”För att värna rättssäkerheten kan de bevisrättsliga frågorna behöva
hanteras annorlunda i skatteprocessen.” 
caroline nordklint, jur. dr
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REDAKTIONEN

Synen på hemarbete
förändras i grunden
återigen är redaktionen bemannad av sina tre redaktörer efter sommarledigheten. Redaktionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och redaktörerna arbetar hemifrån sedan mitten av mars.
Liksom många advokater har redaktionen erfarit att arbetet flyter på förvånansvärt bra tack vare olika digitala verktyg, bland annat för de dagliga redaktionsmötena via Teams.
Samtidigt går det att konstatera att möten som syftar till att
lösa djupare och mer kreativa frågeställningar inte når samma kvalitet i den digitala miljön.

åt olika håll. Hälften av
advokatbyråerna märker minskad ärendetillströmning och en
fjärdedel upplever försämrad rättssäkerhet, visar Advokatsamfundets undersökning, läs mer s. 12.
Samtidigt har pandemin lett till en störtflod av frågor om
arbetsrätt, läs mer i Fokus, s. 20. Först handlade klientfrågorna om själva pandemin, sjukdomsoro och behov av skyddsåtgärder. Nu är arbetsgivarna oroliga över företagets långsiktiga överlevnad och behöver stöd i att eventuellt behöva
omorganisera eller säga upp, enligt advokat Åsa Erlandsson.

för advokatbyråerna slår coronapandemin

påskyndat en digitalisering av arbetsmiljön och att synen på hemarbete i framtiden
kommer att ha förändrats i grunden. Både arbetsgivare och anställda har insett att distansarbete har sina fördelar och fungerar fint för många yrken. Även om frågor som rör arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetsledningsrätten kommer att
behöva diskuteras och fastställas.
Fast framför allt får vi hoppas att vi lärt oss betydelsen av
att ha en fungerande beredskap inför kommande dagar.

många bedömare anser att coronapandemin

Tom Knutson
Chefredaktör
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Djävulens advokat
i många sammanhang då det ska fattas avgörande beslut,
artikel om advokatfakturor samt artikeln ”Advokaten
behövs en djävulens advokat vars uppdrag är att
avgör bäst vad som är skäligt” där jag kommenterar
ifrågasätta och påpeka det som talar emot den sanning
frågan) är logiskt mot bakgrund av att de stora
som majoriteten förfäktar. Inte minst på senare tid har
brottmålen blir fler och förundersökningarna större,
uttrycket varit aktuellt i samband med debatten om
men det är olyckligt om det sprids en allmän bild av att
Sveriges hantering av coronapandemin och tillsättandet
advokater tar oskäligt betalt. Jag delar inte den bilden.
av en kommission.
Många av brottmålen där en offentlig försvarare
Begreppet ”djävulens advokat” har sitt ursprung
är förordnad är så kallade taxemål där ersättningen
i kanoniseringen av helgon i katolska kyrkan. En
grundar sig på en särskild tariff. I de målen finns inget
person fick i uppdrag att söka fel och brister hos de
utrymme att ta betalt för faktisk nedlagd arbetstid, och
föreslagna helgonkandidaterna och blev i folkmun
advokaterna lägger därför ofta ned mer tid än vad de får
kallad ”advocatus diaboli”. Hans uppdrag (för det var
betalt för. I andra mål har en offentlig försvarare rätt till
alltid en han) var att ifrågasätta mirakel
skälig ersättning för arbete, tidsspillan och
och andra positiva element i den döda
de utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen
personens livsberättelse för att fungera
ska bestämmas med utgångspunkt i den
DET ÄR
som en säkerhetsspärr för introduktionen
tidsåtgång som är rimlig med hänsyn
av ovärdiga i helgonens skara. Genom
till målets art och omfattning och med
OLYCKLIGT OM
att systematiskt ifrågasätta
tillämpning av en timkostnadsnorm.
DET SPRIDS EN
tvingades de som eftersträvade
Självklart ska advokaternas fakturor
ALLMÄN BILD AV granskas och bedömas av domstol, och
kanoniseringen – i första hand
den person som brukade
ATT ADVOKATER man ska också kunna förvänta sig att de är
kallas ”advocatus Dei”, guds
korrekta, men advokaten måste ha utrymme
TAR OSKÄLIGT
advokat, anstränga sig för
att själv bedöma vilket arbete som krävs.
BETALT.
att bevisa att helgonet
Försvararen är den som bäst kan avgöra
JAG DELAR INTE vilka arbetsåtgärder som är nödvändiga
förtjänade sin gloria.
Som advokat arbetar
för att den misstänktes rätt ska tas tillvara
DEN BILDEN.
man med att ifrågasätta
på bästa sätt. Utgångspunkten bör vara
det som inte talar till
att försvararen tar del av allt material som
den egna klientens fördel, på ett
tillhör målet. För att en försvarare bara ska ta del av en
sätt agerar vi djävulens advokat hela
viss del av förundersökningen eller inte närvara vid alla
tiden. Man får inte vara rädd för att
huvudförhandlingsdagar måste hen vara förvissad om
vara obekväm i vårt yrke.
att det inte är till nackdel för klienten. Det skulle strida
Inte minst i brottmål är
mot reglerna om god advokatsed om advokaten inte tog
det viktigt att ifrågasätta
del av material eller närvarade vid en förhandling på ett
åklagarens påståenden.
sätt som medförde rättsförlust för klienten.
Försvararen är en garant
för att den tilltalade får
det krävs omfattande arbete om vi vill säkerställa att helen rättvis rättegång. Ofta
gonet har förtjänat sin gloria. Rättssäkerheten svajar
krävs det att betydande
betänkligt om advokater riskerar att inte få skälig erarbete läggs ned av
sättning för det arbete de bedömt nödvändigt för att tillförsvararen för att vända
varata klientens rätt till en rättvis rättegång.
på alla stenar och att
brister i utredningen
identifieras. Att
statens kostnader
för offentliga försvar
i domstolarna ökar
(som DN bland annat
rapporterade om den
Mia Edwall Insulander
4 augusti 2020: DN:s
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se
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WEBBINARIUM
VÄSSA DIN
SKRIFTVÄXLING!

Att skriva inlagor är en stor del av processandet för ombuden. Men vad tycker domaren om det du skriver?
Vad kan du göra för att få större genomslag? Vilka pedagogiska verktyg är viktiga och hur ska de användas?
Vi går igenom de viktigaste nycklarna för en framgångsrik skriftväxling från domarens perspektiv.
Efter webbinariet kommer du i större utsträckning kunna producera inlagor som effektivt driver din
huvudmans linje framåt.

Fanny Gleiss Wilborg och Emilia Lundberg har erfarenhet av tvister från två perspektiv: domarens och
advokatens. Det gör deras kunskaper ojämförliga.

SE HELA VÅRT KURSUTBUD PÅ
WWW.FAKULTETSKURSER.SE

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med Stockholms universitet.

NYHETER

Enligt Justitiekanslern
(JK) fick en ung person
inte sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med
att hans asylansökan prövades
och att han genomgick en medicinsk åldersbedömning. Den unge
mannen fick sin ålder uppskriven
efter en åldersbedömning, men
beviljades sedan uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen. Det var människorättsorganisationerna Civil Rights
Defenders och Asylrättscentrum
som hade gjort anmälan mot staten till JK, eftersom de anser att
den asylsökande fick en rättsosäker bedömning av sin ålder som
ledde till att han inte fick asyl.

JK: god rättssäkerhet
i snabbare lagföring
Justitiekanslern har under våren 2020 granskat
försöksverksamheten
med snabbare lagföring i brottmål, som inleddes i norra Stockholmsområdet i januari 2018.
Granskningen har fokuserat på
rättssäkerhetsaspekter, och har
omfattat polisens, åklagarnas och
domstolens handläggning. Slutsatsen är att försöksverksamheten fungerar mycket väl utifrån
de frågor som Justitiekanslern
har fokuserat på. JK har funnit
vissa mindre brister, men de har
inte påverkat det sammantagna
intrycket av en god rättssäkerhet.

Obetalda böter
ska bli fängelse
Det ska bli lättare att
omvandla böter som inte
betalats till fängelse,
föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förslaget innebär att
dagens krav på att det ska vara
uppenbart att den bötfällde av
tredska inte har betalat sina böter
ska tas bort. Förutom att ta bort
uppenbarhetskravet vill regeringen också byta det ålderdomliga
ordet tredska mot trots. Böter ska
därmed förvandlas till fängelse
om de inte har kunnat drivas in
och det beror på trots från den
bötfällde. Lagändringen föreslås
träda i kraft den 1 januari 2021.
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UPPHANDLING AV ADVOKATTJÄNSTER

Bättre uppföljning
behövs vid
upphandling
Hur låga arvoden får en
advokatbyrå erbjuda vid en
upphandling? Frågan har varit
uppe flera gånger i medierna
och inom Advokatsamfundet,
nu senast under vintern och
våren i samband med att
Göteborgs-Posten granskat
Göteborgs stads avtal med en
advokatbyrå. Något vägledande
uttalande om priserna är dock
inte att vänta.

för styrelsen att ange exakta och
särskilda belopp för vad som är
skäligt arvode.
– Sannolikt skulle det innebära ett brott mot konkurrenslagen och i sig strida mot våra
etiska regler. Prissättningen är
och måste förbli ett konkurrensmedel även avseende offentliga
upphandlingar, säger hon.
Enligt Eva-Maj Mühlenbock
finns de stora problemen inom
upphandling av advokattjänster,
och övriga konsulttjänster, snarast i svårigheterna att utvärdera
kompetens och kvalitet.
– Ofta är de angivna kraven så
allmänt skrivna att många byråer känner sig manade att ange
att de uppfyller samtliga angivna kompetenskrav, med resultatet att själva utvärderingen sedan enbart kommer att handla
om lägsta pris, konstaterar EvaMaj Mühlenbock, och fortsätter:
– Byråer anger att de ofta avstår från att lämna anbud när
enbart priset utvärderas. Byrå-

Vid vårterminens sista möte behandlade Advokatsamfundets
styrelse en begäran om ett vägledande uttalande om prissättning vid upphandlingar. Styrelsen valde dock, precis som för
två år sedan när frågan också
väcktes, att avstå från ett uttalande.
Advokat Eva-Maj Mühlenbock är vice ordförande i Advokatsamfundet och en av Sveriges
ledande experter inom offentlig
upphandling. Hon pekar på flera skäl till att det inte är möjligt
LÄS MER

FOTO: ISTOCK

Åldersbedömning
var inte kränkning

Offentlig upphandling och frågan om konkurrens genom lågt
En tidskrävande
pris behandlades i ett fokus i
väg till spännande
uppdrag
denna tidskrift år 2018 (nr 7).
Flera advokatbyråer vittnade då
om att det förekom priser långt
under timkostnadsnormen i
offentliga upphandlingar.
Som svar på frågan om det
är förenligt med god advokatsed att lägga sig så lågt i pris angavs då att
advokater verkar på en konkurrensutsatt marknad och att Advokatsamfundet ska vara återhållsamt med att lägga sig i advokaters näringsverksamhet, såvida dessa inte åsidosätter god advokatsed. Det finns inte någon uttrycklig bestämmelse som förbjuder en advokat att ta lägre betalt
än vad som utgör skäligt arvode för den tjänst man tillhandahållit.
FOKUS: OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentliga uppdrag är ofta stora och långsiktiga.
Men vägen dit, via anbudslämnande
i offentliga
upphandlingar, kan vara både krävande
och
frustrerande. Advokaterna berättar om
spännande, komplexa uppdrag. Men
myntet
har en baksida i form av långa frågelistor
att
besvara och ibland svårbegripliga krav.
TEXT: ULRIKA ÖSTER
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ernas särskilda kompetens får
ingen betydelse.
Risken finns att den upphandlande myndigheten får betala för
byråns upplärning, och att resultatet blir ett högre pris i slutändan trots låga timarvoden i själva anbudet, påpekar Eva-Maj
Mühlenbock.
– I en del fall som på senare
tid har uppmärksammats finns
dessutom anledning att misstänka att antalet timmar i sig har
”saltats”. Detta är mycket alarmerande och bekymmersamt.
Om detta skulle vara fallet är det
till att börja med oseriöst och
kanske till och med brottsligt.
Det strider självklart mot våra
etiska regler och måste stävjas,
säger Eva-Maj Mühlenbock.
eva- maj mühlenbock pekar också på
att uppföljning och kontroll från
upphandlande myndighets sida
inte fungerar som det borde.
– Detta måste prioriteras. Så
gott som all upphandling sker
med allmänna medel, det är
oerhört viktigt för allmänhetens
förtroende och tillit till det offentliga att dessa medel används
på ett klokt och förnuftigt sätt.
Detta inkluderar även upphandlade advokattjänster, säger EvaMaj Mühlenbock och fortsätter:
– Ytterst är det en kompetensfråga, många upphandlande myndigheter behöver hjälp
med sina tjänsteupphandlingar.
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander tycker att frågan om låga priser vid offentlig upphandling är
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NYHETER
Avdelningschef dömd
efter dödsfall på häkte
Genom att inte se till att
en intagen med svåra
psykiska problem fick
sjukvård åsidosatte avdelningschefen vid Sollentunahäktet vad
som gällde för hans uppgift. Det
fastslog Svea hovrätt i en dom i
juni. Hovrätten ändrade därmed
tingsrättens dom, och dömde
häkteschefen för tjänstefel.
Målet gällde en intagen vid häktet som dog av uttorkning efter
att han vägrat att äta och dricka.
Enligt hovrätten är det klarlagt
att häkteschefen fått information
om mannens psykiska problem,
som bland annat ledde till att
vattnet i cellen stängdes av efter
flera översvämningar. Häkteschefen borde därmed ha sett till att
den intagne fick vård. Hovrätten
anser dock inte att häkteschefen
kan dömas för vållande till annans död.
Svea hovrätt, mål nr B 1488-19

Svårförklarade skillnader
i lagföring mellan könen

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

Eva-Maj Mühlenbock, vice ordförande i Advokatsamfundet och en av Sveriges ledande experter inom offentlig upphandling, pekar på flera skäl till att det inte är möjligt för styrelsen att ange exakta och särskilda belopp för vad som
är skäligt arvode.

viktig, inte bara för de anbudslämnande parterna i en upphandling, utan även för förtroendet för advokatkåren i stort.
– Det får självklart aldrig misstänkas att en advokatbyrå konkurrerar med prisdumpning för
att sedan ”salta” fakturorna genom att debitera för arbete som
faktiskt inte utförts eller på så
sätt att en timmes arbete plötsligt blir till två i kostnadsräkningen, säger Mia Edwall Insulander, som tillägger att det
därtill är svårt att hävda att den
statliga timkostnadsnormen är
för låg om priserna i ett anbud
sätts till en nivå som kraftigt underskrider denna.
– Att advokater bör undvika
ADVOKATEN NR 6 • 2020

att lämna alltför låga anbud för
att på så sätt ”prisa in sig” i en
viss upphandling är på det sättet
en fråga för hela advokatkåren,
konstaterar hon.
i övrigt hänvisar Mia Edwall Insu-

lander till generalsekreterarens
uttalande från 2018 (se faktaruta). Hon har svårt att se att det
skulle vara lämpligt för Advokatsamfundet att ge riktlinjer till ledamöterna om hur anbud i upphandlingar ska prissättas, något
som i värsta fall skulle kunna
uppfattas som kartellbildning.
– Sådana riktlinjer skulle sannolikt också riskera att bli stelbenta och svårtillämpade med
hänsyn till spännvidden inom

upphandlingsområdet,
säger
Mia Edwall Insulander, som
tillägger att det redan i dagens
lagstiftning på området finns bestämmelser som tar sikte på just
onormalt låga anbud.
– Jag har stor förståelse för
de advokater som anser att låga
anbud i upphandlingar är ett
problem, och det finns sannolikt också situationer där en sådan osund konkurrens riskerar
att leda till överträdelser av det
etiska regelverket. Vägen framåt i dessa frågor är, enligt min
uppfattning, dock inte att Advokatsamfundet genom riktlinjer
detaljstyr advokaternas prissättning, sammanfattar Mia Edwall
Insulander. 
UÖ

Flickor får åtalsunderlåtelse i högre
utsträckning än pojkar
när ungdomar lagförs, visar en
studie från Brottsförebyggande
rådet, Brå. Ungefär hälften av
könsskillnaden i andelen åtalsunderlåtelser förklaras enligt Brå av
att flickornas ärenden överlag rör
andra sorters brott än pojkarnas.
Hela skillnaden går dock inte att
förklara utifrån de uppgifter som
Brå har tillgängliga.
Brå: Får flickor åtalsunderlåtelse
lättare än pojkar? En statistisk
analys (5/2020)

Många mål väntas
om vattenkraft
Från år 2022 ska alla
svenska vattenkraftverk
omprövas och förses
med moderna miljövillkor. Det är
konsekvensen av den nationella
plan för moderna miljövillkor för
vattenkraften som antogs av regeringen i slutet av juni.
Beslutet kan komma att innebära att mark- och miljödomstolarna får ta emot betydligt
fler mål om just vattenkraftverk
framöver.
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NYHETER
Förslag ska skapa
incitament till vård
Den som inte deltar i
vård eller behandling i
fängelset ska kunna få
sin villkorliga frigivning uppskjuten, och alltså få sitta längre tid
i fängelse än i dag. Det föreslår
regeringen i en lagrådsremiss.
Enligt regeringen ska de nya
reglerna skapa ett kraftigt incitament för den som ska avtjäna ett
fängelsestraff att delta i sådan
verksamhet och behandling som
behövs för att den dömde inte ska
återfalla i brott.
De nya reglerna ska börja gälla
den 1 maj 2021.

Asylbiträde har
rätt att anlita tolk
Att ett asylbiträde har
kunskaper i ett språk
medför inte att biträdet
ska nekas ersättning för utlägg
för tolk i det aktuella språket, enligt Migrationsöverdomstolen.
Migrationsdomstolen avslog
begäran om ersättning för tolk
med hänvisning till att advokaten
själv anger att hon talar arabiska.
Men Migrationsöverdomstolen
ansåg att advokaten hade behövt
anlita tolk för att tillvarata sin
klients intressen eftersom hon
talar en arabisk dialekt som skiljer sig väsentligt från klientens.
Hennes kunskaper i arabiska var
dessutom inte tillräckliga för att
användas i strikt juridiska sammanhang.
MIG 2020:12

Fler ska förstärka
i domstolarna
Domstolsverket utökar sin förstärkningsstyrka med domare
som kan rycka in på domstolar
som tillfälligt behöver extra resurser.
Styrkan får fler fasta domare
som ska arbeta flexibelt över hela
Sverige, men även handläggare
och pensionerade domare knyts
nu till satsningen.
I dag arbetar cirka 15 domare
i den nationella förstärkningsstyrkan och satsningen har, enligt
Domstolsverket, slagit så väl ut
att den nu byggs ut med ytterligare fem domare.
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Advokatrollen presenterades
Hur kan man försvara en mördare? Det var en av de frågor
som väcktes när åtta brottmålsadvokater fick presentera advokatyrket för sommarjobbande
Stockholmsungdomar.

BEREDSKAPSLYFTET: SOMMAR
Totalt anställdes 1 000 ungdomar
av Stockholms stad för att under
tre veckor arbeta i satsningen
Beredskapslyftet: Sommar.
I projektet varvades praktiska
inslag som odling, event och
matlagning med mer teoretiska
delar som cv-verkstad och föreläsningar om hur det är att vara
exempelvis entreprenör eller advokat. Projektet finansierades av
Stockholms stad, samt Stiftelsen
Marcus och Amalia Wallenbergs
Minnesfond, Goldman Sachs,
Investor, SEB och Tre.
Åtta brottmålsadvokater från
olika advokatbyråer medverkade
vid föreläsningarna om advokat
rollen: Linus Gardell, Sofia Hansson, Gustaf Linderholm, Nicolaus
Rubensson, Daniel Svensson,
Robin Söder, Ola Tingvall och
Fedja Ziga.

På grund av corona hölls föreläsningen via länk och Robin
Söder tycker att det gick förvånansvärt bra att tala inför 100
ungdomar som satt uppdelade i
olika klassrum.
– Det blev levande trots att jag
inte kunde se dem. Det här skulle man kunna göra i större skala.
Som advokat har man inte jättemycket tid, men kan man nå
300–400 samtidigt … då ger tekniken möjligheter.

På grund av coronakrisen försvann flera tusen sommarjobb
för unga. Stockholms stad utlyste därför en upphandling, med
syfte att skapa givande sysselsättning. Resultatet blev Beredskapslyftet: Sommar, där 1 000
unga fick delta i både praktiskt
tidskriften advokaten har pratat
arbete och teoretiska pass.
med två ungdomar som båda
Som en del av det yrkes- och
beskriver föreläsningen om församhällsorienterande temat i
svarsadvokatens roll som inspiBeredskapslyftet: Sommar inrerande och lärorik.
gick en föreläsning om advoka– Man fick lära så mycket nytt
tens roll.
om hur rätten fungerar, hur lång
Robin Söder, advokat på Förtid det tar att skapa nya lagar,
En av frågorna som dök upp
svarsadvokaterna Stockholm,
och vilket hårt arbete som ligvid Robins föreläsning
fick frågan om han och
ger bakom rättsystemet, berättar
var den klassiska ”hur
några kollegor kunde
Flinga Nilsson som är 15 år och
kan du försvara någon
tänka sig att föreläsa unefter sommaren ska påbörja sin
som begått ett mord”.
der sommaren. Fler än
gymnasieutbildning, samhälls– Mitt svar är att när
vad som behövdes ville
vetenskapsprogrammet
med
jag försvarar någon är
medverka.
inriktning beteendevetenskap.
det inte sällan personen
– Det finns knappast
– Vi fick även höra om hur adsäger att den inte har
tomma platser på juristvokater arbetar och att man måsbegått gärningen, och
programmet, men jag
te koppla bort sina privata åsikdå
försvarar
tycker att det är viktigt Flinga Nilsson.
ter. Att det finns olika
jag en oskyldig.
att fånga så många unga
synvinklar på allt, att
Det händer att persosom möjligt och nå även persoman får försöka se sanen döms, men utgångsner som annars inte hade tänkt
ker på nytt sätt samtipunkten när någon säpå detta som ett yrkesval. Det är
digt som man måste ha
ger sig vara oskyldig
också viktigt att bilden av en adförståelse för brottslingmåste för mig som advokat blir så sann och riktig som
ar exempelvis, fortsätter
vokat vara att det stämmöjligt. Sist men inte minst är
Flinga Nilsson, som blev
mer. Jag tycker att jag
det roligt och lärorikt att förelänyfiken på advokatyrket.
fick förståelse, särskilt Gustav
sa. Mängden frågor som strömÄven Gustav Stefansnär jag kunde ge exem- Stefansson.
mar in gör att man tvingas reson som är 17 år och ska
pel på personer jag har
flektera på ett sätt som sällan
börja i andra ring på
försvarat, som objektivt visat sig
hinns med i vardagen med jobb
musikprogrammet på Södra Lavara oskyldiga.
och familj, säger Robin Söder.
tin, uppskattade föreläsningen.

HFD: Biträdeslistan är ett internt beslutsstöd
Migrationsverkets åtgärd att ta
bort jurister från sin förteckning över lämpliga personer
för uppdrag som offentliga
biträden är inte förvaltningsbeslut som kan överklagas, enligt
två domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

Migrationsverket använder en
förteckning över personer som
kan förordnas som offentligt biträde i utlänningsärenden, när
den enskilde som ärendet gäller inte har önskat en viss person som biträde.
Domarna kom sedan Migra-

tionsverket tagit bort två jurister
som uteslutits ur Advokatsamfundet från sin förteckning. De
båda juristerna överklagade, och
förvaltningsrätten upphävde beslutet, liksom kammarrätten.
HFD konstaterar att det kan få
stora konsekvenser för den som
ADVOKATEN NR 6 • 2020
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för unga sommarjobbare

MIÖD gav ersättning
för överklagande
Ett förordnande som
offentligt biträde åt en
utlänning, som ska avvisas eller utvisas och som hålls
i förvar, omfattar också överklagande av beslut om övervakat
besök enligt utlänningslagen. Det
finner Migrationsöverdomstolen
i ett avgörande. MIÖD ändrar
därmed Migrationsdomstolens
beslut.
Advokatsamfundet yttrade sig i
ärendet, och pekade då på att ett
beslut om övervakat besök inte
kan ses isolerat från förvarsbeslutet. I och med MIÖD:s beslut
fick advokaten ersättning för
åtgärderna som avsåg överklagandet av besöksbeslutet.
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Nytt samarbete
kan nu dra igång

FOTO: TOBIAS REGELL

Robin Söder, advokat på Försvarsadvokaterna Stockholm, var en av föreläsarna under sommaren.

Novaregruppen tillsammans med
Fryshuset.

– Jag frågade Advokatsamfundets generalsekreterare, Mia Edwall Insulander, om samfundet
kunde bidra till att ge ungdomarna insikt i rättssamhället
och advokatyrket, hon gillade
idén och hjälpte oss att hitta advokater som ville ställa upp, säger Fredrik Hillelson, Novares
grundare.
– Vi har dragit ihop allt på
mindre än en månad och är väldigt glada över att organisa-

tioner som Advokatsamfundet
ställer upp. Det kan göra skillnad för många unga, framför allt
den här sommaren då mycket
är annorlunda. Det är positivt
att få vara med i ett sådant här
projekt och få vad som för
många är en första kontakt med
arbetslivet, säger Delal Apak,
vd för Novare Peritos och projektledare för Beredskapslyftet:
Sommar.

önskar få uppdrag som offentligt biträde att inte finnas med
i förteckningen, eftersom Migrationsverket i praktiken inte
ex officio kommer att förordna
personen. Men förteckningen är
inte bindande för Migrationsverkets beslutsfattare. Den som inte

finns med i förteckningen kan
fortfarande bli förordnad som biträde, till exempel om en enskild
begär det. Migrationsverkets förteckning kan enligt HFD inte ses
som något annat än ett internt
beslutsstöd för att myndigheten
ska kunna utföra sin uppgift att

förordna lämpliga personer som
offentliga biträden. Därmed är
Migrationsverkets borttagande
av en person inte ett överklagbart förvaltningsbeslut.

