJUS FRAMTID
Liksom samhället i stort har 
advokatbyråerna påverkats av 
coronapandemin. På de inter
vjuades byråer har vardagen 
inneburit betydligt mer arbete 
hemifrån med videomöten. På 
det hela taget anser de att arbe
tet fungerar väl även om de inte 
kan träffa sina kollegor eller kli
enter fysiskt. 

Den pågående digitaliseringen har redan 
lett till att arbetsuppgifterna förändrats till 
ett mer kvalitativt innehåll för advokatassis
tenter och paralegals. Artificiell intelligens, 

AI, har inte påverkat vardagen ännu för de 
intervjuade. De tror inte att AI utgör något 
hot mot deras arbete i framtiden. Snarare 
att deras uppdrag fortsätter att bli alltmer 
kvalificerat. 

– Man kan just nu se att förändringarna 
sker i mycket snabbare takt där vissa enk
lare arbetsuppgifter försvinner. Vi kommer 
troligen att se hur vissa arbetsuppgifter som 
tidigare utförts av yngre biträdande jurister 
i ännu större utsträckning kommer att utfö

» 

”BYRÅERNA 
BÖRJAR FÅ ALLT 
MER KUNSKAP 
OM HUR PARA

LEGALS KAN AR
BETA OCH ATT DE 

KAN GÖRA BE
TYDLIGT MER ÄN 
RECEPTIONIST

UPPGIFTER.”  
erika wallertz

”VISSERLIGEN 
ÄR JAG INTE JU
RIST, FAST JAG 
HAR EN VIKTIG 

UPPGIFT I GRUP
PEN. VI ARBETAR 
MED ETT GEMEN
SAMT MÅL DÄR 
ALLA BIDRAR.”  

vibeke von blixen-finecke

Även om arbetsuppgifterna för paralegals och                                                      advokatassistenter är omväxlande och utvecklande så är de samtidigt krävande.
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ras av paralegals och assistenter, säger Ag
neta Widén som tror att tjänsterna fortsätter 
att digitaliseras och fördjupas och blir mer 
kvalificerade.

Agneta Widén, Vibeke von BlixenFinecke 
och Erika Wallertz har konstaterat att dis
kussionen kommit och gått under åren hu
ruvida assistenterna antingen försvinner 
eller bara kopierar papper eller så blir de 
kvar och får en utvecklad roll med en bre
dare kompetens. 

– Möjligtvis har balansen mellan assisten
ter och paralegals skriftat något, där roller
na fått en fördjupad och bredare kompetens, 
man måste hela tiden vara väldigt flexibel för 
att möta förändringar, säger Agneta Widén.

Vibeke von BlixenFinecke känner sig 
trygg i att hennes roll kommer att finnas 
kvar:

– Den kommer kanske att se annorlunda 
ut. Men det är bara att följa med i utveck
lingen och vidareutvecklas.

De tre ser ljust på framtiden och är eniga 
om att de varmt kan rekommendera sina yr
ken till den som funderar på det. 

– Absolut. Visserligen är jag inte jurist, 
men jag har en viktig uppgift i gruppen. Vi 
arbetar mot ett gemensamt mål och alla bi
drar till resultatet. Det är ett fantastiskt roligt 
arbete, säger Vibeke von BlixenFinecke. ¶

» ADVOKAT ANNA ÖSTER: EN PIONJÄR 
FÖR PARALEGALYRKET – VÄND!

REPORTAGE

Även om arbetsuppgifterna för paralegals och                                                      advokatassistenter är omväxlande och utvecklande så är de samtidigt krävande.
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» 

Advokat Anna Öster är en pionjär i arbetet 
med att utveckla paralegalyrket. Hon arbe-
tar målmedvetet för att stärka yrket genom 
olika insatser, inte minst på utbildningsom-
rådet.

Förutom att Anna Öster är advokat arbetar 
hon inom högskolevärlden, där hon har un
dervisat mycket på juristprogrammet. I rol
len som lärare i juridik och advokat kom hon 
in på arbetet med att ta fram paralegalut
bildningen och kvalitetssäkra den. För tio år 
sedan var hon med och startade den första 
utbildningen. 

– Jag var den första läraren på plats som 
försökte förklara vad 
en paralegal var, sä
ger Anna Öster som 
tillsammans med 
Påhlmans Handels
institut i dag driver 
paralegalutbildning
ar. Att läsa till para
legal kan antingen 
ske genom en tvåårig 
yrkeshögskoleutbild
ning som även omfattar två praktikperioder 
eller på distans genom Paralegal Online. Pa
ralegal Online vänder sig till personer som 
har en viss praktisk vana att jobba på advo
katbyrå eller bolag men som vill få en för
djupad kunskap i juridik, språk, ekonomi 
och metodlära. Anna Öster undervisar även 
i etiska frågor och håller Advokatsamfundets 
advokatassistentkurs sedan tio år tillbaka.

INTE SKYDDAD TITEL
Paralegal är inte en skyddad titel. Och det 
förekommer att anställda får titeln para legal 
utan att gå någon specifik paralegalutbild
ning. Anna Öster är en dem som driver frå
gan om en skyddad titel och försöker visa 
på vilken kompetens man har efter en två
årig utbildning.

Anna Öster har en önskan att man även på 
advokatbyråerna ser vikten av att ha en pa
ralegal uppdaterad på den juridik man arbe
tar med. Hon arbetar nu med att starta något 
som kallas för Paralegalakademin som vän
der sig till dem som är paralegal. Inom Pa
ralegalakademin ska man erbjuda vidareut

bildning till auktoriserad paralegal, möjlighet 
att delta på diplomerade påbyggnadskurser, 
samt en organisation som verkar för att stär
ka titeln paralegal på arbetsplatsen vad av
ser såväl arbetsuppgifter som arbetsvillkor. 

– Tanken är att Paralegalakademin ska bli 
ett forum där man verkar för yrkesrollen pa
ralegal, lite som Advokatsamfundet. Då finns 
det en önskan om att införa ett utbildnings
krav på att vara med i Paralegalakademin för 
att dels kvalitetssäkra kunskapen, dels kunna 
stärka paralegaln på arbetsmarknaden. 

SKILLNAD PARALEGAL OCH ASSISTENT 
En paralegal får under sin tvååriga utbilning 

lära sig metodlära, på 
samma sätt som på 
juristprogrammet, 
och det innebär att 
finna rätt.

– Den stora skill
naden mellan en as
sistent och paralegal 
är att paralegaln har 
med sig en metodlä
ra i rättskällesökning, 

säger Anna Öster och berättar att en para
legal på Cross Advokater just i dag arbetar 
med att göra en ganska avancerad rättsut
redning om internationell varumärkesrätt.

– Det viktiga att 
låta paralegaln göra 
det som den kan, att 
man förstår vad en 
paralegal är utbildad 
för. Jag blir lite ledsen 
när någon anställer 
en paralegal för att 
koka kaffe. Det är slö
seri, säger Anna Ös
ter och tillägger: 

– Se det som en 
kvalitetssäkring när 
det gäller arbete på 
byrån, att man har 
personal som är utbildad för det man gör. 
Kvalitetssäkra och se till att man får en kol
lega som blir trogen i sin tjänst som man har 
kvar långvarigt i organisationen.

För att arbeta som paralegal behöver man 
vara ordningsam och stresstålig. 

– Fast även nyfiken på att finna rätt och 
vara bra på metod. Söka men också förstå när 
man har gått åt fel håll. Och inte bli stressad 
över det. Och våga välja bort. 

Av de som tar examen på den tvååriga 
paralegalutbildningen eller den ettåriga Pa
ralegal Online på Påhlmans Handelsinsti
tut hamnar cirka 75 procent på advokatby
rå. Förutom domstolar vinner även företag, 
myndigheter och olika intresseorganisatio
ner mark. Intresset för att utbilda sig till pa
ralegal är stort.

– Vi har fyrtio platser på den tvååriga ut
bildningen och vi har normalt sett etthund
ra sökande som inte får plats. Söktrycket är 
jättestort. 

De sökande har en blandad bakgrund och 
är i varierande ålder. Männen är i minoritet 
men andelen ökar stadigt. Normalt sett har 
det hållits en yrkesutbildningskurs per år. 
Nu har man blivit ombedd av Myndigheten 
för yrkeshögskolan att starta två per år. Pa
ralegal Online kan påbörjas löpande och har 
ingen begränsning i antal.

Och det beror på efterfrågan?
– När man får tilldelning till de här yr

kesutbildningarna tittar man på hur utbild
ningarna ger arbeten. Det är arbetsmark
nadspolitik bakom. Med tanke på att vi har 

fått två yrkesutbild
ningar per år så har 
myndigheten insett 
att det är en utbild
ning som ser till att 
människor kommer 
ut i arbetslivet. 

Internationellt sett 
har paralegal varit ett 
vedertaget begrepp 
länge. Där har Sveri
ge legat efter.

– I många länder 
finns det högskoleut
bildningar för parale

gals, och det gör att det kanske av det skälet 
är lite högre klang i paralegals utomlands. 
Det är lite det jag vill åstadkomma med Pa
ralegalakademin, kompetensutveckling och 
utbildningskrav.
 Anna Öster tror inte att artificiell intelli

Advokat Anna Öster – en
pionjär för paralegalyrket

Paralegals har ett vitt arbetsområde på 
advokatbyråer med allt från att sköta kontak
ter med myndigheter och klienter, affärs 
korrespondens, upprätta utkast till avtal och 
juridiska dokument, göra rättsutredningar och 
skriva pm till att delta i projektplanering, ar
beta med ekonomiska uppgifter, föra protokoll 
med mera.

VAD ARBETAR EN PARALEGAL MED?

Ryggraden i paralegalutbildningen är juridik 
och den täcker alla rättsområden även om det 
blir översiktligt. Därav vikten att lära ut en 
metodlära. Utbildningen rymmer även språk
undervisning, bland annat juridisk svenska och 
engelska, hur man uttrycker sig i tal och skrift, 
ekonomi – så att man kan gå in i konkurser och 
likvidationer, och på mindre byråer ta hand om 
bokföringen. Den innehåller även mycket pro
jektledning. I utbildningen finns tjugo veckors 
praktik. Under de gångna tio år har cirka fem
hundra studenter gått den tvååriga kursen och 
ett trettiotal har gått Paralegal Online.

OM PARALEGALUTBILDNINGEN
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Christian Loberg valde bort it-branschen 
för att läsa till paralegal.

Christian Loberg, från Västerhaninge söder 
om Stockholm, har arbetat inom itbran
schen. Men han kände att han ville göra 
något annat och tyckte att juridik verkade 
roligt. Han sökte därför till den tvååriga yr
kesutbildningen för paralegals på Påhlmans 
i Stockholm. Han är nu i slutet av första året. 
Egentligen skulle han varit ute på praktik på 
en advokatbyrå, men på grund av coronapan
demin har det inte gått. I stället får han göra 
praktiska övningar digitalt från hemmet un
der ledning av sina lärare. Christian tycker 
att utbildningen är mycket givande.

– Det är visserligen väldigt mycket som 
vi ska lära oss, fast det är roligt, säger han 
och fortsätter:

– Mycket av utbildningen handlar om 
svenska språket, så man måste tycka om att 
skriva.

Det är även bra om man gillar att läsa och 
tycker om språk, vilket han gör. Studierna 
kräver att man har ett stort eget ansvar och 
det är även bra om man tycker om och har 
en förståelse för juridiska frågeställningar, 
anser han. Christian konstaterar att männen 
är i minoritet på utbildningen, men det är 
inte något som han i övrigt reflekterat över.

I framtiden ser Christian fram mot att ef
ter sin examen arbeta tre–fyra år. Om han 
tycker att arbetet är stimulerande och ut
vecklande planerar han sedan att läsa in en 
jur. kand.examen på universitetet. ¶

Christian 
pluggar 
till paralegal

gens, AI, kommer att påverka paralegals ne
gativt. Däremot är det viktigt att de får kun
skap så att de känner sig hemma i AImiljön. 
Paralegals kommer att finnas men kanske ar
beta på ett annat sätt, och bli än mer effektiva 
i sitt sätt att arbeta.

– För advokaten behövs paralegaln ännu 
mer när man själv börjar arbeta på ett an
nat sätt, säger hon och tillägger att det rå
der lite av generationsskifte i synen på vad 
en paralegal kan göra. För äldre advokater 

förekommer det fortafarande att paralegals 
får ta diktamen, även om det är lite av slö
seri med tanke på vad en paralegal kan. Men 
det kommer att försvinna. 

– De yngre juristerna som kommer ut 
från juristprogrammet och tar advokat
examen är vana vid modern teknik och ar
betar på ett annat sätt. Där hamnar para 
 legaln mitt emellan, men det handlar allt 
mer om att arbeta mot den yngre genera
tionen. ¶

Christian Loberg trivs utmärkt på den tvååriga 
paralegalutbildningen.

Anna Öster är en dem som driver frågan om en skyddad paralegaltitel och försöker visa på vilken kom
petens man har efter en tvåårig paralegalutbildning.

FO
TO

: A
N

E
TT

E 
TA

M
M



20 ADVOKATEN NR 5 • 2020

Den besvärliga juristen inom offentlig förvaltning

varför har vi så många myndighetsskandaler i Sverige? Trans
portstyrelsen, Statens Fastighetsverk, Riksrevisionen 
och Göteborgs stad, för att nämna några förvaltningskri
ser på senare tid.

Av efterspelet som följer en myndighetsskandal får 
vi veta att kriser uppstår därför att någon eller några 
personer begår oegentligheter. Generaldirektören vid 
Transportstyrelsen sparkades (men fick upprättelse i Ar
betsdomstolen!). Det väcktes åtal om mutbrott och grov 
trolöshet mot huvudman i korruptionsfallet vid Statens 
fastighetsverk. Vid Riksrevisionen avgick alla tre reviso
rerna efter anklagelser om jäv och nedlagda granskning
ar i strid mot reglerna.

Ansvarsutkrävandet har individualiserats. Individuali
seringen gäller också ansvaret i stort, vilket märks i det 
medieljus som enskilda myndighetsföreträdare nu får i 
samband med coronakrisen. Problemet med ansvarets 
individualisering är inte det skarpa ansvarsutkrävandet 
– för det behövs. Problemet är istället att när det enbart 
handlar om det individuella ansvaret passerar struktu
rella utmaningar obemärkt förbi. 

en särskilt viktig strukturell utmaning, som likt en röd tråd 
löper genom alla myndighetsskandaler, är nedpriorite
ringen av rättsstaten inom offentlig förvaltning.

För muthärvan i Göteborg, som briserade 2010 men 
som pågick långt innan dess, hade en förvaltningsorga
nisation utvecklats där granskning, revision och juri
dik sågs som något besvärligt. Den omhuldade ”Göte
borgsandan” suddade ut gränserna mellan politiken och 
förvaltningen. I Granskningskommissionens utmärkta 
rapport, på uppdrag av Göteborgs stad, läser vi att regel
efterlevnad, integritet och offentligt etos kom i skymun
dan för ett entreprenörslikt ledarskap. En ”antibyråkra
tisk kultur” hade vuxit fram. 

Sjutton år senare konstaterar den statliga utredning
en efter Transportstyrelsens säkerhetshaveri, att en god 
förvaltningskultur utmanats av normer om entreprenör
skap som liknar den privata sektorn. 

Och efter mutskandalen vid Statens fastighetsverk 

skriver Statskontoret att en god förvaltningskultur sak
nades. 

så varför saknas en god förvaltningskultur vid många myn
digheter och kommuner? Det finns inget enkelt svar ef
tersom en försvagad förvaltningskultur sker gradvis med 
små avvikelser över tid. Det är en förklaring till varför 
det är svårt att upptäcka en försämring av förvaltnings
kulturen, och varför ansvarsutkrävandet stannar vid det 
individuella, det synliga och hanterbara. 

Men två huvudorsaker till en försämrad förvaltnings
kultur är värda att belysa. 

Den ena är att offentlig förvaltning är sprängfylld med 
svårlösta målkonflikter. Förvaltningspolitik och styr
ning är omvittnat svårt, nästan en konstform. Offentlig 
förvaltning har regelbundet genomgått (eller tvingats 
genomlida, beroende på hur man ser det) vågor av refor
mer: new public management, resultatstyrning och nu 
– tillitsbaserad styrning. Att stärka rättsstaten och rätts
säkerheten har sällan varit centrala mål i vågorna av för
valtningsreformer. 

Den andra orsaken är att kommuner och myndigheter 
verkar anse att rättsstatens praktiska och verksamhets

GÄSTKRÖNIKA

RICHARD SANNERHOLM
En särskilt viktig strukturell
utmaning, som likt en röd tråd
löper genom alla myndighets
skandaler, är nedprioriteringen 
av rättsstaten inom offentlig 
förvaltning. Det skriver 
Richard Sannerholm, jur. dr, 
forskare och avdelningschef 
vid International Legal 
Assistance Consortium (ILAC). 
I början av året utkom han med boken Rättsstaten Sverige. 
Skandaler, kriser, politik (Timbro förlag).
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nära uttryck – internrevision, juristernas roll och nog
grann regelefterlevnad – står i vägen för måluppfyllelse. 