– Jag fick insikter inte minst i
hur det är att jobba inom området och hur en advokat arbetar.
Det är många små detaljer som
man inte tänkt på och det får en
att fundera på vad man vill göra
i framtiden, det verkar vara ett
ganska roligt alternativ från det
jag har hört nu, säger han.
bakom beredskapslyftet: sommar stod
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Eva Ekholm

HFD:s dom den 22 juni 2020
i mål nr 2858-19; HFD:s dom
den 22 juni 2020 i mål nr 2859-19

Från den 1 augusti
har Polismyndigheten
utökade möjligheter att
lämna ut uppgifter till den kommunala socialtjänsten i syfte att
förebygga terroristbrottslighet.
Det innebär också att myndigheter inom socialtjänsten får utökade möjligheter att dela med sig
av uppgifter till Polismyndigheten
och Säkerhetspolisen. Syftet med
ändringarna är att stärka arbetet
med att bekämpa terrorism. Advokatsamfundet har uttryckt hård
kritik mot lagändringen, som man
anser riskerar att urholka förtroendet för socialtjänsten.

Nya regler ska göra
poliser mer trygga
Regeringen vill införa
en ny bestämmelse i
polislagen som gör
det möjligt för en polisman att
kroppsvisitera förhörspersoner i
samband med förhör i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens
lokaler, om det är nödvändigt av
säkerhetsskäl för att söka efter
vapen och andra farliga föremål.
Syftet är att öka tryggheten för
polisanställda. Regeringen föreslår också andra lagändringar
som ska öka tryggheten i polisarbetet.
Prop. 2019/20:186 Ett förstärkt
medarbetarskydd för polisanställda
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Mark- och miljööverdomstolen anser att
den planerade utökade
verksamheten vid Preemraff i
Lysekil kan tillåtas. Det framgår
av det yttrande som domstolen i
juni överlämnade till regeringen.
Frågan om Preemraffs utbyggnad
har tidigare prövats i Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs
tingsrätt, som även den sa ja till
utbyggnaden.
Det slutgiltiga avgörandet ligger
nu hos regeringen. Enligt miljöbalken har regeringen möjlighet
att pröva tillåtligheten av sådana
verksamheter som kan antas
bli omfattande eller ingripande
i förhållande till möjligheten att
främja en hållbar utveckling,
vilket inkluderar en begränsad
klimatpåverkan.

Ny näringslivskod
kommer i augusti
I över två års tid har
arbetet med att se över
och uppdatera Institutet
Mot Mutors (IMM) självreglering
Näringslivskoden pågått. Nu har
den uppdaterade koden fastställts
av IMM:s styrelse, och den nya
koden lanseras den 14 augusti
2020. Den reviderade koden har
tagits fram av en kommitté som
också tagit in mycket synpunkter
från olika intressenter.

Corona påverkar
brottsligheten
Brottsutvecklingen
fortsätter enligt tidigare
mönster men har i vissa
delar förändrats till följd av coronapandemin. På sikt finns även
risk för att brottsligheten kommer
att öka på vissa områden, visar
en ny rapport från Polismyndigheten. Rapporten lyfter särskilt
riskerna för att utsatta områden
kommer att drabbas hårdare vid
en omfattande och långvarig lågkonjunktur. En annan farhåga är
att sämre ekonomi i andra länder
gör att fler internationella brottsnätverk begår stölder i Sverige.
Polisen: COVID-19. Pandemins
långsiktiga konsekvenser för brottsutveckling och samhällsordning
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CORONAPANDEMIN OCH ADVOKATBYRÅERNA

Färre ärenden och sämre
rättssäkerhet i spåren av pandemin
Coronapandemin sätter spår
bland advokatbyråerna. Hälften
av advokatbyråerna märker
minskad ärendetillströmning
och en fjärdedel upplever
försämrad rättssäkerhet, visar
Advokatsamfundets undersökning.
Coronapandemin har inneburit
och innebär en ekonomisk påfrestning för många av advokatbyråerna, visar en färsk undersökning genomförd på uppdrag
av Advokatsamfundet. Studien
visar dessutom att många advokater ser att krisen påverkat klienternas rättssäkerhet.
53 procent av de svarande advokatbyråerna uppger att ärendetillströmningen minskat på
grund av pandemin. Mer än var
tionde advokatbyrå har sett en
minskning med över 50 procent.
39 procent av byråerna har inte
märkt någon minskning, och en
liten del beskriver till och med
en ökning.
Värst drabbade är byråer med
inriktning på migrationsrätt,
men även brottmålsbyråer, humanjurister och allmänpraktiserande byråer upplever kännbara
minskningar. De affärsjuridiska
byråerna drabbas minst, även
om svaren här är ojämnt fördelade.
Drygt hälften av byråerna
uppger också att de debiterat
färre timmar under mars och
april, jämfört med månaderna
innan, och över 60 procent vittnar om minskad omsättning.
har relativt få
advokatbyråer hittills tvingats
till personalnedskärningar eller
permitteringar.
Advokatsamfundets
generalsekreterare Mia Edwall Insulander tycker att den höga
svarsfrekvensen bland advokatbyråerna, 55 procent, är glädjande.
– Det är angeläget att få infor-

trots nedgången

med utbildningskravet för detta år, säger Mia Edwall Insulander, som hoppas att byråerna ska
kunna ta igen en del av minskade
intäkter under hösten.

Mia Edwall Insulander tycker att det
är oroande att så många advokater
anser att rättssäkerheten påverkats
negativt av coronapandemin.
OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes
av företaget Regi på uppdrag
av Advokatsamfundet under
perioden 26 maj och 9 juni 2020.
En webbenkät skickades till 2 012
företrädare på advokatbyråerna,
varav totalt 1 097 svarade. Svarsfrekvens blev därmed 55 procent.

mation om hur pandemin har
påverkat byråerna så att vi vet
hur vi fortsatt kan stödja på bästa sätt, säger hon, och tillägger
att det är positivt att så få hittills tvingats till nedskärningar.
Det är, menar Mia Edwall Insulander, inte heller förvånande
givet omständigheterna att ärendetillströmningen har minskat
och att man har debiterat färre
timmar.
– Vi tror dock att det är många
byråer som kommer att arbeta
mer än vanligt under hösten
med framskjutna mål eller nya
klienter som har avvaktat under
våren. Det är en av anledningarna till att vi meddelade dispens

i undersökningen ingick också frågor om hur rättssäkerhet påverkats av pandemin. Ungefär en
fjärdedel av de svarande upplever att rättssäkerheten har påverkats negativt. Lika många
är osäkra, medan hälften inte
ser några sådana försämringar.
Bland brottmålsbyråerna är det
fler som upplever rättssäkerhetsproblem, hela 37 procent.
Framför allt är det inställda förhandlingar som äventyrar rättssäkerheten, enligt de svarande.
Mia Edwall Insulander finner siffrorna oroande. Hon har
fått uppfattningen att det skiljer ganska mycket åt mellan olika domstolar vad gäller inställda
förhandlingar. Rättssäkerheten
kan därmed ha påverkats på olika sätt i skilda delar av landet.
Det har, säger Mia Edwall Insulander, också uppstått frågeställningar i enskilda ärenden kring
exempelvis rätten för en klient
att välja eller behålla en försvarare som är över 70 år.
– Vi fortsätter att arbeta aktivt med alla slags frågeställningar som har uppstått i samband med coronapandemin och
uppmuntrar enskilda advokater
att höra av sig till oss löpande
med sina erfarenheter, säger Mia
Edwall Insulander.
på frågorna om hur Advokatsamfundet kan stödja advokatbyråerna är de vanligaste svaren att
värna rättssäkerheten liksom
advokaternas och klienternas
säkerhet och skydd från smitta. Advokatsamfundet har också, enligt de svarande, en viktig
roll i kontakten med domstolar,
polis, försäkringsbolag och andra myndigheter, särskilt i dessa
tider.
UÖ
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Ja till Preemraff
– nu avgör regeringen

VÄRLDEN
TURKIET

Angrepp mot advokaternas
oberoende skapar protester
Ett lagförslag som kan underminera advokatsamfundens
styrka och oberoende i Turkiet
har väckt stora protester. De
turkiska advokaterna stöds av
internationella organisationer.
Lagförslaget öppnar för att grupper av minst 2 000 i de större
turkiska provinserna får möjlighet att bilda egna advokatorganisationer som konkurrerar med
de regionala samfunden. Samtidigt minskas de största regionala
samfundens representation och
inflytande i den mäktiga nationella unionen av advokatsamfund.
Lagförslaget lades fram av den
turkiska regeringen kort tid efter att förundersökningar hade
inletts mot advokatsamfunden
i Ankara och Diyarbakır för deras uttalanden nyligen där de
kritiserade chefen för det statliga turkiska direktoratet för
religionsärenden som offentligt
har hävdat att LGBTQ+-personer är källan till ondska och till
covid-19-pandemin.
internationella organisationer, som

Human Rights Watch och Internationella juristkommissionen, tolkar lagförslaget som ett
försök att söndra advokatkåren
och inskränka advokatsamfundens oberoende och inflytande.
Advokatsamfunden och enskil-

Ledamöter av Ankaras advokatsamfund demonstrerar mot regeringens
lagförslag.

da advokater hör till de starkaste
kritikerna mot regeringens försök att öka sin makt och tysta
oppositionen i landet.
Förslaget har inte heller tagits
emot väl av landets advokater.
I slutet av juni inledde ett stort
antal advokater och ordförande
i de regionala turkiska advokatsamfunden en symbolisk marsch
från sina respektive provinser
till huvudstaden Ankara för att
protestera. Advokaterna hindrades av polis inledningsvis från

att komma in i huvudstaden. Efter en sittstrejk släpptes de in i
staden, och kunde fortsätta till
Mustafa Kemal Atatürks grav.
rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har uttryckt
stark oro över de turkiska myndigheternas agerande, och uppmanat de turkiska myndigheterna att dra tillbaka och avstå från
åtgärder som kan hindra Turkiets advokaters oberoende, integritet och frihet.

FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Clifford Chance satsar på mångfald
År 2030 ska minst 40 procent
av delägarna vara kvinnor och
redan år 2025 ska minst 3 procent vara HBTQ-personer. Det
är målet för storbyrån Clifford
Chances globala mångfaldsplan.
Mångfaldsplanen, som presenterades i juli, innehåller också
ADVOKATEN NR 6 • 2020

mål för bättre etnisk inkludering i USA och Storbritannien.
15 procent av alla nya delägare
ska enligt planen komma från
någon etnisk minoritet år 2025.
Bland seniora anställda advokater och supportpersonal ska andelen vara 30 procent.
Tiernan Brady, ansvarig för

det globala mångfaldsarbetet på
Clifford Chance, säger i en kommentar på byråns webbplats:
”Byråns ledning måste återspegla resten av byrån och de samhällen vi verkar i. Det är både en
grundläggande värdering och ett
ekonomiskt måste, och det är advokatbranschens framtid.”

Rättssystemen effektivare
i de flesta EU-länder
Europeiska kommissionen har publicerat 2020
års resultattavla för rättskipningen i EU, som jämför effektivitet, kvalitet och oberoende i
rättssystemen i EU-länderna.
Resultaten visar att rättssystemens effektivitet fortsätter att förbättras i ett stort antal EU-länder.
I nästan alla medlemsländer har
längden på domstolsförfarandena
i första instans kortats av eller
varit oförändrad.
Men enligt en Eurobarometerundersökning fortsätter medborgarnas tilltro till rättsväsendets
oberoende samtidigt att minska
i några länder. Det mest uttalade skälet var ingripanden eller
påtryckningar från statens och
politikers sida.
– Det som oroar mig är att
rättssystemen i vissa länder inte
uppfattas som oberoende och att
politiska påtryckningar är en av
huvudorsakerna bakom detta, säger Věra Jourová, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar
för värden och öppenhet.
Storbritanniens
högsta
domstol.

Brittisk chefsdomare
kritiserar Hongkong
”Den nya säkerhetslagen
innehåller en rad olika
punkter som väcker oro.”
Uttalandet om Hongkongs kritiserade säkerhetslag kommer från
Lord Reed of Allermuir, ordförande
i Storbritanniens högsta domstol.
Lord Reeds ord är kontroversiella, inte minst som domaren, förutom sin roll i den brittiska domstolen, också sitter i Hongkongs
högsta appellationsdomstol.
Enligt övertagandeavtalet när
Hongkong återlämnades till Kina
1997, ska nämligen två laglorder
ha plats i domstolen.
Den nya säkerhetslagen innehåller bland annat regler om att
yttrandefrihetsmål inte får avgöras av utländska domare. Vad
detta kommer att innebära för
appellationsdomstolens arbete är
ännu oklart.
Källa: Law Society Gazette
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REPORTAGE
FÖRELÄSNINGSSERIE FÖR SOMMARNOTARIER

Sommarnotarier fick lära
När coronapandemin gjorde
det svårt för många advokatbyråer att hitta sysselsättning för sommarnotarier fick
dessa i stället en chans att
lära mer om advokatrollen.
Advokatsamfundets digitala
föreläsningar presenterade
advokatyrket ur olika infallsvinklar.
TEXT: EVA EKHOLM

F

öreläsningsserien var uppdelad på fyra
pass med syfte att informera om advokatens roll, hur man blir advokat och
samfundets arbete för rättssäkerhet och
mänskliga rättigheter.
– Christer Danielsson och jag pratade till
exempel om advokatyrket, vår bakgrund och
karriär och varför advokatyrket enligt vår
mening är både stimulerande och angeläget.
Tanken kring innehållet i föreläsningsserien
var att ge notarierna en inblick i det unika
med att vara advokat och förhoppningsvis
uppmuntra dem att fortsätta arbeta på byrå,
berättar Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund och
en av föreläsarna.
– Juristutbildningen tar upp materiella regler men inte i någon större utsträckning de
olika rollerna som domare, åklagare, advokat
eller andra juristroller. Det är mycket upp
till varje yrkeskategori att komma och informera på studentdagar, säger kammarrättsassessor Hannes Grufman, som är handläggaransvarig vid Advokatsamfundet och en
av föreläsarna.
Av kursutvärderingen att döma verkade alla ämnen ha varit av intresse, men det
framgick också tydligt att det är vissa som
ännu inte bestämt sig för om det är just advokat de vill arbeta som.
– Det är inte så konstigt att man i slutet
av juristlinjen ännu inte är helt säker på vad
man vill arbeta med, men av just den anledningen är sommarnotarietjänstgöringarna
säkert ett mycket bra tillfälle att få testa på
advokatyrket i praktiken, säger Mia Edwall
Insulander.
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FYRA SEMINARIER
I spåren av coronapandemin har många byråer
haft svårt att hitta givande sysselsättning till
sina sommarnotarier, inte minst i de fall då
dessa arbetar hemifrån. Efter en dialog med
ett flertal byråer, främst i storstadsområdena,
tog Advokatsamfundet fram en föreläsningsserie, bestående av fyra föreläsningar:
l Advokatens roll – om etiken och advokatens
kärnvärden. Hur ska man arbeta som advokat
och varför? Föreläsare: Hannes Grufman och
Sofia Rahm.

l Advokatsamfundets arbete för mänskliga
rättigheter och rättssäkerhet samt internationellt perspektiv. Föreläsare: Johan Sangborn.
l Generalsekreterarens och ordförandens
syn på advokatyrket och framtida utmaningar.
Föreläsare: Mia Edwall Insulander och Christer
Danielsson.
l Allmän information om Advokatsamfundet
och inträde däri – om hur man blir advokat,
vad samfundet gör och om mötesplatser för
yngre jurister. Föreläsare: Hannes Grufman
och Lisa Jäderbrink.

Christer Danielsson och Mia Edwall Insulander håller ett seminarium i Advokatsamfundets hörsal.

TESTOMGÅNG FÖR FÅTAL BYRÅER
– Vi har fått förfrågningar från andra advokatbyråer runt om i landet, som undrar varför inte alla har blivit inbjudna den här gången. Det handlar helt enkelt om att det var
för kort varsel. Nu drogs det här projektet
ihop lite hastigt och vi kände att vi behöv-

de köra en testomgång, vilket naturligt blev
med dem som själva hade frågat. Vi tänker
dock att det kan bli en återkommande satsning, säger Hannes Grufman.
Både Hannes Grufman och Mia Edwall Insulander tycker överlag att det fungerar bra
att föreläsa digitalt. De interaktiva delarna
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mer om advokatyrket
RÖSTER FRÅN DELTAGARE

Michella Lina Said, sommarnotarie
på Setterwalls
– Jag tycker att det var ett bra upplägg och
föreläsningarna har överlag bidragit med en
bättre insyn i rollen som advokat. Den största
behållningen var redogörelsen för advokatyrkets framtida utmaningar, särskilt hur viss lagstiftning kan urvattna advokatyrkets kärnvärden – oberoende, lojalitet och tystnadsplikt. I
förhand var jag mest intresserad av den tredje
föreläsningen om samfundet och inträdeskraven eftersom jag i framtiden vill bli advokat.
Jag har inte bestämt mig för inriktning men det
lutar åt det affärsjuridiska hållet. Föreläsningen gav en god bild av de krav som ställs.

blir dock svårare, exempelvis att ställa och
besvara frågor och att känna av mottagandet
av det som sägs. Därför finns en förhoppning
om att också kunna hålla liknande seminarier fysiskt i samfundshuset framöver. Sedan coronapandemin bröt ut har även samfundets ordinarie kursverksamhet ställts om.
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– Vi har ordnat en del digitala kurser under
våren vilket har fått ett positivt mottagande, så
det kommer vi att fortsätta med. Vi fortsätter
också att fundera aktivt på vad Advokatsamfundet framöver kan erbjuda som digitala seminarier och vad som är relevanta ämnen för
ledamöterna, säger Mia Edwall Insulander. ¶

Erik Källman, sommarnotarie
på Cirio Advokatbyrå
– För min del har föreläsningarna gett insikter
i hur advokatyrket skiljer sig från andra jurist
yrken. Detta inkluderar allt från advokatens
roll i rättssamhället till att advokatyrket även
innefattar aspekter av entreprenörskap och
sälj. Jag upplever att vi har fått en bättre
helhetsbild av yrket som advokat. Den föreläsning jag såg mest fram emot i förhand var den
med generalsekreterarens och ordförandens
syn på advokatyrket och framtida utmaningar.
Föreläsningen bjöd på kloka insikter som jag
kommer ta med mig i min framtida karriär.
Jag kan i och för sig tänka mig att arbeta med
annat, men just nu är det advokatyrket som
lockar mest.
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Att wallraffa
i svensk

metoden, wallraffning,

är kontroversiell. Att dölja att jag
är journalist och istället spela rollen som IS-anhängare
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DAVID BAAS
David Baas, journalist
på Expressen och mottagare av Advokatsamfundets journalistpris
2020, skriver om hur
han genom wallraffning avslöjande en
kvinna i Örebro som
samlade in pengar till
terrorsekten IS.

är att luras – vilket alltid är problematiskt i ett yrke som
bygger på trovärdighet. I de flesta fall bör man undvika
metoden, inte minst om det går att få fram samma information på traditionellt sätt som genom forskningsrapporter, förundersökningar eller intervjuer med poliser,
experter och andra inblandade.
Målet med min granskning var att visa hur svenska
IS-anhängare agerade efter kalifatets fall. Levde drömmen om kalifatet kvar? Och hur bedrevs kampen nu när
många IS-anhängare hade flytt, blivit dödade eller satt
fängslade?
Visst följer Säpo den svenska jihadistmiljöns brottsliga
aktivitet, men rent rättsligt var det högst osäkert om det
som IS-rekrytererskan tänkte göra utanför Burger King
kunde anses vara brottsligt. Den nya lagen som förbjuder samröre med terroristorganisationer började gälla
först en dryg månad efter vårt möte.
Experter har också påtalat gränsdragningsproblemen
med den nya lagen. Finansierar man terrorism om man
skänker pengar till personer som tillhört det störtade kalifatet? Eller kan det istället ses som ett slags välgörenhet till nödställda?
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mellan tortyrbilderna och
IS-hyllningarna som fyllt min mobil i två månader och
den stillsamma vardagligheten utanför Burger King i
Örebro en torsdagseftermiddag i januari i år.
I min hand hade jag lockbetet: En Willyspåse med
12 700 kronor i kontanter. Pengar som samlats in från ISsympatisörer för att slussas ner till Syrien. Pengar för att
gjuta mod i dem som fortfarande var kvar i spillrorna av
det besegrade kalifatet.
Iklädd en jilbab, en heltäckande kappa, stod den
48-åriga kvinnan utanför Burger King. Hon konverterade
till islam 2007 och radikaliserades därefter. Mitt under
brinnande krig tog hon barn och barnbarn med sig ner
till IS:s dåvarande huvudstad Raqqa i Syrien 2014.
Hon hade anslutit sig till det då nyligen utropade kalifatet – en mördarsekt som blev ökänd över hela världen för att bland annat ha knuffat homosexuella ut från
tak, hållit yazidier som sexslavar, halshuggit journalister och bränt fångar i bur levande. Tiden i Raqqa ägnade
hon åt att försöka rekrytera nya IS-anhängare att ansluta
till kalifatet. Kvinnans dotter hade gift sig med en ökänd
svensk IS-terrorist och skaffat sju barn med honom. Nu
var både svärsonen och dottern döda i kampen för IS.
På chattappen Telegram berättade hon om sin döda
dotter – som enligt henne nu fanns hos Allah. Hon skickade vidare meddelanden från fängslade IS-kvinnor i Syrien. Hon skrev att hon, mot betalning, kunde förmedla kontakter för att smuggla ut fångar ur IS-lägren. Hon
kunde också se till att de fritagna IS-anhängarna skulle
kunna stanna kvar i Syrien.
Men några pengar till IS-rekrytererskan hade jag så
klart inte med mig till Örebro. I Willyspåsen låg istället
en Expressenmikrofon. Allt var ett skådespel från min
sida.

kontrasten kunde inte vara större

GÄSTKRÖNIKA

jihadistmiljö
Några färska brottsutredningar fanns alltså inte att
stödja sig på. För att förstå vad som hände där och då
i den svenska jihadistmiljön såg jag få alternativ till att
själv ge mig in i den.
i granskningen intervjuade jag också medieforskaren Michael Krona vid Malmö universitet som under sex år
studerat IS på nätet. Jag frågade honom om han gjort
något liknande som min granskning men fick svaret att
forskaretiken omöjliggör metoden.
Den akademiska invändningen bör tas på allvar. Ger
man sig in i en sluten miljö under falsk flagg så kommer man ofrånkomligen att påverka den mer eller mindre. Mitt mål var därför att inta en så försiktig roll som
möjligt men samtidigt få ut så mycket information. Det
är en svår balansgång och jag brukar säga att det är okej
med bevisprovokation men inte brottsprovokation. Det
handlar då om att inte provocera fram ett beteende som
annars inte skulle ha ägt rum.
För stor påverkan kan stjälpa hela syftet – fråga bara
den tyska motsvarigheten till Säpo, Verfassungsschutz.
I början av 00-talet försökte den tyska regeringen, förbundsdagen och förbundsrådet att förbjuda det högerextrema och nazistflörtande partiet NPD. Men den tyska
författningsdomstolen tillbakavisade förbudsförsöket
efter att det visat sig att Verfassungsschutz genom egna
agenter och infiltratörer – bland dem en vice partiordförande – själva hade varit så drivande i partiets extremism att det var svårt att skilja på vad som faktiskt var
partiet och vad som var betalda agenter.
I fallet med IS-rekrytererskan hade jag lockat henne
till mötet i Örebro med löftet om 12 700 kronor. Den nivån av påverkan ansåg jag vara godtagbar eftersom hon
själv i de slutna IS-grupperna på nätet raggat pengar till
Syrien och skrutit om sina kontakter. Jag behövde mötet
med henne för att säkerställa hennes identitet som en av
Sveriges mest kända IS-resenärer.
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Eftersom wallraffning är en kontroversiell metod är
det också centralt att berätta i detalj om arbetet. Alla
steg i granskningen ska dokumenteras och det är viktigt
att läsarna får veta hur skådespeleriet har gått till och
vilka lockbeten som använts.
Det är en inställning som också polis och åklagare
borde leva efter när de tar till särskilda utredningsåtgärder som exempelvis undercoveragenter. Jag har förståelse för att allt inte kan redogöras för i detalj, att källor
måste skyddas, men bevisvärdet faller avsevärt om det
finns stora luckor i metodbeskrivningen, både i journalistiken och i rättssalen.
Som journalist ska man inte heller glömma att det är
människor som granskas. Det är ett integritetskänsligt
svek att avslöja att man egentligen är journalist för en
person som man ägnat månader åt att bygga upp ett förtroende hos. Det kan vara traumatiserande.
Oavsett hur skurkaktig den granskade kan anses vara
så förtjänar han eller hon att mötas med respekt och ges
goda möjligheter att i lugn och ro formulera sina bästa
argument när wallraffningen avslöjats.
hur slutade då mötet med IS-rekrytererskan i Örebro? Hon
ville på plats inte svara på några frågor inför den rullande kameran. Istället sökte hon skydd hos två poliser som
parkerat sin polisbuss längre ned på gatan.
Jag blev lite besviken när hon klev in i polisbussen
och dörren stängdes bakom henne. Samtidigt säger det
något om Sverige att en kvinna som ägnat år åt att stötta
en terroristorganisation som föraktar västerländsk demokrati söker skydd hos det svenska samhället när hon
tycker att det blir jobbigt.