I Göteborgs stad, vid tiden för muthärvan, hade sta
dens juristavdelning krav på egenfinansiering genom 
vigslar och annan service som konsulttjänster. Dessut
om hade juristenheten en roll som innebar att man kom 
sent in i olika processer, som tydligast när ett fel redan 
hade upptäckts. 

Vid Statens fastighetsverk saknades rutiner för han
tering av mutor, jäv, bisysslor och en rad andra riskom
råden. Det förelåg dessutom en slags ”rädslans kultur”. 
Chefer var rädda för att fatta beslut och anställda våga
de inte framföra kritik. Medarbetare fruktade omplace
ringar, ensidiga arbetsuppgifter eller missade karriär
möjligheter om de framstod som ”besvärliga”. 

Transportstyrelsen präglades också av en tystnadskul
tur, och internrevisionschefen vittnade om en myndig
het där det var svårt att få gehör för riskanalyser och 
granskningar. Påtalade risker sågs som överdrivna eller 
acceptabla. Juristerna vid Transportstyrelsen var inte 
heller direkt delaktiga i att granska viktiga avtal om ex
empelvis säkerhetsskydd. Och hela tiden fanns det en 
tidsplan för måluppfyllelse som måste hållas. 

Vid Riksrevisionens djupa kris 2017 noterade utredaren 
HansGunnar Axberger att jurister hade svårt att göra sig 
hörda inom myndigheten. Detta gällde även andra grund
läggande förvaltningsfunktioner som registraturen. Och 
om man kan göra som man vill finns det risk för att man 
också gör det, konstaterade Axberger lakoniskt. 

i alla dessa fall där rättsstaten nedprioriterats har det fun
nits målkonflikter. Transportstyrelsen skulle säkra en 
komplicerad ITdrift, riksrevisorerna hade i uppdrag 
att förändra och modernisera myndighetens arbetssätt. 
Medarbetare vid Statens fastighetsverk upplevde en 
press om effektivitetskrav och att ”få nöjda kunder till 
sina fastigheter”. De här målen var svåra att förena med 
lagar, rutiner och god förvaltningssed. I målkonflikter
nas gränsmarker blev jurister (och revisorer) besvärliga 
bromsklossar.  

Det har genomförts en del förändringar i syfte att åt
gärda strukturella utmaningar i offentlig förvaltning, och 
fler är på väg. Förra året ändrades förordningen om in
ternrevision för att stärka revisionens självständighet. 
Förslag på en gemensam och obligatorisk introduktions
utbildning för statsanställda väntas från Tillitsdelegatio
nen i sommar. Och mot slutet av 2021 kan det bli ett lag
förslag om utvidgat straffansvar vid tjänstefel. Detta är 
viktiga åtgärder, men de kommer isolerat från varandra. 
Ansträngningarna att stärka rättsstaten i den offentliga 
förvaltningen framstår som ett illa sytt lapptäcke. 

Det ligger nära till hands att säga (särskilt i detta fo
rum): fler jurister i offentlig förvaltning! Men Mark 
Twains berömda ordstäv manar till eftertanke: Om du 
bara har en hammare ser allt ut som spik. Att juridiken 
och juristens roll, liksom revisorn och granskningsfunk
tioner, måste stärkas ytterligare står klart. Men det är 
inte tillräckligt. Särskilt inte när det sker genom ryck
visa åtgärder. Det behövs en djupgående och omfattande 
utredning i syfte att stärka rättsstatens värde inom of
fentlig förvaltning. 

 
och sen det svåraste. Förvaltningskriser kan delvis fö
rebyggas utan att det kräver ny lagstiftning. I allt för 
många förvaltningsskandaler har politiker och myndig
hetsföreträdare uppvisat beteendemönster där man vå
gar tänja på gränser, tumma på rutiner och bryta mot 
regler. Att möjligen se sig själv och andra som ovanför 
eller utanför gängse regler. Det finns ingen grundlag, lag 
eller institution som råder bot på detta. Istället krävs 
det att politiker och företrädare både vill och förmår att 
spela efter de gemensamma regler som redan finns – det 
svåraste men också finaste med rättsstatstanken. Här vi
sar erfarenheten från Transportstyrelsen, Försäkrings
kassan, Riksrevisionen och andra myndighetsskandaler 
att vi har den största utmaningen framför oss.

Richard Sannerholm
Forskare och avdelningschef,

International Legal Assistance Consortium

Den besvärliga juristen inom offentlig förvaltning
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Etik, kompetens 
och synlighet kan 
rädda förtroendet 

för advokaterna
Förtroendet för advokatkåren finns kvar, även om 

tveksamma Instagraminlägg och osämja med 
åklagare har naggat det i kanterna. Förtroendet 
kan värnas med etik och hög kompetens. Men 
det krävs också att advokaterna och Advokat

samfundet är synliga och står upp för sina ideal, 
menar experter och advokater. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: FÖRTROENDE I FARA?
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dvokatens arbete och uppdrag byg
ger på förtroende. Först och främst 
klientens förtroende förstås. Men 
advokatens roll och särskilda 

ställning vilar också tungt på 
förtroende från rättssamhäl
lets övriga aktörer, från makt
havare och från allmänheten. 

Redan den första para
grafen av de vägle

dande reglerna 
om god advokat
sed tar upp vikten 

av förtroende, och 
stadgar: ”En advokat skall uppträda sakligt och korrekt 
samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.” 

Under hösten 2019 och våren 2020 
har just förtroendet för advokatkå
ren diskuterats flitigt, både i medi
erna och inom kåren. I centrum av 
diskussionen hamnade några upp
märksammade publiceringar i sociala 
medier och en rapvideo inspelad i en 
rättssal. Men även klimatet i rättssa
len och hur advokater egentligen får 
marknadsföra sig avhandlades.   

Även många advokater reagerade 
starkt mot vad som ansågs vara en ny 
ton och mer aggressiv attityd från vis
sa kollegor. I Advokaten nr 2 2020 re
sonerade brottmålsadvokaten Patric 
Lindblom om hur även förmågan att 
tillvarata klientens intressen är bero
ende av förtroende.

”För att nå för klienten bästa möj
liga resultat är det en klar fördel om mottagaren av 
advokatens budskap, det vill säga domstolen, har en 
positiv bild av advokaten ifråga men även av advokat
kåren i stort. Positiv bild i bemärkelsen att advokaten 
är påläst, uppträder sakligt och professionellt, och allra 
helst också att han beter sig anständigt och inte låter 
sina egna känslor ta över i rättssalen. Detsamma gäl
ler naturligtvis även för åklagare. Allt detta sammanta

get gör förhoppningsvis att domstolen känner ett visst 
förtroende för advokaten, vilket i sin tur leder till att 
domstolen har lättare att ta till sig advokatens argu
mentation. Vilket gynnar klienten”, skrev Lindblom. 

HOPPAS PÅ SUND DEBATT
Startskottet för höstens debatt var en debattartikel av 
kammaråklagare Lisa dos Santos, där hon kritiserade 
vissa brottmålsadvokaters aggressiva marknadsföring 
och tonläge i rättssalen. Lisa dos Santos berättar att 
hon fått mycket positiv respons på sitt inlägg från så
väl poliser, åklagare och misstänkta, som advokater. 

– Många ville dela sina historier med mig, där man 
upplevt att advokater inte hållit sig till sin etik, säger 
Lisa dos Santos.

Lisa dos Santos understryker att hon bara kan ut
tala sig om brottmålsadvokater, och 
att hon har ett stort förtroende för 
många enskilda skickliga och profes
sionella advokater. Andra, som till
hör samma advokatkår, är förtroen
det lägre för. 

– Ibland upplever jag att samfun
det lutar sig tillbaka på principer 
som inte riktigt efterlevs i verklig
heten, och att det inte alltid finns en 
verkningsfull motkraft när dessa inte 
följs, säger hon, och tillägger att etis
ka övertramp drabbar den egna kåren 
hårt, där advokater plötsligt inte kan 
konkurrera på samma villkor.

Frågan om hur förtroendet ska 
återupprättas diskuteras bäst inom 
advokatkåren, anser Lisa dos Santos, 
som dock har en fundering kring 

samfundets organisation. 
– Från där jag står kan jag tycka att Advokatsam

fundet rymmer otroligt många skilda arbetsområden.  
Kanske borde det finnas en del av samfundet som hu
vudsakligen svarar för frågor som berör brottmålsad
vokater, säger hon.

Förhoppningen nu är ett gott samtal, snarare än ställ
ningskrig mellan åklagare och advokater. 
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”Jag väckte några 
frågor till liv och 

hoppas att det kan leda 
till en fortsatt sund 

debatt, viss självrann
sakan och en gemen
sam strävan efter ett 

gott rättsklimat.” 
lisa dos santos

En av de hårdaste rösterna i debatten var 
kammaråklagare Lisa dos Santos. I en debatt
artikel i Aftonbladet i oktober anklagade hon 
brottmålsadvokaterna, i alla fall de  
manliga, för att ha övergett etiken och att 
 marknadsföra sig med hjälp av gangster
romantik. Som exempel tog hon en advokats 
radioreklam med skottlossning i bakgrunden 
och olika inlägg i sociala medier. dos Santos 
anklagade också försvarsadvokaterna för att 
ägna sig åt ”hätsk jargong, personangrepp, 
härskarteknik och rent tjafs” i stället för sak
frågor i rättssalen. 

Debatten ledde till att Advokatsamfundets 
styrelse i december kom med ett vägledande 
uttalande om användning av sociala medier 
i marknadsföringssyfte. I uttalandet skriver 
 styrelsen bland annat att en advokat ”ska vara 
förvissad om att hans eller hennes användande 
av sociala medier inte negativt påverkar kli
enters, motparters, domstolars eller allmän
hetens förtroende för advokaten eller advokat
kåren som helhet”.

Några månader senare hakade Svenska Dag
bladets ledarskribent Ivar Arpi på kritiken och 
hävdade att vissa advokater ”lismar för brotts

lingar”. Arpi tar bland annat upp en omtalad 
video med rapparen Z.E, inspelad i en rättssal 
med advokater och jurister från några etable
rade brottmålsbyråer som statister. 

Ivar Arpi fick senare ändra vissa uppgifter 
i sin ledartext, efter att Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall Insulander 
pekat på flera felaktigheter. I sitt svar på ge
neralsekreterarens replik stod dock Arpi fast 
vid sin kritik mot dels vissa advokater, dels 
Advokatsamfundet, som han ansåg slöt leden 
och vände taggarna utåt i stället för att ta tag i 
problem i kåren. 

DEBATTEN OM FÖRTROENDET FÖR ADVOKATERNA
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– Jag väckte några frågor till liv och hoppas att det 
kan leda till en fortsatt sund debatt, viss självrannsa
kan och en gemensam strävan efter ett gott rättsklimat, 
summerar Lisa dos Santos. 

BYGGDE FÖRTROENDE
Förtroende är ett centralt begrepp i diskussionen i dag. 
Men även historiskt har förtroendefrågan ofta varit 
uppe till diskussion i kåren och i samhället. 

Under det sena 1800talet var förtroendet för ad
vokaterna inte direkt på topp. Riksdagens lagbered
ning skrev år 1884 om att allmänheten främst kände till 
”brännvinsadvokater” och att ”det svenska sakförare
väsendet erbjuder en verkligt sorglig anblick”. Tre år 
senare grundades Advokatsamfundet, med uppgiften 
att garantera en professionell, kompetent, etiskt hög
stående och förtroendeingivande advokatkår. 

– De som sysslade med advokatverksamhet ville pro
fessionellt bygga upp en identitet, den kompetente ad
vokaten. Deras syn på advokatkåren var närmast att yr
ket var ett kall, som för prästen eller läkaren. Det var 
ett kall att ta vara på klientens rätt.

Det berättar Kjell Åke Modéer, professor emeritus i 
rättshistoria vid Lunds universitet och en av de få som 
studerat den svenska advokatkårens utveckling. 

– Advokatsamfundet har ju genom hela sin historia 
haft som sitt adelsmärke att ge förtroende för advoka
terna. Advokatsamfundets ”founding fathers” strävade 
efter att markera förtroendet för en kompetent advo
kat, fastslår han. 

Advokaten var från det sena 1800talet och under en 
ganska lång tid framåt en generalist med en långvarig 
och allsidig professionell relation till klienterna. Kli
enten kände sin husadvokat och anlitade honom eller 
(så småningom) henne för alla typer av juridiska an
gelägenheter, både familjerättsliga och affärsrättsliga. 
Förtroendet byggdes i den personliga relationen.

Vid sidan av klientarbetet var de tidiga advokaterna 
ofta också djupt engagerade i samhället och dess ut
veckling. Många av dem, som Karl Staaf, Erik Martin 
och Philip Leman, satt i riksdagen.

Inför tillkomsten av 1948 års rättegångsbalk, där ad
vokatens särställning i rättssamhället slogs fast, spelade 
advokaterna en viktig roll.

27

Kammaråklagare 
Lisa dos Santos ville 
med sin debattartikel 
väcka viktiga frågor 
till liv. 
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– De som lyckades få igenom åttonde kapitlet i rät
tegångsbalken är värda all beundran. De kunde just ge
nom att visa att de var förtroendeingivande övertyga 
lagstiftaren att advokaten ska få spela en obunden roll 
i det svenska samhällslivet, påpekar Kjell Åke Modéer.

Rättegångsbalkens advokatroll är alltså både en frukt 
av advokaters arbete och ett slags kvitto på det förtro
ende som advokatkåren åtnjöt, och åtnjuter, anser Kjell 
Åke Modéer. 

Men samhället fortsatte att föränd
ras, och med det advokaternas verk
samhet. När såväl klientföretag som 
advokatbyråer växte sig allt större 
påverkades också relationen mel
lan advokat och klient, påpekar Kjell 
Åke Modéer. Det blev helt enkelt mer 
komplicerat att bygga personligt för
troende, men även att utkräva ansvar, 
menar Kjell Åke Modéer. 

– Det individuella förtroendet är 
något man bygger upp genom advo
katbyråerna. Det kollektiva förtroen
det är det som visas genom Advokat
samfundet, säger Kjell Åke Modéer, 
som tillägger:

– Därför är det väldigt viktigt att 
Advokatsamfundets ledning också 
på skilda sätt synliggör detta. 

FÖRTROENDE GANSKA STABILT
Hur är det då ställt med förtroendet 
för advokaterna i dag? Ja, rena data 
om förtroendet för advokatkåren visar sig vara svåra 
att finna. Vid fyra tillfällen har dock Institutet för sam
hälle, opinion och massmedia (SOM) tagit med advo
kater i sin årliga undersökning av förtroendet för olika 
institutioner och yrkesgrupper. Vid samtliga tillfällen 
hamnade advokaterna strax under mitten, med en nå
got längre förtroendesiffra än genomsnittet för de un
dersökta professionerna. 

Något senare, 2015, presenterade en mäklarfirma sin, 
betydligt mindre, undersökning av förtroendet för oli
ka yrkesgrupper. Advokaterna hamnade då på tredje 
plats, dock långt efter läkare och poliser som toppade 

listan. Ingen direkt förtroendekris alltså, även om det 
förstås är svårt att säga exakt hur siffrorna ser ut i dag.

Lennart Svensson, professor emeritus i sociologi vid 
Göteborgs universitet och professionsforskare, har som 
mediekonsument följt diskussionen om advokaternas 
agerande. Han talar om manlig jargong och beklagar 
att några få män riskerar att påverka ryktet för en hel 
profession. 

Däremot visar forskningen att för
troendet för olika professioner gene
rellt är ganska stabilt och inte svänger 
särskilt mycket utifrån enstaka hän
delser.

– Jag tror inte att de här affärerna 
har skadat yrket så mycket som man 
kan förledas att tro. Det ska mycket 
till för att en hel yrkeskår ska ta ska
da, säger han.

Lennart Svensson tillägger att han 
bara känner till ett exempel där en 
enskild yrkesutövares agerande dra
git en hel kår i smutsen: en läkare i 
Storbritannien som på egen hand dö
dade mellan 200 och 300 personer. 

– Det skadade faktiskt hela yrket en 
ganska lång tid framöver. Annars har 
det mindre betydelse än man tror. 

Sociologiprofessorn Bengt Larsson 
har studerat förtroendet för reviso
rer, en yrkeskår som har vissa likheter 
med advokaterna. Precis som advo
katrollen byggde revisorns ställning 

länge på ett personligt förtroende, där revisorer utsågs 
utifrån sina rent personliga egenskaper. 

Med en växande kår av revisorer har förtroendet 
kommit att bli mer opersonligt. I stället för den en
skilda revisorns personliga värderingar och kompetens 
kopplas förtroende, enligt Larsson, till gemensamma 
värden. Relationen har ersatts av regler och normer, 
utbildningskrav, oberoende från staten liksom förekom
sten av kontroll och disciplinåtgärder. 