David Baas
Journalist på Expressen och mottagare
av Advokatsamfundets journalistpris 2020
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FOKUS: ARBETSRÄTT I FÖRÄNDRING

Stormvarning
på politiserat
rättsområde
Coronapandemin har gett arbetsrätt ett uppsving
på många advokatbyråer, med mängder av nya
regler och stödinsatser som väcker frågor.
Efter ett utredningsförslag i början av sommaren
är området dessutom politiskt högintressant, och
nya regler kan vara att vänta.
TEXT: EVA EKHOLM
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ter eller luckor. Det visar att maskineriet i den vanliga
rbetsrätt har funnits som ett arbetslagstiftningsprocessen fyller sin funktion, säger Jenny
område på de affärsjuridiska byråerHellberg, advokat och delägare, Elmzell.
na under mycket lång tid, men har
Advokatbyråerna var snabba med att sprida informai viss mån levt i skymundan trots
tion och ge stöd till arbetsgivare när coronakrisen akatt det ses som viktigt.
tualiserade nya frågeställningar. Flera byråer har också
Just nu är dock området högskapat särskilda erbjudanden med anledning av corona,
aktuellt. Coronapandemins
och vissa engagerar sig pro bono. Det märks att klienterkraftiga påverkan på företag
na uppskattar detta, många besöker exempelvis nyinrätoch arbetsmarknad, i komtade informationssidor och prenumererar på nyhetsbrev.
bination med olika
Coronakrisens arbetsrättsliga efterspel kommer sanstatliga
stödåtnolikt främst att märkas i ett ökat antal ärenden som
gärder, har skarör lagen om anställningsskydd, exempelvis huruvida
pat mängder av
uppsägningar har hanterats korrekt med hänsyn till
nya juridiska fråturordningsreglerna.
gor. Samtidigt har en statlig utredning fördjupat sig i
– Även om vi ser stor påverkan hos företagen har inte
arbetsmarknadens regelverk.
verksamheterna avstannat helt i Sverige på samma sätt
Utredningen, som presenterades i slutet av maj, har
som i andra länder. Men de internationella företag jag
i sin tur satt fart på den politiska debatten. Regeringen
arbetar med har mer omfattande konsekvenser i andra
uppmanas ömsom att slänga utredningen i papperskorländer som leder till att de måste gegen och ömsom att gå längre än utrenomföra omorganisationer och verkdarens förslag. Förslaget har satt ny
ställa uppsägningar även i Sverige. En
press på arbetsmarknadens parter att
intressant aspekt som framkommer i
hitta avtal och skapat spänningar melmitt internationella nätverk är också
lan regeringen och de så kallade samatt det ofta är mindre administrativt
arbetspartierna Centerpartiet och Li”Just nu är det många
krångligt och tar kortare tid i Sverige
beralerna.
att säga upp på grund av arbetsbrist
För advokatbyråerna har coronaarbetsbristsuppjämfört med i många andra länder, säpandemin lett till en störtflod av fråsägningar, och det
ger Jenny Hellberg.
gor om arbetsrätt.
kommer att bli fler.
– Corona aktualiserar också frå– Först handlade klientfrågorna om
gor om distansarbete, och jag tror att
själva pandemin, sjukdomsoro och
Med det följer säkert
behov av skyddsåtgärder. Sedan uttvister om ’tillräckliga detta kommer att vara vanligare även
när pandemin har lagt sig eftersom
vecklade det sig snabbt till att handkvalifikationer’ och
många, både arbetsgivare och arbetsla om stöd vid korttidsarbete, vilket
turordningsregler.”
tagare, har upptäckt att det fungerar
innebär att arbetsgivare kan låta perbra. Kanske blir det en diskussion
sonalen gå ner i arbetstid och få stor
åsa erlandsson
kring om det rentav skulle kunna vara
del av den mellanliggande lönekosten rättighet för arbetstagare att delvis
naden betald av staten. Det är en delfå arbeta hemifrån? Att jobba hemma ger dock upphov
vis komplicerad lagstiftning som vi snabbt behövde
till integritetsfrågeställningar, samt frågor kring arbetsveta allt om. Nu är arbetsgivarna oroliga över företagets
givarens arbetsmiljöansvar och utövande av arbetsledlångsiktiga överlevnad och behöver stöd i att eventuningsrätten, säger Charlotte Forssander, advokat och
ellt behöva omorganisera eller säga upp, berättar Åsa
delägare, Vinge.
Erlandsson, advokat och delägare, Setterwalls.

Åsa Erlandsson.
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CORONA VÄCKER FRÅGOR
Flera av de intervjuade advokaterna beskriver det som
bitvis svårt att tillämpa de nya regelverken, klienterna har ibland fått höra ”det här gäller i dag, men vi får
uppdatera om det kommer nya besked om tolkningar”.
Samtidigt beskrivs Tillväxtverket som mycket tillmötesgående och snabba i att bistå med förtydliganden,
och det finns förståelse för att den nya lagstiftningen
har arbetats fram i stor hast.
– En slutsats är att man förstår hur viktigt det är att
ny lagstiftning utarbetas grundligt, vilket noggrant och
bra arbete som görs. Måste ändringar i lagstiftningen
tas fram så snabbt som nu blir det lätt en del otydlighe-

STÄNDIGT AKTUELLA FRÅGOR
LO-TCO Rättsskydd är Sveriges enda fackligt ägda juridiska bolag som är specialiserat på att driva arbetsrättsliga domstolsprocesser. Dan Holke, vd och chefsjurist till den 1 augusti 2020, berättar att det redan har
inletts undersökningar i mål som handlar om vårdpersonal som har insjuknat i covid-19, sannolikt smittade
på arbetsplatsen.
– Det är svårt att säga vad det kommer att leda till,
det kan vara svårt att peka ut vem som är ansvarig. Det
är också så att en industri kan stängas ner om nödvändig skyddsutrustning saknas, det kan inte vården. Inom
vården handlar det om att antingen låta patienten dö
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eller att utsätta personalen för viss risk – det är svåra avvägningar. Men det är självklart oacceptabelt att
inte ha haft tillräcklig skyddsutrustning i beredskap.
Ett sätt att se på saken är att regeringar de senaste
25 åren ansvarar för att ha avskaffat beredskapslagren,
säger Dan Holke.
Det är naturligt att mycket just nu kretsar kring att
hantera coronapandemins effekter. Till vardags handlar de arbetsrättsliga frågor som kommer till byråerna
i första hand om LAS och MBL, lönetvister, företagshemlighetsmål samt i viss utsträckning diskriminering.
– Just nu är det många arbetsbristsuppsägningar, och
det kommer att bli fler. Med det följer säkert tvister
om ”tillräckliga kvalifikationer” och turordningsregler. I vanliga fall kan du skaffa ett nytt jobb om du blir
av med ett, men inte nu på grund av den coronarelaterade krisen. Det gör att man som arbetstagare klamrar
sig fast och inte är lika beredd att köpa uppgörelser,
säger Åsa Erlandsson.
Charlotte Forssander påpekar att arbetsrätt innehåller mycket känslor, det är nästan alltid mänskliga relationer som står i fokus i ärendena. Många arbetsgivare
tycker att det är obehagligt att ifrågasättas för hur de
hanterar sin personal. Det kan göra att de går med på
uppgörelser som inte alltid är juridiskt motiverade, för
att undvika att behöva hantera saken i domstol.
OMDEBATTERAT OMRÅDE
Arbetsrätten är i hög grad ett politiserat område, där
starka åsikter råder om vilka förändringar som behövs
– eller inte behövs – när det gäller exempelvis anställningstrygghet respektive möjlighet att säga upp personal. Som en del av januariöverenskommelsen överlämnades i månadsskiftet maj–juni en utredning med
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förslag på nya arbetsrättsliga regler. Utredaren, justitierådet Gudmund Toijer, vill bland annat ge större frihet för arbetsgivare att bestämma över uppsägningar.
– Det anförs problem med att förnya och föryngra
personalstyrkan, men vad har du för anställningstrygghet om turordningsregeln försvinner? Då blir fast anställning en chimär, som ger mindre trygghet än vid en
tidsbestämd visstidsanställning då du vet att du har jobb
exempelvis i två år. Det är paradoxalt om visstid blir
tryggare än fast anställning, om arbetsgivaren vill byta
ut någon som jobbat 40 år mot någon som kommer in
ny och är mindre benägen att ställa krav, säger Anders
Karlsson, advokat och delägare, Axelsson & Karlsson.
Samtidigt som politiker och arbetsmarknadsparter
har starka åsikter om rättsområdet präglas mycket av
den praktiska juridiken av Sveriges starka tradition av
partssamarbete och pragmatiska lösningar, där enskilda
får hjälp av sina fackförbund i kontakten med arbetsgivaren. Många juridiska tvistefrågor löses också genom förlikning snarare än konflikt. Traditionen märks
också i att arbetsmarknadens parter har representanter i Arbetsdomstolen.
– Nästan alla tvister i arbetslivet görs upp vid förhandlingsbordet, om inte lokalt så i central förhandling. Om man fortfarande inte är överens går det till
domstol, men även där når man ofta uppgörelse innan
dom. Det är bra att nästan alla tvister blir lösta genom
förhandlingar. Det går fortare, blir billigare och inte
minst, man ska umgås dagen efter också i arbetslivet.
Därför är det viktigt att kunna träffa en överenskommelse och gå vidare, säger Dan Holke.
Klienterna hos advokatbyråer är främst arbetsgivare,
alltså företag, myndigheter och organisationer. Ett viktigt skäl till detta är att rättsskyddet i hemförsäkringen

Coronapandemin har
väckt många arbetsrättsliga frågor, om
bland annat skydd för
alla dem som arbetar
nära människor, som i
dagligvaruhandeln.
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Jenny Hellberg.
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– Jag upplever att när det blivit vanligare med
normalt inte täcker arbetsrättsliga tvister. Inkomsttaadvokater i tvister så har tvisterna vuxit i omfattning.
ket i den allmänna rättshjälpen gör att även den vägen
Tidigare var vi sällan mer än en dag i domstol, nu är
blir inaktuell för många, dessutom täcks där inte heller
det ofta tre–fyra. Det skrivs sida upp och ner med bemotpartens rättegångskostnader vid en förlust. Återigen
visning, inlagor etc. vilket vi inte var vana vid innan
spelar fackets starka ställning stor roll: Arbetstagare föradvokaternas intåg. Det är väl en viss
utsätts vända sig till facket om de betradition, för att visa att de tillvaratar
höver hjälp. I de fallen är det normalt
klientens intresse. Men jag kan ibland
fackets jurister som bistår, och facket
tycka att det går att skriva samma sak
som står för samtliga kostnader med
på fem sidor istället för på femton.
koppling till rättsprocessen. ArbetstaDet är svårt att sätta stopp för det här,
gare som inte är med i facket har säldet är ingen bra utveckling. Det
lan råd att driva sina tvister till dom”Vi ser också att många men
blir mer arbete till ingen nytta, säger
stol – i de fallen ska tvisten dessutom
företag föredrar att an- Dan Holke.
upp i tingsrätten först, för att sedan
Ett flertal av advokaterna har viseventuellt efter prövningstillstånd gå
lita oss som nischbyrå
serligen
bitvis goda men också tydvidare till Arbetsdomstolen.
där just deras arbetsligt negativa erfarenheter av ”jurister
Även Diskrimineringsombudsmanrättsliga utmaningar
på stan”, som varken är medlemmar i
nen har en roll i arbetsrätten, efterfår högsta prioritet.”
Advokatsamfundet eller företräder
som mycket av diskrimineringsrätten
fack- eller arbetsgivarorganisatioligger däri. Ett exempel är det så kal�jenny hellberg
ner. Av naturliga skäl vill ingen nämlade handskakningsmålet, där Arbetsna namn, men utöver debiteringsdomstolen fann att en kvinnlig tolk
principer som sticker ut så pass att de även har nått
hade diskriminerats då hon vägrades anställning efter
allmänna massmedier så finns exempel på jurister som
att ha avböjt att ta den manlige chefen i hand.
har övergett sin klient dagarna innan huvudförhandling för att klienten inte kunde eller ville betala ett
MÖTET MED MOTPARTEN
stort och plötsligt uppkommet förskott. Att vissa juSamtliga intervjuade advokater uttrycker respekt för
rister inte följer gängse sätt att uppträda i rättssalen
motpartens rättsliga biträde, oavsett om det är en adär en sak, men de intervjuade advokaterna är i första
vokat ansluten till samfundet eller en jurist som förehand bekymrade över konsekvenserna för klienterna
träder ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation.
till dessa ombud. Det kan bli väldigt dyrt att förlora en
Dessa biträden beskrivs genomgående som skickliga
arbetsrättslig tvist, och i några fall borde arbetstagaren
och yrkeskunniga, och parternas bemötande och samfrån början ha blivit tydligt avrådd från att driva sitt
spel i rättssalen beskrivs som bra. Det finns förstås ockärende till domstol.
så egenheter som motparten kan reagera på.
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sidan, eller inom andra områden av affärsjuridiken, kan
LÖNSAMHET OCH KONKURRENS
vara mer lönsamma. Du är exempelvis skyldig att til�Till skillnad från inom de flesta delar av affärsjuridiken,
lämpa rättshjälpstaxan för arbetstagare som har möjdit arbetsrätten brukar räknas, finns det inom arbetslighet till rättshjälp, säger Anders Karlsson.
rätten en märkbar konkurrens från juristfirmor som
Han tillägger att inkomsttaket för att få rättshjälp
står utanför Advokatsamfundet. När det gäller koninte har indexuppräknats på väldigt
kurrensen så är situationen också
länge. Snart avvecklar systemet sig
lite speciell med tanke på att såväl
självt, menar han, och föreslår att
arbetsgivare som arbetstagare i hög
rättshjälpen borde indexeras upp när
utsträckning representeras av omrättshjälpstaxan gör det.
bud från organisationer på vardera
Åsa Erlandsson instämmer i att arsidan – främsta konkurrensen kombetsrätten är ett stabilt område. Det är
mer därifrån. Trots det uppger ing”Jag har upplevt under visserligen en av de mindre avdelningen av de intervjuade advokaterna att
hela min tjugoåriga
arna på Setterwalls, men frågorna finns
konkurrensen är besvärande.
med i alla delar för klientens räkning.
– Marknaden för arbetsrätt är minbyråkarriär att
– Även om området inte utgör en stor
dre i Sverige än i exempelvis Frankarbetsrätt får allt
del av advokatbyrån är det viktigt och
rike där vår systerbyrå, som liksom
starkare fäste på affärs- respekterat. Folk förstår att det är vikvi är en nischbyrå helt specialisejuridiska byråer.”
tigt med bra arbetsrättskompetens och
rad på arbetsrätt, har mer än 200
efterfrågan ökar. Det finns många asadvokater som arbetar med arbetscharlotte forssander
pekter: arbetsmiljö, uppsägningar, disrätt. Men det finns uppenbarligen en
kriminering och företagshemligheter,
marknad här ändå. Vi ser också att
exempelvis om personal som lämnar företaget tar med
många företag föredrar att anlita oss som nischbyrå där
sig kunder. Vi är med hela vägen, säger Åsa Erlandsson.
just deras arbetsrättsliga utmaningar får högsta priori– Jag har upplevt under hela min tjugoåriga byråkartet. Området är absolut lönsamt, vi har nyligen anställt
riär att arbetsrätt får allt starkare fäste på affärsjuridisoch har haft väldigt mycket att göra även innan corona,
ka byråer. Internationaliseringen är en global trend som
säger Jenny Hellberg.
ytterligare förstärkt denna utveckling. Arbetsrätten är
Anders Karlsson ser ingen överetablering eller krafockså ett stort inslag hos affärsjuridiska byråer, eftertig konkurrens.
som personalen är den viktigaste tillgången i många
– De flesta advokater skyr arbetsrätt, de tycker den
verksamheter som advokatbyrån anlitas för att sälja
är komplicerad och svår, dessutom finns det starka akeller köpa. Arbetsrätt behövs oavsett konjunktur, och
törer hos arbetsmarknadens parter. Ett annat skäl till
jag spår därför en fortsatt stark utveckling, avslutar
att det inte är någon överetablering av advokater som
Charlotte Forssander. ¶
företräder arbetstagare är att uppdrag för arbetsgivarADVOKATEN NR 6 • 2020

Charlotte Forssander.

Få mål
– bevis för att
förhandlingssystemet
fungerar
– vänd!
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Arbetsdomstolen bildades redan 1929 genom tillkomsten av
1928 års kollektivavtalsrättsliga lagstiftning, lagen om
kollektivavtal och lagen om arbetsdomstol.

ARBETSDOMSTOLEN

Få mål – bevis för att
förhandlingssystemet fungerar
Arbetsdomstolen är en respekterad
instans som har parternas förtroende.
Det relativt låga antalet fall som stäms in
till domstolen kan tolkas som att
kollektivavtalens regler om förhandlingar
innan rättslig prövning fungerar.

FÖRHANDLINGSLÖSNINGAR OCH ENIGA DOMAR
Kollektivavtalen har en central roll i den svenska arbetsmarknadsmodellen och både arbetsgivare och anställda är i mycket stor utsträckning organiserade. År
2018 arbetade 83 procent av alla privatanställda i föreFOKUS: ARBETSRÄTT I FÖRÄNDRING
tag som var anslutna till en arbetsgivarorganisation.
Nästan nio av tio anställda i Sverige
omfattas av kollektivavtal och närmarbetsdomstolen, AD, bildades
re sju av tio är medlemmar i en facklig
1929. Den är en av få specialorganisation. Även om medlemsantadomstolar i Sverige och handlet har minskat sedan 1990-talets mitt,
lägger tvister mellan arbetsgivare och
tillhör Sverige de länder som har högst
arbetstagare. Mycket enkelt uttryckt
fackanslutning i världen.
är det bara arbetstagar- och arbetsgi”I alla kollektivavtal
Eftersom organisationsgraden är
varorganisationer som får väcka talan
finns krav på
så hög innebär kollektivavtalens föri AD, och det ska finnas ett kollektivavförhandling och
handlingsregler att de flesta tvister på
tal. Därutöver kan även en arbetsgivare
som inte är medlem i en arbetsgivarortvistefrågan måste ha svensk arbetsmarknad löses genom
ganisation, men som har tecknat eget
förhandlats innan en tvisteförhandlingar.
– AD omfattar hela riket och det låga
kollektivavtal, själv väcka talan i AD.
tvist får föras till AD.” antalet mål, cirka 300 per år, talar för
En arbetstagare som inte är fackligt
att förhandlingssystemet för att lösa
ansluten, eller där den fackliga orgacathrine lilja hansson
tvister fungerar. Arbetsrättsområdet
nisationen inte vill föra medlemmens
är i stor utsträckning praxisstyrt. Att
talan, ska väcka talan i tingsrätt. Motdet i rätten finns personer som kommer från parterna
svarande gäller för en enskild arbetsgivare som inte
på svensk arbetsmarknad och har stor erfarenhet av arär medlem i en arbetsgivarorganisation, eller som är
betsmarknadsfrågor, kollektivavtal och förhandlingar
medlem men där organisationen inte vill föra arbetsleder till att domstolens avgöranden får stor legitimigivarens talan i AD – då måste talan väckas i tingsrättet. AD har få mål med skiljaktiga meningar. En annan
ten. Efter handläggning i tingsrätten finns möjlighet
fördel är naturligtvis att en specialdomstol utvecklar
till överprövning i AD, där prövningstillstånd krävs.
specialkompetens inom ett antal rättsområden, säger
– I alla kollektivavtal finns krav på förhandling, och
Cathrine Lilja Hansson.
tvistefrågan måste ha förhandlats innan en tvist får föHon understryker att tanken bakom att domstolen
ras till AD. Eftersom det har genomförts förhandlingar,
är partssammansatt och har arbetstagar- och arbetsgioftast både på central och lokal nivå, är tvisten till viss
varledamöter är att de ska tillföra sina kunskaper, inte
del utredd. Förenklat uttryckt blir då AD tredje instans
att arbetstagaren eller arbetsgivaren ska ha sin repreför A-mål, säger Cathrine Lilja Hansson, ordförande
sentant i domstolen. Om målet exempelvis rör en aroch administrativ chef vid Arbetsdomstolen.
betstagare som är medlem i Industrifacket Metall får
– Jag tycker att dagens system fungerar bra, med
inte en ledamot på arbetstagarsidan komma från just
tingsrätten som första instans när det inte finns kolIndustrifacket Metall.
lektivavtal, det kan behövas en första instans när man

A
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inte har förhandlat innan. AD som första och sista instans fungerar bra när det har förhandlats formellt in
nan, kommenterar Dan Holke, till den 1 augusti 2020
vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

ADVOKATEN NR 6 • 2020

MÅLSTATISTIK
AD får in cirka 300
mål per år varav
cirka 40 procent är
överklagade mål,
så kallade B-mål.
Just nu finns 100
pågående mål.
Domstolen har
inga höga balanser. År 2019 var
medianåldern, för
avgjorda mål efter
dom eller särskilt
uppsatt beslut,
12 månader för
A-mål och 8 månader för B-mål.
Åtminstone A-mål
blir i normalfallet
slutligt avgjorda
snabbare än om
det skulle vara
fråga om ett tre
instanssystem.

»
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Anders Karlsson.

Utredningen
om
moderniserad
arbetsrätt
– vänd!
28
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Den yrkesmässiga respekten är ömsesidig.
VANLIGASTE MÅLTYPERNA
– De flesta ombud som uppträder i AD har mycket
Tvister enligt anställningsskyddslagen är den vanligasgoda kunskaper både i sak och i processrätt. I våra Ate tvistetypen i AD, cirka 40 procent av A-målen och
mål företräds parterna ofta av jurister anställda hos ar25 procent av de överklagade målen tillhör den katebetstagar- och arbetsgivarorganisationerna eller bolag
gorin. I den gruppen är den vanligaste tvisten en uppnära dessa organisationer. De är oftast mycket skickliga
sägnings- eller avskedandetvist.
arbetsrättsjurister som gör ett mycket bra arbete i AD.
Den andra stora gruppen mål är mål som rör kollektivDärutöver anlitas även advokater från olika byråer som
avtalsbrott och kollektivavtalstolkning etc. De utgör cirockså oftast har specialkompetens inom området, säger
ka 30 procent av A-målen. Målen enligt diskrimineringsCathrine Lilja Hansson och tillägger att det är vanligare
lagen är få, cirka 5 procent av målen, men leder i mindre
med advokater i överklagade mål.
utsträckning än andra måltyper till förlikning. Mål om
På frågan om det är något särskilt som advokastridsåtgärder är ovanliga, vilket har att göra med att
terna bör tänka på inför och under
Sverige har ovanligt få olagliga stridsprocesser i AD, svarar Cathrine Lilåtgärder. Om stridsåtgärden är tillåten,
ja Hansson att AD inte skiljer sig på
exempelvis då parterna förhandlar om
något påtagligt sätt från andra domett nytt avtal, blir stridsåtgärden inte
stolar som handlägger tvistemål. Men
en fråga för AD. Istället har då Medsom alltid är det till fördel att vara
lingsinstitutet en medlande roll.
påläst i sak och att just i AD läsa på
När det gäller överklagade mål är
”AD har väldigt
om de specialregler som finns i ardet värt att notera att cirka 35 procent
skickliga jurister.
betstvistlagen. Den som processar i
av målen rör processuella frågor enMed eninstansarbetstvister måste också ha kunskaligt rättegångsbalken. Av AD:s statisper om de särskilda preskriptionsregtik framgår också att måltyperna och
prövning går det
ler som finns på området. Ombudet
deras andelar i huvudsak är desamma
också snabbt, och de
bör vara kunnigt i avtalsrätt, både anöver tid.
är snabba med att
ställningsavtalet och kollektivavtalet
– Jämfört med cirka 15 år tillbaka
handlägga målen.”
är ju avtal.
i tiden har vi dock fått fler mål om
brott mot företagshemlighetslagen
anders karlsson
EU-RÄTT OCH AD:S FRAMTID
och upphovsrättslagen, då oftast kaSveriges medlemskap i EU har påtalogskyddet. Målen handlar ofta om
verkat även AD:s arbete. Diskrimineringslagstiftningatt en arbetsgivare påstår att en eller flera arbetstagare,
en har i dag sin grund i EU-rätten, liksom delar av
som slutat och startat egen verksamhet, olovligen tagit
rätten till föräldraledighet och därmed sammanhängmed sig arbetsgivarens företagshemligheter. Arbetsgiande frågor. Delar av anställningsskyddet är EU-regvaren för då en förbudstalan och skadeståndstalan, sälerat, till exempel reglerna om övergång av verksamger Cathrine Lilja Hansson.
het och missbruksregleringen vid visstidsanställning.
Företagshemlighetslagen är numera införlivad i ett
RESPEKTERAD INSTANS
EU-direktiv på området. Rätten att vidta stridsåtgärDe advokater som tidskriften har pratat med beskrider påverkas av EUF-fördraget, vilket exemplifieras av
ver att den arbetsrättsliga kompetensen inom tingsrätLavalmålet.
ten kan skifta, medan AD fungerar mycket väl. ÄrenOlika internationella instrument påverkar också i
dehanteringen är förhållandevis snabb och juristerna
dag mer än tidigare, inte minst Europakonventionen
beskrivs som kunniga och skickliga. Det betyder dock
som ju är svensk lag, men som ytterst tolkas av Eurointe att det saknas problem.
padomstolen. AD har som sista instans en skyldighet
– AD har väldigt skickliga jurister. Med eninstansatt i vissa situationer inhämta förhandsavgörande från
prövning går det också snabbt, och de är snabba med
EU-domstolen och det har skett ett fåtal gånger.
att handlägga målen. Det enda jag kan tycka inte fung– Som alla andra rättsområden utvecklas även arerar så bra är diskrimineringsmål. AD består till stor
betsrätten. Dels genom politiska beslut i form av lag
del av ledamöter från fack och arbetsgivarsida och vid
stiftning, inklusive EU-lagstiftning, dels inom radiskrimineringsmål finns inte den tydliga balansen melmen för AD:s praxis. Dessutom uppstår nya fenomen
lan två parter. Där upplever jag att domsluten har tensom prövas inom ramen för gällande lagstiftning och
dens att vara ändamålsenliga och praktiska snarare än
gällande kollektivavtal. Tvister har alltid funnits på
juridiska. Det är kritik som även Jämställdhetsombudsarbetsmarknaden och kommer alltid att finnas även
mannen och Diskrimineringsombudsmannen har framom tvisternas innehåll förändras över tid. AD har,
fört, att AD kanske inte är lämplig som dömande just
som jag ser det, en given plats i den svenska arbetsi diskrimineringsmål. Men det är specialiserade och
marknadsmodellen även i framtiden, avslutar Cathrine
kunniga personer, säger Anders Karlsson, advokat och
Lilja Hansson. ¶
delägare, Axelsson & Karlsson.
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PARTSSAMMANSATT DOMSTOL LÖSER ARBETSMARKNADSTVISTER
Arbetsdomstolen handlägger tvister om kollektivavtal och andra tvister
som rör förhållandet
mellan arbetsgivare och
arbetstagare.
I de tvister som kan
dras direkt inför AD, så
kallade A-mål, är domstolen första och enda instans. I överklagade mål
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som först har behandlats
i tingsrätt, så kallade
B-mål, är AD andra och
sista instans. I båda fallen
innebär alltså AD:s avgörande, i form av domar
och beslut, ett slutligt
avgörande av tvisten som
inte kan överklagas.
I fullsutten rätt deltar
sju domare i AD. Ord-

förande är anställd i
AD, vice ordförande är
normalt en domare från
en annan domstol som
har AD-uppdraget som
en bisyssla. En tredje
ledamot kommer inte
från parterna men ska
ha särskilda insikter i
arbetsmarknadsfrågor.
Två av ledamöterna är

nominerade av LO, TCO
eller SACO och två ledamöterna är nominerade
av Svenskt Näringsliv,
Arbetsgivarverket eller
Sveriges Kommuner och
Regioner.
Domstolen är också
domför med tre juristdomare, två ordförande
samt en rättssekreterare

anställd i AD. I jurist
sammansättning avgörs
till exempel om ett
överklagat mål ska beviljas prövningstillstånd
samt frågor som inte är
arbetsrättsliga, exempelvis processuella frågor
samt frågor om rättshjälp och rättegångskostnad.

»
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UTREDNINGEN OM MODERNISERAD ARBETSRÄTT

”En perfekt storm
under uppsegling”
Under det senaste året har en modernisering av arbetsrätten utretts på uppdrag av
regeringen. Frågan på allas läppar har varit
vilka förslag utredningen medför och hur
dessa tas emot av arbetsmarknadens parter.

MOTSATTA SYNSÄTT
– Från fackligt håll har vi hört att vi inte behöver mindre anställningstrygghet utan mer. Det ska bli intressant att se hur parternas syn kopplas ihop, för arbetsgiFOKUS: ARBETSRÄTT I FÖRÄNDRING
varna tycker ju tvärtom att vi behöver större flexibilitet.
Det blåser upp till en perfekt politisk storm, säger Charlotte Forssander, advokat och delägare, Vinge.
egeringen beslutade i april 2019 att tillsätta en
Kommentaren är talande och speglar de skilda meutredning med justitierådet Gudmund Toijer
ningar som har framkommit under Advokatens intersom särskild utredare. Syftet med utredningen
vjuer med företrädare för arbetsgivare respektive arär att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och
betstagare. Arbetsgivarsidan önskar mer flexibilitet i
anpassas efter dagens arbetsmarknad, samtidigt som en
turordningen för bolag som inte omfattas av kollektivgrundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter
avtal. Det kan exempelvis vara
upprätthålls. Den färdiga utredFYRA DELUPPDRAG
möjlighet för större företag att
ningen överlämnades till regergöra undantag, samt utökad möjingen i slutet av maj, vilket var
Utredningen ska utarbeta författningsförslag
lighet att förfoga över begreppet
efter tidpunkten för intervjuerför tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
tillräckliga kvalifikationer.
na i detta nummer av Advokaten.
l Utredningen ska utarbeta författningsför– En annan praktiskt viktig
Tillsättandet av utredningen
slag för att inom ramen för anställningen stärfråga
för arbetsgivarna är att utoch utformningen av direktiven
ka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutjämna styrkeförhållandet i tvisbygger på januariavtalet mellan
veckling och anställdas omställningsförmåga.
l Utredningen ska utarbeta författningsförter som rör uppsägning av perSocialdemokraterna, Centerparslag som särskilt för mindre företag innebär
sonliga skäl. Arbetsgivarsidan
tiet, Liberalerna och Miljöparlägre kostnader vid uppsägning samtidigt
vill reformera processreglerna,
tiet. Enligt januariavtalet skulle
som rättssäkerhet och skydd mot godtycke
och skruva på rätten att kvarstå i
förändringarna i LAS genomförupprätthålls.
anställningen medan tvisten påas senast 2021.
l Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i
går. Dessa regler gör enligt min
Utredningen har biträtts av
anställningsskyddet för personal med olika
erfarenhet att nästan inga förebland annat en expertgrupp av
anställningsvillkor.
tag vågar riskera att hamna i en
ekonomer och har samrått med
personliga skäl-tvist, säger Charen referensgrupp bestående av
lotte Forssander.
företrädare för arbetsmarknadens parter och företräPå den senare punkten får hon medhåll av Anders
dare för de små och medelstora företagen.
Karlsson, advokat och delägare, Axelsson & Karlsson.
I direktiven för utredningen står det att utredningens
Han företräder huvudsakligen arbetstagarsidan, men
förslag samlat bör innebära att en grundläggande baäven arbetsgivare.
lans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls och
– En uppsägning på grund av personliga skäl kan ogilatt arbetsmarknadens parter har möjlighet att bygga
tigförklaras. Under pågående tvist, vilket kan vara 1–1,5
vidare på de kollektivavtalslösningar som redan finns.
år, har arbetstagaren rätt till lön även om den sedan
Det anges att utredningen särskilt ska beakta mindre föförlorar tvisten. Det är betungande, särskilt för en liten
retags behov av flexibilitet. Samtidigt ska utredningen

R
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också beakta vilka konsekvenser de författningsförslag
som lämnas kan ge för den sammantagna anställningstryggheten för arbetstagare.
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Justitierådet
Gudmund Toijer,
särskild utredare.
Han avböjde intervju
innan utredningen
har presenterats.
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Dan Holke.

sationerna tror att den kommer medarbetsgivare, säger Anders Karlsson.
”På en instabil arbetsföra försämringar. Han tror dock inte
Som advokat önskar han i övrigt en
marknad, som nu
att det kommer att vara möjligt för
förstärkning av arbetsrätten och en
under corona
den nuvarande regeringen att lägga
begränsning av visstidsanställningar.
fram kraftiga försämringar av arbets– Man har redan luckrat upp en
pandemin, upptäcker
rätten, och har svårt att se att direktisträngare lagstiftning, i synnerhet
folk hur viktigt det
vets alla delar kommer att gå igenom
genom ökade möjligheter till vissär med trygghet på
i praktiken.
tidsanställning. Det är bekvämt för
arbetsmarknaden. ”
– På en instabil arbetsmarknad,
arbetsgivare, men skyddet för visssom nu under coronapandemin, upptidsanställda är obefintligt bortsett
dan holke
täcker folk hur viktigt det är med
från om anställningsperioden är antrygghet på arbetsmarknaden. I goda
given till exempelvis ett år. Då har artider tänker många att de kan gå till ett annat jobb. Kan
betsgivaren ingen möjlighet att avbryta i förtid, medan
du inte det och står utan försörjning upptäcker du att
en fast anställd kan sägas upp på grund av arbetsbrist,
det är viktigt att inte vara utlämnad till arbetsgivarens
säger Anders Karlsson.
godtycke. I dag kan till exempel tidsbegränsade anställHan påpekar att även med striktare arbetsrätt finns
ningar staplas på varandra år efter år utan sakliga skäl,
det möjligheter att göra sig av med arbetstagare, bland
det är väldigt otryggt och inte rimligt, säger Dan Holke.
annat med hänvisning till arbetsbrist eller, utan att be– De långsiktiga effekterna är svåra att förutse. Det
höva ange skäl, under en provanställning.
beror på vilka förslag som framkommer och hur de tas
– Jag tror inte att utredningens förslag och eventuella
emot. Inte minst mindre företag efterfrågar en större
ändringar i arbetsrätten som en följd av den kommer
flexibilitet, en ökad förutsägbarhet och att det inte ska
att påverkas märkbart av coronapandemin. Däremot
riskera att kosta lika mycket att säga upp om det blir
tror jag att företagen kommer att ha hittat nya arbetstvist. Med tanke på att turordningsfrågor och beräkning
sätt som de fortsätter med efter krisen, och fler kanske
av uppsägningstid företrädesvis baseras på anställningsgenomför förändringar som tidigare skjutits upp, sätid ger det inlåsningseffekter som kan medföra att persoger Åsa Erlandsson, advokat och delägare, Setterwalls.
ner också är mindre benägna att byta jobb. Men jag har
svårt att se avsevärda förändringar i nuläget, det skulle
SMÅ FÖRÄNDRINGAR I PRAKTIKEN?
behövas större regeländringar för det. Jag tror att utredDan Holke, fram till den 1 augusti 2020 vd och chefsningen leder till att det kommer att skruvas i det lilla,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, menar att utredningen
säger Jenny Hellberg, advokat och delägare, Elmzell. ¶
bygger på arbetsgivarnas krav och de fackliga organi-

#METOO OCH ARBETSRÄTTEN

Mycket kom upp till ytan
D
Det har gått tre och ett halvt år
sedan #metoo bröt tystnadskulturen
kring sexuella ofredanden, och
allt fler arbetsgivare blev medvetna
om sitt ansvar för att förebygga
och stoppa detta.
Är frågan aktuell i arbetsrättsjuristernas arbete i dag?
FOKUS: ARBETSRÄTT I FÖRÄNDRING
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en typen av närmanden, attityder och förhållningssätt som #metoo berör, kan ur ett arbetsrättsligt perspektiv kopplas till arbetsmiljö,
diskriminering samt till eventuell uppsägning eller
avskedande. I övrigt kan ovälkomna närmanden hanteras som brottmål, med polisanmälan och eventuell
skadeståndstalan.
Erfarenheterna hos de advokater som tidskriften har
pratat med är skiftande. Ett par av dem märkte ingen
stor ingång av ärenden ens när frågan var som mest
uppmärksammad.
– Vi har bara haft enstaka sådana ärenden. Det är jobbiga ärenden för båda parter att driva hela vägen upp
i domstol och jag gissar att man ofta hittar en överADVOKATEN NR 6 • 2020
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UTREDNINGENS FÖRSLAG I KORTHET
Turordningsregler
l Undantagen från turordningsreglerna utökas till
fem för alla arbetsgivare.
l Vid omplacering ska
arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som
någon annan utför.
l Möjligheten till att slå
samman driftsenheter tas
bort.
l Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren
bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling
l Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med
minst sex månaders sammanlagd
anställningstid. Föreslås gälla vid
både tillsvidareanställning och
tidsbegränsad anställning.
l Arbetsgivare som inte uppfyller
sitt ansvar ska betala skadestånd
till arbetstagare om anställningen
avslutas på grund av arbetsbrist.
l Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer
vad gäller kompetensutvecklingen.

enskommelse och därigenom undviker offentligheten.
Men det är svårt ur vårt perspektiv att veta, när tvisterna sällan kommer hit, säger Dan Holke, fram till den
1 augusti 2020 vd och chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd.
Några intervjuade upplevde dock en stor inströmning av ärenden som skulle utredas under 2018. Dessa
advokater ser också en del ärenden som kommer in
även i dag, fler än innan #metoo, vilket delvis kan kopplas till en ökad medvetenhet och öppenhet.
– När #metoo kom var det många utredningar och
mycket som kom upp till ytan. I dag kommer det in utredningar med jämna mellanrum men inte i samma utsträckning. Framför allt har #metoo lett till att det finns
en annan medvetenhet hos arbetsgivare och man pratar
ADVOKATEN NR 6 • 2020

Kostnader vid uppsägning
Anställda hos arbetsgivare med mer än 15
anställda kan genom interimistisk prövning
få lön och andra förmåner under tvistetiden
och uppsägningen kan ogiltigförklaras.
l Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar,
till exempel diskrimineringslagen, lagen om
fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd,
minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar.
l De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig
uppsägning höjs.
l

Balans mellan
tillsvidareanställningar
och tidsbegränsade
anställningar
l De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt
vid återanställning efter
9 månader.
l En företrädesrätt för de
med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter
9 månader föreslås.
Förslagen föreslås träda
i kraft 1 januari 2022.

mer öppet kring det. Det är förstås av godo, säger Jenny
Hellberg, advokat och delägare, Elmzell.
Hon tillägger att advokatkollegor i andra länder ofta
var förvånade över att #metoo fick så stort genomslag
i Sverige och kommenterade ”ni är ju så jämställda”.
– Min förklaring är att vi har kommit så pass långt i
jämställdhetsfrågor att när det briserade här i Sverige
så vågade personer träda fram och dessa angelägna frågor kom upp till ytan, säger Jenny Hellberg.
Åsa Erlandsson, advokat och delägare, Setterwalls,
påpekar att arbetsgivarna också har blivit mer medvetna om att det finns ett regelverk, att de måste ta frågan
på allvar och att de har ansvar för att förebygga och att
sätta stopp när problem uppdagas. ¶
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Rättssäker bevisprövning
i skatteprocessen 
Bevisrätten utgår från att bevisvärderingen ska vara fri. För skatteprocessen är legalitetsprincipen styrande, vilket ställer krav på en lagbunden rättstillämpning och höga krav på
rättssäkerhet. Caroline Nordklint menar att dessa utgångspunkter kan vara svåra att förena när bevisrätten tillämpas i skatteprocessen. Men vad innebär rättssäker bevisprövning
och är det ens möjligt att uppnå en rättssäker bevisprövning i skatteprocessen?

D

e senaste årens reformarbete
med skatteprocessen och förvaltningsprocessen i allmänhet har i flera avseenden handlat om
att stärka den skattskyldiges position
och göra processen enklare och mer
rättssäker. Två exempel på detta är
En mer ändamålsenlig förvaltnings
process (prop. 2012/13:45) och Skatte
tillägg: Dubbelprövningsförbudet och
andra rättssäkerhetsfrågor (prop.
2014/15:131).
Trots ansträngningar för att förbättra skatteprocessen har det framförts kritik i den allmänna samhällsdebatten. Emellanåt är kritiken
hård och riktas oftast mot förvaltningsdomstolarna, inte minst vad
gäller domstolarnas hantering av
bevisvärderingen i skattemålen.
Det hävdas exempelvis att det som
regel inte går att utläsa av domskälen hur domstolen har resonerat för
att komma fram till domslutet. Vidare ifrågasätts det om någon verklig bevisvärdering över huvud taget
sker. Detta framhålls ofta som ett
rättssäkerhetsproblem. Samtidigt är
det många som försvarar skatteprocessen, inte minst domarna själva.
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PRESENTATION
Caroline Nordklint
är jur. dr i finansrätt
och verksam som
universitetslektor
vid juridiska institutionen, Stockholms
universitet. Hennes huvudsakliga
forskningsområde rör skatteprocessen och hon har bland annat författat
monografin Bevisrättens tillämpning i
skatteprocessen.

Oavsett om kritiken är rättfärdigad
eller inte, så finns det flera rättssäkerhetsfrågor som kan behöva lösas
i skatteprocessen. Det framgår inte
minst av rapporten Åtgärder för att
förbättra skatteprocessen i stora och
komplicerade mål som författats i
samarbete mellan Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.
Kritiken mot skatteprocessen har
föranlett mig att undersöka om det
finns rättssäkerhetsbrister i skattemål, framför allt avseende bevisprövningen i dessa mål. Men vad
innebär egentligen en rättssäker bevisprövning i skatteprocessen, och

om det förekommer brister, hur ska
rättssäkerheten stärkas? I min avhandling med titeln Bevisrättens til�
lämpning i skatteprocessen fördjupar
jag mig i dessa frågeställningar. Här
ska jag försöka sammanfatta några
av mina reflektioner och slutsatser om vad som utgör en rättssäker
skatteprocess från ett bevisrättsligt
perspektiv och hur rättssäkerheten
kan stärkas.
Artikeln är disponerad på så sätt
att jag först redogör för skatteprocessens och bevisprövningens förutsättningar och grunder. Därefter
diskuterar jag behovet av så kallade
bevisrättsliga anpassningar som kan
bidra till att rättssäkerheten stärks
när de bevisrättsliga reglerna til�lämpas i en skatterättslig kontext.
Avslutningsvis diskuterar jag om
det finns behov av en mer reglerad
bevisrätt när den tillämpas i skatteprocessen och om det ökar rättssäkerheten.
ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR BEVISPRÖVNINGEN
I SKATTEPROCESSEN
För att diskutera om bevisprövADVOKATEN NR 6 • 2020
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– en omöjlig ekvation?

ningen är rättssäker i skatteprocessen är det nödvändigt att först reda
ut vissa grundläggande förutsättningar för skatteprocessen, eftersom
det påverkar vilka förväntningar
som kan ställas på bevisprövningen.
Dessa grunder förklarar också varför vissa anpassningar behöver göras av bevisrätten när den tillämpas
i skatteprocessen.
I kritiken som anförs mot skatteprocessen påpekas ofta att den allmänna processen fungerar väsentligt bättre än skatteprocessen. Det
tycks också infinna sig en känsla
av en rättssäker prövning i den allmänna processen, till skillnad mot
skatteprocessen. För att objektivt
diskutera dessa uppfattningar anser
jag att det är viktigt att ha i åtanke
att skatteprocessen har vissa karaktärsdrag som är ofrånkomliga och
som inverkar på såväl den faktiska
processen som bevisprövningen.
Det kan också till viss del förklara
kritiken som framförs i debatten.
I min avhandling betonar jag
några av skatteprocessens karaktärsdrag som påverkar bevisprövningen (s. 51 ff.). Ett karaktärsdrag
ADVOKATEN NR 6 • 2020

är att skatteprocessen är en del av
förvaltningsprocessen. Det medför att skatteprocessen inte bara
styrs av skatteprocessuella regler,
i huvudsak skatteförfarandelagen
(2011:1244), SFL. Även allmänna
förvaltningsrättsliga lagar som förvaltningslagen (2017:900), FL, och
förvaltningsprocesslagen (1971:291),
FPL, måste beaktas i skatteprocessen. Därtill behöver den allmänna
processens regler och principer til�lämpas när en fråga lämnas oreglerad i de förvaltningsrättsliga regelverken. Ett exempel på en oreglerad
fråga är bevisrätten som i stor utsträckning bestäms av 35 kap. rättegångsbalken (1942:740), RB, där
bland annat principen om fri bevisprövning stadgas.
Tillämpningen av olika regelverk,
vilka i huvudsak är ämnade för
skilda processer, resulterar i att
konflikter mellan regler och principer uppstår när de förväntas
samverka inom ramen för samma
process. Ett vanligt exempel på en
skatterättslig konflikt är balansgången mellan det fiskala syftet, som
många gånger grundar de materiella

skattereglerna, och rättssäkerhetsintresset där den enskildes intresse värnas. Dessa två intressen talar
ofta för olika tolkningar av en regel
eller princip. Lägger man därtill bevisrättsliga aspekter på denna konflikt, så når den ännu en dimension.
Vilket intresse ska ges företräde
och i vilken utsträckning ska bevisrätten påverka hur konflikten löses?
Det fiskala syftet och rättssäker
heten är därför också två karaktärsdrag som behöver tas hänsyn till
vid bevisprövningen i skatteprocessen. I detta sammanhang blir särskilt legalitetsprincipen med höga
krav på en lagbunden rättstillämpning och förutsebarhet, liksom likabehandling, väsentliga. Bör den
bevisrättsliga friheten rent av begränsas till följd av legalitetsprincipens krav?
Ett annat karaktärsdrag som är
centralt och betydelsefullt för bevisprövningen i skatteprocessen är den
skatterättsliga utredningen och förhållandet mellan parternas ansvar
för densamma. I skatteprocessen
har den skattskyldige det primära
ansvaret för utredningen. Det föl-
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jer av den skattskyldiges uppgifts
skyldighet i 31 kap. 2–3 §§ SFL.
Härigenom får Skatteverket i de
flesta fall tillräckliga uppgifter för
att kunna fatta beslut om skatt i enlighet med vad som följer av lag.
Därtill finns ett sanktionssystem i
49 kap. SFL som möjliggör för Skatteverket att ta ut skattetillägg om de
lämnade uppgifterna är bristfälliga.
Dessutom kan Skatteverket vidta
mer ingripande åtgärder, såsom revision enligt 41 kap. SFL, för att få
tillgång till uppgifter om den skattskyldige.
Även Skatteverket har ansvar för
utredningen. Det följer av Skatteverkets utredningsskyldighet i 40 kap.
1 § SFL. I bestämmelsen anges det
att Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Det
blir inte minst betydelsefullt i samband med prövningen av oriktig
uppgift, eftersom det då också ska
tas hänsyn till vilka felaktigheter
som Skatteverket borde ha uppmärksammat. Dessutom har tredje
man och domstolen ett ansvar för
utredningen, främst genom kontrolluppgiftssystemet och domstolens
utredningsansvar enligt 8 § FPL.
Samspelet mellan den skattskyldige, Skatteverket, tredje man och
domstolen i utredningsarbetet är
väsentligt för att skatteprocessen
ska fungera. Det ger också den skatterättsliga utredningen vissa utmärkande drag. Några sådana kännetecken är att utredningsmaterialet
ofta är omfattande och i huvudsak
bygger på den skattskyldiges egna
uppgifter. Detta är givetvis omständigheter som kan få betydelse för
bevisningen.
För att kunna diskutera vad en
rättssäker bevisprövning i skatte
processen är för något, behöver
man också ta ställning till innebörden av begreppet bevisprövning och
vilka moment begreppet innefattar
när det används i skatteprocessen.
Liksom jag beskriver i min avhand-

ling (s. 23) relaterar begreppet bevisprövning dels till principen om
fri bevisprövning som framkommer
av 35 kap. 1 § RB, dels kan begreppet lyftas ur principen och förstås
som en egen företeelse. Vad begreppet bevisprövning innebär i det senare fallet tar närmast sikte på dess
bokstavliga betydelse, att pröva bevisen. Bevisprövning brukar därför
traditionellt användas synonymt
med termen bevisvärdering. Bevisvärderingen grundar sig på principen om fri bevisvärdering som är en
del av principen om fri bevisprövning. Att bevisvärderingen ska vara
fri innebär i korthet att bevisvärderingen som utgångspunkt inte ska
slås fast i rättsregler. Domaren ska
alltså inte vara bunden av regler när
bevisvärdet ska fastställas. Därmed
hänförs bevisvärderingen vanligtvis till sakfrågan i ett mål. Med sak
fråga brukar avses en fråga beträffande förhållanden som har inträffat
i verkligheten.
För att bevisvärderingen ska få effekt måste också rätten ta ställning
till ett antal bevisrättsliga frågor av
betydelse för rättstillämpningen,
såsom bevisbördans placering och
beviskravets höjd. Detta är rättsfrå
gor, alltså spörsmål som är betydelsefulla för rättstillämpningen.
Rättsfrågan går oftast att lösa skilt
från sakfrågan i målet. Vanligen
framgår det av exempelvis en lagregel eller praxis vem av parterna
som ska vara bevisskyldig och därmed ha bevisbördan, eller hur stark
bevisning en part måste lägga fram
för att ha fullgjort sin bevisbörda.
Dessa bedömningar grundas inte
på några sannolikhetsbedömningar,
likt bevisvärderingen, utan på olika
rättsregler och rättsliga argument.
Däremot kan tillämpningen av en
bevisbörderegel eller regel om beviskravet inverka på de slutsatser
som kan dras av bevisvärderingen,
vilket gör att även dessa frågor enligt min mening bör innefattas i be-