Förtroendet har alltså institutionaliserats. Grunden 
är dock densamma, eftersom institutionerna syftar 
till att säkerställa att revisorn är en hederlig och pålit

”Det individuella 
förtroendet är något 

man bygger upp genom 
advokatbyråerna. Det 
kollektiva förtroendet 
är det som visas genom 

Advokatsamfundet. 
Därför är det väldigt 
viktigt att Advokat

samfundets ledning 
också på skilda sätt 

synliggör detta.” 
kjell åke modéer

Institutet för samhälle, opinion och massmedia 
(SOM) undersöker sedan 1996 förtroendet 
för olika yrkesgrupper i samhället. Advokater 
fanns med i fyra undersökningar, 1995, 2000, 
2010 samt 2012. 

1995 fick advokaterna betyget 3,14 på en fem
gradig skala när människor svarade på frågan 
om hur stort förtroende de hade för olika yr
kesgruppers sätt att sköta sitt arbete. I toppen 
hamnade tandläkare med betyget 4,06 följda 
av läkare med 3,97. Minst förtroende knöts till 

ekonomer (2,94) och psykologer (2,93). Genom
gående uppgav personer med högre utbildning 
och SACOmedlemmar ett större förtroende för 
alla professionerna. 

Förtroendet för advokaterna ökade kraftigt 
mellan 1995 och 2010, särskilt bland övriga 
professionella. Även förtroendet för de övriga 
grupperna ökade dock, vilket gjorde att advo
katerna fortsatte att ligga under mitten i listan. 
Även i undersökningar riktade till olika profes
sioner hamnar advokater kring mitten. 

Mäklarfirman Fastighetsbyrån presenterade 
2015 resultaten av en riksrepresentativ un
dersökning där 1 000 personer fått uppge om 
de hade förtroende för olika yrkesgrupper. I 
undersökningen uppgav 22 procent av de sva
rande att de kände förtroende för advokater. 
Advokaterna kom därmed på tredje plats, dock 
långt efter läkarnas 52 procent och polisernas 
50 procent. I botten av listan hamnade politiker 
och bilhandlare med vardera 3 procents för
troende.

FÖRTROENDET FÖR ADVOKATERNA

Kjell Åke Modéer.

Advokatsamfundet har en omfattande och kontinuerlig 
verksamhet som riktar sig till ledamöterna, bland annat 
kommer en ny, aktualiserad upplaga av regelsamlingen 
Regler för advokatverksamhet ut i augusti 2020.
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lig person, som respekterar lagstiftningen och kårens 
kärnvärden, som tystnadsplikt och oberoende. 

KÄNNEDOM ÖKAR FÖRTROENDET
Även Lennart Svensson betonar den interna kontrol
len som en viktig grund för förtroen
de. Kontrollen står, enligt honom, på 
två viktiga ben: de etiska reglerna och 
disciplinnämnden, och den kollegia
la kontrollen ute på arbetsplatserna. 

– Städar framför sin egen dörr, det 
gör man framför allt på kontoret. Jag 
skulle vilja kalla det för kontorskul
tur, säger Svensson. 

Han tillägger att Advokatsamfun
det skött sin del av kontrollen bra i 
de ärenden han följt. Frågan är, me
nar han, bara om allmänheten ser och 
känner till disciplinåtgärderna på 
samma sätt som de ser övertrampen. 

Kommentaren om vad allmänheten 
känner till om advokater och kårens 
disciplinära system pekar mot en vik
tig insikt i forskningen om förtroen
de för olika professioner. Förtroende 
bygger nämligen på kunskap om aktö
ren. Kunskapen kommer från olika håll: dels egna erfa
renheter, dels andras uppgifter, inte minst mediernas.  

Här skiljer sig advokatkåren från många av de grup
per som toppar förtroendeligan, som tandläkare och 
läkare, påpekar Lennart Svensson.

– Vår personliga kännedom om advokater är begrän
sad i jämförelse med andra professioner. Det gör ju 
också att vi är mycket mer beroende 
av mediernas rapportering än för en 
del andra yrken, säger han. 

Han bedömer därför att en studie 
enbart bland advokaternas klienter 
eller andra som har personliga erfa
renheter av advokater skulle ge andra 
resultat – kanske mer negativa, men 
mest troligt mer positiva.

– Man kan också se att föräldrar 
till skolbarn har både mer positiv 
och mer kritisk inställning till sko
lan än andra. Men oftast har de som 
har kännedom om ett yrke också en 
positivare hållning till yrket, fastslår 
Lennart Svensson. 

EN FÖRLORAD ADVOKATKÅR
Kunskap är alltså en viktig grund för 
förtroende. Samtidigt har samhällsut
vecklingen gjort att advokater blivit 
mer anonyma för allmänheten. Så hur kan nu förtro
endet stärkas? 

Den frågan har diskuterats livligt i USA, där advo

katerna har en mer synlig roll i samhället, men också 
är mer ifrågasatta. Från slutet av 1980talet växte där 
bilden fram av advokaten som materialistisk, ja när
mast girig, påpekar rättshistorikern Kjell Åke Modéer. 

Advokatbyråernas fokus på vinst och debiterbara 
timmar väckte också motreaktio
ner. Vid mitten av 1990talet publi
cerade juristen Anthony Kronman, 
professor vid Yaleuniversitetet, bo
ken The Lost Lawyer. Han beskriver 
en advokatkår i kris som förlorat sin 
professionella identitet, och efterly
ser en återgång till värdena från vad 
han kallar the lawyerstatesman. 

The lawyerstatesman målas upp 
som en jurist som värderar gott om
döme och god förmåga till avvägning
ar och beslut framför rent teknisk 
kompetens. Oberoendet är grundläg
gande i den professionella identite
ten hos Kronmans idealadvokat. Just 
oberoendet gör denne kapabel att se 
till klientens men också det allmän
nas bästa framför egen vinning.  

En gissning är att Kronmans re
sonemang inspirerat Jonathan 

Goldsmith, generalsekreterare i den europeiska advo
katorganisationen CCBE 2002–2015 och i dag styrelsele
damot i Law Society of England and Wales. Goldsmith 
talade under sin tid som generalsekreterare, och även 
i dag i Law Society, kraftfullt för advokatkårens enga
gemang för rättsstaten. 

Goldsmiths period som generalsekreterare präglades 
starkt av hårdare statlig reglering av 
advokatkåren framför allt i Storbri
tannien, men även i andra europeiska 
länder. Jonathan Goldsmith beskriver 
i en artikel hur marknadstänkandet 
har segrat och hur ekonomism förut
sätts styra alla professioners beslut. 
Konsekvensen blir att advokaternas 
självreglering ifrågasätts, enligt tan
kegången ”om inte taxichaufförerna 
får reglera sin egen verksamhet, var
för ska advokaterna få det?”

När advokatens privilegier och sär
ställning ifrågasätts på marknadseko
nomiska grunder måste advokaterna 
motivera sin ställning på annat sätt, 
hävdade Jonathan Goldsmith. 

– Advokaters verksamhet känne
tecknades tidigare av ”förtroende” 
som i sin tur grundades i det förhål
landet att advokatverksamheten reg

lerades. Men nu har detta ”förtroende” i stället kommit 
att förlöjligas. Och på så sätt har advokatkåren tving
ats söka, i blindo och utan att koordinera detta mellan 

”Vår personliga 
kännedom om 

advokater är begränsad 
i jämförelse med andra 
professioner. Det gör ju 

också att vi är mycket 
mer beroende av medi
ernas rapportering än 

för en del andra yrken.” 
lennart svensson

En advokats främsta plikt är 
att visa trohet och lojalitet mot 
klienten. Advokaten skall som en 
oberoende rådgivare företräda 
och tillvarata klientens intres
sen, inom ramen för gällande 
rätt och god advokatsed. Advo
katen får inte låta sitt handlande 
påverkas av tanke på egna 
fördelar eller obehag eller av 
hänsyn till andra ovidkommande 
omständigheter.

En advokat skall utöva sin 
verksamhet med integritet och 
på ett sätt som främjar det goda 
rättssamhället. En advokat skall 
uppträda sakligt och korrekt 
samt så att förtroendet för advo
katkåren upprätthålls.

VÄGLEDANDE REGLER 
OM GOD ADVOKATSED 
(VRGA) REGEL 1

Lennart Svensson.
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olika länder, efter ett nytt sätt att definiera sig själva 
eftersom ”förtroende”varumärket har devalverats, sa 
Goldsmith i en intervju i Advokaten år 2008.

Svaret på sökandet är att bli ”försvararen av rättssta
tens principer”, en roll som är naturlig för just advoka
ter, menade Goldsmith i intervjun. 

VIKTIGT SPELA POLITISK ROLL
Precis som Jonathan Goldsmith efterlyste Anthony 
Kronman i sin bok om den förlorade advokaten en ad
vokat som var mer synlig i det offentliga och politiska 
livet. Men framför allt ville Kronman återupprätta en 
advokatroll byggd på förtroende, från såväl klienter 

som från rättssamhället och allmänheten. Kronmans 
bok är perspektivrik, och här finns det mycket att hämta 
för advokaterna, menar Kjell Åke Modéer. 

– Jag skulle säga att det är en klassisk bild av 
 advokatrollen som lever vidare i uttrycket the lawyer 
statesman. Jag tror faktiskt att den rollen blir allt 
 viktigare ju fler advokater vi får, och ju fler som också 
ägnar sig åt juridisk verksamhet i advokaternas etiska 
gränsland, säger han.

Här har också Advokatsamfundet en central roll att 
spela, enligt Kjell Åke Modéer, som uppmanar samfun
det att fortsätta sin rättspolitiska kamp för rättsstaten 
och mänskliga rättigheter. ¶

Advokaterna 
om förtroendet 
– vänd!

Lennart Svensson 
påpekar att den per
sonliga kännedomen 
om advokater hos 
många är begränsad
i jämförelse med 
andra professioner.
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Förtroendet för advokaterna kan ha 
naggats en smula i kanten av olämplig 

marknadsföring och kritiska skriverier, 
men är ändå ganska gott. Det menar en 
rad namnkunniga advokater. Samtidigt 
är det nu efter alla diskussioner särskilt 

viktigt att värna om etiken och inte minst 
att göra ett riktigt bra arbete. 

FOKUS: FÖRTROENDE I FARA?

 Förtroendet för advokaterna är generellt gott, 
trots en del mindre lyckade Instagraminlägg. Det 
 anser Advokatsamfundets ordförande Christer 

Danielsson. Att händelserna väckt starka känslor inom 
advokatkåren har han dock tydligt märkt. 

– Jag besökte avdelningarna under samma period, 
och där var det stor förvåning och upprördhet, berät
tar Danielsson, som beskriver det som att advokaterna 
knappt pratade om annat. 

Christer Danielsson manar advokaterna att tänka ef
ter innan de lägger upp inlägg i sociala medier. 

– Jag förstår att det finns ett behov av att marknads
föra sig och att det är hård konkurrens. Men det gäl
ler ju att ha lite omdöme när man gör det, säger han.

Det är, menar Christer Danielsson, stora värden som 
ytterst står på spel om förtroendet för advokaterna ur
holkas allt för mycket. 

– Ytterst finns det en risk för att man ifrågasätter vår 
självreglering och ersätter den med en offentlig tillsyn, 
säger han, och tillägger att systemet med en oberoende 
advokatkår är helt grundläggande i rättssaten. 

VÄCKER KÄNSLOR
Och det är tydligt att diskussionerna om vad en advo
kat bör göra och inte fortfarande väcker känslor. Alla 
de intervjuade advokaterna har uppenbarligen tagit del 
av debatten och funderat på vilka följder det kan få 
för advokaterna när några få testar gränserna för ad
vokatetiken. 

Generellt upplever advokaterna att förtroendet 
för advokater är ganska gott i samhället. Alla inter
vjuade advokater beskriver också att de har goda rela 
tioner och ett förtroendefullt samarbete med sina 
 klienter. 

Advokat Britt Louise Marteleur Agrell befarar dock 
att de omdiskuterade Instagraminläggen och andra ifrå
gasatta marknadsföringsinsatser kan ha påverkat. 

– Jag tror och hoppas att folk fortfarande har stort 
förtroende för advokater. Sedan är det klart att sådana 
här saker skadar, och gör att vi kanske måste vara ännu 
mer noga med etiken än vad vi är, säger hon. 

– Om man ska tala specifikt om min kår, brottmåls
advokaterna, så tror jag definitivt att vi har fått oss en 
törn av den senaste tidens uppmärksammade reklam. 
Inte bara i de delar som blev nyheter, utan jag tror att 
en del går och skrattar åt den radio och tvreklam som 
förekommer, säger försvarsadvokaten Johan Eriksson.

Diskussionerna om advokater som anammar en 
gangsterstil kom också vid en olycklig tidpunkt, med 
dagens fokus på brottsbekämpning och hårdare straff, 
menar Johan Eriksson.

– Det är bara typ mammor som tycker om brottmåls
advokater. I den tid vi lever nu ska man nog inte riktigt 
gå omkring och förvänta sig att vanligt folk tycker att 
brottmålsadvokater är bra, konstaterar Eriksson, luttrad 
efter alla hot och allt hat han möttes av som försvarare 
av Rakhmat Akilov.

– Det blev tydligt då att vi förknippas med den vi för
svarar. Om då advokater börjar se ut, bete sig och göra 
reklam som appellerar till gangsterkultur, som hela öv
riga samhället försöker bekämpa, då bygger man inte 
förtroende. 

Även brottmålsadvokaten Silvia Ingolfsdottir Åker
mark har känt sig beklämd över den marknadsföring 
som debatteras och kritiserats i medierna. 

– Reklamen har gett intrycket att advokater bara vill 
ha pengar och case, man vill vara gangster själv. Sedan 
bortförklaras det med att ”man måste ha lite glimten i 
ögat också”. Men vi arbetar med så oerhört allvarliga 
saker, och det är svårt att ha glimten i ögat med någon 
som är misstänkt för brott eller som varit utsatt för ett 
brott. Det hör inte ihop, fastslår hon.

Etik och kompetens 
kan rädda förtroendet

ADVOKATERNA OM FÖRTROENDET

Christer Danielsson.

Börje Samuelsson.
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– Jag tror att den främsta anledningen till upprördhe
ten är att vi framstår som stereotypa, giriga och mindre 
seriösa machoadvokater i stället för de professionella 
och hårt arbetande brottmålsadvokater som vi faktiskt 
är, fortsätter Silvia Ingolfsdottir Åkermark, som tror att 
en ökad andel kvinnor i försvararkå
ren skulle bidra till en bättre ton och 
minskade machoattityder.

Advokat Emma Persson, som även 
hon arbetar med bland annat brott
mål, beskriver vad hon kallar ”ett 
slentrianmässigt ogillande mot ad
vokater” på sociala medier av vissa, 
kopplat både till att advokater före
träder personer misstänkta för brott 
och att de upplevs tjäna mycket peng
ar.

– Jag tycker att det är lite löjligt när 
man spelar lite på en gangsterstil. Ad
vokatetiskt är det kanske ett gränsfall, 
men mest är det tramsigt och barns
ligt. Man tappar sin integritet för att 
vara tuff inför klienterna. Jag tror inte 
riktigt på det, säger Emma Persson.  

KONKURRERA MED SKICKLIGHET
I centrum av diskussionerna om advokaters marknads
föring och drivkrafter står just brottmålsadvokaterna. 
De är också de advokater som syns och hörs mest i 
medierna. 

Ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd, 

advokat Börje Samuelsson, konstaterar att brottmåls
advokaterna därmed får bära upp förtroendet för kåren 
som helhet, helt enkelt för att ytterst få vet vad övriga 
advokater sysslar med. Och den bilden är just nu inte 
odelat positiv, även om advokater generellt åtnjuter ett 

gott förtroende. 
– Vi lever i en tid som präglas av 

förenklingar och förkortningar och 
väldigt lite analys och problematise
ring. Då blir det ibland en vulgärbild, 
att försvarsadvokater är såna som ser 
till att skyldiga människor går fria och 
som dessutom tar obegripligt betalt 
för besväret, säger Börje Samuelsson.

Precis som flera andra advokater 
är inne på tror Börje Samuelsson att 
den hårdnande konkurrensen bland 
brottmålsadvokater, framför allt i 
Stockholm, har ökat intresset för 
att marknadsföra sig på nya, kreati
va sätt. Däremot är han inte säker på 
att marknadsföringen fungerar. 

– Det vore mycket bättre att kon
kurrera med att vara en riktigt skick
lig försvarsadvokat, säger Samuels
son. 

Inte heller Silvia Ingolfsdottir Åkermark tror att det 
i längden lönar sig med gangsterstil. 

– Man ska inte underskatta klienterna. De vill ju att 
man ska vara så professionell som möjligt och ha bra 
anseende. I stunden kan det vara lätt att tycka att det 

ADVOKATERNA OM FÖRTROENDET

” Jag tror och hoppas 
att folk fortfarande har 

stort förtroende för 
advokater. Sedan är det 
klart att sådana här sa
ker skadar, och gör att 
vi kanske måste vara 
ännu mer noga med 
etiken än vad vi är.” 
britt louise marteleur agrell

Advokat Britt Louise 
Marteleur Agrell har 
varit verksam som 
advokat i över 45 år. 
För henne är etiken 
central i förtroendet 
för advokaterna.
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är en cool advokat man ser på sociala medier, men när 
man väl sitter där vill man ha den advokat som har 
anseende, och som har rättens öra, konstaterar hon.