greppet bevisprövning. Bevisbördan
och beviskravet får alltså en indirekt
betydelse för bevisprövningen.
Bevisrättsliga sakfrågor och rättsfrågor ska som utgångspunkt inte
sammanblandas. Detta lyfter jag
också fram i min avhandling (bland
annat s. 311). En av orsakerna till att
frågorna så långt det går ska hållas
åtskilda är att normativa bedömningar i rättstillämpningen inte kan
ge information om sannolikheten
för att en påstådd händelse har hänt.
Det är dock inte alltid möjligt att
hålla isär rättstillämpning och bevis
värdering. Ett exempel på ett sådant
gränsdragningsproblem är att avgöra om rätten diskuterar bevisvärderingen eller om det snarare är ett
försök att konkretisera beviskravet.
Denna fråga kan stundtals vara
omöjlig att avgöra, eftersom det är
besvärligt att fastställa beviskravet
utan att samtidigt resonera om
bevisvärderingen. Konflikten kan
skapa konkreta problem i rättstilllämpningen, i synnerhet för Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.
För att inte resonera för mycket om
sakfrågan, som generellt sett anses
ligga utanför HFD:s prejudicerande uppgift, kan HFD begränsas i sin
möjlighet att motivera bedömningen av beviskravet. En strikt uppdelning mellan sak- och rättsfrågor kan
därför få konsekvenser för dels den
prejudicerande verksamheten, dels
rättssäkerheten, eftersom dessa frågor sällan diskuteras i praxis. Med
det synsätt som jag förespråkar,
där synen på sak- och rättsfrågor är
mer flexibel, kan också de olika beståndsdelarna som jag inkluderar
i begreppet bevisprövning enklare
samverka och interagera med varandra. Många gånger rör frågorna helt
enkelt olika sidor av samma mynt,
och då kan för stor vikt vid de teoretiska aspekterna av frågorna snarare skapa brister i rättssäkerheten.
Vad jag också visar i min avhandling är att skatteprocessens karakADVOKATEN NR 6 • 2020
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tärsdrag ges större utrymme när
bevisprövningens beståndsdelar
betraktas som en helhet snarare än
enskilda delar. Helhetssynen underlättar att finna lösningar för bevisrättsliga problem som uppstår i
skatteprocessen, utan att i allt för
stor utsträckning begränsa tillämpningen av grundläggande regler och
principer. För att detta ska vara möjligt måste dock skatteprocessens
karaktärsdrag knytas till begreppet
bevisprövning. Karaktärsdragen, såsom utredningen och rättssäkerheten, är visserligen inte frågor som
enbart är betydelsefulla för bevisprövningen, men de inverkar på bevisprövningen när den genomförs i
en skatterättslig kontext.
Jag uppfattar därför bevisprövning som något större, innefattande
dels bevisrättsliga frågor som bevisvärdering, bevisbörda och beviskrav, dels frågor som karaktäriserar
skatteprocessen av vikt för bevisprövningen. Med detta synsätt kan
också bevisprövningens beståndsdelar samverka för att lättare nå en
ändamålsenlig och rättssäker bevisprövning. Ett exempel på detta
är när man finner lösningar på en
bevisvärderingsfråga, till exempel
brist på tillförlitliga bevis, genom att
anpassa bevisbördan och förenkla
för den part som är bevisskyldig.
BEVISRÄTTSLIGA ANPASSNINGAR
I SKATTEPROCESSEN
Svårigheten att göra åtskillnad mellan sakfrågor och rättsfrågor gör att
jag funnit anledning att ifrågasätta
den traditionella uppdelningen mellan bevisvärdering och rättstillämpning. I praktiken är det inte möjligt
att helt separera dessa företeelser.
Gränsdragningsproblemet mellan
sakfrågor och rättsfrågor talar för
att bevisrättens beståndsdelar behöver integreras och samverka med
varandra för att ett balanserat, ändamålsenligt och rättssäkert bevis
system ska kunna upprätthållas i
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alla situationer. I syfte att möjliggöra ett sådant system kan det bli nödvändigt att anpassa de bevisrättsliga
reglerna och betrakta det bevisrättsliga systemet som en helhet. De bevisrättsliga frågorna ska således inte
ses som enskilda företeelser isolerade från varandra. Som jag visat i avhandlingen kan framför allt skatteprocessens karaktärsdrag ställa krav
på ett sådant helhetsperspektiv.
Ett exempel på situation där det
finns behov av helhetssyn och som
jag illustrerar i min avhandling
(s. 340) är när den bevisskyldiga
parten har utredningssvårigheter.
Utredningssvårigheterna kan antingen bero på att motparten besitter allt material eller för att den bevisskyldiga parten förväntas bevisa
en icke-händelse. Om de bevisrättsliga reglerna ska tillämpas fullt ut
i denna situation, förlorar ofta den
bevisskyldiga parten målet. Det beror vanligtvis på att bevisbördan
inte uppfyllts eller på att det inte
går att komma längre med de befintliga bevisvärderingsmetoderna.
Om bevisprövningens och bevisrättens olika beståndsdelar istället
betraktas på ett mer dynamiskt sätt,
vid sidan av den klassiska systematiseringen av bevisrättens sak- och
rättsfrågor, kan målsättningarna om
en effektiv och rättssäker bevisprövning enklare infrias. Då kan också
parternas bevismässiga förutsättningar beaktas i det enskilda fallet.
För att lösa den bevisrättsliga obalans som uppstått till följd av den
bevisskyldiga partens bevisproblem,
kan rätten med stöd i både bevisbörde- och bevisvärderingsresonemang finna en lösning. Både sakoch rättsfråga anpassas då och de
olika beståndsdelarna i bevisprövningen viktas mot varandra, men
utan att inskränka någon regel eller
princip alltför mycket. När en bevisrättslig regel anpassas, så att hänsyn
tas till förutsättningarna som det
skatteprocessuella regelverket stäl-

ler upp, benämner jag det en bevis
rättslig anpassning.
Ett konkret exempel på en bevisrättslig anpassning till följd av svårigheter att finna övertygande bevisning är när en bevispresumtion
införs i syfte att förenkla för den bevisskyldiga parten att nå framgång
med sin bevisning i en viss situation. Lösningen på problemet ligger i en rättsfråga genom att införa
en bevisbörderegel, det vill säga en
presumtion. Motivet för lösningen ligger däremot i sakfrågan, närmare bestämt svårigheten att med
sedvanliga bevisvärderingsmetoder,
såsom genom sannolikhetsberäkningar, övertyga rätten om vad som
hänt. Fler exempel på denna typ av
anpassning lyfter jag fram i min avhandling (bland annat s. 267 ff.).
Ett annat exempel på en bevisrättslig anpassning som jag framhåller i min avhandling (bland annat
s. 156 ff.) är att införa en bevisvärde
ringsanvisning. En bevisvärderingsansvisning är ett direkt undantag
från principen om fri bevisvärdering och innebär att sakfrågan regleras. Sakfrågan blir därigenom en
rättsfråga där det i en rättsregel
anvisas hur ett visst bevis ska värderas. Det kan diskuteras i vilken
mån sådana anvisningar är tillåtna
inskränkningar av principen om fri
bevisvärdering, vilket jag fördjupar
i avhandlingen. Här stannar jag vid
att konstatera att denna typ av anvisning är tillåten, åtminstone inom
vissa gränser. Trots att en bevisvärderingsanvisning är en sakfråga, påverkas den bevisskyldiga parten av
anvisningen. Det beror på att den
bevisskyldiga parten måste förhålla sig till anvisningen för att kunna
uppfylla sin bevisbörda.
Betraktar man det bevisrättsliga systemet på ett mindre traditionellt sätt, förenklar det förståelsen
för att de bevisrättsliga frågorna kan
behöva samverka och integreras. I
ett bevissystem där dessa frågor be-
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handlas som frågor strikt separerade från varandra blir denna samverkan svårare att underbygga. Ett
sådant strikt synsätt kan förhindra
möjligheten att nå lösningar som
genererar balans mellan parterna i
processen och som samtidigt beaktar skatteprocessens grundläggande
värden. För skatteprocessen där olika typer av intressen behöver tillvaratas, bland annat det fiskala intresset, betydelsen av materiellt riktiga
beslut grundade på rättsregler och
inte minst rättssäkerhetsintresset,
kan ett bevisrättsligt system som
öppnar för flexibla och nyanserade
bevisbedömningar därför vara fruktbart. Det kan därtill underlätta för
domstolen att nå pragmatiska lösningar när det finns behov av det.
Sammanfattningsvis konstaterar jag i min avhandling (s. 341 f.)
att skatteprocessens och bevisrättens utgångspunkter och målsättningar kan vara svåra att förverkliga inom ramen för samma process,
i varje fall om skatteprocessen ska
sträva efter lika höga krav på rättssäkerhet som det skatteprocessuella
systemet har som målsättning att infria idag. Det är helt enkelt omöjligt
att upprätthålla fri bevisvärdering i
en process som samtidigt ska vara
enkel och snabb genom bland annat tillämpning av schabloniserade
regler eller masshanteringssystem.
Åtminstone om det ska ske utan att
man riskerar att vissa rättssäkerhetskrav, såsom likabehandling eller
förutsebarhet, behöver lämna företräde i vissa situationer. Ett fullständigt och ogenomträngligt system
som saknar behov av undantagsregler och avvägningar mellan olika intressen har troligtvis inte heller varit lagstiftarens intention.
HAR SKATTEPROCESSEN BEHOV AV
EN MER REGLERAD BEVISRÄTT?
Bevisrätten ska i fråga om bevisvärderingen inte grundas på regler,
medan lagbestämmelser är avgöran-
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de för möjligheten att beskatta och
indriva skatt. Dessa två rättsområden och regelsystem med olika utgångspunkter ska förenas i samma
process. Som jag framhåller i min
avhandling (s. 432 ff.) väcker det frågan om det finns behov av en mer
reglerad bevisrätt när de bevisrättsliga reglerna ska tillämpas i skatteprocessen.
Skatteprocessen kräver dessutom
regelmässigt att hänsyn tas till den
materiella skatterätten. Mot bakgrund av att de materiella skatte
reglerna tenderar att bli alltmer
komplicerade, såväl ur ett nationellt som ur ett globalt perspektiv,
blir det nödvändigt att diskutera hur
skatteprocessen påverkas av denna
förändring, inte minst från ett bevisrättsligt perspektiv. Bevisfrågorna blir knappast enklare av att de
materiella reglerna som bevisningen tar sin utgångspunkt i blir mer
komplexa. Denna utveckling talar
för att det kan föreligga ett behov
av fler undantagsregler för att man
ska kunna skapa bevisrättsliga anpassningar som är lämpade för den
enskilda situationen. Då ges också
möjlighet att beakta de grundläggande värden som både skatterätten
och skatteprocessen präglas av. På
så vis kan förutsebarheten säkerställas, även om regleringen visserligen
kan medföra inskränkningar i den
fria bevisvärderingen.
Det finns alltså olika skäl som
talar för att skatteprocessen kan
ha behov av en mer reglerad bevisrätt med anpassade regler, inte
minst med hänsyn till legalitets
aspekten och vikten av en förutsebar
skatteprocess. Ibland kan det bästa alternativet för en bevisrättslig
anpassning vara att införa en bevisvärderingsanvisning. I första hand
förespråkar jag emellertid att man
undersöker om en önskad effekt går
att uppnå genom att anpassa reglerna som direkt berör den bevisrättsliga rättstillämpningen, till exempel

genom att införa en bevispresumtion. Det sammanhänger främst
med att det ofta är enklare att motivera och finna stöd för att anpassa
en bevisrättslig rättsfråga, än att inskränka bevisvärderingen och anpassa sakfrågan. När undantag görs
från en rättstillämpningsregel behöver inte principen om fri bevisvärdering beaktas på samma sätt, något
som kan underlätta när anpassningen ska rättfärdigas.
En konsekvens som ökad användning av bevispresumtioner och bevisvärderingsanvisningar kan ge är
att alltför stora och omotiverade
förenklingar av verkligheten görs.
Sådana förenklingar kan i sin tur påverka rättssäkerheten negativt. Det
talar å ena sidan för att en ökad reglering av bevisrätten inte är lösningen på de befintliga rättssäkerhetsproblem som finns i skatterätten. Å
andra sidan kan risken för förenkling motverkas med medvetenhet
om problemet. Det är därför väsentligt att risken för förenkling observeras i rättstillämpningen. Riskerar
rättssäkerheten att eftersättas vid
tillämpning av en bevisregel av visst
slag, bör domstolen överväga att
inte tillämpa den. Saknas utrymme
att ta hänsyn till rättssäkerhetsaspekter i bevisregeln, har regeln med
stor sannolikhet blivit alltför fixerad. Den kan då av denna anledning
behöva justeras för att vara tillräckligt nyanserad.
För att stärka rättssäkerheten i
samband med bevisprövningen i
skattemål krävs det alltså enligt min
mening ökad reglering av bevisrätten när den tillämpas i skatteprocessen. Det kan, så som jag diskuterar i
avhandlingen (s. 346), ske såväl i lag
som i praxis. Vid ett val häremellan
är min uppfattning att praxis av flera skäl är bäst lämpad för att säkerställa att ett tillräckligt rättssäkert
system bildas. Det främsta skälet till
detta grundar sig i legalitetsprincipen. Med hänsyn till skatterättens
ADVOKATEN NR 6 • 2020

PRAKTISK JURIDIK

lagbundenhet får det antas föreligga större risk för ökad bundenhet
till reglerna om bevisrätten regleras med hjälp av lagregler, jämfört
med om dessa frågor regleras genom praxis. Därtill har domstolen
större möjligheter än lagstiftaren att
utifrån ett enskilt fall förklara och
utveckla sina resonemang, så att
nyansskillnaderna i de bevisrättsliga bedömningarna med tydlighet
framgår.
För att frågorna ska kunna utvecklas i praxis ser jag det nödvändigt att domstolarna, inte minst
HFD, diskuterar fler sakfrågor i
sina avgöranden. Det följer framför allt av att sakfrågor och rättsfrågor emellanåt behöver diskuteras
och avgöras tillsammans. Genom
ett strikt förhållningssätt till gränsdragningen mellan sak- och rättsfrågor är risken överhängande att
även rättsfrågor som tenderar att
innehålla sakfrågeresonemang, till
exempel beviskravsfrågor, sällan blir
föremål för praxisbildning. Bevisbedömningar i sakfrågorna resulterar
ofta i in casu-bedömningar som visserligen inte är lämpade för prejudikat. För att undvika sådan praxis
bildning, ställer det främst krav på
HFD, men även underrätterna, att
uttrycka sig tydligt i domskälen.
Domskälen bör vara så generella
som möjligt, men tillräckligt preciserade så att nyanseringar framkommer. Så länge HFD uttrycker sig
allmänt om bevisvärderingen och
lämnar generella anvisningar är risken för konflikt med principen om
fri bevisvärdering inte särskilt stor.
Skulle HFD börja uttala sig om bevisrättsliga problem mer frekvent,
menar jag dessutom att en systematisk, principiell och nyanserad rättsutveckling skulle växa fram, även
när uttalandena tenderar att bestå
av sakfrågeresonemang. Det skulle
öka förutsebarheten.
Domstolens domskäl blir således väsentliga för att stärka rättsADVOKATEN NR 6 • 2020

säkerheten i samband med bevisprövningen i skattemål, vilket alltså
ställer krav på domskrivningen. Välmotiverade domskäl, där domstolen
inte bara beskriver ställningstaganden i de materiella frågorna, utan
även reflekterar och beskriver de
bevisrättsliga övervägandena, blir
nödvändiga. Det är viktigt att domstolen motiverar de bevisomständigheter som ytterst varit avgörande och som vägts in i bedömningen.
Ibland kan det också vara relevant
att motivera de bevisfakta som inte
alls spelat någon roll för den slutliga
bevisvärderingen.
Domstolarna har fått kritik för
bevisvärderingen i skatteprocessen, särskilt av ombuden. Jag menar
att det definitivt finns utrymme för
förbättringar av skatteprocessen,
såsom fler välmotiverade domskäl
som i högre utsträckning omfattar
bevisvärderingsresonemang. Det
skulle stärka rättssäkerheten i samband med bevisprövningen i skattemål. I detta sammanhang bör man
emellertid också diskutera vilket ansvar parterna har. Parterna är många
gånger de enda som kan uppmärksamma rätten på behovet av ytterligare utredning. De är också de som
har det yttersta ansvaret för att tillse att domstolen får en korrekt bild
av vad som hänt i det enskilda fallet.
För att domstolen ska kunna klargöra bevisvärderingen behöver därför
parterna emellanåt ta ett större ansvar för att strukturera och presentera bevismaterialet. Därtill måste
parterna ha respekt för domstolens
svårighet att uttrycka sig i bevisfrågorna och de gränsdragningsproblem som kan uppstå mellan
sak- och rättsfrågor. Parterna bör
därför undvika att övertolka HFD:s
domskäl, eftersom detta kan leda till
onödiga missuppfattningar och felaktiga slutledningar.
Sammanfattningsvis kan jag
konstatera att rättssäkerheten
skulle stärkas genom fler regler på

bevisrättens område när den tilllämpas i skatteprocessen. Legalitetsprincipens krav på förutsebarhet talar framför allt för denna lösning. Samtidigt är det viktigt att
värna om den bevisrättsliga friheten i så stor utsträckning som
möjligt. När en bevisrättslig reglering är nödvändig, är det därför i
första hand intressant att undersöka om rättssäkerhetsproblemet
kan lösas genom att anpassa den
bevisrättsliga rättstillämpningen.
Är en sådan reglering inte möjlig
eller lämplig, kan en anpassning av
bevisvärderingen vara relevant att
överväga. Ser man de bevisrättsliga
frågorna som en helhet snarare än
enskilda företeelser, så som jag gör,
ges större möjligheter att anpassa
bevisrätten efter den aktuella
situationen. Härigenom skapas
också ökad rättssäkerhet där
skatteprocessens karaktärsdrag
tas h
 änsyn till.
Med det sagt kan jag konstatera
att det finns flera skäl som talar för
att bevisrättsliga olikheter mellan
processerna och processformerna är
naturliga. Det motiverar emellertid
inte att rättssäkerheten eftersätts.
För att värna rättssäkerheten kan
de bevisrättsliga frågorna behöva
hanteras annorlunda i skatteprocessen. Det innebär att domstolen kan
behöva tillämpa andra bevisrättsliga
verktyg än vad den vanligtvis gör.
Så kan exempelvis ske genom att en
bevispresumtion införs som skapar
bevisrättslig balans mellan parterna. Ansvaret för att de bevisrättsliga
verktygen nyttjas ligger visserligen
på domstolarna, men parterna bär
ansvaret för att presentera argumenten för anpassningen. En rättssäker bevisprövning i skatteprocessen är därmed ingen omöjlighet. Det
ställer dock krav på att både domstol och parter tar ett gemensamt
ansvar för att nå dit.
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PALMEUTREDNINGEN OCH CHEFSÅKLAGARE KRISTER PETERSSONS AGERANDE

”Det luktar rättsskandal”
Advokat Jan-Anders Hybelius är kritisk till chefsåklagare Krister Peterssons agerande i
Palmeutredningen och utpekande av Stig Engström som gärningsman. Det luktar rättsskandal, anser Hybelius.

J

ag har varit brottmålsadvokat
i 36 år.
Ett av de mest häpnadsväckande beslut jag fått ta del av under
denna tid är chefsåklagaren Krister
Peterssons beslut att lägga ned förundersökningen avseendet mordet
på Olof Palme och samtidigt peka ut
den avlidne Stig Engström som den
som mördade Olof Palme.
Peterssons beslut föregicks av uttalanden av åklagaren om att en lösning av mordet skulle vara nära förestående.
lisbeth palme var helt säker på att det
var Christer Pettersson som sköt
Olof Palme.
Det är självfallet möjligt att Lisbeth Palme felaktigt pekade ut
Christer Pettersson som gärningsman, det var bland annat en fotokonfrontation som inte utfördes på
ett korrekt sett. Gärningsmannen
kan ha varit någon annan som något
så när liknade Christer Pettersson.
Däremot menar jag att det är uteslutet att hon skulle kunnat förväxla
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Advokat JanAnders Hybelius
har arbetat med
brottmål i 36 år. De
senaste 20 åren
har han i princip
enbart arbetat med
brottmål, främst
som försvarare men även som måls
ägandebiträde. Han har tidigare också
under många år undervisat revisorer i
straffrätt vid institutionen för handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet.

Pettersson med Stig Engström. Lisbeth Palme skulle möjligen kunnat
förväxla Pettersson med någon som
var någorlunda lik honom men det
var inte Engström.
Det är fråga om två personer med
helt olika ansikten, olika kroppsformer, glasögon respektive inte glas
ögon etc.
jag är av uppfattningen att redan här
kunde man utesluta Engström som
gärningsman såvida det inte skulle

ha funnits stark teknisk bevisning
mot honom.
Det finns dock ingen som helst
bevisning mot Engström.
Han kan till exempel varken bindas till brottsplatsen vid tidpunkten för mordet eller till vapnet som
användes.
Det saknas även ett vettigt motiv.
Som advokat Peter Althin sa i radio den 10 juni, det finns inte en
enda domstol som skulle döma någon för detta mord med denna brist
på bevisning.
I en sådan situation känns det
olustigt, rent av stötande, att utan
att presentera ett enda konkret bevis peka ut en avliden person som
statsministermördare.
En person som inte längre kan
försvara sig.
Enligt min uppfattning är chefs
åklagare Krister Peterssons agerande oetiskt.
Det luktar illa.
Det luktar rättsskandal.
Jan-Anders Hybelius
Advokat
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AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
ANNA STEÉN
Anna Steén, delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö, har
engagerat sig mycket i Advokatsamfundet. Hon är ledamot av
disciplinnämnden sedan 2018 och
ingick i samfundets huvudstyrelse 2004–2010.

OM VI FORTSÄTTER ATT
HÅLLA HÅRT I VÅRA KÄRN
VÄRDEN OCH FÖRMEDLA
KUNSKAP OM VÅR ROLL
OCH VÅR ETIK TILL
ANDRA, TROR JAG ATT
VÅRT VARUMÄRKE
KOMMER ATT VARA
FORTSATT STARKT.

Det finns inga rutinärenden i disciplinnämnden

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

Varför vill du engagera dig i
advokatetikfrågorna?
– Vår etik är det som skiljer
oss från andra juridiska rådgivare och konsulter. Vi behöver upprätthålla en hög etik och agera
professionellt för att bygga varumärket advokat och för att se till
att både klienter och andra i vårt
samhälle har fortsatt förtroende
för oss och respekterar den roll
vi har. Om vi fortsätter att hålla
hårt i våra kärnvärden och förmedla kunskap om vår roll och
vår etik till andra, tror jag att vårt
varumärke kommer att vara fortsatt starkt. Men det är viktigt att
”hålla i” och inte släppa på våra
grundläggande principer.
Vad är intressant med att föreläsa om advokatetik?
– Jag tycker att det är oerhört
viktigt att sprida kunskap om
våra etiska regler. Den yngre generationen som genomgår advokatexamen blir ofta väl pålästa
och kunniga i början av karriären, men det är ett ständigt arADVOKATEN NR 6 • 2020

bete att hålla sig à jour med vårt
etiska regelverk. Genom att föreläsa utvecklar jag min egen kunskap inom området. Jag tvingas
följa med och hålla mig uppdaterad. Att diskutera etiska frågor med yngre kollegor, som är
nya i sin yrkesroll och på väg in
i advokatyrket, är inspirerande.
Men det är också intressant att
föra samtal med någon som varit verksam under många år och
sett advokatetiken förändras i
takt med att yrkets förutsättningar förändrats, till exempel
genom att vi fått ”kontoret på
fickan” och med sociala mediers inträde i samhället.
Hur upplever du uppdraget i
disciplinnämnden?
– Det är ett både stimulerande
och viktigt uppdrag. Ju mer vi i
nämnden kan bidra med att ge
vägledning till ledamöterna i etiska frågor och dra upp gränserna
för vad som är tillåtet och otil�låtet, desto bättre. Mina kollegor
i nämnden är väldigt kloka, vil-

ket innebär att det blir många stimulerande och spänstiga diskussioner under mötena, med högt
i tak. Uppdraget har också gjort
att jag blivit bättre som föreläsare i advokatetik eftersom jag fått
ta del av praxis och har många
exempel att dela med mig av.
Vilka ärenden i disciplinnämnden
är mest intressanta?
– De svårbedömda intressekonfliktsfrågorna är nog de mest
intressanta, särskilt om de berör
något område inom affärsjuridiken som jag har egen erfarenhet
av. Men det kan också vara intressant med praktiska och mer
verksamhetsanknutna frågor, till
exempel arvodesfrågor som blir
väldigt konkreta.
– Ibland kan också omständigheterna i sig vara det intressanta. Ordspråket att verkligheten
överträffar dikten stämmer verkligen på vissa av våra ärenden.
Vad har överraskat dig mest med
arbetet i disciplinnämnden?

– Trots att jag hade hört det
innan, blev jag förvånad över
hur mycket tid som arbetet tar
och hur många förberedelsetimmar som krävs inför nämndsammanträdena. Mängden ärenden,
men framför allt mängden material i varje ärende, är betydligt
större än jag trodde.
Hur skiljer sig arbetet i disciplinnämnden från det i styrelsen?
– Det blir ett tightare och
närmare samarbete i disciplinnämnden eftersom vi är färre
ledamöter i nämnden. I prövningsavdelningarna i nämnden
är vi bara tre ledamöter och det
innebär att man arbetar nära
varandra och lär känna varandra
väl. Eftersom vi enbart ägnar oss
åt myndighetsutövning i nämnden – till skillnad från huvudstyrelsen som hanterar många olika
typer av ärenden – krävs det en
annan noggrannhet vid genomgång av handlingar och författande av beslut. Det finns inga
”rutinärenden” i nämnden.
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Rolén blir generaldirektör för
Domstolsverket – igen

Nya uppdrag
och utmärkelser

Regeringen har utsett Thomas Rolén,
kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm, till generaldirektör
för Domstolsverket. Han var tidigare
generaldirektör för Domstolsverket
2005–2007.
Thomas Rolén är president i Kammarrätten i Stockholm sedan 2008. Han
har tidigare varit bland annat expeditionschef i Justitiedepartementet, och
han har varit ordförande i Domarnämnden under tio år. Thomas Rolén tillträder som generaldirektör den 1 oktober.

emeritus Said
Mahmoudi har tilldelats H.M.
Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band,
för förtjänstfulla forskningsinsatser rörande havsrätt,
miljöfrågor och internationell
folkrätt.

l Professor

Patrik Schöldström
har av regeringen utnämnts
till hovrättsråd vid Svea hovrätt.

l Advokat

Robert BruzeliusLidqvist har utsetts till delägare i advokatfirman Steinmann.

l Advokat

Svensk seger i juristtävling
Sex juriststudenter från Stockholms universitet tog hem segern i
2020 års omgång av den nordiska
rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna, som avgjordes
den 13 juni i år. I laget Club Södermark ingick Karin Abrahamsson,
Alva Jofred, Nelly Corneteg, Kelly
Northon, Viktor Sundberg och Elin
Enlund. På andra plats i tävlingen
kom Club Munch Andersen från
Danmark.

Tobias Öd inträdde
som delägare vid advokatbyrån Kilpatrick Townsends
Stockholmskontor den 1 juli
2020.

l Advokat

l Före

detta
riksdagsledamoten och skolledaren Helene
Petersson har
av regeringen
utsetts till offentlig representant i Advokatsamfundets
disciplinnämnd med tillträde
den 1 augusti.
detta justitierådet Mats
Melin har utsetts till ordförande i den kommission som ska
granska Sveriges hantering av
coronapandemin.

l Före

l Yaffa

Epstein, forskare i miljörätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, har
som en av fem forskare utsetts till Pro Futura-forskare.
Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram
som ger särskilt framstående
juniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap
möjlighet att ägna en längre
tid åt fri forskning.
Anna Singer har
utsetts till ny dekan för juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet. Professor Anna
Jonsson Cornell och docent
Hans Eklund har utsetts till
prodekaner med ansvar för
forsknings- respektive utbildningsfrågor.

l Professor

42

Rekordmånga vill bli notarier
Intresset för att bli notarie är rekordstort. Inte
sedan 1990-talet har så många sökt till höstens
notarietjänstgöring, uppger Domstolsverket. Av de
sökande är det flera som blivit permitterade eller
inte fått förlängt arbete hos sina tidigare arbetsgivare. Samtidigt är det flera domstolar som in i det

sista ser att de har behov av fler notarier och vill
lägga till ytterligare platser.
En annan bidragande faktor kan vara att reglerna för antagning till notarietjänstgöring ändras vid
årsskiftet då studenter inte längre får tillgodoräkna
sig några meritpoäng för ytterligare studier.

Maria Billing blir hovrättsråd
Den 24 augusti börjar Advokatsamfundets tidigare chefsjurist
Maria Billing sitt nya uppdrag
som hovrättsråd i Svea hovrätt.
Grattis till det nya uppdraget! Vad
är det som lockar med domarbanan?
– Jag ser fram emot att få arbeta i en professionell och stimulerande miljö.
Vilken nytta tror du att du har från
din tid på Advokatsamfundet?
– Jag har under mina drygt sexton år på Advokatsamfundet haft
förmånen att få arbeta mycket
nära samfundets tidigare gene-

ralsekreterare Anne Ramberg,
vilket har varit lärorikt, spännande och utvecklande. Arbetet har
givit mig andra perspektiv och
en djupare förståelse för de olika
roller och uppdrag som rättens
aktörer har. När jag nu går vidare
hoppas och tror jag att mina erfarenheter och kunskaper ska vara
till nytta för Svea hovrätt.
Vad ser du mest fram mot i din
nya tjänst?
– Jag ser fram emot att få arbeta med renodlade juridiska
frågor tillsammans med alla
hovrättens mycket kompetenta
medarbetare.
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Ny bok om näringsförbud
riktar sig till praktiker

Nya uppdrag
och utmärkelser

Den nya lagen om näringsförbud
kom 2014. Antalet personer som
döms till näringsförbud har ökat
från knappt 200 fall per år i mitten
av 1990-talet till över 1 000 personer
per år under 2010-talet.
Boken Näringsförbud – i svensk
rätt, utländsk rätt och Europarätten
behandlar näringsförbudsbestämmelserna i svensk rätt och motsvarande lagstiftning i flera andra
EU-länder. Författare är Mikael
Berglund, docent i processrätt vid
Uppsala universitet och professor
emeritus i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm. Både nya förarbeten
och äldre, till följd av ovanlig lagstiftningsteknik delvis fortsatt gällande
förarbeten tas upp, liksom ny och
fortsatt gällande äldre rättspraxis.
I första hand riktar boken sig till
praktiker som behöver få en tydlig
överblick och fördjupning inom rättsområdet.

l Ulf

Vannebäck har utsetts
till prefekt vid juridiska institutionen, Umeå universitet.
Tillsammans med Lena Landström och Johan Lindholm
bildar han den nya ledningen
vid institutionen.

l Gunilla Hedwall, Skatteverkets nuvarande rättschef, blir
ny chef för rättsavdelningen
på Polismyndigheten.

Ny domstolsbyggnad i Jönköping på gång
Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad
i Jönköping, som ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten
i Jönköping. Byggnaden är ritad av arkitektkontoret FOJAB och
kommer att uppföras på Slottskajen i Jönköping. Byggstarten
är planerad till hösten 2020 och inflyttning hösten 2022. Den
nya domstolsbyggnaden ska omfatta cirka 9 000 kvadratmeter
och kommer att innehålla tio förhandlingssalar och omkring 180
arbetsplatser.
Även Hudiksvall kan se fram emot en ny domstol, med invigning 2022. Byggstarten planeras till september i år.

• Klientregister
• Jävskontroll

l Tove Andersson, partner
och specialist inom miljörätt
vid Setterwalls, har förordnats
av Miljödepartementet att vara
expert i Utredningen om översyn av artskyddsförordningen.

Lena Frånstedt
Lofalk har tilldelats H.M. Konungens medalj, 8:e storleken
i Serafimerordens band, för
framstående insatser för det
svenska rättssamhället.

l Advokat

• Kostnadsräkning
• Med- och motpartsregister
• Fakturering
• Tidrapportering

Inled din kostnadsfria
14-dagarsperiod.
Scanna QR-koden för
att komma till TimeApp.

www.timeapp.se
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JURIDISKA BIBLIOTEKET

GUIDE TILL SCC:S SKILJEDOMSREGLER

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

A Guide to the SCC Arbitration Rules av Jakob Ragnwaldh, Fredrik Andersson, Celeste
E. Salinas Quero, Kluwer Law international.
En praktiskt inriktad guide till Stockholms
Handelskammares reviderade skiljedomsregler som trädde i kraft den 1 januari 2017.
Boken är den första och enda som detaljerat
kommenterar reglerna, artikel för artikel, på
engelska. Fokus ligger på hur SCC:s regler
används i praktiken och följer regelverket i
kronologisk ordning.

LÄSTIPS

Skiljeförfarande : en kommentar
Författare: Stefan
Lindskog
Förlag: Norstedts
juridik
Stefan Lindskogs djupa, probleminriktade
och omfattande kommentar till lagen om
skiljeförfarande har nu
reviderats och kommit
ut i en tredje upplaga.
Den ersätter andra
upplagan från 2012 som är föråldrad främst
på grund av de ändringar av lagen som trädde
i kraft år 2019. I denna upplaga har även ny
rättspraxis och ny litteratur tillkommit.
Commercial arbitration in Sweden
Författare: Finn Madsen
Finn Madsen
Förlag: Jure
COMMERCIAL
Detta verk som nu
ARBITRATION
IN SWEDEN
utkommer i en femte
reviderad engelsk
upplaga kommenterar
utförligt den svenska
lagen om skiljeförfarande med de ändringar som trädde i
kraft 1 mars 2019 och
de reviderade reglerna för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Boken
innefattar nytt material fram till den 1 mars
2019. Boken innehåller som bilagor den senaste engelska texten av skiljedomsreglerna, de
förenklade skiljedomsreglerna och medlingsreglerna från Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut.
A Commentary on the Arbitration Act (1999:116)
and the Arbitration Rules of the Arbitration
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Fifth Edition

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2020 om inte annat anges.
Baheru, Haymanot: Hyressättning : prisets reglering vid
bostadshyra (Jure. 706 s. Diss.
Stockholms universitet, 2020)
Benndorf, Fredrik: Vad händer
vid utmätning? : en praktisk
genomgång av utmätningsmålets olika skeden / Fredrik
Benndorf, Nils-Bertil Morgell
(Norstedts juridik. 266 s.
Ackordscentralens skriftserie)
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BOK

Jussens
helter av
Hans Petter
Graver, Universitetsforlaget
Hans Petter
Graver presenterar
tolv jurister
som under
historiens
gång
– från
1600-talets häxprocesser till nutidens diktaturer – valt att stå upp mot auktoritära maktapparater och istället följt sitt eget
samvete. De tolv avsnitten om ”juridikens
hjältar” finns att läsa i sin helhet på Universitetsforlagets webbsida Juridika Innsikt. Hans
Petter Graver, professor vid Universitetet i
Oslo, har skrivit en rad böcker och artiklar
inom bland annat förvaltningsrätt, rättssociologi, retorik och rättshistoria.
ANTOLOGI

Freedom of religion – an ambiguous right in
the contemporary European legal order, Hart
publishing.
Denna antologi, under redaktion av Hedvig

Blomberg, Jesper: Förvaltningsprocesslagen : en kommentar /
Jesper Blomberg, Patrik Södergren (Norstedts juridik. 191 s.)
Bryde Andersen, Mads: Praktisk
aftaleret (5. udg. København :
Gjellerup, 2019. 552 s.)
Cejie, Katia: Inkomstskatter och
socialavgifter : två metoder att
beskatta löneinkomster (Norstedts juridik. 354 s.)
Elliot, Hans: Förvaltarberättelse
i konkurs : en praktika (Limhamnsgruppen, 2019. 114 s.)

Bernitz och Victoria Enkvist, samlar tolv artiklar som belyser olika perspektiv på begreppet
religionsfrihet i olika europeiska länder mot
bakgrund av Europakonventionen, Europeiska
stadgan för grundläggande rättigheter och
andra internationella fördrag. Den innehåller
bidrag från ledande svenska, nordiska och
internationella forskare inom området. Boken
ingår i serien Swedish studies in European law
(SSEL) av Svenska nätverket för europarättsforskning (SNEF). SNEF som ingår i regeringens satsning på forskning om Europasamarbetet anordnar konferenser och seminarier samt
ger ut ett stort antal publikationer.
TRE VÄNBÖCKER

Vänbok till Mikael Mellqvist (Jure)
Under våren 2020 gick Mikael Mellqvist i pension från tjänsten som lagman vid Gotlands
tingsrätt. För att hedra hans långa karriär
inom juridiken, bland annat som domare, lagstiftare, författare och rättsvetare, har han
tillägnats en vänbok. Bidragen är författade av
kollegor och vänner inom bland annat universiteten och domstolarna.
Vänbok till Anders Lagerstedt : studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (Jure)
En vänbok har tillägnats Anders Lagerstedt
med anledning av hans 70-årsdag i maj 2020.
Anders Lagerstedt har varit verksam som
forskare och universitetslektor vid juridiska
fakulteten, Stockholms universitet, sedan
början av 1970-talet. Utöver sin lärargärning
är han författare/medförfattare till läroböcker
i associationsrätt. Bidragen i vänboken är författade av kollegor, vänner och elever.
Vänbok till Sverker Scheutz : om rätt och att
undervisa rätt (Iustus).
Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig
rätt vid Uppsala universitet, har tillägnats en
omfattande vänbok för sina insatser inom juridiken – särskilt som lärare och pedagog. De
närmare 40 uppsatserna i boken behandlar
olika offentligrättsliga teman.

Fisher, David I.: Mänskliga rättigheter : en introduktion (9. uppl.
Norstedts juridik. 102 s.)
Helenius, Dan: Ne bis in idem
i den finska och europeiska
straffrätten (Helsingfors : Alma
Talent, 2019. 362 s. Fiducia ; 9)
Holmgård, Lars: God man, för
valtare och förmyndare : domstolarnas handläggning /
Lars Holmgård, Jan Wallgren
(2. uppl. Norstedts juridik. 315 s.)
Hørlyck, Erik: Entreprise : almindelige betingelser for arbejder

og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed (AB 18) :
med kommentarer (8. udg.
København : Jurist- og
Økonomforbundet, 2019. 698 s.)
Ihre, Rolf: Kommersiella sjöfartsavtal. 2. uppl. Jure. 410 s.)
Keller, Marek: Konkurs och process (Iustus. 832 s. Diss. Uppsala universitet, 2020)
Kokko, Kai: Miljörättens grunder
: allmänna läror, reglering och
beslutsteori (Helsingfors : Alma
Talent, 2019. 578 s. Fiducia ; 8)
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FEM FRÅGOR TILL … JOHAN ERIKSSON

Jag vill berätta från insidan om
människorna bakom rubrikerna

FOTO: FREDRIK HJERLING

Brottmålsadvokaten Johan
Eriksson tog emot Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket
2018 och gav ut ”Handbok för
försvarare” 2018. I början av
september ger han ut en ny
bok, ”I rättvisans tjänst”. Där
berättar han om sitt liv som
advokat och låter läsaren följa
med in i rättssalen i uppmärksammade mål. Johan Eriksson
resonerar också kring människan bakom brottet och om hur
samhället skulle kunna arbeta
mer effektivt med brottsförebyggande insatser.
Varför ville du skriva den här
boken?
– Att skriva en bok har länge
varit en dröm. Jag vill berätta
från insidan om människorna
bakom rubrikerna sett med en
försvarsadvokats ögon. Låta
verkligheten tala. Glänta på
dörren till något som nästan
ingen vet något om. Berätta vad
som sker i ett advokatrum precis innan målet ska börja. Beskriva stämningen i
förhörsrummet när
någon berättar om
ett mord.
Hur mycket kan man
som försvarare berätta om enskilda
ärenden med tanke på
klientsekretessen?
– I min bok är näs-

Lagföring i Sverige av internationella brott / Mark Klamberg,
red. (Jure. 418 s.)
Lennander, Gertrud: Kredit och
säkerhet : lärobok i krediträtt
(12. uppl. Iustus. 128 s.)
Morawetz, Fredrik: Avbrutna
upphandlingar : ansvar i
gränslandet mellan privat och
offentlig rätt (Lunds univ., 2019.
ADVOKATEN NR 6 • 2020

Finns det något huvudbudskap
i boken?
– Att livets väg är smal. Allt
är inte svart eller vitt. I grunden är människor rätt lika, men
våra förutsättningar är inte
lika. Kanske kan vi alla, givet
förutsättningarna, begå ett allvarligt brott? Jag vill också med
mina berättelser mana till eftertanke kring den allt mer hårda kriminalpolitiken. Ge läsaren underlag för andra tankar
som är mindre fördömande.
Vilket är det märkligaste försvararuppdrag du berättar om
i boken?
– Berättelsen om en, kanske
oskyldigt dömd, som utför en
misshandel för att jag ska åta
mig uppdraget som hans försvarare och verka för upprättelse.
tan inget sant men ur ett annat
perspektiv är allt sant. För att
värna om mina klienter har jag
utnyttjat författarens privilegium att använda fantasin. Därför röjer jag inget som jag är
skyldig att hålla hemligt. Den
enda klient som förekommer med namn
är Rakhmat Akilov,
men det jag skrivit
handlar egentligen
inte om Akilov utan
istället om hur det är
att vara försvarare i
ett mål som berör
alla. Hur det är att
leva i stormens öga.

Du är en av Sveriges mest efterfrågade försvarare. Hur har du
hunnit med att författa en bok
med tanke på din arbetsbörda?
– När Albert Bonniers Förlag
gav mig chansen så satte jag av
tid för att skriva. Lät skrivandet bli en del av mitt arbete och
därmed tacka nej till en hel del
uppdrag. Utan den ovärderliga
hjälpen från min förläggare Daniel Sandström och min redaktör Elisabeth Straarup Watson
hade det dock inte fungerat.
Varsamt och uppmuntrande
har de lotsat mig igenom detta
projekt.

338 s. Diss. Lunds universitet,
2019)
Pellonpää, Matti: Europeiska
människorättskonventionen /
Matti Pellonpää ; med medverkan av Monica Gullans, Pasi
Pölönen och Antti Tapanila
(6. uppl. Helsinki : Alma Talent.
724 s. Fiducia ; 10)
Stockholm centre for commercial

law årsbok. 11 / redaktörer
Algot Bengtsson, Fredrik
Sandberg och Mårten Schultz
(Stockholm Centre for Commercial Law. 491 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 33)
Den svenska förvaltningsmodellen / Sten Heckscher, Hans
Ragnemalm, Bo Rothstein et al.
; editor: Claes Peterson (Institu-

Mia Edwall Insulander
om aktuella fall
Fallet med de båda bröderna i
Arvika som nekats skadestånd
på grund av preskription i det
så kallade Kevinfallet visar på
problem med dagens lagstiftning, anser Advokatsamfundets
generalsekreterare Mia Edwall
Insulander. I en kommentar till
Aftonbladet den 30 juli efterlyste
hon därför en översyn av preskriptionsreglerna.
Den 4 augusti, kommenterade
Mia Edwall Insulander i DN nyheten om att samtliga försvarsadvokater i det så kallade Sigmamålet
fått sina kostnadsräkningar prutade. Hon ansåg att utgångspunkten måste vara att advokaten
själv är bäst lämpad att avgöra
vilket arvode som är skäligt.
MEDIERNA

KRIMpodden förklarar
och resonerar
Advokaterna
Ulrika
Borg och
Lotta
Wirén
samtalar
i KRIMpodden
om aktuella ämnen som rör sig i
huvudet på en försvarsadvokat.
I avsnittet Att rädda ett barn,
publicerat den 17 juni, diskuterar de SVT:s uppmärksammade
dokumentär med samma namn,
och förklarar bland annat vad
som skiljer en advokat från andra
jurister.

tet för rättshistorisk forskning.
301 s. Rättshistoriska studier
; 28)
Svensson, Ola: John Rawls’ teori
om rättvisa : en studie i rättsfilosofi (Juristförl. 124 s. Skrifter
utgivna vid juridiska fakulteten
i Lund ; 181)
Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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SAMFUNDET
FULLMÄKTIGE 2020

Historiskt när
fullmäktige
hölls via länk
Fullmäktigemötet inleddes traditionsenligt med att mottagaren av Advokatsamfundets journalistpris presenterades. Priset
gavs i år till Expressenjournalisten David Baas, som dock på
grund av den pågående pandemin redan fått ta emot sitt pris
vid en mindre ceremoni i Advokatsamfundets hus.
av advokat
Charlotta Falkman till mötes

efter upprop och val

NYHETE R

r är
Journalister och advokate
ar
rättssamhällets vakthund

ÅRETS JOURNA LISTPRI

S

inblick i så
– Få yrken ger samma
journa
många olika världar som
spännan
listiken. Det gör jobbet
journalist
de, säger David Baas,
av
på Expressen och mottagare
journalist
Advokatsamfundets
enligt
pris 2020. Priset får han,
”med
han
att
motiveringen, för
JOURNALIS TPRISG
gran
KOMMITTÉNS MOTIVERIN
beundransvärd envishet”
och isla
beund
skar nazister, rasister
David Baas avslöjar med
rasis
om priset
ransvärd envishet nazister, dem
mister. Själv talar Baas
utifrån
ter och islamister och ställer tid
som ärofyllt, inte minst
I en
till svars utan att blinka.
listan över tidigare pristagare.
då antidemokratisk nationalism
ka rö
mark
vinner
islamism
Intresset för extremistis
radikal
och
nazistiska
fortsätter David Baas oförtrutet
relser startade med
vidgats
att arbeta på tydlig humanistisk
grupper, men har sedan
vänster
grund.
Danielsson i samband med
till även islamism och
David Baas och Christer
motpo
Mia Edwall Insulander,
på Advokatsamfundet.
extremism. Ideologiska
att priset överlämnades
tycka.
, men
man
kan
högtidsord
ler till nazismen
Det låter som
slagits av
varje dag
Å andra sidan är det personligen
att han
Ändå har David Baas
jag känner verkligen
det hand
arbetssättet har lett till
om
unkter de
lättare att hantera när
del hat
hur många beröringsp
att det här är ett prioriterat
Baas
har fått ta emot en hel
har med
säger Da
lar om yrkespersonen David
lever nu
olika ståndpunkterna
råde på redaktionen,
och även rena hot. Han
och inte privatpersonen.
livet
varandra.
vid Baas.
skyddad identitet, och
med
ef
Baas,
strävan
nkande.
– Det finns en slags
Det finns, menar David
inte om exakt
präglas av säkerhetstä
att vissa
journalis
david baas talar helst
,
ter renhet i samhället,
vissa likheter mellan
präglar
– Det är stundtals påfrestande
ska av
hur säkerhetstänkandet
som
saker inte passar in och
ter och advokater.
men jag försöker så mycket
han konstaterar
men
tillägger
liv,
och
vakthundar
hans
han,
slags
det inte
lägsnas, säger
– Båda är en
n skulle
det går se det som att
demo
inte drar
att många förmodlige
n som ut
att även metoderna och
för rättssamhället, som
nödvändi
är jag som privatperso
olika rö
och miss
betrakta en del av de
nen, för
kratiföraktet förenar de
sig för att påtala fel
sätts, utan yrkesperso
vi förstås
ga åtgärderna som uppoffring
fortsätter:
relserna.
förhållanden, även om
se på det
klarar David Baas, och
David
ar. Själv väljer han att
är det
har olika uppgifter, säger
– unge
– På ett principiellt plan
mer som invanda rutiner
ofta fakta genom
det är själ
david baas söker
Baas.
två
förstås värre, eftersom
han vill
fär som att borsta tänderna
att advokatkåren
angrips.
tillägger
att infiltrera de grupper
som
Han
llen
va journalistro
arna och
som kan
gånger om dagen.
undersöka. Granskning
också är makthavare,
av jour
Ett gott stöd från redaktio
ske borde granskas mer
underlät
nen har förstås också
nalister.
vanor
nya
BAAS
OM DAVID
kro
tat omställningen till
ap och historia
Vad prispengarna, 50 000
Baas kän
1980. Efter studier i statsvetensk
är ännu
och rutiner. Och David
gskolan innan han
David Baas är född i Luleå
nor, ska användas till
började han på Journalisthö på Expressen
och hans
han
vid Stockholms universitet
ner generellt att hans
på Metro. 2007 började
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Läs mer om journalistpristagaren
i Advokaten nr 5 2020.
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för
Han har hatats och hotats
men
sitt journalistiska arbete,
också prisats. Nu får Expressens David Baas Advokatsam
sina
fundets journalistpris för
nazister
envisa granskningar av
och andra extremister.

ordförande redogjorde Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och
ordförande Christer Danielsson gemensamt för utvecklingen under föregående år och under vintern och våren.
Den stora händelsen under
2019 var, enligt Christer Danielsson, att Advokatsamfundet fick
en ny generalsekreterare för första gången på 20 år. Han konstaterade dock att detta redan kändes avlägset, med allt dramatiskt
som hänt i samhället sedan dess.
mia edwall insulander redovisade sedan de rykande färska resultaten av den enkätundersökning
om coronapandemins inverkan
på advokatbyråerna som Advokatsamfundet genomfört bland
advokatbyråerna (se artikel på
s. 12). Mia Edwall Insulander berättade också om andra insatser
som Advokatsamfundet gjort för
att hjälpa advokaterna under
pandemin, bland annat en speciell webbsida där advokaterna
kan hitta fakta och få veta mer
om samfundets arbete.
Christer Danielsson rapporterade om att den nuvarande obligatoriska ansvarsförsäkringen
löper ut vid årsskiftet. De inkomna offerterna ger gott hopp
om att samfundet inte kommer
att behöva höja serviceersättningen under nästa år.
en annan nyhet som presenterades

av ordföranden var att Advokatdagarna, som i år skulle ha
firat tioårsjubileum, ställs in på

Christer Danielsson och Mia Edwall Insulander på det historiska fullmäktigemötet.

grund av pandemin. Inte heller den redan framflyttade Rakelkonferensen kommer att äga
rum i fysisk form. Istället planeras en digital konferens. Stockholm Human Rights Award delas ut som vanligt under hösten,
men utan den stora prisutdelning som brukar hållas i Berwaldhallen.

Christer Danielsson och Mia
Edwall Insulander avslutade
sin föredragning med att ta upp
några av de utmaningar som de
menar att advokatkåren står inför. En av utmaningarna är förtroendet för advokatkåren, som,
enligt Danielsson, är extremt
viktigt för att advokaterna och
Advokatsamfundet ska få beADVOKATEN NR 6 • 2020
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Den digitala närvaron var god
när Advokatsamfundet höll sitt
fullmäktigemöte – det första
via länk – den 11 juni. I Industrisalen i Näringslivets hus,
Stockholm, fanns endast ett
fåtal deltagare, medan de valda
fullmäktige och andra åhörare
medverkade via videolänk.
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IN MEMORIAM

Claës Forsberg
till minne

T

Endast en handfull personer var fysiskt på plats i konferenslokalen.

hålla sin unika ställning i samhället. Andra viktiga utmaningar är rättssäkerheten, access to
justice-frågorna och advokaternas oberoende och självreglering, som allt emellanåt nu ifrågasätts.
tio ledamöter till Advokatsamfun-

fullmäktige

valde
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också

dets styrelse. Nya i styrelsen
är advokaterna Johan Eriksson,
Stockholm, och Christina Griebeler, Frankfurt am Main. Till
ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2020 till
30 juni 2024 omvaldes Börje
Samuelsson, Helsingborg. Advokat Ulrika Borg blev ny ledamot av disciplinnämnden. UÖ

idigare i sommar gick
advokaten Claës Forsberg, Stockholm, bort
efter en tids sjukdom. Han
blev 71 år gammal.
Claës var en hängiven och
engagerad advokat med bred
humanjuridisk inriktning.
Efter studier i Lund och Bologna arbetade han i flera år
i Paris, därefter drev han
verksamhet
i Stockholm
ända till de
sista veckorna före
sitt frånfälle.
Banden till
Frankrike var
starka. Claës
hade filialkontor i Paris och Bryssel och åtog
sig många
ärenden med
fransk anknytning.
Med en uppväxt i ett humanistiskt bildat hem analyserade Claës gärna samtiden
mot en historisk och litterär
bakgrund. Claës hade bestämda politiska åsikter men
diskuterade alla frågor med
stor humor, värme och nyfikenhet och kunde tack vare
detta skapa givande och stimulerande samtal med alla,
oavsett ålder och bakgrund.
Claës älskade advokat
yrket, som möjliggjorde möten med olika slags män
niskor och konkret hjälp till
den enskilde. Hans djupt
kända engagemang gällde i
hög grad även mänskliga rättigheter och han var i drygt
20 år verksam i Advokater
utan Gränser, under lång tid
även dess ordförande. Claës

verkade i många år som rättegångsobservatör och föredragshållare i sydöstra
Turkiet, ett inte helt riskfritt
uppdrag. Claës var dock fullkomligt orädd, såväl i Turkiet som Sverige. Han behärskade konsten att på ett
diplomatiskt sätt föra fram
synpunkter om rättssäkerheten också till
högt uppsatta
företrädare
för de utländska rättssystemen och
förde dialog
om erfarenheterna från
de utländska
rättssalarna
med svenska
aktörer, såväl
Advokatsamfundet som
företrädare
för regeringen och myndigheter.
Han drevs inte av eget rykte eller vinning – kampen för
individen stod främst i hans
liv, oavsett personens ställning eller problemets karaktär. Han arbetade särskilt för
att stötta advokater som själva var utsatta för förföljelse,
så att de i sin tur kunde bistå
sina klienter. Han fick ofta
personliga tack av de främsta människorättsadvokaterna och organisationerna i
Turkiet för att han hade gjort
skillnad.
Claës blev en förebild för
advokater som gränslöst vill
kämpa för rättssamhället –
i stora som små frågor, för
kända och okända personer,
inom riket och utomlands.
Louise Gunvén
Advokat
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Beslut från disciplinnämnden
DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2020

10–15

Medverkan vid inspelning av musik
video; ytterligare beslut från disciplinnämnden i uppmärksammade ärenden.
Sammanfattning av besluten. Hela besluten finns på www.advokatsamfundet.se.
hösten 2019 publicerade media artiklar med rubrikerna ”Dömd rappare spelade in musikvideo i
tingsrätten” och ”Dömd rappare
spelade in musikvideo i rättssal”.
Av artiklarna framgick att en artist hade spelat in en musikvideo

i tingsrätten med advokater som
statister. Vid inspelningen skulle personer som hade medverkat under inspelningen ha stått
på borden, och ordningsvakter
skulle ha reagerat starkt.
Disciplinnämnden prövade

i januari i år frågor hänförliga
till detta. Musikvideon hade då
inte publicerats, och nämnden
fann vid sin prövning inte någon anledning att ifrågasätta att
de uppgifter advokaterna hade
lämnat i sina yttranden om vad
som förekommit vid inspelningen var korrekta. Utredningen visade inte att advokaterna hade
brutit mot god advokatsed och
ärendena föranledde därför inte
någon åtgärd.
Musikvideon har efter nämndens beslut publicerats. Mot

bakgrund härav har nya ärenden initierats i fråga om medverkan vid inspelningen. Nämnden
har nu fattat beslut även i dessa.
Sammanlagt finns sex nya beslut
från disciplinnämnden.
Två beslut rör advokater vars
medverkan vid inspelningen
inte prövats tidigare. Advokaterna har gjort gällande att deras
medverkan inte haft koppling till
yrkesutövningen. Vidare har de
anfört bl.a. att de inte hade tagit
del av den aktuella texten i förväg, att de inte kunnat höra tex-

BIDRAG TILL STUDIER
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
har som ett ändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran
av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Bidrag kan medges till postgymnasiala studier, företrädesvis till vissa kostnader för utbytesterminer vid
utländskt universitet inom ramen för en högskoleutbildning men även andra postgymnasiala studier kan ge
rätt till bidrag. Bidrag kan också medges till fleråriga utbildningar som endast tillhandahålls mot ersättning.
I sådana fall kan dock bidragsbeloppet per termin begränsas. Vidare skall sökanden uppvisa godtagbara
studieresultat för den föregående terminen innan bidrag för en ny termin kan medges.
Sökanden måste vara barn till advokat eller tidigare advokat. Sökanden måste dessutom ha uttömt alla andra
möjligheter till finansiering på egen hand, typiskt sett maximala studiebidrag och studielån samt större egna
tillgångar. Föräldrarnas ekonomi har således ingen betydelse.
Till ansökningshandlingarna skall bifogas komplett ekonomisk redogörelse för sökt studieperiod,
se bifogad mall på hemsidan.
Sänd ansökan per e-post till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se senast den 23 september 2020.
Stiftelsens sekreterare Sara Kihlberg kan nås på tel. 08-459 03 00.
www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/
Sveriges-advokatsamfunds-Understodsfond/
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ten under inspelningen och att
de inte medverkat vid färdigställande av videon.
–  Nämnden har i besluten inledningsvis konstaterat att
deltagandet vid en samlad bedömning måste anses ha haft sådant samband
med advokatverksamhet att
ärendena när det gäller medverkan vid inspelningen, får
prövas mot reglerna om god
advokatsed.
–  Därefter har nämnden redogjort för att en advokat ska

uppträda sakligt och korrekt
samt så att förtroendet för
advokatkåren upprätthålls,
och att det därför är viktigt
att en advokat inför sitt deltagande i olika sammanhang
tar reda på information om
och överväger lämpligheten
av ett eventuellt deltagande.
–  Nämnden uttalar sedan att
advokaterna brustit vad gäller att vidta erforderliga åtgärder inför sin medverkan,
såsom exempelvis närmare
ha undersökt vad videoin-

spelningen skulle komma
att handla om och hur den
skulle komma att användas.
Samma bedömning förekommer i ytterligare ett av de sex
besluten. Men det beslutet rör
även fråga om hur advokaten –
som innefattades i ett av ärendena som nämnden prövade i januari – utformat sina yttranden
i det tidigare ärendet; yttrandena var utformade på ett sätt som
gav intryck av att advokaten inte
skulle ha medverkat vid inspelningen, trots att han hade det.