De tveksamma publiceringarna kan kanske, enligt 
Silvia Ingolfsdottir Åkermark, också förklaras med att 
många unga advokater har bråttom med att starta eget. 

– Många startar byråer väldigt tidigt i karriären, utan 
erfarna kolleger som kan vägleda dem, säger hon. 

Flera advokater återkommer till det faktum att de 
advokater som fått uppmärksamhet för sin marknads
föring är unga och förhållandevis 
oerfarna. Silvia Ingolfsdottir Åker
mark efterlyser en ökad respekt för 
det hantverk det faktiskt är att vara 
brottmålsadvokat. 

– Man kan i dag marknadsföra sig 
som specialist fast man kanske bara 
har jobbat några få år och inte är på 
en specialiserad brottmålsbyrå. Jag 
kan jämföra med både åklagar och 
domarrollen, där man som åklagare 
får växa in i rollen. Man ska börja med 
enklare mål, säger Silvia Ingolfsdot
tir Åkermark.

Johan Eriksson är inne på samma 
linje. Han tycker att många advokater 
i dag startar egen byrå allt för tidigt. 

– Det är kanske ett problem vi har, 
att man kan jobba så kort tid, starta 
egen byrå och ha principalansvar för 
andra unga advokater. Det är ju fak
tiskt ganska krångligt, säger han. 

Johan Eriksson är nu nominerad till 
Advokatsamfundets styrelse. Om han väljs in är detta 
något som han kan komma att lyfta där. 

LEVER I SOCIALA MEDIER
Redan i december förra året sände samfundets styrelse 
ut ett vägledande uttalande om marknadsföring i soci
ala medier. Advokaterna uppmanades där att förvissa 
sig om att ”hans eller hennes användande av sociala 
medier inte negativt påverkar klienters, motparters, 
domstolars eller allmänhetens förtroende för advoka
ten eller advokatkåren som helhet”. Syftet var förstås 
att skapa ökad klarhet kring vad som gäller. 

Flera av advokaterna är nöjda med uttalandet. Dock 
inte Johan Eriksson.

– Det vägledande utlåtandet var litegrann som lätt
mjölk, det innehöll inte så mycket. Det gav ingen sär
skild ledning för mig i alla fall, säger han. 

Även Emma Persson, själv mycket aktiv i sociala me
dier, efterlyser en tydligare vägledning för vad man får 
göra och inte i sociala medier. Hon berättar att debat
ten i höstas fick henne att tveka emellanåt innan hon 
publicerade inlägg. 

– Det är ganska otydligt vad som gäller. Då känner 
man sig hämmad. Vi advokater måste såklart agera pro

fessionellt, men jag tänker också att det är bra om vi 
syns i debatten kring just juridiska frågor som vi kan, 
säger hon.

Att diskussionen om närvaron i sociala medier kom
mit upp är förstås av godo, anser Emma Persson, även 
om hon kan ogilla det stora fokus som hamnat på en
skilda advokaters agerande i sociala medier, fast dessa 
kanske inte alls är de värsta av de som har förekommit. 

Emma Persson själv diskuterar gärna juridik och po
litik, framför allt på Twitter, och ser det som själv

klart att advokater ska finnas i soci
ala medier.

– Unga under 30 år lever sitt liv på 
sociala medier och vi behöver såklart 
vara tillgängliga för dem. Sociala me
dier är en del av vardagen, inte ett 
apart forum enbart för marknadsfö
ring, fastslår Emma Persson. 

Närvaron i sociala medier kan där
med bidra till att bygga förtroende, 
anser Emma Persson.

– Jag har hjälpt många på framför 
allt Twitter, och även fått uppdrag 
därigenom, eftersom jag gjort mig 
känd som pålitlig, med ideal som 
många sympatiserar med. 

Självklart ska advokaterna alltid 
hålla etikens fana högt, även i socia
la medier, så att förtroendet inte på
verkas. Men Emma Persson pekar på 
att förtroende då inte kan likställas 
med popularitet. 

– Det finns vissa områden där en
bart det faktum att man tycker något eventuellt kan 
påverka förtroendet hos en del, säger hon.

Flyktingfrågor och invandring är exempel på frågor 
som väcker starka känslor. Emma Persson ser dock inga 
problem i att ta ställning i kontroversiella frågor, så 
länge man gör det på professionellt och välgrundat sätt. 

HAR BLIVIT STÄLLNINGSKRIG
En åklagare, Lisa dos Santos, var först ut med att kriti
sera brottmålsadvokaterna i en debattartikel i höstas. 
Från åklagarhåll hade det dock redan före dos Santos 
kritik förts fram synpunkter på att advokater skulle till
lämpa en aggressiv stil i rättssalen och rent av orsaka 
förseningar i förhandlingar.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark har själv varit specia
liståklagare innan hon blev advokat. Hon upplever att 
det finns ett slags advokatförakt, både hos domstolarna 
och bland åklagarna. 

– Det handlar främst om pengar, mycket kring kost
nadsräkningar, att man inte har insikt i vad vårt arbe
te går ut på. Det finns också en stor kunskapsbrist om 
vad advokatetiken är, fastslår Silvia Ingolfsdottir Åker
mark, som efterlyser en ökad dialog med åklagare och 
domare om advokatrollen.

”Många startar byråer 
väldigt tidigt i kar

riären, utan erfarna 
kolleger som kan väg
leda dem. […]  Man kan 
i dag marknadsföra sig 
som specialist fast man 
kanske bara har jobbat 

några få år och inte 
är på en specialiserad 

brottmålsbyrå.” 
silvia ingolfsdottir åkermark

Johan Eriksson.

Emma Persson.
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Johan Eriksson beskriver det som att åklagarna pas
sat på när de olämpliga publiceringarna i sociala me
dier kom upp, och gjort en framstöt mot advokaterna.  

– Ingen ska bete sig dåligt i domstolarna, men jag 
skulle säga att åklagarna också har ett förtroende
problem som har växt under lång tid, sammanfattar 
 Eriksson.

Han beskriver konflikterna som ett slags ställnings
krig mellan försvarsadvokater 
och åklagare. Inte så konstigt 
kanske, eftersom åklagare och 
försvarare står emot varandra i 
rättssalen. 

– Men jag tycker inte att man 
behöver ha det. Jag tycker att vi 
har olika roller, och att vi ska bete 
oss rimligt emot varandra ändå. 
Det har jag gjort i hela mitt yr
kesliv – med klienten som första 
prioritet förstås, säger Johan Er
iksson. 

Den hårda tonen mellan åkla
gare och advokater i rättssalarna 
har uppmärksammats flera gång
er under de senaste tio åren. 2016 
tog Advokatsamfundet och Riks
åklagaren tillsammans fram en 
uppförandekod för att minska 
spänningarna mellan grupperna. 

Både Britt Louise Marteleur 
Agrell, som suttit i disciplin
nämnden tidigare, och nämndens 
ordförande Börje Samuelsson be
rör motsättningarna mellan för
svarsadvokater och åklagare, och 
finner den olycklig. 

– Där är försvarsadvokaterna definitivt inte ensamt 
ansvariga. Mitt intryck är att åklagarsidan har ett lika 
stort ansvar för den uppkomna situationen, fastslår 
Börje Samuelsson, och fortsätter: 

– Att få till stånd en vettig stämning i brottmålspro
cessen skulle säkert vara till gagn för förtroendet för 
advokatkåren i största allmänhet.  

FINNS INGEN QUICK FIX
Förtroendet för advokaterna är inte akut hotat, men 
visst finns det orosmoment. Så kan kanske advokaterna 
summeras. Men vad kan nu advokaterna och samfundet 
göra för att säkra förtroendet för framtiden? 

Disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson 
har tänkt mycket på detta. Han tror att lösningen står 
på två ben.  

– Det ena är hur samfundet agerar, och då menar jag 
inte i förhållande till advokater, utan hur ledningen 
agerar i tvintervjuer, tidningsartiklar och sådana sa
ker, säger Samuelsson och tillägger att detta görs på ett 
utmärkt sätt redan i dag.

– Det andra benet är att varenda advokat i vardags
lag, varenda dag, måste agera så att förtroendet kan 
upprätthållas. 

Här är förstås etiken central. Kanske ska varje dag 
på advokatbyrån rent av inledas med läsning av punk 
ten 1 i de vägledande reglerna, föreslår Börje Samu
elsson. Tanken på daglig läsning är förstås delvis ett 
skämt. Men samtidigt handlar det om en princip som 

måste sitta i ryggmärgen på varje 
advokat, anser Samuelsson. 

– Vill man inte ha det, så kan
ske man ska bedriva sin yrkes
verksamhet under någon annan 
titel än advokat. Det är helt ok. 
Men då får du inte vara advokat. 

Även Silvia Ingolfsdottir Åker
mark lyfter fram etiken, som alla 
de intervjuade advokaterna. Hon 
skulle vilja se ännu mer utbild
ning kring etiken kring mark
nadsföring och sociala medier i 
den obligatoriska utbildningen 
inför advokatexamen, men kan
ske också ett obligatoriskt etik
inslag i den professionella vida
reutbildningen som advokater 
ska genomgå. Också Britt Louise 
Marteleur Agrell är inne på tan
ken om etikinslag i den obligato
riska fortbildningen.

Utbildning av domare och åkla
gare om advokatrollen och advo
katetiken är andra förslag som en
ligt Silvia Ingolfsdottir Åkermark 
skulle kunna stärka förtroendet. 

– Och så att samfundet vågar ta debatten, som man 
har gjort. Att man förklarar juridiska frågor i medier
na också. Stå upp för vår kår, det tror jag skulle hjälpa 
mycket, säger hon. 

Men även disciplinnämndens verksamhet är viktig 
att peka på och att sprida kunskap om, fastslår Britt 
Louise Marteleur Agrell. Hon var själv med när re
formen med allmänhetens representanter i nämnden 
genomfördes.

– När det bara var advokater i nämnden sades det att 
advokaterna sitter och håller varann om ryggen. Nu har 
vi tre representanter utsedda av regeringen som sitter 
med, och det ger en helt annan legitimitet åt disciplin
nämnden, säger hon.

Johan Eriksson har sin bild klar. Det finns inga snabba 
lösningar, påpekar han. 

– Har förtroendet naggats så finns bara ett sätt att 
återfå det, att under lång tid ta hand om sitt förtroende 
och sköta det. Det går inte med någon reklamkampanj 
eller någon annan quick fix, utan vi måste alla tänka 
igenom det här och försöka se till att alla, så gott vi 
kan, inte hamnar fel. ¶

Lagmannen, 
riksåklagaren 
och över
åklagaren 
– vänd!

Silvia Ingolfsdottir Åkermark.

Tidskriften Advokaten 
har sökt ett par av 
de advokater som 
publicerat uppmärk
sammade inlägg 
i sociala medier. 
Advokaterna har 
dock avböjt med 
verkan, eftersom 
de nu vill lägga 
saken bakom sig.
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Gudrun Antemar, lagman vid Stockholms 
tingsrätt, upplever att förtroendet för advo

katerna och för rättsväsendet snarast har 
ökat på senare år. 

FOKUS: FÖRTROENDE I FARA?

 En yrkesskicklig advokatkår är en viktig förutsätt
ning för att domstolarna ska kunna utföra sin 
uppgift och ge tillgång till rättslig prövning med 

hög kvalitet och i rätt tid.
Det säger Gudrun Antemar, lagman vid Stockholms 

tingsrätt. Tingsrätten avgör årligen ett stort antal tvis
temål och många stora och komplicerade brottmål, inte 
sällan med internationella kopplingar.

– En rättssäker prövning ställer krav på domstolen, 
men den kräver också skickliga åklagare i brottmålen 
och att enskilda parter i både tvistemålen och brott
målen företräds av skickliga advokater, säger Gudrun 
Antemar, som uppfattar att processerna i tingsrätten 
generellt håller en hög kvalitet och bygger på respekt 
för den uppgift som domstolen, advokaterna och åkla
garna har.

En stor del av advokaterna är i dag verksamma ut
anför domstolarna, inom olika fält av affärsjuridiken, 
konstaterar Gudrun Antemar. Att bara bedöma förtro
endet för advokaterna utifrån försvarares verksamhet 
leder därför fel. 

TILLSYN SPELAR IN
Förtroendet för advokatkåren bygger, enligt Gudrun 
Antemar, ytterst på hur enskilda advokater och advo

Åklagarna har generellt ett starkt förtroen
de för advokater – men det finns undantag. 

Riksåklagare Petra Lundh hoppas på att 
dialog mellan yrkeskårerna och kompe
tensutveckling både ska förbättra stäm

ningen i rättssalen och bevara förtroendet. 

FOKUS: FÖRTROENDE I FARA?

 R iksåklagare Petra Lundh uppfattar att åklagare i 
huvudsak känner starkt förtroende för advokat
kåren och att samarbetet präglas av en ömse

sidig respekt för varandras roller. Men undantag finns.
– Åklagare upplever ibland att de ifrågasätts som per

soner i stället för att exempelvis bevisningen kritiseras, 
eller att det kommer omotiverade jävsinvändningar och 
påståenden om tjänstefel. Det senare är i första hand ett 
storstadsfenomen och något som uppträtt de senaste 
tio åren, säger Petra Lundh, som betonar att kritiken 
enbart gäller vissa advokater.

Även de omdiskuterade nya marknadsföringsmeto
derna har påverkat vissa advokaters rykte bland åkla

garna, anser Petra Lundh. En tänkbar förklaring till den 
nya stil som vissa advokater anammat kan vara ökad 
konkurrens mellan brottmålsadvokater i framför allt 
storstäderna, säger Petra Lundh. 

– Kanske vill de vinna klienters, och potentiella klien
ters, förtroende med en hårdkokt attityd och okonven
tionell marknadsföring som man bedömer går hem hos 
klienterna, säger Petra Lundh, som fortsätter:

– Dock tror jag att frågan är mer komplicerad än så. 
Vi har fått ett allmänt hårdnande samhällsklimat och 
en annan typ av kriminalitet. Det påverkar säkert oss 
alla utan att vi kanske alltid är medvetna om det, och 
då både åklagare, advokater och andra.

Om förtroendet för advokaterna minskar kan det bli 
ett problem för rättsstaten, menar Petra Lundh. Advo
katernas rykte påverkar nämligen förtroendet för rätts
systemet som helhet. 

– Att medborgarna har ett högt förtroende för rätts
väsendet är en demokratifråga, eftersom förtroende är 
en förutsättning för att man ska medverka i processen 
genom att exempelvis anmäla brott och vittna i dom
stol, säger Petra Lundh, som uppskattar att advokater, 
åklagare och domare nu tillsammans börjat diskutera 
stämningen i rättssalen och etiska frågor. 

Utbildning bidrar till förtroende

Viktigt att advokatkåren behåller  högt förtroende

LAGMANNEN

RIKSÅKLAGAREN

Petra Lundh.

Gudrun Antemar.



37ADVOKATEN NR 5 • 2020

37

katbyråer genomför sin verksamhet i förhållande till 
sina uppdragsgivare. Men även kompetensutveckling 
och tillsyn kan spela in. 

– Advokatsamfundets arbete med kompetensutveck
ling och besluten i tillsynsärenden bidrar till kvalitet 
och förtroende. En mer öppen diskussion inom advo
katkåren om etikfrågor och advokatens uppgift i förhål
lande till klienten skulle vara lärorik för många jurister 
inom andra yrkesområden och skulle kunna bidra till 
ett ökat förtroende, säger hon. 

Precis som i domstolarna och inom Åklagarmyndig
heten är utbildning centralt för förtroendet, anser Gud
run Antemar. 

– Utbildning bidrar till ökad kvalitet vilket i sin tur 
ger ökat förtroende. Min uppfattning är att förtroen
det för rättsväsendets myndigheter och advokatkåren 
har utvecklats i positiv riktning. ¶

Professionalitet är enligt Petra Lundh den viktigas
te faktorn för att bevara och stärka förtroendet för 
 advokatkåren. I begreppet ligger både kompetens och 
etik. 

– Kontinuerlig kompetensutveckling innebär bland 
annat att man blir allt mer trygg i sin yrkesroll. Jag 
ser också positivt på Advokatsamfundets arbete med 
advokatetik. Av egen erfarenhet vet jag att etikfrågor 
måste diskuteras kontinuerligt för att få fäste. Det är 
ofta svåra frågor som inte har några givna svar, men 
som är nyttiga att reflektera över, säger Petra Lundh. ¶

Viktigt att advokatkåren behåller  högt förtroende

De allra flesta advokater som arbetar 
med ekobrottsutredningar inom EBM är 
professionella. Det säger Katarina Tidén, 

överåklagare på EBM.

FOKUS: FÖRTROENDE I FARA?

 Katarina Tidén, överåklagare på Ekobrotts
myndigheten (EBM), upplever att det finns 
ett starkt förtroende för advokatkåren och 

enskilda advokater inom EBM.
– Den absoluta majoriteten av de advokater som 

arbetar med utredningar som finns på EBM utför 
sitt uppdrag att försvara sin klient på ett professio
nellt sätt, säger hon.

Vid några tillfällen under de senaste åren har 
åklagare hos EBM och försvarsadvokater hamnat i 
bråk kring olika utredningar. Katarina Tidén tycker 
ändå inte att man kan tala om att förtroendet för 
advokater generellt har minskat inom myndigheten. 

– En förklaring till de meningsskiljaktigheter som 
stundtals finns i framför allt stora utredningar kan 
vara att synpunkter på förundersökningen kommer 
in väldigt sent i processen, säger hon. ¶

Rättssamhället 
behöver 

oberoende 
advokater 
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 Betydelsen av valet av skiljedo
mare har tagits upp av advoka
ten Robin Oldenstam i Advo

katen (nummer 4, 2020). I slutordet 
anger han att ett skiljeförfarande säl
lan blir bättre än skiljedomarna för
mår att göra det – vilket är nog så sant. 
Det är många komplicerade faktorer 
som måste beaktas för att kompone
ra en väl lämpad skiljenämnd för en 
tvist. Robin Oldenstam behandlar ett 
flertal av problemen och anger också, 
såsom lagen om skiljeförfarande an
ger, att en skiljenämnd typiskt består 
av tre personer varvid vardera parten 
utser sin skiljedomare och dessa utser 
i sin tur gemensamt ordföranden som 
leder förfarandet.

Eftersom jag deltagit i många skil
jeförfaranden både som ombud och 
som skiljedomare är min erfarenhet 
att de partsutsedda skiljedomarna, 
hur erfarna de än är, då och då haft 
en benägenhet att inte argumentera 
helt fritt utan är påverkade av något 
som inte kan beskrivas som annat 
än en viss lojalitet i förhållande till 
den part som utsett skiljedomaren 
i fråga.

ett skiljeförfarande inleds enligt la 
gen om skiljeförfarande genom att 
den påkallande parten skriftligen 

anger den fråga som skall prövas 
samt valet av partsutsedd skiljedo
mare. Eftersom i vart fall större tvis
ter, som leder till skiljeförfaranden 
med tre skiljedomare, i de flesta fall 
föregåtts av omfattande förhand
lingar mellan parterna och deras 
juridiska ombud, är det olyckligt 
att lagen uttryckligen anger att för
farandet inleds med att den påkal
lande parten utser sin partsutsedda 
skiljedomare. En betydligt bättre 
inledning på förfarandet hade varit 
om lagen hade angivit att den påkal
lande parten begär att parterna ge
mensamt skall utse en skiljenämnd 
men med rätt att avbryta dessa 
överläggningar och utse partsut
sedda skiljedomare. Jag är överty
gad om att många skiljeförfaranden 
och skiljedomar skulle vinna på att 

parterna inför ett skiljeförfarande i 
första hand rekommenderades att 
gemensamt försöka utse en lämplig 
skiljenämnd. Denna möjlighet blir i 
allmänhet överspelad genom att den 
påkallande parten redan i påkallel
seskriften har angivit sin skiljedo
mare. 

jag har fått höra att, ja – men det 
är orealistiskt att parterna gemen
samt utser skiljenämnd. Så är det 
inte i svenska skiljeförfaranden 
eftersom jag vid flera tillfällen varit 
med om sådana lösningar. Ja – 
men det förlänger förfarandet. 
Knappast. Jag tror att advokater 
är så präglade av intresset att ta 
till vara sin klients intressen att 
man även inför ett skiljeförfarande 
inser vikten av att gemensamt för
söka få till stånd den mest kvalifice
rade skiljenämnden och därmed 
i stort sett undvika många av de 
problem och den osäkerhet som 
sammanhänger med partsutsedda 
skiljedomare och deras val av ord
förande. Visar sig överläggningarna 
inte vara meningsfulla är det bara 
att övergå till partsutsedda skilje
domare.

Jon Mannheimer     
Advokat 

Konsten att
välja skiljedomare
– uppföljande kommentar
Advokat Jon Mannheimer följer upp artikeln i Advokaten nr 4 under vinjetten Praktisk 
juridik, som handlade om konsten att välja skiljedomare. Mannheimer är övertygad om att 
många skiljeförfaranden och skiljedomar skulle vinna på att parterna inför ett skiljeförfa
rande i första hand rekommenderades att gemensamt försöka utse en lämplig skiljenämnd.

Jon Mannheimer 
har arbetat med 
affärsjuridik sedan 
1964. Fram till 1983 
var han advokat och 
delägare i Mann
heimer & Zetterlöf i 
Göteborg. Därefter 
har Jon Mannheimer 
bedrivit egen advokatverksamhet.

DEBATTÖREN
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 Beslutet meddelades den 19 mars 
2020 och refererades i Dagens 
Juridik den 21 april 2020.

Bakgrunden i korthet var att en 
advokat hade företrätt en asylsö
kande. Den sökande hade fått avslag 
i Migrationsdomstolen. Målet hade 
avgjorts på handlingarna. Advoka
ten hade enligt uppgift skickat brev 
till sökanden med kopia av domen 
och sökt nå denne per telefon. I bre
vet från advokaten stod det att sö
kanden måste höra av sig och skri
va på en fullmakt om han önskade 
överklaga och advokaten hade också 
angett tidsfristen för att ansöka om 
arbetstillstånd. Brevet kom inte i re
tur och advokaten fick inte tag på 
sökanden per telefon.

Disciplinnämnden konstaterade 
att advokaten inte förvissat sig om 
huruvida A ville överklaga Migra
tionsdomstolens dom. Nämnden 
fann att hon härigenom allvarligt 
åsidosatt sina plikter som advokat 
och tilldelade henne varning.

Frågan man ställer sig är vad ad
vokaten kunde ha gjort mer eller 
bättre.

det ska först sägas att det i de allra 
flesta fall inte är något större pro
blem huruvida man som ombud ska 
överklaga eller inte. Klienten bru
kar själv höra av sig eller svara på 
brev, telefon eller epost och ange 
om vederbörande önskar överklaga. 
Exempel på klienter där det oftast 
är ganska lätt att få besked är bolag 
i civiltvister eller personer med sta
bila förhållanden i familjemål eller 
brottmål.

Problemet rör det fåtal fall då 
man trots försök inte får kontakt 
med sin klient eller inte får ett be
stämt besked huruvida denne öns

kar överklaga en dom eller ett be
slut exempelvis i brottmål eller 
migrationsmål.

Många tilltalade i brottmål byter 
mobilnummer ofta och advokaten 
blir kanske inte alltid underrättad 
om nummerbytena. Särskilt inte om 
det är en klient som man företrätt 
bara vid något enstaka tillfälle. En 
del tilltalade saknar också fast bo
stad och flyttar runt bland kompisar.

Många asylsökande är skrivna på 
en adress dit de får sin post men 
bor på en annan adress. Jag har själv 
skrivit till en sökande i ett migra
tionsärende på den adress han upp
gett för Migrationsverket och långt 
senare fått besked att han inte kon
trollerat sin post på flera månader. 
Med tidigare långa handläggningsti
der i migrationsärendena hände det 
att man som biträde inte hade nå
gon kontakt alls med sökanden un
der mer än ett års tid.

alternativet för att skydda sig som ad
vokat om man inte får kontakt med 
sin klient efter ett negativt beslut 
kan vara att överklaga alla domar 
och beslut som går klienten emot 
och sedan anstränga sig intensivt 
exempelvis i hovrätten för att få in 
en fullmakt eller ett besked att kli
enten inte ville överklaga. Jag före
ställer mig att advokaten inte skulle 
bli klandrad om hovrätten skrev av 

ett mål som överklagats från tings
rätten för att advokaten, trots flera 
försök, inte lyckades få in en full
makt. Det skulle emellertid innebära 
omfattande merarbete för många 
advokater och domstolar.

När det gäller migrationsären
den är frågan rätt enkel. Har man 
som sökande fått avslag på sin an
sökan om uppehållstillstånd har 
beslutet gått en emot. Biträdet kan 
då överklaga migrationsdomsto
lens dom och hoppas på att ärendet 
tillhör den enda procent som får 
prövningstillstånd i Migrationsöver
domstolen. Oftast täcker fullmakten 
även ett överklagande till Migra
tionsöverdomstolen. Däremot kan 
det vara svårt att ange grunderna 
för prövningstillstånd om man inte 
får kontakt med sökanden.

i brottmål är det inte lika enkelt. Har 
den tilltalade förnekat brott, åklaga
ren yrkat på fängelse och påföljden 
bestämts till skyddstillsyn, kan man 
diskutera huruvida det är en given 
utgångspunkt att domen ska över
klagas trots avsaknad av instruktio
ner från huvudmannen. Överkla
gar man som advokat en sådan dom, 
och åklagaren också överklagar, ris
kerar klienten en hårdare påföljd i 
hovrätten. Finns det skadestånds
krav i målet som delvis bifallits 
kompliceras frågan ytterligare. Det 
är orimligt att begära att en advokat 
skulle överklaga de brottmålsdomar, 
där vederbörande inte fått tag på 
klienten, först på kvällen sista dagen 
innan överklagandetiden gått ut för 
att på så sätt riskera enbart ett an
slutningsöverklagande.

det jag efterlyser från samfundet är 
handfasta råd hur man ska agera om 

Att kvälja ett beslut        från disciplinnämnden
Det sägs att man inte ska kvälja dom, och det gäller sannolikt också beslut 
från disciplinnämnden, men jag ställer mig frågande till ett sådant beslut. 
Det skriver advokat Mikael Niklasson.

Mikael Niklasson  
är advokat vid 
Activa advokaterna 
i Helsingborg. 
Han arbetar med 
inriktning på 
brottmål.

DEBATTÖREN
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man som advokat inte får kontakt 
med sin klient efter det dom eller 
beslut meddelats och domen eller 
beslutet i någon mån går klienten 
emot. Ibland har man ingen egent
lig uppfattning om när en dom på 
handlingarna förväntas komma, och 
beträffande vissa domar vet man 
inte om det är i ens huvudmans in
tresse att överklaga.

1. Ska man som advokat överklaga 
allt som i någon mån går ens klient 
emot på chans om man inte lyckas 

etablera kontakt med klienten efter 
det dom meddelats?

2. Kan man i förväg träffa ett av
tal med klienten att man ska kunna 
nå denne på ett visst mobilnummer 
eller en viss epostadress sedan do
men eller beslutet meddelats och att 
det åligger klienten att meddela för
ändringar vad gäller dessa eller, mer 
sannolikt, måste beskedet från klien
ten huruvida denne önskar överklaga 
en dom komma efter det advokaten 
verkligen fått kontakt med klienten?

3. Finns det något mer ett om 
bud kan förväntas göra i ett mål 
som kan överklagas där domen 
eller beslutet gått klienten emot, 
än att försöka kontakta klienten via 
brev, telefon eller eventuellt epost? 
Att bara som disciplinnämnden 
konstatera att advokaten inte för 
vissat sig om huruvida klienten 
ville överklaga ger inte mycket väg
ledning.

Mikael Niklasson    
Advokat

Att kvälja ett beslut        från disciplinnämnden

DET JAG 
EFTERLYSER 
FRÅN SAM
FUNDET ÄR 
HAND FASTA 

RÅD HUR 
MAN SKA 
AGERA OM 
MAN SOM 
ADVOKAT 
INTE FÅR 
KONTAKT 
MED SIN 

KLIENT EFTER 
DET DOM 
ELLER BE
SLUT MED

DELATS OCH 
DOMEN ELLER 

BESLUTET I 
NÅGON MÅN 
GÅR KLIEN
TEN EMOT.

 D et problem med att ibland inte 
kunna nå sina klienter inför 
ett eventuellt överklagande 

som advokat Mikael Niklasson tar 
upp i sin debattartikel känns säkert 
igen av många advokater, och sanno
likt särskilt av dem som arbetar med  
brottmål och migrationsrätt. Frågan 
som Mikael Niklasson ställer när han 
efterlyser handfasta råd om hur man 
ska agera, när man inte får tag på sin 
klient efter dom eller beslut medde
lats som går klienten emot, är viktig. 

Av disciplinnämndens praxis ge
nom åren framgår med tydlighet att 
en advokat har en långtgående skyl
dighet att få klargjort om klienten 
vill överklaga eller inte, även i så
dana fall då klienten är svår att kon
takta. Nämnden har regelmässigt 
tilldelat påföljder i de fall så inte 
skett eller överklaganden av andra 
skäl missats (se till exempel Peyron, 
Advokatetik, En praxisgenomgång,  
2 u., s. 85 ff.). 

Av advokatens egna uppgifter i 
det aktuella avgörandet som Mikael 
Nilsson hänvisar till (D 2019/0938) 
framgår att de åtgärder advokaten 
vidtog för att förvissa sig om kli
enten ville överklaga migrations
domstolens dom eller inte inskränk
te sig till att skicka ett brev till 
klienten med besked om domslutet. 
Kopia på domen bifogades. Därut
över gjordes ett försök att nå honom 
per telefon.

Disciplinnämndens avgörande i 
detta fall överensstämmer med ti
digare praxis. En advokat har en 
långtgående skyldighet att förvissa 
sig om klienten vill överklaga eller 
inte och måste göra helt klart för 
klienten vilka tidsfrister som gäller 
och rättsverkan av att sådana fris
ter försitts. I ett beslut från disci
plinnämnden (76/2001, omnämnt av 
Peyron i Advokatetik, s. 86) hade en 
advokat en mycket svårkontaktad 
klient. Trots detta tyckte nämnden 

i ett uttalande att advokaten borde 
ha sett till att klienten fick vetskap 
om att hans försäkringsärende kun
de förfalla. Enligt min egen uppfatt
ning måste man också som advokat, 
om man inte får tag på sin klient, 
överväga att ändå överklaga (om 
klienten genom detta inte riskerar 
att hamna i ett sämre läge) trots att 
man inte har klientens inställning. 
Detta för att undvika att klienten li
der en rättsförlust. 

Advokat Mikael Nilsson efterly
ser handfasta råd om hur en advokat 
ska agera. Med anledning av att det 
är angelägna frågor och att förtyd
liganden kan behövas kommer Ad
vokatsamfundet nu att se över och 
uppdatera promemorian Advoka
tens uppdrag för svaga eller utsatta 
klienter för att ge mer och tydligare 
vägledning i dessa frågor. 

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare 

Sveriges advokatsamfund

Advokatsamfundet kommer att agera
REPLIK
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 D ataskyddsförordningen1  syf
tar till att reglera hur, när och 
varför personuppgifter får 

behandlas och hur otillåten behand
ling ska förhindras och sanktioneras. 
Med hänsyn bland annat till risken att 
drabbas av sanktionsavgifter är data
skyddsförordningen av särskilt in
tresse för konkursförvaltare och de
ras biträden. Mot bakgrund av Rekons 
rekommendationer2 finns det skäl att 
kommentera behandling av person
uppgifter vid handläggning av kon
kurser.

RÄTTSLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL 
FÖR BEHANDLINGEN
En avgörande förutsättning för all 
personuppgiftsbehandling är att det 
finns en rättslig grund för behand
lingen. De rättsliga grunder behand
lingen kan baseras på är samtycke, 
avtal, intresseavvägning, rättslig 
förpliktelse, myndighetsutövning 
och uppgift av allmänt intresse eller 
grundläggande intresse. Det är en 
alltför spridd uppfattning att all per
sonuppgiftsbehandling kräver sam

tycke. Så är inte fallet. Inom ramen 
för konkurshandläggningen torde 
den rättsliga grunden samtycke ald
rig bli aktuell att tillämpa.

Rekon har bedömt att det inom 
ramen för konkurshandläggning kan 
vara nödvändigt att behandla per
sonuppgifter för att a) fullgöra de 
rättsliga förpliktelserna som kon
kursförvaltare har enligt konkurs
lagen och annan i konkursärendet 
tillämplig lagstiftning och rättsfalls

praxis, b) fullgöra god advokat, för
valtar och bokföringssed, c) fullgö
ra avtal inom ramen för konkursen, 
d) utföra en uppgift som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myn
dighetsutövning, eller e) tillvarata 
intresset hos borgenärerna och övri
ga intressenter i konkursen om det
ta väger tyngre än den registrerades 
intressen. Vår bedömning är att det 
vanligaste skälet för personuppgifts
behandling i konkurser är det som 
anges under a ovan.

Eftersom rättslig grund är en av
görande förutsättning för att per
sonuppgiftsbehandlingen ska vara 
laglig är det nödvändigt att kon
kursförvaltaren noga överväger med 
stöd av vilket av de under a–e ovan 
angivna skälen som personuppgifts
behandlingen sker. Överväganden 
kring sådana ställningstaganden re
dovisas lämpligen i advokatbyråns 
rutin avseende personuppgiftsbe
handling.