Advokaten har tilldelats varning.
Övriga tre beslut rör advokater vars medverkan vid inspelningen av musikvideon prövats
tidigare. I dessa har nämnden
konstaterat att advokaternas
medverkan rättskraftigt prövats
genom besluten i januari, och
funnit att vad som framkommit sedan besluten meddelades
inte är av sådan beskaffenhet att
nämnden lagligen kan ändra de
tidigare besluten. Ärendena har
därför inte föranlett någon vidare åtgärd. ¶

EKONOMISKT UNDERSTÖD
Stiftelsen Emil Heijnes Fond
har som ändamål att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor
efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av behövande barn
till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater.
Understöd kan medges till sökanden som tillfälligt har kommit i ekonomiskt trångmål pga större och/
eller oförutsedda utgifter för till exempel tandvård, särskild läkarvård eller liknande.
Periodiskt understöd kan medges till sökanden vars ekonomiska situation är utsatt och som kan
förväntas vara så för överskådlig tid. Periodiska understöd är skattepliktiga för mottagaren.
Till ansökan skall bifogas ekonomisk redogörelse för sökandens ekonomi, inklusive samtliga inkomster,
utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information
som sökanden bedömer ha betydelse, se bifogad mall på hemsidan.
Sänd ansökan per e-post till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se senast den 23 september 2020.
Stiftelsens sekreterare Sara Kihlberg kan nås på tel. 08-459 03 00.
www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/
Stiftelsen-Emil-Heijnes-Fond/
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Beslut från disciplinnämnden forts.
DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2020

16

Advokat hade försökt ingripa i klienternas fria val av ombud. Varning. Beslutet i sin helhet.

BAKGRUND
X var tidigare anställd som biträdande jurist på advokatbyrå I
där A arbetar.
ANMÄLAN
X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 4 oktober 2019, riktat anmärkningar
mot A och anfört i huvudsak
följande.
I juni 2019 sa hon upp sig från
advokatbyrå I. Under hennes tre
månader långa uppsägningstid
kontaktade hon samtliga av sina
klienter och meddelade att hon
skulle byta advokatbyrå. Samtliga klienter utom två valde att
följa med henne till hennes nya
byrå.
Den 19 september 2019 var
hennes sista dag på advokatbyrå I. Hon visade då A vilka klienter som skulle följa med, vilka som skulle stanna kvar samt
vilka ärenden där endast betalning kvarstod. De diskuterade
vad hon skulle göra av de fysiska akterna för ärendena hon
skulle ta med sig till nya byrån.
Hon gick även igenom detta med
byråns paralegal enligt instruktion från A.
På eftermiddagen fredagen
den 20 september, hennes första dag på advokatbyrå II, börjar hennes klienter att kontakta henne då de har fått ett mejl
från A. I mejlet tackar A för att
de har valt advokatbyrå I samt
att de nu kommer få en ny jurist
som kommer att kontakta dem i
början på nästa vecka. Klienter
som har mottagit detta medde50

lande är både klienter som hon
är förordnad rättshjälpsbiträde
till samt ombud till. Under fredagskvällen samt under helgen
blev hon kontaktad av många
klienter då mejlet skapade stor
förvirring hos dem. Hon försökte komma i kontakt med A under
fredagen och helgen men utan
resultat. Efterföljande måndag
återkom A.
Till sin anmälan har hon bifogat det excelark som hon upprättade över sina klienter. Dokumentet visar vilka klienter som
valt att följa med, vilka ärenden som är förordnanden, vilka ärenden som endast inväntar betalning, vilka klienter som
har valt att stanna kvar samt vilken jurist på advokatbyrå I som
tar över ärendena som stannar
kvar. Vidare har hon bifogat det
mejl som klienterna har mottagit från A samt den sms-konversation som hon har haft med A
efter händelsen.
ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som inkom till
Advokatsamfundet den 24 oktober 2019, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak
följande.
Rutinen vid advokatbyrå I,
i samband med att en kollega
slutar, är att aktuella klienter
kontaktas i en gemensam skrift
undertecknad av den ansvarige advokaten och den handläggare som avslutar sin anställning. Detta för att klienten ska
ges möjligheten att välja ombud
i den fortsatta handläggningen.

X informerades om detta förfarande i samband med sin uppsägning i juni, och så skulle ske
i anslutning till hennes avslut i
september månad. Under sommaren valde X att själv kontakta
klienterna i denna fråga, vilket i
och för sig är i sin ordning. Med
hänsyn till vägledande regler om
god advokatsed är det dock en
förutsättning att den ansvarige
advokaten får en tydlig instruktion från klienten om att klienten väljer att övergå till en ny
advokat, och att detta nya ombud övertar ansvaret i handläggningen för det fallet klienterna
avslutar handläggningen vid advokatbyrå I.
Det finns dock otydligheter
i diarieföringen i vissa av de
ärenden som följt med X avseende vem som är ansvarig advokat, vilka är otillfredsställande. I
den dagboksanteckning som exempelvis avser Z finns ingen notering om att klienten går till en
ny advokat, och särskilt inte vem
det nya ansvariga ombudet är.
Av anteckningarna i Y:s ärende
framgår det att klienten ska anlita advokatbyrå III. Nu arbetar
inte X vid advokatbyrå III, utan
det framgår av hennes skrift till
Disciplinnämnden att hon är anställd vid advokatbyrå II. Förutom att uppgifterna i dagboken är
direkt felaktiga är det dock avgörande att det saknas uppgift
om vilken advokat som övertar
ansvaret efter henne i Y:s ärende, och detta är givetvis inte acceptabelt från ett advokatetiskt
perspektiv.
För att få en klarhet i frågan
har klienterna tillskrivits på så
sätt som X redogjort för. I annat fall hade den osäkerhet som
han menar är otillfredsställande
fortsatt vad gäller övergången

av respektive klient och vilken
advokat som numera ansvarar.
Situationen som X beskriver,
att klienter eventuellt känt sig
förvirrade hade enkelt kunnat
undvikas om hon hade följt den
rutin som advokatbyrå I har i
denna situation och gemensamt
med den ansvarige advokaten
tillskrivit respektive klient. Att
så inte skett är som sagt inget att
anmärka över då klienten själv
väljer oavsett advokatbyråns rutiner, men ansvaret för känslan
hos klienterna vilar hos X.
Med hänsyn till att den otillfredsställande situationen kvarstår avser han att kontakta de
klienter som inte avhörts. Ett
alternativt sätt att få denna tydlighet är att den advokat som
numera är ansvarig principal i
ärendena, och har en gällande
fullmakt, tillskriver advokatbyrå I med beskedet att handläggningen har övertagits av denne.
Vilket han menar är en god ordning ur ett advokatetiskt perspektiv och enkelt skulle lösa
situationen.
Till sitt yttrande har A bifogat
dagboksanteckningar avseende
klienten Z och dagboksanteckningarna avseende klienten Y.
ANMÄLARENS GENMÄLE
X har i yttrande som kom in till
Advokatsamfundet den 12 november 2019 vidhållit sin anmälan och tillagt bl.a. följande.
När hon meddelade, i juni
2019, att anställningen vid advokatbyrå I skulle avslutas, gavs
inga instruktioner från A att klienterna skulle kontaktas gemensamt. A uttalade däremot att han
tog för givet att hennes klienter
skulle följa med henne eftersom
det var hon som hanterade ärendena p.g.a. att det var såväl perADVOKATEN NR 6 • 2020
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sonliga förordnanden som rättsskyddsärenden samt att hon var
den enda, vid den tidpunkten,
som arbetade med familjerätt
vid advokatbyrå I. Hon svarade
då med att hon kommer kontakta klienterna i enlighet med god
advokatsed och ge rättsskydds
klienterna ett fritt val. Detta
gjordes sedermera av henne under sommaren 2019, vilket A erkänner var rätt gjort. Klientens
vilja antecknades i excelarket. A
har, i egenskap av principal, på
så vis fått en klar och tydlig uppfattning av klienternas önskan.
Det antecknades vidare i det
tidrapporteringssystem som advokatbyrå I använder att klienterna ”Vill följa med till advokatbyrå III”, vilket A har valt att
lägga stort fokus på i sitt yttrande då hon numera är anställd vid
advokatbyrå II. Den 19 juni 2019
skrevs anställningsavtal under i
advokatbyrå IV där det framgick
att hon var anställd av advokatbyrå IV men skulle arbeta under
namnet advokatbyrå III, som totalt hade tre delägare. I augusti
2019 fick hon veta att advokatbyrå IV brutit sig loss från advokatbyrå III och istället skulle starta
advokatbyrå II. Advokatbyrå II
startades i september 2019 och
hon började dagen därpå. Vid
tidpunkten för tjänsteanteckningen trodde alltså hon att klienterna skulle följa med till advokatbyrå III. A och advokaten i
advokatbyrå IV är därtill f.d. kollegor och har arbetat på samma
byrå och A har hela tiden vetat
att hon skulle börja arbeta hos
advokaten i advokatbyrå IV. A:s
invändning är således utan betydelse för detta disciplinärende.
Att A i samband med sitt yttrande valt att upprätta nya rutiner kan inte ligga henne till last
ADVOKATEN NR 6 • 2020

då dessa upprättats efter anställningens avslut. Hon agerade, på
eget initiativ, helt i enlighet med
Advokatsamfundets vägledande
regler avseende byte av advokatbyrå, i syfte att göra rätt för sig.
Därtill ska det betonas att A inte
ansträngt sig för att upprätta
denna gemensamma skrift, som
han påtalar ingår i rutinen, och
han har inte heller nämnt att det
finns någon rutin överhuvudtaget. Det kan starkt ifrågasättas
att A inte hört av sig till henne
personligen om han ansåg att
det fanns oklarheter i hanteringen vid anställningens avslut. Det
är mycket anmärkningsvärt att A
istället valde, vilket framgår av
tidigare ingivna handlingar, att
tillskriva hennes klienter först
dagen efter att hon avslutat sin
anställning vid advokatbyrå I,
dessutom en fredag ca kl. 17.30.
Om det fanns en tydlig rutin bör
så ha initierats av A under tiden
som hon fortfarande var anställd
vid advokatbyrå I.
När det gäller anmärkningarna på hanteringen av Y:s ärende
är det irrelevant då detta ärende avslutades och arkiverades på
advokatbyrå I och är således ett
ärende som inte följt med henne. Detta framgår tydligt av arkiveringsrutinerna vid advokatbyrå I.
Gällande Z:s ärende har det
av förbiseende inte antecknats
i tidrapporteringssystemet att
hon ville följa med henne, vilket A påpekat. Däremot framgår
det tydligt av det excelark som
tidigare lämnats in till Advokatsamfundet och som A fick ta del
av innan anställningen avslutades vid advokatbyrå I. Tillräckliga åtgärder ska därmed anses
ha vidtagits i detta ärende för att
råda klarhet i klientens vilja.

A betonar att det direkt avgörande, för att hon handlat felaktigt, är att det saknas uppgift om
vilken advokat som övertar ansvaret. Detta är också irrelevant
då det är klientens frihet att fritt
välja ombud, som inte nödvändigtvis behöver vara en advokat.
De advokatetiska reglerna handlar bl.a. om att klienten inte ska
behöva byta ombud för att ombudet väljer att byta arbetsplats.
Det är således utan betydelse om
ombudet i fråga är advokat eller
jurist. Ingen av de berörda klienterna har haft A som advokat
eller ombud och hans namn är
totalt okänt för dem. Hon har
agerat i enlighet med de advokat
etiska reglerna både under sin
tid på advokatbyrå I och vid anställningen på advokatbyrå II.
A skriver avslutningsvis i sitt
yttrande att han har för avsikt
att kontakta klienterna ytterligare en gång i syfte att få klarhet över klienternas önskan. Det
är mycket anmärkningsvärt att
A, än en gång, har för avsikt att
kontakta de klienter där han anser att det råder oklarhet kring
då det dels rör sig om personliga förordnanden, dels klienter
som mer än en gång redogjort
för sin vilja. Det bör vara uppenbart att ett sådant beteende står
i strid med god advokatsed och
kommer att skapa en osäkerhet
hos klienterna. A:s agerande kan
inte tolkas på annat sätt än att
han försöker förmå klienterna
att byta ombud.
Avslutningsvis är det mycket anmärkningsvärt att A far
med flertalet osanningar i sitt
yttrande, inte minst med hänsyn till en advokats skyldighet
att lämna sanningsenliga uppgifter i förhållande till Advokatsamfundet. Med sina osanna

uppgifter smutskastar A en f.d.
anställd biträdande jurist, som
följt samtliga advokatfirmans rutiner som fanns vid tillfället för
anställningens avslut samt de
advokatetiska reglerna. Att A i
samband med sitt yttrande valt
att upprätta nya rutiner kan, som
sagt, inte ligga henne till last.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
När en biträdande jurist, anställd advokat eller delägare
övergår till annan byrå, skall
båda byråerna verka för att klienterna ska få välja om de vill
stanna kvar på den ursprungliga
byrån eller följa med till den nya
byrån. Av utredningen i ärendet
framgår att A i mejl från advokatbyrå I till ett antal klienter har
underrättat dessa om X:s byte
av anställning samt angett vem
på advokatbyrå I som framöver
är ansvarig för deras respektive ärende. Klienterna har dock
inte tillfrågats av A, om de vill
stanna kvar hos advokatbyrå I
eller ej. Detta har skett, trots
att A dessförinnan underrättats
om att klienterna förklarat att de
ville följa med X till den nya byrån.
A har genom sitt agerande på
ett otillbörligt sätt försökt förmå
de berörda klienterna att ompröva sitt ställningstagande och
stanna kvar hos advokatbyrå I.
A har sålunda försökt ingripa i
klienternas fria val av ombud.
Härigenom har A allvarligt åsidosatt god advokatsed.
På grund av vad som förekommit tilldelar nämnden A varning
enligt 8 kap. 7 § andra stycket
rättegångsbalken.
Vad som i övrigt förekommit
i ärendet föranleder inte någon
åtgärd. ¶
51
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Publicering. Advokat hade allvarligt åsidosatt sin
tystnadsplikt och diskretionsplikt. Varning.
Beslutet i sin helhet.

BAKGRUND
Advokat A har på sin hemsida
en presentation av sig själv. Av
presentationen framgår bl.a. följande.
A har varit anlitad i ett flertal
uppmärksammade mål:
Som försvarsadvokat för
[namn], vid nnnnnnnnnnnnnnnnn
tillsammans med advokat B, rö
rande morden på
1) [namn] ([domstol] beslut
[datum], mål nr [mål nr]),
2) [namn] ([domstol] beslut
[datum], mål nr [mål nr]) samt
3) [namn] ([domstol] beslut
[datum], mål nr [mål nr])
Som försvarsadvokat för den
person som frikändes för mord på
en nnnnnnnnnnn i [ort] ([domstol]
dom [datum], mål nr [mål nr]),
där nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnn och

klienten är
därmed helt frikänd ([domstol]
beslut [datum], mål nr [mål nr]).
Som försvarsadvokat för en av
de misstänkta i nnnnnnnnnnnnnnnn
mot [organisation] ([domstol]
dom [datum], mål nr [mål nr]
och [mål nr])
Som försvarsadvokat för en
medlem i [organisation] som
frikändes från grov misshandel
vid en större rättegång rörande
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en konflikt med [organisation]
([domstol] dom [datum], mål nr
[mål nr])
Som försvarsadvokat för
den påstådda huvudmannen i
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ([dom
stol] dom [datum], mål nr [mål
nr])
Som försvarsadvokat för en
medlem i [organisation] som fri
kändes från grov misshandel,
grovt rån och grov skadegörelse
i en av de största nnnnnnnnn rät
tegångarna ([domstol] dom [da
tum], mål nr [mål nr])
Som försvarsadvokat för
den s.k. nnnnnnnnnnnnnnnnn i
”nnnnnnnnn-målet”, nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnn ([domstol]
dom [datum], mål nr [mål nr])
Som försvarsadvokat för den
påstådde skytten som frikändes
för ett mord i [ort] ([domstol]
dom [datum], mål nr [mål nr])
Som försvarsadvokat för en
medlem i [organisation] som fri
kändes från grovt narkotikabrott
([domstol] dom [datum], mål nr
[mål nr])
Som försvarsadvokat för den
påstådda huvudmannen i ett
mål om utpressning och för
sök till grov mordbrand mot
nnnnnnnnnnnnnnnnnn ([domstol]
dom [datum], mål nr [mål nr])
Som försvarsadvokat för

en av de misstänkta i det s.k.
i [domstol]
([domstol] dom [datum], mål nr
[mål nr])
Som försvarsadvokat för en av
de misstänkta huvudmännen i det
största nnnnnnnnnnnnnnn målet i
svensk rättshistoria ([domstol]
dom [datum], mål nr [mål nr]).
Klienten frikändes.
Som försvarsadvokat för en
person misstänkt för mordför
sök. Klienten frikändes av tings
rätten ([domstol] [datum], mål
nr [mål nr])
Som försvarsadvokat för en
person misstänkt för mordförsök
i två fall, grovt narkotikabrott
i två fall, narkotikabrott, grovt
penningtvättsbrott och grovt va
penbrott bl.a. Klienten frikändes
i både tingsrätt och hovrätt från
allt utom det grova vapenbrottet
som han erkänt ([domstol] [da
tum], mål nr [mål nr]).
Som offentligt biträde åt en xårig pojke misstänkt för mord i det
s.k. nnnnnnnnnnnnnnn-målet, där
nnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnn ([domstol], [da
tum], mål nr [mål nr]).
Som försvarsadvokat åt en ung

kvinna misstänkt för medhjälp till
mord och grovt vapenbrott på
[ort] sommaren [år]. Klienten
frikändes från medhjälp till mord
och dömdes endast för grovt va
penbrott ([domstol] [datum], mål
nr [mål nr]).
Som försvarsadvokat åt en per
son som påstås vara medlem i den
s.k. ”nnnnnnnnnnnnn”, som dömts
för ett grovt vapenbrott ([dom
stol], [datum], mål nr [mål nr]).
Som försvarsadvokat åt en per
son som påstås vara medlem i
grupperingen ”nnnnnnnnnnnnnnn”,
misstänkt för grovt vapenbrott
och grovt häleri. Klienten blev fri
känd från det grova vapenbrot
tet ([domstol], [datum], mål nr
[mål nr]).
ADVOKATENS YTTRANDE
A har i en skrivelse, som inkom till Advokatsamfundet den
1 mars 2020, yttrat sig över sin
hemsida och i huvudsak anfört
följande.
Han har aldrig ens reflekterat över att innehållet på den
refererade sidan skulle strida
mot VRGA, då det endast utgörs av en beskrivning av hans
bakgrund, hans intressen och
en sammanställning av domar
utan namngivande av klienten.
Han har sett det som en presentation av vem han är och vad han
åstadkommit i form av en meritlista, vilket torde vara synnerligen vanligt förekommande
bland advokater, om än i varierad form.
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Efter att ha granskat kommentarerna till VRGA är det enda
som han kan hitta som förefaller beröra innehållet på sin
sida det som anges på sidan 8
under punkten 2.2.2. ”En advokat är skyldig att iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter.” I kommentaren anges
följande. ”Uppgifter som har anförtrotts advokaten inom ramen
för advokatverksamheten eller
som advokaten i samband därmed fått kännedom om kan enligt styrelsens mening omfattas
av diskretionsplikten, även om
uppgifterna inte omfattas av
advokatens tystnadsplikt. Som
exempel på uppgifter som omfattas av diskretionsplikten kan
nämnas domar, beslut, artiklar i
media och andra offentliga dokument.”
En första omständighet som
är av vikt är att ingen av uppgifterna på sidan har anförtrotts
honom inom ramen för advokatverksamheten och det är inte
heller något som han därmed
fått kännedom om. Som han
läser kommentaren åsyftar den
information som klienten lämnat till advokaten eller som denne fått kännedom om vid utförandet av uppdraget i form av
domar, beslut, artiklar i media,
inte det som är resultatet av advokatens utförande av uppdraget.
Värt att notera är att det i hans
fall rör sig om brottmål och inte
civilmål, där han varit förordADVOKATEN NR 6 • 2020

nad som offentlig försvarare och
inte anlitad som privat ombud.
Han har inte namngivit en enda
person. Samtliga domar som
är refererade i förteckningen
har rönt stor uppmärksamhet i
riksmedia där även hans namn
har angetts i samband med målen och han har i de flesta fallen, men inte alla, intervjuats
av journalister. Hans namn har
angetts i samband med målet i
såväl åtal som dom i offentliga
handlingar. Klienterna har samtyckt till att han yttrat sig i media och dessutom begärt att han
skulle föra fram deras position
offentligt.
Synsättet att det skulle strida
mot VRGA att en advokat anger
att den företrätt en icke namngiven person i ett specifikt mål
väcker frågor.
1. Kan en brottmålsadvokat
besvara frågor från journalister
rörande offentliga förordnanden
om det anses strida mot VRGA
att bekräfta att man företräder
klienten?
2. Är det skillnad på om det
görs i skrift i egen publikation
(exempelvis på advokatbyråns
”hemsida”), i skrift, av annan, i
annans publikation men då uppgiften ändå kommer från advokaten (exempelvis då advokaten
citeras av TT)?
3. Gäller detta även vid intervjuer i videoformat om det ställs
frågor till advokaten om ett känt
mål där advokaten företrätt en
specifik klient? Hur hänger det

ihop med alla intervjuer som
görs med advokater i söndagsintervjuer i P1, SVT och andra
seriösa kanaler?
4. Är det någon skillnad på ett
omnämnande på en hemsida och
på sociala medier t.ex. Facebook
och Instagram?
5. Får en advokat hålla föredrag utifrån ett uppmärksammat
mål eller är inte det heller tillåtet eftersom advokaten då kopplas till klienten?
6. Hur ser advokatsamfundet på att en av medlemmarna
i disciplinnämnden har liknande referenser på sina hemsidor?
På vilket sätt skiljer det sig från
hans förteckning (bortsett från
att A har fler fall?)
I samtliga fall som angetts
ovan kommer uppgiften att advokaten varit ombud i ett specifikt fall att finnas kvar på Internet eller annan media och vara
sökbar information.
Han har svårt att se att det
skulle vara allvarligare att presentera informationen på det
sätt han valt att göra jämfört
med att informationen finns i en
mycket stor mängd artiklar, intervjuer och dokumentärer med
långt mer detaljerat innehåll än
det han angett.
A har lämnat in utdrag från
advokat X:s hemsida.
ÄRENDETS FORTSATTA

HANDLÄGGNING

Vid sammanträde den 16 april
2020 beslutade Advokatsamfun-

dets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband
med underrättelsen av beslutet
bereddes A tillfälle att yttra sig.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Av utredningen framgår att A
publicerat namn på en tidigare klient i brottmål avseende
mord, namn på målsägandena
samt uppgifter om hovrättens
beslut och målnummer. Därutöver har A i ett stort antal fall
även publicerat uppgifter om
tidigare klienter i brottmål och
om målsägande som varit motparter, med uppgift om målnummer och beslut.
Den omständigheten att en
klient lämnat medgivande till
att klientens advokat uttalar sig
i media under, eller i nära anslutning till, en aktuell brottmålsrättegång eller annat rättsligt
förfarande, kan enligt nämndens mening inte tas till intäkt
för att klienten har givit advokaten tillåtelse att långt därefter lämna ut uppgifter om dessa
uppdrag, på ett sådant sätt att
klienten, målsäganden eller
andra kan identifieras. A har
inte ens påstått att han har erhållit klienternas tillåtelse att
göra så.
Genom vad som förevarit har
A allvarligt åsidosatt sin tystnadsplikt och diskretionsplikt.
Nämnden tilldelar därför A
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. ¶
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Offentlig försvarare. Varning. Beslutet i sin helhet.