Personuppgifter får enbart be
handlas för det ändamål som upp
giften har samlats in för. Inför en 

PRAKTISK JURIDIK

Personuppgifts-
hantering i konkurser 

Bland annat med hänsyn till risken att drabbas av sanktionsavgifter är dataskydds
förordningen av särskilt intresse för konkursförvaltare och deras biträden. Mot bakgrund 
av Rekons rekommendationer kommenterar Peter Savin och Malin Kulander i denna 
 artikel behandling av personuppgifter vid handläggning av konkurser.

Peter Savin åtar sig 
sedan 1980talet 
uppdrag som kon
kursförvaltare och 
är medförfattare 
till Norstedts kom
mentar till konkurs
lagen. 
Malin Kulander bi
träder vid handlägg
ning av konkurser 
och arbetar även 
med frågor som rör 
personuppgiftsbe
handling.

PRESENTATION

» 

1 Europaparlamen
tets och rådets 
förordning (EU) 
2016/679 av den 
27 april om skydd 
för fysiska perso
ner med avseende 
på behandling av 
personuppgifter 
och om det fria 
flödet av sådana 
uppgifter och om 
upphävande av 
direktiv 95/46/
EG (allmän data
skyddsförordning), 
nedan benämnd 
dataskyddsför
ordningen eller 
GDPR, samt lagen 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s dataskydds
förordning.

2 Rekommenda
tioner om god kon
kursförvaltarsed 
avseende behand
ling av person
uppgifter (GDPR i 
konkursärenden, 
antagna av Rekon 
18/9 2019).
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förestående överlåtelse av en verk
samhet med ett omfattande kund
register är det nödvändigt att kon
kursförvaltaren överväger om det 
är möjligt att medverka till en sådan 
försäljning eftersom överlåtelsen 
skulle kunna medföra att person
uppgifter kommer att behandlas för 
annat ändamål än det som var avsett 
med den ursprungliga insamlingen. 
Enbart förekomsten av personupp
gifter i allmänhet kan inte begränsa 
eller förhindra förvaltaren från att 
överlåta verksamheten tillsammans 
med personuppgifterna. Förvalta
ren har inte heller något ansvar för 
förvärvarens hantering av sådana 
personuppgifter. Däremot måste 
det finnas ett sakligt samband mel
lan den överlåtna verksamheten och 
förvärvarens behov av tillgång till 
dessa personuppgifter. Avgörande 
är det ändamål som uppgifterna har 
samlats in för. En överlåtelse av ett 
kundregister till någon som inte för
värvar den rörelse i vilken registret 
har använts utan enbart önskar an
vända personuppgifterna i mark
nadsföringssyfte torde innebära 
att förvaltaren utför en behandling 
– överlåtelsen – som strider mot 
GDPR. Skälet till detta är att förval
taren därigenom använder person
uppgifterna för ett annat ändamål 
än det ursprungliga.

VEM BÄR ANSVARET FÖR 
UPPGIFTERNA OCH HANTERINGEN?
Ansvaret för personuppgiftsbehand
ling vid konkurshandläggning kan 
antingen åvila konkursförvaltaren 

eller konkursboet. Vid hantering 
av personuppgifter som sker för 
att konkursförvaltaren ska fullgö
ra rättsliga förpliktelser som åvilar 
denne enligt konkurslagen är det 
konkursförvaltaren som bär ansva
ret. När det gäller åtgärder som vid
tas inom ramen för konkursboets 
verksamhet är det däremot konkurs
boet som ansvarar. Avgränsningen 
för vad som utgör åtgärder inom ra
men för konkursboets verksamhet 
och vad som utgör åtgärder i kon
kursärendet är i GDPRhänseende 
inte helt tydlig. Rekons uppfattning 
är att behandling som genomförs 
inom ramen för fortsatt drift, indriv
ning av kundfordringar, återvinning 
och försäljning av tillgångar ska be
traktas som konkursboets ansvar.

Gränsen mellan konkursförvalta
rens och konkursboets ansvar har 
betydelse i fråga om exempelvis den 
information som ska lämnas till den 
registrerade. Den registrerade har 
rätt att få veta vem som är ansvarig 
för behandlingen av den registrera
des personuppgifter. I ett praktiskt 
hänseende är emellertid vår bedöm
ning att konsekvenserna av en fel
aktig personuppgiftsbehandling yt
terst drabbar konkursförvaltaren. 
Oaktat vem som är personuppgifts
ansvarig i dataskyddsförordning
ens mening är det konkursförvalta
ren som för boets räkning behandlar 
personuppgifterna. Om det skulle 
visa sig att personuppgifter inom 
ramen för konkursboets ansvar har 
hanterats i strid med dataskyddsför
ordningen har konkursförvaltaren 

åsamkat konkursboet en skada. Om 
boet drabbas av en sanktionsavgift 
på grund av felaktig personuppgifts
hantering har förvaltaren ådragit 
konkursboet en massaskuld.

INFORMATION TILL DEN 
REGISTRERADE
Dataskyddsförordningen innehål
ler förhållandevis långtgående skyl
digheter för den personuppgiftsan
svarige att lämna information till 
den registrerade om behandlingen i 
samband med att personuppgifterna 
samlas in.3 Denna informationsskyl
dighet gäller såväl när uppgifterna 
har hämtats in från den registrerade 
som när de har hämtats in från an
nan än den registrerade. Informatio
nen ska vara klar, tydlig och lätt till
gänglig. Den enklaste åtgärden för 
att lämna informationen är enligt 
vår uppfattning genom att hänvisa 
till advokatbyråns policy för person
uppgiftsbehandling, såvida denna 
finns enkelt tillgänglig på advokat
byråns webbplats.

Vår bedömning är att det inte är 
nödvändigt att regelmässigt ta in 
hänvisningar i de dokument kon
kursförvaltaren enligt konkursla
gen upprättar under handläggning
en av konkursen. Skälet till detta är 
att flertalet av dessa handlingar inte 
kommer till den registrerades kän
nedom. I de fall handlingen ändå 
skickas till den registrerade har det 
som regel dessförinnan redan före
kommit kontakter mellan konkurs
förvaltaren och den registrerade 
då informationen har lämnats. Vår 

PRAKTISK JURIDIK

» 

3 GDPR art. 13 
och 14.

AVGRÄNS
NINGEN FÖR 

VAD SOM 
 UTGÖR ÅT

GÄRDER 
INOM RAMEN 

FÖR KON
KURSBOETS 
VERKSAM

HET OCH VAD 
SOM UTGÖR 
ÅTGÄRDER I 
KONKURS

ÄRENDET ÄR 
I GDPRHÄN
SEENDE INTE 
HELT TYDLIG. 
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bedömning avviker i detta avseen
de från Rekons rekommendationer 
avseende handläggningsåtgärder, 
som utgår från att information ska 
lämnas i såväl inledande informa
tion till tillsynsmyndigheten som i 
bouppteckning och berättelser.

Om personuppgifter hämtas in 
från annan än den registrerade har 
konkursförvaltaren en skyldighet att 
senast inom en månad fullgöra in
formationsskyldigheten i förhållan
de till den registrerade.

Vår bedömning är att det vid kon
kurshandläggning i stor utsträck
ning förekommer behandling av 
personuppgifter som härrör från 
annan än den registrerade. Såvitt 
avser sådana uppgifter avser de i 
stor utsträckning personer som det 
inom ramen för konkurshandlägg
ningen inte finns skäl att kontakta. 
Detta kan exempelvis avse uppgif
ter i Bolagsverkets akt om tidiga
re funktionärer i konkursbolaget 
eller uppgifter om privatpersoner 
som förekommer i konkursbolagets 
bokföring eller kundreskontra. Att 
lämna information till alla perso
ner vars personuppgifter kan finnas 
registrerade på detta sätt skulle bli 
alltför resurskrävande och kostsamt.

Vi anser därför att någon informa
tion i sådana situationer inte behö
ver lämnas. Denna bedömning ba
serar vi på att åtgärderna att lämna 
information i dessa avseenden skul
le medföra en oproportionerlig an
strängning för konkursförvaltaren.4

Information ska inte heller läm
nas i den mån uppgifterna omfattas 

av tystnadsplikt.5 Detta undantag är 
tillämpligt på konkursförvaltarens 
underrättelse enligt konkurslagen  
7 kap. 16 §.

HANTERING AV BEGÄRAN OM 
REGISTERUTDRAG
Den registrerade, det vill säga den 
person vars personuppgifter be
handlas, kan när som helst fråga en 
personuppgiftsansvarig om vilka 
personuppgifter som behandlas om 
vederbörande, en förfrågan om re
gisterutdrag.6 Den begärda informa
tionen ska lämnas ut utan onödigt 
dröjsmål och senast inom en må
nad från begäran. Detta innebär att 
konkursförvaltaren i större konkur
ser måste ha resurser för att kunna 
identifiera och sammanställa vilka 
uppgifter som behandlas om en re
gistrerad. Detta ställer inte endast 
krav på ordning och reda inom kon
kursförvaltarens administration 
utan även på de tekniska resurser 
som krävs för att på ett smidigt sätt 
kunna få fram och sammanställa 
uppgifterna. Vi förväntar oss att den 
här typen av förfrågningar exempel
vis kan komma från konkursbola
gets anställda, personer med andra 
typer av engagemang i bolaget el
ler personer konkursboet under av
vecklingen har kontakter med. Kon
kursförvaltaren måste inte bara vara 
beredd att hantera förfrågningar om 
registerutdrag under en pågående 
konkurs. Förfrågningar kan även 
komma att aktualiseras och behöva 
hanteras långt efter det att konkur
sen är avslutad.

PRAKTISK HANDLÄGGNING
När det gäller hantering av korre
spondens i konkurser är Rekons re
kommendation att detta i allmänhet 
kan göras med epost men att doku
ment som innehåller känsliga upp
gifter ska skickas med den ordinarie 
posten. Korrespondens som innefat
tar känsliga personuppgifter kan ex
empelvis avse beslut om lönegaranti 
och lönespecifikationer. Detsamma 
gäller underrättelser enligt 7 kap.  
16 § konkurslagen.

Skälet till att epost ska undvikas 
när det gäller korrespondens innehål
lande känsliga personuppgifter är att 
överföringar över ett öppet nät be
döms som mer riskfyllt eftersom an
dra än den avsedda mottagaren kan 
ta del av meddelandet. Även om den 
registrerade har samtyckt till att upp
gifterna skickas med epost befriar 
inte detta den personuppgiftsansva
rige från att följa dataskyddsförord
ningens krav på säkerhetsåtgärder.

SAMMANFATTNING
Med hänsyn till de kostsamma sank
tioner som kan drabba konkurs
förvaltaren är det nödvändigt att 
konkursförvaltarkåren inte endast 
skaffar nödvändig kunskap rörande 
handläggningen av personuppgif
ter i konkurser utan även håller sig 
underrättad om den rättsutveckling 
som kan komma att ske inom detta 
område.

Peter Savin   
Advokat

Malin Kulander   
Jur. kand. 

PRAKTISK JURIDIK

4 GDPR art. 14.5 b 
samt Artikel 29 
arbetsgruppens 
riktlinjer om  
öppenhet enligt 
förordning (EU) 
2016/679 p. 61.

5 GDPR art. 
14.5 d.

6 GDPR art. 12.
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AKTUELLT

Vad är givande med finansrätten?
– Jag har hållit på med områ

det sedan början av 1990talet, 
så jag är nog en smula enögd. 
Området är praktiskt mycket 
viktigt, både för enskilda företag 
och för samhället i stort. Det är 
starkt politiserat och väldigt un
derarbetat ur rättsvetenskapligt 
perspektiv och mycket fattigt på 
praxis. Man får tänka en hel del 
själv, vilket gör det 
intellektuellt stimu
lerande. Det domi
nerande EUrättsli
ga inslaget innebär 
att man får titta rätt 
mycket på vad EU
myndigheterna gör 
och säger, hur reg
lerna har hante
rats i andra länder 
och hur lagstiftning
en ser ut på olika 
språk. Unionsrätten 
är ju ofrånkomligen 
mångspråkig.

Du är flitig skribent i arbetet med 
Advokatsamfundets remissvar. 
Vad ger det dig att medverka där?

– Det är nog två saker. Den 
första är att det ger mig möjlig
het att följa med i utvecklingen. 
Av någon anledning är det lätt
are för advokater att sätta sig in 
i frågor när vi har ett slags upp
drag. För det andra ger det en 
begränsad men inte helt försum
bar möjlighet att faktiskt påver
ka lagstiftningen i rätt riktning. 
Under åren har vi lyckats förhin
dra en del felgrepp och till och 
med fått till bra förändringar.

Har du skrivit något särskilt lyck-
at remissyttrande, som regering-
en har hörsammat?

– Tillsammans med några 
myndigheter drev vi i unge
fär 10 års tid arbetet med att få 
till en korrekt implementering 
av det så kallade finalitydirek
tivet i 3 kap. 2 § konkurslagen. 
Kan verka som en teknisk de
talj, men den var viktig för de 
finansiella marknaderna som har 
makroekonomisk betydelse. Fal
let är ett bra exempel på svårig
heterna när en implementering 
blir fel. Det är mycket svårt att 
få politiker och tjänstemän på 
Regeringskansliet att acceptera 
att det har blivit fel och att en 
justering behövs. Ursprungliga 

fel kan därför ligga 
kvar länge i lagstift
ningen, trots att de 
är kända.

Hörsammar reger-
ingen synpunkterna 
i Advokatsamfundets 
remissyttranden?

– Oftast inte, skul
le jag säga.  Mindre 
synpunkter kan le 
da till smärre jus
teringar i lagstift
ningen, men rör det 
större eller mer 
grund läggande frå

gor – som grundläggande fel
tänkanden och missar – finns 
det vanligen inte tid nog hos 
Regeringskansliet att rätta till 
det. Kansliet kan vara rätt krea
tivt när det gäller att motivera 
varför någon åtgärd inte behövs. 
Ibland säger de emot sig själva i 
en och samma proposition; van
ligare är att olika propositioner – 
också från en och samma reger
ing – kan företräda motstridiga 
ståndpunkter, till synes beroen
de på vilket synsätt som leder 
till minst extraarbete inom Re
geringskansliet.

Vilka egenskaper är lämpliga för 
att skriva remissyttranden?

– Det första är nog att man 
ska ha samfundsperspektivet 
klart för sig, det vill säga vil
ken roll Advokatsamfundet och 
advokatkåren spelar för upp
rätthållandet av rättsstatliga 
principer och värderingar. För
vånansvärt ofta sätter det oss 
på kollisionskurs med politi
ker och offentlig förvaltning. I 
övrigt skulle jag säga att man 
1. behöver en god förståelse för 
den verksamhet som omfattas av 
föreslagen lagstiftning; 2. har en 

rätt både vid och djup förståelse 
för och kunskap om den svens
ka rättsordningen, eftersom de 
olika delarna ofta påverkar var
andra på oförutsedda sätt; och 
3. har ett självständigt tänkande, 
så att man inte faller i farstun 
för det som kommer från poli
tiker och den offentliga förvalt
ningen. Det finns ingen magi 
i att sitta på sådana poster, och 
man bör inte utgå ifrån att de 
i kraft av ämbetet är mer in
satta än praktiskt verksamma 
 advokater. Vi har mycket att bi
dra med.

Remissarbetet ger möjlighet 
att följa med i utvecklingen

DET GER EN 
BEGRÄNSAD 

MEN INTE HELT 
FÖRSUMBAR 
MÖJLIGHET 

ATT FAKTISKT 
PÅVERKA 

LAGSTIFTNINGEN 
I RÄTT RIKTNING. 

MÅNADENS ADVOKAT

DAN HANQVIST
Advokat Dan Hanqvist, Roschier 
Advokatbyrå i Stockholm, har 
varit huvudskribent i många 
av Advokatsamfundets remiss
yttranden på finansrättens 
område.
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Nya uppdrag och priser

l Advokat Ola Åhman, specia
liserad på corporate/M&A och 
kapitalmarknader, blir ny del
ägare i Hannes Snellman. Ola 
Åhman kommer närmast från 
Roschier, och var dessförinnan 
på Cederquist. 

l Professor Per Bergling blir 
ny generaldirektör och chef 
för Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd. Han 
tillträder sin anställning den 
19 augusti 2020.

l Lars Hörngren, ekonomie 
doktor från Handelshögskolan 
i Stockholm, har utsetts till 
hedersdoktor inom juridik vid 
Stockholms universitet. 

l Anna Palmérus, managing 
partner vid Vinges Göteborgs
kontor, har i samband med 
Västsvenska Handelskamma
rens årsmöte valts in som le
damot i kammarens styrelse.

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

Forskningsprojekt: 
intervjupersoner sökes
Har du erfarenhet av rollen 
som offentligt biträde för barn 
i migrationsmål? Nu kan du 
bidra till ett forskningsprojekt 
om regleringen av tvångsme
delsanvändning mot asylsö
kande barn. 

Det är juristen Martina 
Reinius, verksam vid Umeå 
universitet, och hennes fyra 
forskarkollegor som nu söker 
intervjupersoner till ett tvär
vetenskapligt projekt. Med 
tvångsmedel avses bland 
annat förvarsplacering och 
uppsikt, medicinsk ålders
bedömning, kroppsvisitationer 
och verkställande av utvis
ning.

Kontakta Martina Reinius 
via epost martina.reinius@
umu.se, eller på telefon 
090786 69 16.

Ta en virtuell tur 
i framtidens anstalt
Kriminalvården har nu presen
terat sitt första typhus. Typhuset 
finns på anstalten Skenäs och 
ska stå modell för kommande 
anstaltshus inom Kriminalvården, 
och kan besökas virtuellt på Kri
minalvårdens webbplats. 

Byggnaden innehåller 48 bo
stadsrum för lika många intagna, 
fördelat på fyra avdelningar. Möj
lighet finns till att ta in ytterligare 
åtta klienter, genom att dubbelbe
lägga i vissa rum. Här finns även 
bland annat sällskapsrum och 
kök. Det mesta av inredningen 
har producerats av Kriminalvår
dens intagna.

www.kriminalvarden.se/

Hurtig & Partners 
öppnar i Skåne
Den 1 juni 2020 öppnade advokat
byrån Hurtig & Partners kontor 
i Malmö och Helsingborg. Mana
ging partner för region Syd blir 
advokat Fredric Wikman, tidigare 
åklagare som senast drivit ad
vokatbyrå i egen regi. Byrån har 
sedan tidigare kontor i Göteborg, 
Borås, Uddevalla, Trollhättan och 
Stockholm.

Årets Justitia: Två advokater nominerade 
Två advokater och en biträdande jurist vid advokatbyrå är nomine
rade till utmärkelsen Årets Justitia. De båda advokaterna är Tone 
MyhreJensen, managing partner på Cederquist, och brottmålsadvo
katen Ulrika Borg, delägare på KRIM Advokatbyrå. 

Även Linn Alfredsson, biträdande jurist på Hannes Snellman och 
grundare av Tech Academy Nordic, finns bland de nominerade. Den 
fjärde nominerade är Ida Kjos, chefsjurist på Advisa och en av initia
tivtagarna till uppropet #medvilkenrätt.

Utmärkelsen Årets Justitia utdelas till en kvinnlig jurist som gjort 
viktiga insatser för jämställdhet. Priset utdelas i år under hösten  
i stället för som normalt i maj.

Film förklarar 
migrationsrätten
Svårt att förklara migrations
processen för klienterna? 
Nu kan du ta hjälp av en film 
från Domstolsverket. 

I filmen beskrivs vad du behö
ver göra, hur migrationsdomsto
len hanterar ett överklagande, 
och vad som händer när domsto
len fattat beslut.

Filmen finns att se på 
www.domstol.se.

Tone MyhreJensen, managing partner på Cederquist, är en av två advo
kater som nominerats till utmärkelsen Årets Justitia.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Ahlström, Kristina: Offentlig
het inom personalområdet 
:  offentlighetsprincipen och 
grunderna för handläggning 
av ärenden (Ahlströms juridik. 
255 s.)

Ahlström, Kristina: Rättspraxis 
om offentlighet och sekre
tess inom personalområdet 
 (Ahlströms juridik. 221 s.)

Ahlström, Kristina: Sekretess 
inom personalområdet : grund
läggande bestämmelser och 
exempel (Ahlströms juridik. 
158 s.)

Andersson, Mari: Inkomst  
s kattelagen : en kommentar.  
D. 1–2 / Mari Andersson, 
 Mattias Dahlberg, Anita Saldén 
Enérus, Ulf Tivéus (20. uppl. 
Norstedts juridik. 2053 s. Gula 
biblioteket)

BRÅ rapport 2020:1 : Kropps

burna kameror : en utvärde 
ring av pilotverksamhet i  
polisregion Stockholm  
(116 s.)

BRÅ rapport 2020:3 : Snabbare 
lagföring : utvärdering av en 
försöksverksamhet i norra 
Stockholm (124 s.)

BRÅ rapport 2020:4 : Dödligt 
våld i den kriminella miljön : 
2005–2017 (64 s.)

Dahlgren, Magnus: Tjänste
pension : lagar och regler / 

Magnus Dahlgren, Annette 
Tiljander, Björn Nilsson 
(Norstedts juridik. 175 s.)

Dahlström, Mats: Brott och på
följder : en lärobok i straffrätt 
om brottsbalken / Dahlström, 
Strand, Westerlund (7. uppl. 
Bruun Juridik. 639 s.)

Del Sante, Naiti: Arbetsrätten / 
Naiti del Sante, Bengt Garpe & 
Håkan Gabinus Göransson 
(8. uppl.  Norstedts juridik. 
130 s. En introduktion)

 LÄSTIPS

Selskapsrett
Författare: Tore 
Bråthen 
Förlag: Gyldendal / 
Focus forlag
Boken är en introduk
tion till norsk associa
tionsrätt inklusive den 
EUrättsliga bolags
regleringen och dess 
betydelse för norsk 
rätt. Störst utrymme 
får associationsformerna aksjeselskaper 
och allmennaksjeselskaper som regleras i 
två olika lagar, mer kortfattat även ansvarlig 
selskap, kommandittselskap, indre selskap og 
samvirkeforetak. Översiktligt behandlas även 
en del andra ägarformer som förekommer 
i norskt näringsliv. Denna sjätte upplaga av 
boken är uppdaterad med ny lagstiftning och 
nytillkommen praxis. Tore Bråthen är profes
sor vid Handelshøyskolen BI i Oslo och vid 
Universitetet i Tromsø.

Erstatningsrett
Författare: Viggo Hag
ström, Are Stenvik 
Förlag: Universitets
forlaget
Mot bakgrund av den 
internationella utveck
lingen på skadestånds
rättens område ger 
boken en bred över
sikt över den utom
obligatoriska skade
ståndsrätten i Norge, det vill säga reglerna om 
skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Ett 
särskilt kapitel ägnas de skadetyper som är 
föremål för specialreglering, som trafikskador, 

läkemedelsskador och arbetsskador. Denna 
andra upplaga är bearbetad och aktualiserad 
med hänsyn till lagändringar, rättspraxis och 
nytillkommen litteratur. Bland annat har nya 
regler om ersättning till barn och unga införts 
och Høyesterett har avgjort en rad mål. Are 
Stenvik som ansvarat för uppdateringen av 
boken är verksam som advokat.  

 BOK
Bolagsstämma i 
 praktiken : en  teoribok 
av Sven Unger; 
 illustrationer av 
 Thorsten Leijonhielm, 
Norstedts juridik
En praktisk handled
ning i hur man genom
för en bolagsstämma, 
i ny uppdaterad upp
laga. Advokat Sven 
Unger delar med sig av sina egna mångåriga 
erfarenheter som stämmoordförande i både 
små bolag och stora börsbolag. Boken följer 
händelseförloppet vid en bolagsstämma steg 
för steg, från förberedelse och kallelse till be
slut, och innehåller en rad praktiska exempel 
på olika problem och andra situationer som 
kan uppstå och hur man kan hantera dessa på 
bästa sätt. Förutom en avdelning med korta 
frågor och svar och bilagor med exempel på 
bland annat hur man utformar en kallelse till 
en årsstämma och hur man kan skriva ett per 
capsulamprotokoll, innehåller boken även en 
något utvidgad version av författarens upp
sats Om protokoll som ursprungligen publice
rades i Advokaten 1986. 

 TIDSKRIFT
Defensor legis 100 år
Finlands advokatförbunds juridiska tidskrift 
Defensor legis, som bland annat innehåller 
artiklar från olika rättsområden och referat av 
rättsfall, började ges ut 1920. Den finsksprå
kiga tidskriften som år 2020 firar 100årsjubi
leum är därmed den äldsta publikationen för 
advokater i  Norden. 

AKTUELLT

Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

JURIDISKA BIBLIOTEKET

 ÖPPET & SOMMARTIDER PÅ BIBLIOTEKET
Biblioteket har i dagsläget öppet som vanligt men vi begränsar antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalen. Kontrollera gärna aktuella öppettider på bibliotekets hemsida eftersom detta kan ändras och eftersom vi enstaka dagar måste hålla stängt för besökare. 
Från måndagen den 22 juni till fredagen den 14 augusti gäller sommartider med lite kortare öppethållande: måndag–fredag 8.30–16.00, lunchstängt 12–13. 

 AVHANDLINGAR

Hyressättning : prisets reglering vid bo-
stadshyra av Baheru Haymanot, Stockholms 
universitet (Jure)
Kartlägger och analyserar hyressättningsreg
leringen på bostadshyresmarknaden. 

Konkurs och process av Marek Keller, Upp-
sala universitet (Iustus) 
Behandlar civilprocesser i samband med kon
kurser. Marek Keller är verksam som advokat 
i Stockholm.

Avtalets räckvidd av Oskar Mossberg, Upp-
sala universitet (Iustus) 
Tar upp olika frågor kring avtals tredjemans
verkningar. 

 ANTOLOGI

Tvistlösning inom affärsrätten : en antologi, 
Norstedts juridik
Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet 
(ACLU) bedriver forskning och seminarieverk
samhet och har som målsättning att belysa 
aktuella frågor och utvecklingstendenser 
inom affärsrätten. Boken, som är ACLU:s 
andra antologi, presenterar uppsatser med 
tvistlösning som övergripande tema. Flera av 
författarna är verksamma som forskare vid 
institutionerna för handelsrätt och juridik vid 
Lunds universitet, andra är praktiker. Niklas 
Arvidsson, Birgitta Nyström och Peter West
berg står som redaktörer.
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AKTUELLT

Författningssamling i straffrätt : 
med hänvisningar till rättsfall : 
2020 / Annika Norée, Malou 
Andersson (9. uppl. Norstedts 
juridik. 570 s.)

Grauers, Per Henning: Fastig
hetsmäklaren : en vägled 
ning / Per Henning Grauers, 
Mats Rosén, Lars Tegelberg  

(6. uppl. Norstedts juridik. 
404 s)  

Hagstrøm, Viggo: Erstatningsrett 
/ Viggo Hagstrøm og Are Sten
vik (2. utg. Oslo : Universitets
forl., 2019. 657 s.)

Haigh, Rupert: Legal English / 
Rupert Haigh (5. ed. Abingdon : 
Routledge, 2018. 371 s.)

Hørlyck, Erik: Totalentreprise 
: almindelige betingelser for 
totalentreprise i bygge og an
lægsvirksomhed (ABT 18) med 
kommentarer (5. udg. Jurist og 
Økonomforbundet, 2019. 440 s.) 

Kihlman, Jon: Köprätten (9. uppl. 
Norstedts juridik. 142 s. En in
troduktion)

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

Rise, Göran: Profitören : ett fall 
för advokat Carl B. Lambert 
(Type and Tell,  2019. 294 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiskabiblioteket

 MEDIERNA

Generalsekreteraren poddade
Advokatsamfundets generalse
kreterare Mia Edwall Insulander 
har under våren talat om advoka
ters villkor och aktuella frågor i 
flera olika poddar. Den 13 maj lade 
Advokatpodden ut ett samtal med 
generalsekreteraren om bland 
annat rollen som generalsekrete
rare, de advokatetiska reglerna, 
om coronaviruset kan ha en 
påverkan på rättssäkerheten och 
arbetsmarknaden för jurister. Mia 
Edwall Insulander har också varit 
med i Coola jurister, en podd av 
Juridiska föreningen i Uppsala.

 MEDIERNA

Nämndemännen i centrum 
för debatt
Under maj vaknade åter diskus
sionen om nämndemännens vara 
eller icke vara till liv. Debatten 
startades av Bengt Ivarsson, 
advokat och tidigare ordförande 
i Advokatsamfundet, i Göteborgs
posten den 29 april, efter att 
nämndemän i Uppsala tingsrätt 
ifrågasatt en målsägande i ett 
våldtäktsmål med anledning av 
hur hon agerade under huvudför
handlingen. 

Nämndemannadebatten 
fortsatte i nättidningen Dagens 
juridik, där nämndemännen för
svarades av Linda von Beetzen, 
förbundsordförande för Nämnde
männens riksförbund, som ville 
utveckla, inte avveckla systemet, 
samt journalisten och tidi
gare nämndemannen i hovrätten 
Bengt Olof Dike. Advokat Thorulf 
Arwidson tyckte däremot att frå
gan i första hand borde avgöras 
av juristdomarna. FO

TO
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Advokat Fredrik Persson 
Winter har tidigare publicerat 
ungdomslitteratur. Nu har han 
givit ut Grävlingen, en psyko-
logisk thriller med övernatur-
liga inslag.

Hur fick du idén till boken?
– Jag bodde i ett hus med käl

lare där vi lade om dräneringen 
och en morgon skrapade gräv
skopan otäckt mot väggen ut
anför sovrummet. Det ljudet 
bet sig fast och fick mig att 
undra om det kunde finnas nå
got i marken som ville in, sedan 
satte fantasin igång.

Vad är stimulerande med att 
skriva just science fiction, fan-
tasy och skräck?

– Det ger möjligheter att 
använda metaforer för verk
liga skeenden på ett sätt som 
är svårt att lyckas med i just 
”verkliga” böcker. Och så tyck
er jag det är roligare att skriva 
när jag får vrida till verklighe
ten lite.

Du är affärsjurist, inte brott-
målsadvokat. Har du ändå nytta 
av dina erfarenheter som advo-
kat när du skriver spänningslit-
teratur?

– Absolut. Det händer mas
sor av spännande saker som 
går att använda även utanför 
brottmålstingen. Och det före
kommer lite juridik i boken, om 
än att jag tog mig ganska sto
ra friheter i lagtolkning för att 

passa historien. Men 
det går att se det för 
den som vet bättre 
om det skulle fung
era på riktigt, det 
står mer eller min
dre rakt ut att det är 
spekulationer.

Advokaten Emma 
Sieverts är lätt okonventio-
nell och har en viss betydelse 
i Grävlingen. Har du baserat 
henne på någon verklig advo-
katförebild?

– Nej, hon är sin egen. Jag 

ville just inte ha med en kon
ventionell advokat för att und
vika den vanliga bilden av ad
vokater som stela figurer i 
kostym. Den bilden har vi sett 
tillräckligt i litteraturen.

Enligt din blogg lever du paral-
lella liv som ”författare på nat-
ten, jurist på dagen”. Skriver 
du verkligen varje natt, eller 
gör du det under veckoslut och 
semestrar?

– Inte bokstavligen nattetid, 
men jag skriver faktiskt näs
tan varje kväll, hela tiden. På 
helgen och semestern skriver 
jag normalt mer än på vecko
dagarna.

Planerar du fler böcker i samma 
genre, eller skriver du på något 
helt annat?

– Jag skriver just 
nu på en annan 
bok med helt an
nat tema. Den har 
släktskap med Gräv
lingen i och med att 
den också delvis ut
spelar sig i ”den skri
vande världen”, men 
är annars väldigt olik 
Grävlingen. Det är lite 
tidigt att säga så myck
et om den ännu men 

den innehåller gamla hemlig
heter som kommer till ytan, 
kidnappning och utpressning. 
Det finns en advokat i den med, 
och en författare, men inga ka
raktärer från Grävlingen.

SEX FRÅGOR TILL … FREDRIK P. WINTER

”Det är roligare att skriva när 
jag får vrida till verkligheten lite”
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Natten till den 6 november varje år bryter sig seriemördaren som kallas Grävlingen in genom källargolvet till sitt utvalda offers hus. Offret släpas ner i underjorden och försvinner lika spårlöst som mördaren.
En morgon hittar förläggaren Annika Granlund ett jordigt manu- skript utanför dörren till sitt kontor. Manuset heter Jag är Grävlingen och är en sorts makaber biografi om en seriemördare som lever under marken. Annika ser möjligheten att rädda det konkurshotade förlaget och ger ut boken, trots den kontroversiella kopplingen till de olösta morden. Men beslutet ska komma att påverka henne mer än hon någonsin kunnat ana, och snart leder det henne allt djupare ner i ett mörker hon trott sig ha övervunnit som barn.

I takt med att den ödesdigra årsdagen närmar sig framstår sambandet mellan manuset och morden som allt mer konkret, och frågorna kring boken blir obehagligt aktuella. Vem är Grävlingen? Vem är det som skrivit boken? Och vad är det egentligen som ruvar under jorden?

Grävlingen är en psykologisk thriller med övernaturliga inslag, om hur lätt det mänskliga psyket kan brista under den press vi sätter på oss själva.

Jag är Grävlingen. Det här är min berättelse. När du har hört den kanske du kommer att se mig på ett annat sätt, men det förändrar ingenting. Du inbillar dig att du är trygg i ditt hem. Ingen kommer förbi din låsta dörr, larmets aktiva skalskydd. Men jag kommer genom golvet. Det är därför du fruktar mig och det är så jag fått mitt namn. Du köpte den här boken för att du vill veta mer, eller hur? Vad vill du veta?

FREDRIK P. WINTER är en svensk författare och advokat, född i Trollhättan och numera bosatt i Göteborg. Utöver det egna skrivandet deltar han regelbundet i poddcasten Fan-tastisk Podd, om att skriva science fiction, fantasy och skräck på svenska. Grävlingen är hans första spänningsroman, som väckt stort förhandsintresse och redan sålts till flera länder. 

Omslag: Anders Timrén
Omslagsfoton: Shutterstock, iStock, AlamyFörfattarfoto:  Lars Ardarve
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Claes Borgström in memoriam

Advokat Claes Borgström har 
avlidit.

Vi har genom åren haft en hel del 
ärenden ihop och jag sörjer verk
ligen en god kollega, och otroligt 
fin person. Han hade ett stort 
engagemang och stark integritet. 

Han hade stor respekt för män
niskan och värnade alltid på olika 
sätt om utsatta människor.

Många var de gånger jag som 
målsägandebiträde hade Claes 
som försvarare.

Hans förmåga att i sin roll som 
försvarare jämväl visa brottsoff

ret stor respekt utan att det på 
minsta sätt rubbade hans förtro
ende som försvarare var impo
nerande och respektingivande.

Claes var som manlig advo 
kat också en föregångare när 
det gällde hans engagemang 
i kvinnor–våldproblematiken 

och jämställdhetsfrågor. Claes 
klokskap och kämparanda gav 
verkligen inspiration. Respekt 
ingav det också.

Han var och kommer att förbli 
en riktigt god förebild för oss 
advokater.

Lotta Insulander-Lindh

Claes Borgström har gått ur 
tiden.

De flesta advokater arbetar hårt 
och förtjänstfullt i det tysta. 
Några är framgångsrika. Ett fåtal 
blir uppmärksammade och kän
da under lång tid. Hugo Lind
berg, Ragnar Gottfarb, Hen
ning Sjöström, Leif Silbersky 
och Claes Borgström hör till 
dem. Claes blev jur. kand. 1976 
och lärde sig advokathantver
ket hos Bertil Molle, en kortväxt 
Stockholmsadvokat som kunde 
springa ikapp den flyende box
ningsmästaren Bosse Högberg 
på rymmen från hovrätten och 
förmå honom att besinna sig. Av 
Bertil lärde sig Claes fotarbetet 
och det stötiga talet.

Claes första mer uppmärk
sammade uppdrag var i det så 
kallade Birkagårdsmålet. Föräld
rar och dagisbarn stämde med 
viss framgång Stockholms stad 
för den dåliga luften i Birkastan. 
Känd för en bredare allmänhet 
blev Claes som radions expert
kommentator i rättegången mot 
Christer Pettersson, misstänkt 
för mordet på Olof Palme. I den 
rollen var han i sitt esse. Det ta
lade ordet var kanske hans främ
sta tillgång.

1990 förenade sig Claes med 
sex unga advokater i Sju Advo
kater. Bertil Molle följde med 
som mentor och gudfader. När 
Claes kom till oss var han fylld 
av entusiasm och idéer. De stora 
målen blev fler och fler och han 
var ofta i rätten. Han blev en res
pekterad och populär brottmåls
advokat. Han åkte världen runt 
och ledde många kurser i straff
rätt och processrätt.

Kanske var 1990talet hos 
Sju Advokater, med det höga 

tempot, en särskilt lycklig pe
riod i hans yrkesliv. I korplaget 
Sju Advokater AIK var han en 
Nordahlsliknande, icke alltför 
blixtsnabb center. Han älskade 
Gustav Mahler och Chet Baker, 
och spelade liksom Bertil Mol
le piano à la Hoagy Carmichael 
(som han kallade en ”advokat
kollega”). Han var inte tillbaka
dragen, höll gärna jubileumstal, 
ibland flera vid samma tillfälle, 
och syntes ofta i tv, och var ärligt 
talat lite fåfäng. En gång var vi 
med våra barn i italienska alper
na. En grupp svenskar tittade på 
Claes. Någon sade: ”Jag känner 
igen dig.” Claes såg förväntans
full ut, men blev lång i ansikte 
när han fick frågan: ”Jobbar inte 
du på Vasakronan?” 

Efter millennieskiftet väx
lade Claes spår. Han blev först 
jämställdhetsombudsman och 
sedan advokat igen, nu ofta på 
andra sidan som målsägande
biträde. Han var politiskt aktiv 
som en av de ledande feminis
terna. Den skarpa debatten om 
Claes agerande i det kontrover
siella Quickmålet förmörkade 
naturligtvis hans sista år. Detta 
får inte skymma att Claes Borg
ström i många år var en klassisk 
försvarsadvokat, som med vär
me och humanistisk övertygel
se hade få övermän i konsten att 
förklara och övertyga. Inte säl
lan med glimten i ögat; under en 
plädering beskrev han ett knyt
nävsslag som ”en illa avvägd 
hälsning”. Och han var otroligt 
envis. Under det sista året då 
han var svårt sjuk, tog han sig 
alltid, utan annan hjälp än rull
latorn, till Berwaldhallen när fa
voriten Mahler spelades. Claes 
var en kämpe av renaste vatten.

Lars Viklund
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Tidigare advokaten och Sveri-
ges honorärkonsul i Portugal 
Peter Morawetz har gått bort i 
en ålder av 73 år. Han sörjs av 
familj och många vänner.

Peter växte upp på Gärdet. Efter 
juristexamen påbörjade han sin 
advokatkarriär i London. 1981 re
kryterades han av Hans Bagner 
till det nyetablerade London
kontor som 1983 blev en del av 
Advokatfirman Vinge. Därmed 
inledde Peter en 30årig karriär 
på Vinge. Att Peter tidigt under 
sin yrkesbana vistades i en dy
namisk och internationell miljö 
kom att prägla hela hans yrkes
liv och gjorde honom till en sann 
kosmopolit. 

Efter några danande år i Euro
pas advokathuvudstad återvän

de Peter till Stockholm, där han 
snabbt blev en etablerad rådgi
vare till näringslivet. Peter blev 
bland annat instrumentell i att 
bygga upp en topprankad för
säkringsrättspraktik, den första 
i Sverige med inriktning mot rö
relsefrågor. Tillsammans med 
den ständige parhästen Per Jo
han Eckerberg följde många sto
ra och komplicerade transak
tioner i branschen, liksom flera 
pionjärinsatser för försäkrings
verksamhet i Sverige. 

Genom till synes outsinlig 
energi, engagemang, och envis
het blev Peter ständigt toppran
kad och efterfrågad. Sannolikt 
var Peter den advokat i Sverige 
som har deltagit i flest förvärvs
projekt i försäkringsbranschen. 
Samtidigt var han mycket enga

gerad i byråns verksamhet och 
framdrift. Redan på 1990talet 
genomdrev han Vinges satsning 
på systematiserad hantering av 
intern kunskap, knowledge ma
nagement. Under en period var 
Peter, tillsammans med Fredrik 
von Baumgarten, även Vinges 
managing partner.

Peter lämnade Vinge 2011 och 
överlämnade försäkringsstafett
pinnen till Fabian Ekeblad. Han 
fortsatte dock ett mycket aktivt 
yrkesliv. Han förblev engagerad 
i Rädda Barnen och i hjälparbe
te i byn Zimlat i Kenya. Han lär
de sig flytande portugisiska och 
flyttade sin verksamhet till Por
tugal. Fram till helt nyligen arbe
tade han heltid som of counsel 
vid en av de största portugisiska 
advokatfirmorna. 2015 blev Peter 

utsedd till en av Sveriges hono
rärkonsuler i Portugal.

Vi är många före detta kolle
gor på Vinge som kommer att 
sakna Peter. Han var inte bara 
en skicklig advokat och upp
skattad kollega. Peter var ock
så en fin vän. Med värme minns 
vi hans stora vänlighet, omsorg 
och lojalitet med alla de många 
som stod honom nära. Hans dörr 
var alltid öppen. Han var alltid 
redo att lyssna, hjälpa och stötta. 
Det känns tomt utan Peter. 

Våra tankar går till Peters fa
milj.

För alla Peters många 
vänner på Vinge under åren

Maria-Pia Hope
Hans Bagner

Per Johan Eckerberg
Fabian Ekeblad

Till minne av Peter Morawetz
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  NYA LEDAMÖTER  
DEN 7 MAJ 2020  

Charlotte Edholm, EU. RO Lawy
ers Advokatfirma i Stockholm AB, 
Stockholm
Bente Erfäldt, Advokatbolaget 
 Welin AB, Uppsala
Malin Frisell, Frisells Advokatbyrå 
AB, Malmö
Christoffer Gramming, Christof
fer Gramming Juridik Aktiebolag, 
Torslanda
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NY ADVOKAT: ANNA SJÖLUND

Försvarsadvokaten är den viktigaste garanten för rättssäkerheten
Anna Sjölund på Sju Advokater 
blev advokat den 7 maj. Hon är 
inriktad på brottmål och human-
juridik.

Varför valde du advokatbanan?
– Beslutet att bli advokat var 

något som växte fram under 
studietiden och under tiden 
jag satt ting. Innan jag började 
studera på universitetet och 
under mina första år på ut
bildningen hade jag siktet in
ställt på att bli åklagare. När 
jag sedan arbetade på tingsrätt 
en sommar började jag fundera 
på om inte advokatyrket kanske 
mer stämde överens med vad 
jag ville arbeta med. Det som 
lockade mig var framför allt  
klientkontakten och möjlighe
ten att få arbeta med flera oli
ka humanjuridiska områden. 
När jag sedan efter studierna 
satt ting vid Södertörns tings
rätt insåg jag än mer att för
svarsadvokaten är den störs
ta och viktigaste garanten för 
rättssäkerheten i samhället, 
och den garanten vill jag gär
na vara. Även om jag redan inn
an tingsnotarietiden hade be
stämt mig för att bli advokat, 
blev jag ännu mer säker på mitt 
beslut då.

Varför har du valt att inrikta dig 
på brottmål och humanjuridik?

– Jag har egentligen aldrig 
ens funderat på att arbeta med 
något annat än humanjuridik, 
och jag visste redan innan jag 
började på juristprogrammet 
att det var humanjuridik och 
framför allt brottmål som jag 
ville arbeta med. Under mina 
år som biträdande jurist har jag 
nu arbetat med flera olika om
råden inom humanjuridiken, 
bland annat familjerätt, migra
tionsrätt och tvångsvård, och 
det är alla områden där man 
som advokat eller jurist arbetar 
med frågor som påverkar män
niskors liv på ett eller annat 
sätt. Att få förtroendet att hjäl
pa en annan människa i perso
nens kanske svåraste situation 
är något som jag värderar väl
digt högt och något jag ser som 
ett väldigt ärofyllt uppdrag.

När trivs du som bäst i ditt 
yrke?

– Jag trivs bäst i mitt yrke när 
jag och min klient känner att 
hen har fått bästa möjliga hjälp 
och stöd. Jag vill att mina kli
enter ska känna att jag lyssnar 
till deras behov och att jag ut
formar mina råd därefter. Det 

handlar om att bygga upp ett 
förtroende där klienten vet att 
hen blir hörd, respekterad och 
att hen har någon som kämpar 
för hens sak.

– Om jag i stället ska svara på 
vad jag tycker är roligast med 
mitt yrke så är det när jag är i 
förhandlingssalen. Man vet ald
rig vad som kommer hända på 
en förhandling och du måste 
vara beredd att komma på lös
ningar på oväntade situationer 
hela tiden. Det kan såklart vara 
både läskigt och roligt, men det 
är alltid väldigt givande.

Vilket juridiskt område är mest 
givande att arbeta med?

– Jag tycker verkligen det 
är givande att arbeta med alla 
de humanjuridiska områden 

som jag arbetat med hittills. 
Det gemensamma är att jag får 
hjälpa en person i en för hen 
kanske obegriplig situation. 
Om jag bara ska svara ett om
råde så väljer jag dock brott
målen. Det var brottmålen som 
fick mig att vilja bli jurist, och 
det är fortfarande det områ
de som ligger mig varmast om 
hjärtat. Att jag nu när jag blivit 
advokat äntligen kan få mina 
egna försvararuppdrag är nå
got som jag verkligen ser fram 
emot.

Har du någon förebild som in-
spirerat dig?

– Jag har ingen juridisk före
bild riktigt. Jag hade inte någon 
koll på den här världen över 
huvud taget innan jag började 
studera, och egentligen inte 
heller innan jag satt ting. Jag 
kommer ursprungligen från 
en liten ort i Hälsingland och 
har inte någon advokat eller ju
rist i släkten så det har inte va
rit närvarande i mitt liv innan. 
Det finns flera duktiga advoka
ter i vårt land som jag kan in
spireras av, flera av dem sitter 
på samma kontor som jag själv, 
men det finns inte någon speci
fik jag kan peka ut.
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om en viktig utredning
i skuggan av pandemin har regeringen nyligen tillsatt en par
lamentarisk kommitté med två synnerligen viktiga upp
drag: att skydda demokratin och stärka domstolarnas 
oberoende. I kommittén finns representanter för samt
liga riksdagspartier. Ordförande är Anders Eka, som är 
ordförande i Högsta domstolen och som var huvudse
kreterare i den förra stora grundlagskommittén.

Grunden för 2020 års grundlagskommitté står att fin
na i den allra sista punkten i 73punktsöverenskommel
sen som de så kallade januaripartierna ingick förra året: 
”Under mandatperioden ska en parlamentarisk översyn 
göras för att stärka grundlagsskyddet för de demokratis
ka strukturerna samt domstolarnas och public services 
oberoende.” Personligen är jag ingen tillskyndare av den 
politiska pyttipanna som 73punktsprogrammet är, men 
just denna punkt är angelägen. 

Vid stiftande av grundlag krävs som be
kant två likalydande riksdagsbeslut med 
mellanliggande val. Ett av valen kan vara 
extraval. Och det finns inget krav på kvali 

ficerad majoritet. Som författaren Per 
T. Ohlsson skriver i en krönika: 

”Rent formellt, och under konsti
tutionellt korrekta former, kan 
svensk demokrati avvecklas på 

något år eller så …” 
I kommittédirektiven anför 

regeringen att utvecklingen på 
senare tid i en del länder i vår 
omvärld visar på vikten av att 
säkerställa att det finns ett ro

bust skydd för den svenska 
demokratins grundstruk
turer. Mot den bakgrun
den ska kommittén 
bland annat bedöma om 

det bör införas ett krav på kvalifi
cerad majoritet vid riksdagsbeslut 
om grundlagsändring och bedö
ma om det val som hålls mellan 
de två riksdagsbesluten måste 
vara ett ordinarie val. Enligt min 
uppfattning borde svaren på 
bägge frågorna självklart vara 
ja. Det måste, menar jag, finnas 
en större tröghet i systemet än 
vad som nu är fallet i frågor 
som berör demokratins och 
rättsstatens fundamenta. 

Utredningens andra upp

drag – domstolarnas oberoende, särskilt de högsta – har 
i mångt och mycket sin grund i en diskussion som några 
av landets ledande domare initierade 2017 (Fredrik Wer
säll, SvJT 2017 s. 1, samt Stefan Lindskog och Mats Melin, 
SvJT 2017 s. 345). Diskussionen fördes under intryck av 
utvecklingen i framför allt Polen, där det ju på senare år 
skett mycket allvarliga ingrepp i domstolarnas oberoen
de från regeringens sida.

i kommitténs uppdrag ingår bland annat följande: Bör justi
tieråds pensionsålder regleras i grundlag (så att stats
makterna inte kan göra sig av med misshagliga domare 
genom att sänka pensionsåldern)? Bör antalet domare i 
de båda högsta instanserna grundlagsfästas (så att stats
makterna inte kan utöka domstolen med lojala domare 

och så att statsmakterna inte kan minska an
talet ledamöter på sätt som gör arbetet svårt 
att genomföra)? 

Allt detta är bra, men det är också en del 
som fattas. En fråga jag saknar är förslaget 
från Lindskog och Melin i SvJT 2017 s. 345 
att förändra proceduren vid domarutnäm
ningar i högsta instans. Exempelvis, menar 
de, bör Domarnämnden bara lämna förslag 
på ett namn till regeringen i stället för att 
som nu normalt föreslå flera kandidater. Det 
skulle hindra att regeringen utnämner någon 
annan än den som Domarnämnden ansett 
mest lämpad.

I uppdraget ingår också att bedöma ”om 
Domstolsverkets organisation, styrning 
och roll bör förändras för att stärka dom
stolarnas oberoende”. I direktiven nämner 
regeringen Lindskogs och Melins förslag 
att Domstolsverket, som i dag är ett en
rådighetsverk styrt av generaldirektören, 

ska ledas av en styrelse vars majoritet utgörs av doma
re. Domstolsverket skulle då kunna ses som ett sådant 
domstolsråd som finns i många andra europeiska länder 
(council for the judiciary). Det skulle stärka den centrala 
domstolsadministrationens autonomi och därmed yt
terst domstolarnas oberoende. Jag hoppas att utredning
en går på den linjen.

DET MÅSTE, 
MENAR JAG, 
FINNAS EN 

STÖRRE TRÖG
HET I SYSTEMET 
ÄN VAD SOM NU 

ÄR FALLET I 
FRÅGOR SOM 
BERÖR DEMO
KRATINS OCH 

RÄTTSSTATENS 
FUNDAMENTA.
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