BAKGRUND
Advokaten A har varit offentlig
försvarare för klienten X.
Advokatsamfundet har fått del
av Åklagarmyndighetens begäran om entledigande av A från
uppdraget, samt A:s yttrande till
tingsrätten.
I begäran om entledigande
står bl.a. följande.
A har allvarligt åsidosatt vad
som åligger honom enligt upp
draget som offentlig försvarare
genom att utan rättens tillstånd
enligt 21 kap. 6 § 3 st. rättegångs
balken sätta en person som inte
är advokat och som dessutom är
dömd för grovt narkotikabrott,
i sitt ställe att utföra uppdraget
som offentlig försvarare.
Torsdagen den 7 november
2019 greps och anhölls X så som
på sannolika skäl misstänkt för
grovt vapenbrott i Z-stad samma
dag. Gripandet av X var del av en
större aktion riktad mot ett flertal
personer i Z-stad misstänkta för
bl.a. grovt narkotikabrott.
I samband med att X delgavs
misstanke om brott begärde han
att en offentlig försvarare skulle
förordnas för honom och fram
förde önskemål om att en B verk
sam i V-stad skulle förordnas för
honom. Det kunde konstateras
att det verkade finnas en B verk
sam i V-stad på advokatbyrån,
Advokatfirman, men att hon inte
var advokat. Detta angavs i den
framställan om offentlig försva
rare som gavs in till tingsrätten
samma dag som ovan.
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Under dagen den 7 november
fick åklagare beskedet att advo
kat A från Advokatfirman förord
nats för X.
Fredagen den 8 november fick
åklagaren av utredningspersona
len information om att B under
förmiddagen besökt X i tre tim
mar i arresten.
Förhör med X var planerat till
lördagen den 9 november. Inför
förhöret fick åklagaren informa
tion om att A meddelat att B skul
le inställa sig vid förhöret i hans
ställe. Åklagaren fick samtidigt
information om att B tidigare
var dömd för ett antal brott, där
ibland grovt narkotikabrott i Zstad. Mot bakgrund av detta för
klarade åklagaren att B inte skulle
tillåtas närvara vid förhöret.
Vid genomgång av domen mot
B avseende grovt narkotikabrott
(tingsrätten mars 2010, hovrätten
juni 2010) kunde åklagaren kon
statera att hon är dömd för ett
grovt narkotikabrott med kopp
lingar till en mc-klubb, att det i
domen förekommer flera grovt
kriminella personer med olika
grad av koppling till B och att
hon då hon satt häktad försökt
smuggla ut meddelanden i syfte
att förmå mc-klubben att ordna
fram en person som oriktigt skulle
ta på sig det straffrättsliga ansva
ret för den aktuella narkotikan.
Vid kontroll med tingsrätten
den 12 och 13 november har åkla
garen erhållit besked om att nå
gon begäran om substitution från
A inte inkommit.

I sitt yttrande till tingsrätten
har A anfört i huvudsak följande.
Han delar åklagarens uppfattning att han ska entledigas från
sitt uppdrag och att en annan advokat ska förordnas i målet. Han
delar dock inte skälen som åklagaren har redogjort för.
Han blev förordnad i målet
strax före veckoslutet och fick
kännedom att detta är första
gången som klienten var frihetsberövad och att dennes maka var
höggravid. Hon födde samma
natt som klienten blev frihetsberövad.
Med anledning av andra åtaganden kunde han inte besöka
klienten omgående. Hans biträdande jurist B fick i uppdrag att
besöka honom på arresten. Under fredagen fick han besked att
förhör skulle hållas med klienten under lördagen. Han förklarade för utredaren att han inte
hade möjlighet att fysiskt ta sig
till Z-stad med så kort varsel
men att hans biträdande jurist,
som befann sig i Z-stad, kunde
medverka under förhöret. Först
under lördagen fick han beskedet att detta inte godtogs. Han
frågade om orsaken till detta men blev hänvisad till kammaråklagaren. Han samtalade i
telefon med åklagaren och han
sa att det enda skälet till varför detta inte godtogs var för att
hans biträdande jurist B inte var
advokat och åklagaren önskade
att endast han själv eller någon
annan advokat skulle medverka
vid förhör. Något annat skäl redovisades inte för honom vid
nämnda samtal. Han ordnade
så att han kunde medverka vid
polisförhöret via telefon och dagen därpå, dvs. på söndagen, be-

sökte han klienten personligen
på arresten och deltog även vid
häktningsförhandlingen. B har
inte haft kontakt med klienten
efter samtalet mellan honom
och åklagaren.
Han har haft kännedom om
att B har varit dömd för snart
10 år sedan. Han har dock inte
haft kännedom om de detaljer
som har redogjorts för av åklagaren i slutet av åklagarens skrivelse. Före B:s anställning på advokatfirman arbetade hon på en
välrenommerad advokatbyrå. B
dementerar att hon har försökt
att smuggla ut meddelanden i
syfte att förmå annan att ta på
sig skulden.
Oavsett det ovan anförda finner han att det inte är lämpligt att han kvarstår som offentlig försvarare i målet. Eftersom
hans klient förnekar brott och
är misstänkt för allvarlig brottslighet. Klienten förtjänar en
rättvis prövning och utan att
åklagaren ska känna farhåga att
restriktioner har brutits. För att
klienten inte ska drabbas menligt av vad åklagaren har anfört
i sin skrivelse anser han att en
annan advokat ska förordnas i
målet.
ADVOKATENS YTTRANDE
A har den 28 januari 2020 inkommit med ett yttrande där det i
huvudsak anges följande.
Med anledning av tidsnöd saknade han möjlighet att inhämta
rättens tillstånd att sätta någon
annan i sitt ställe vid besök av
klienten fredagen den 8 november 2019. I samband med förordnandet fick han information att
klienten var anhållen och misstänkt för grovt vapenbrott. Det
ADVOKATEN NR 6 • 2020
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nämndes ingenting vid detta
läge att målet hade kopplingar
till ett annat mål rörande grovt
narkotikabrott. Vidare fick han
information att klientens maka
var höggravid, att klienten själv
hade fast anställning hos kommunen, att han sedan tidigare
inte hade varit frihetsberövad
och att hans psykiska mående
var skört.
Under dessa omständigheter
beslutade han att biträdande juristen B skulle besöka klienten
på arresten i Z-stad. Detta för att
klienten inte skulle lida ett alltför stort men. Mötet skulle vara
kurativt och han gav sin biträdande jurist instruktion om att
klienten skulle informeras om
sina minimirättigheter. Besöket ägde rum under hans tillsyn
och hans ansvar. Han var även
i kontakt med förhörsledaren
under fredagen angående när
förhör skulle hållas. Det var till
en början oklart, dock fick han
så småningom besked att förhör skulle hållas lördagen den
9 november 2019. Med anledning av andra åtaganden meddelade han förhörsledaren att han
inte kunde medverka vid förhör
på plats aktuell dag men att hans
biträdande jurist B skulle kunna
närvara i hans ställe. Detta i syfte att få till en snabb och effektiv prövning av brottsmisstanken, särskild mot bakgrund av
att hans klient var oskyldig och
att klienten sedan tidigare inte
hade varit frihetsberövad. Förhörsledaren meddelade honom
samma dag, dvs. fredagen den
8 november 2019, vid kl. 15.02
att detta gick bra. Därefter antog han att det inte fanns komplikationer och att lösningen var
ADVOKATEN NR 6 • 2020

invändningsfri från såväl förhörsledare som förundersökningsledare.
Dagen därpå, dvs. lördagen
den 9 november 2019, vid kl. 12.21
blev han meddelad av förhörsledaren att åklagaren inte godkände att hans biträdande jurist B
skulle medverka vid aktuellt förhör. Omgående tog han kontakt
med förundersökningsledaren
per telefon men fick ingen annan förklaring än att han önskar
att en advokat ska vara närvarande. Han ordnade att han kunde
ta förhöret per telefon under lördagen eftersom han befann sig i
V-stad och dagen därpå var han
själv närvarande vid häktningsförhandlingen i Z-stad och hade
även ett personligt möte med
klienten innan dess.
Han har vidtagit erforderliga
åtgärder efter sitt samtal med
förundersökningsledaren. För
honom var det oklart varför förundersökningsledaren motsatte
sig substitutionen under förhöret trots hans initiala samtal med
honom. Förundersökningsledaren nämnde ingenting om att
hans biträdande jurist skulle
vara olämplig. Han blev överraskad när åklagarens skrivelse
kommunicerades med honom
via domstolen eftersom åklagaren inte hade tagit upp något
av detta vid deras telefonsamtal
under lördagen den 9 november
eller vid häktningsförhandlingen dagen därpå. I sammanhanget vill han även nämna att det
inte är ovanligt att biträdande
jurister eller biträdande advokater medverkar vid polisförhör även om utgångspunkten är
att rättens tillstånd ska inhämtas. I vanliga fall brukar detta ske

i samråd med förhörsledaren. I
förevarande fall underrättades
förhörsledaren men med anledning av tidsnöd inhämtades inte
tingsrättens godkännande. Givetvis hade det varit att föredra
att rättens godkännande hade inhämtats.
Vad gäller B:s lämplighet kan
följande nämnas. Han har inte
haft anledning att misstro att B
skulle vara olämplig vid något
tillfälle under den period som
hon har arbetat hos honom.
Hon har under sin tjänstgöring
inte visat något som tyder på att
hon inte skulle följa god advokatsed eller vara olämplig av någon annan anledning. Därutöver
i samband med hennes anställning kontaktade han hennes förra arbetsgivare, advokat C, som
lämnade goda vitsord. Under
intervjuförfarandet berättade B
självmant för honom att hon för
nästan tio år sedan hade blivit
dömd för narkotikabrott. Han
såg detta som att hon inte dolde
något. Omständigheterna i detalj
redogjordes inte närmare.
Han har således inte före förundersökningsledarens
skrivelse i förevarande ärende läst
tingsrättens eller hovrättens avgöranden eller haft kännedom
om de omständigheter som redogörs för i åklagarens skrivelse. Han har inte haft kännedom
att det då har funnits kopplingar
till mc-klubb eller att meddelanden hade ”smugglats ut”. I sammanhanget vill han betona att
domen från hovrätten är från
sommaren 2010, dvs. nästan tio
år sedan. Han tror inte att B är
samma person som hon var då.
Hon var endast 20 år vid aktuell gärning. Som nämnts ovan

har B under sin anställning hos
honom inte visat några sådana
tecken som skulle tala för att
hon skulle vara olämplig. B har
sonat sitt straff och förtjänar en
andra chans i livet.
Vad gäller hans tillstyrkande
att han skulle entledigas från
uppdraget så gjordes det utifrån vad som han ansåg skulle
vara i linje med klientens bästa.
Han ville undvika en situation
där vad som antyddes i förundersökningsledarens skrivelse
skulle ”spilla över” på klienten
på så sätt att han skulle få en
sämre möjlighet till framgång.
Därför tillstyrkte han.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Vid sammanträde den 5 mars
2020 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband
med underrättelsen av beslutet
bereddes A tillfälle att slutföra
talan. A har den 16 april anfört
att han inte har något ytterligare
att tillägga.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Av utredningen, däribland A:s
egna uppgifter, framgår att A
åtagit sig uppdraget som offentlig försvarare utan att i vart fall
inledningsvis ha haft möjlighet
att fullgöra detta samt att han
förtigit det förhållandet. Vidare framgår att han utan rättens
tillstånd satt den biträdande juristen B, som inte är behörig att
utföra uppdraget, i sitt ställe.
Härigenom har A allvarligt brutit mot god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A en
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. ¶
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SAMFUNDET

NY ADVOKAT: STOJAN ARNERSTÅL

Forskarutbildningen tränar upp förmågan att hitta bra argument
Vilken nytta har du som advokat
av din forskningsbakgrund?
– Många av de ärenden som
vi hanterar är komplexa och
kräver hög grad av noggrannhet och analysförmåga. Forskarutbildningen innebär en
utmaning som tränar upp förmågan att hitta bra argument
eller kreativa utvägar på rättsliga problem. Som forskare är
man därför van vid att hantera många alternativa abstrakta
utfall, ofta på en nördigt teoretisk nivå. Jag tror generellt att
den rättsliga utvecklingen mår
bra av att fler akademiker byter till praktiker- och domarspåret, liksom att den akademiska världen skulle berikas
av att fler advokater valde att
byta bana och bidra med fler
perspektiv.

Stojan Arnerstål började sin
yrkesbana på affärsjuridisk
advokatbyrå, men har tillbringat
nära tolv år i den akademiska
världen som forskare, docent
i civilrätt och föreståndare
för Institutet för immaterial‑,
marknads‑ och konkurrensrätt
(IMK) vid juridiska fakulteten,
Uppsala universitet.
Nu har han återvänt till
advokatbranschen som
IP-expert på Advokatfirman
Vinge och blev advokat den
11 juni 2020.
Varför har du valt att återvända
till advokatbyråvärlden?
– Forskning och undervisning är väldigt givande och
kul, men jag saknade det tempo
och den gemenskap som finns
på en byrå. Jag var också väldigt nyfiken på möjligheten att
få arbeta i Vinges supertrevliga och duktiga immaterialrättsgrupp.
Vad är det som lockar med att
arbeta på advokatbyrå?
– Arbetsuppgifterna är mer
direkta, med konkreta problem
som behöver hanteras. Arbetet

 YA LEDAMÖTER
N
DEN 11 JUNI 2020
Nils Alvång, Roschier Advokatbyrå
AB, Stockholm
Sofia Andersson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Stojan Arnerstål, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Gabriella Behm, Hestra Advokatbyrå AB, Stockholm
Tor Bergkvist, Advokatfirman VICI
AB, Lund
Louise Berlin, Walthon Advokater
AB, Stockholm
Patrik Budde, Grönvall & Partners
Advokatbyrå KB, Landskrona
Jonathan Cantillana, Advokat
firman Avans AB, Stockholm
Rickard Carrick, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Malmö
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görs också ofta i nära samarbete med skickliga kollegor. Ju-

Oskar Ceréus, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm
Markus De Basso, Advokatbyrån
De Basso Brothers AB, Stockholm
Mårten Edenroth, advocat.se ADVOKATSKEPPET AB, Stockholm
Kristin Eickhoff, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Malmö
Khalil El-Ghazzi, Juridiska Byrån
VITA AB, Malmö
Anna Eriksson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Pontus Etéus, Advokatfirman
Lindahl KB, Göteborg
Oscar de Faire, Ejder Advokatbyrå
AB, Göteborg
Maria Hagberg Forss, Hagberg
Forss Juridik AB, Stockholm
Mathilda Göransson, Advokatfirman
Sweger & Boström KB, Stockholm
Patrik Holgersson, Advokatbyrån
Sjöström & Partners AB, Växjö

ridisk forskning är annars ett
ganska ensamt yrke.

Oscar de Hoog, Engström & Hellman Advokatbyrå AB, Göteborg
Karina Johansson, Advokatfirman
Thorbjörn Lundin AB, Katrineholm
Michael Karlsson, Better callson
AB, Helsingborg
Madeleine Kristoferson, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm
Malin Kulander, Advokatfirman
Glimstedt Kalmar HB, Kalmar
Rikard Lemming, Cirio Advokatbyrå
AB, Stockholm
Jonas Lenhammar, Advokatfirman
Lindahl KB, Uppsala
Anina Liebkind, Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB, Stockholm
Sofi Linderot, Advokatfirman VICI
AB, Lund
Jon Stenlund Lindgren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm

Vad är det bästa med att vara
advokat?
– Jag har nog inte riktigt
haft tillfälle att reflektera över
detta. Det dagliga arbetet har
inte förändrats särskilt mycket, samtidigt som det ju självklart har förändrats enormt under våren.

Vendela Lindström, MundeAhlberg
Advokatbyrå KB, Göteborg
Niklas Mårtensson, Advokatfirman
Bergmyr & Partners HB, Malmö
Anja Norderyd, Foyen Advokatfirma KB, Göteborg
Anna Nordlander, Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm
Nathalie Palm, Adding Advice
Advokatbyrå AB, Stockholm
Sarah Pedersen, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö
Jessica Rudholm Pilwind, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Shalaw Rahem, Lewis Langley &
Partners Advokatbyrå HB, Stockholm
Bruno Ranestål, Advokatbyrån
Akay & Ranestål AB, Uppsala
Helena Rosberg, Altrium Advokatbyrå AB, Uppsala
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SAMFUNDET
Rum uthyres på
advokatbyrå i Stockholm
REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2020/0514 Promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda
R-2020/0523 Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet
R-2020/0641 Betänkandet Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer
effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7)
R-2020/0660 Betänkandet Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)
R-2020/0726 Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)
R-2020/0734 Betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)
R-2020/0816 Promemorian Omvänd skattskyldighet vid omsättning av
vissa varor och tjänster
R-2020/0859 Föreskrift (UHMFS 2020:1) om insamling av uppgifter för
statistikändamål
R-2020/0861 Föreskrift (UHMFS 2020:2) om upphandlings-ID
R-2020/0865 Promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
R-2020/0875 Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till
Budapestkonventionen
R-2020/0959 Promemorian Skattereduktion för installation av grön
teknik
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.
Erik Sandin, Inger Sandins
Advokatbyrå, Vårgårda
Eric Selander, Foyen Advokatfirma
KB, Stockholm
Josefine Sjöholm, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Göteborg
Hanna Sonning, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Göteborg
Siri Swedborg, Advokathuset
Brämberg & Rydén AB, Lund
Carl Svensson, Real Advokatbyrå
Aktiebolag, Stockholm
Johanna Thulin, Advokatfirman
VICI AB, Lund
Emelie Carmhagen Wernoff,
Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala
Mattias Widlund, Skarp Advokatbyrå AB, Stockholm
Kim Zakrisson, Visioner Advokatbyrå AB, Nybro
Therese Åkerlund, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Emma Bliman Blomstervall,
Stockholm, 18 maj 2020
Filip Brosset, Stockholm, 3 maj
2020
Annica Daleby, Stockholm, 24 maj
2020
Karin Engström, Stockholm, 1 maj
2020
Elin Holm, Stockholm, 31 maj
2020
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Mikael Karlsson, Göteborg, 31 maj
2020
Katarina Lindgren, Stockholm,
5 juni 2020
Ida Odelius, Göteborg, 31 maj 2020
Anna Elisabeth Petersson, Stockholm, 31 maj 2020
Emmy Pettersson, Stockholm,
18 maj 2020
Nicole Trinh, Stockholm, 18 april
2020
Ignacio Vita Uriarte, Stockholm,
27 april 2020
 PPHÄVNING AV
U
EU-REGISTRERING
Sebastian Wiik, Stockholm, 8 juni
2020
AVLIDNA LEDAMÖTER
Claes Borgström, Stockholm,
15 maj 2020
Anders Guldstrand, Helsingborg,
16 december 2019
Lars-Erik Juth, Stockholm, 13 april
2020
Martin Lundgren, Stockholm,
11 mars 2020
Bertil Molle, Stockholm, 21 mars
2020
Peter Morawetz, Lissabon, Portugal, 15 maj 2020
Anders R. Öhman, Djursholm,
9 maj 2020

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se

Advokat Maarit Eriksson
AB hyr ut tre lediga rum
på Styrmansgatan 4.
Rummen är ca 12–18
kvm och kan hyras ut var
för sig eller gemensamt.
Telefon: 08 – 24 92 65
info@advokatme.se

ADVOKATFIRMAN OTTO & CO
Erbjuder rum och del i modernt, ljust kontor för advokat,
”all-inclusive”, med trevlig arbetsmiljö och bra villkor.
Söker biträdande jurist, med kompetens och särskilt
intresse för ekonomisk familje-, fastighets- samt
processrätt och som gärna arbetar i team.
www.ottoadvokat.se • Stora Nygatan 75, Malmö • 040-23 04 12

LEGAL SERVICES, VISA,
IMMIGRATION, WORK PERMITS,
INTERNATIONAL PROBATE,
WILLS, INHERITANCE, ESTATE

FOR ALL YOUR
LEGAL NEEDS
Contact:
The Law Offices of
Jan G. Johansson
Tel: 212-517-2750
Email: JJlaw@msn.com
30 Years of providing legal service to the
American-Scandinavian Community
VI TALAR SVENSKA
360 E 72nd Street, Suite A1500
New York, New York 10021
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TILL SIST

Om mordet på Olof Palme
ter Peterson till SVT att han var ”positiv till att kunna
en majkväll 1985 står jag precis intill statsminister Olof
presentera vad som hänt kring mordet och vem som är
Palme framför Universitetshuset i Uppsala. Statsminisansvarig för det”. Senare meddelades att det skulle ske
tern småpratar med sin spanske kollega Felipe Gonzápå en presskonferens den 10 juni.
lez. Inga avspärrningar, inga kontroller av väskor, inga
Med en sådan teaser var det inte att undra på att insynliga livvakter. Vilket ärende de två regeringscheferna
tresset för vad åklagaren skulle ha att säga var stort, och
hade i Uppsala har jag glömt. Däremot minns jag att jag
jag skulle tro att de flesta av er gjorde som jag, satt framtänkte: Hur kan Palme – och González! – vara så oskydför teven den där junidagen.
dade?
För egen del var jag övertygad om att utredningen
Nio månader senare, lördagsmorgonen den 1 mars
hade fått fram ny bevisning, kanske till och med mord1986, väcks jag av min pappa med budskapet att Olof
vapnet. Som bekant hade dock Krister Peterson ingen ny
Palme är mördad. Jag var då lokaltidningsreporter i en
bevisning. Det som redovisades var endast
kommun som i decennier hade styrts av
en teori byggd på en analys av material som
Palmes parti. Helgen tillbringade jag med
funnits i utredningen sedan den allra föratt skriva artiklar till måndagstidningen om
sta tiden. Det gick inte – som det sades – att
reaktionen på mordet. Chock och förstämDETTA HADE
”komma runt” Skandiamannen.
ning.
VARIT OLYCKLIGT
Som vår generalsekreterare och flera anDen 27 juli 1989 är jag på plats i Stockholms tingsrätt när tingsrätten meddelar
ÄVEN OM MAN PÅ dra kollegor framhöll när de kommentedom i målet mot Christer Pettersson. Under
GODA GRUNDER rade presskonferensen var det synnerligen
olyckligt att åklagaren i praktiken pekade ut
terminerna är jag juridikstudent men denna
KUNDE ANTA
Skandiamannen som mördaren utan att densommar arbetar jag som reporter på SvensATT SKANDIAne – som ju är död sedan länge – har någon
ka Dagbladet och har skickats till Rådhuset
för att skriva om domen.
MANNEN BEGÅTT möjlighet att försvara sig.
Detta hade varit olyckligt även om man
Som alla minns dömde tingsrätMORDET.
på goda grunder kunde anta att Skandiaten Pettersson för mordet. UtMEN DET KAN
mannen begått mordet. Men det kan man
gången dikterades av nämndeMAN INTE,
inte, menar jag. Efter att ha lyssnat på den
männen; juristdomarna ville
mycket ingående analys av caset mot Skanfria. Min artikel i tidningen
MENAR JAG.
diamannen som juridikprofessorn Chrisdagen efter slutade så här:
tian Dahlman och vår advokatkollega Per
”Christer Pettersson skall
E. Samuelson i somras redovisade i en podcast (”Öppet
överklaga den fällande domen till Svea
fall” – lyssna på den!) är jag övertygad om att han inte
hovrätt. Där är juristdomarna i majoritet.”
är mördaren. De sammanfattade sin analys med att det
Det var förstås ett sätt att säga – utan att
nästan står bortom allt rimligt tvivel att Skandiamannen
skriva det rent ut – att detta inte kommer
inte begått brottet.
att stå sig i hovrätten. Och det gjorde
det ju inte heller – senare samma år
frikände hovrätten Pettersson.
mordet kommer att förbli olöst. Och jag undrar om möjligheterna att lösa det inte gick förlorade redan under
utredningens första år, när en polisiärt helt oerfaren
sedan gick det nästan 30 år innan
person, Hans Holmér, ägnade nästan all tid och utredjag på nytt ordentligt intresseningskraft åt ett spår helt utan förankring på brottsplatrade mig för mordet. Det var när
sen och bara byggt kring teorier om motivet för att mörjournalisten Thomas Pettersson
da Olof Palme, kurdspåret. Det var där det gick snett,
sommaren 2018 lanserade teorin
och sedan blev det försent.
att Palme hade mördats av den
så kallade Skandiamannen. Det
skedde i en artikel i tidskriften
Filter och senare, mera utförligt, i en bok. Efter att ha läst
artikeln minns jag att jag tänkte, ja, så här var det kanske.
I februari i år sade så förChrister Danielsson
undersökningsledaren KrisOrdförande i Sveriges advokatsamfund
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AKTIEBOLAGSLAGEN, DEL I-III
inkl suppl 15

ÅTERVINNING ENLIGT 4 KAP.
KONKURSLAGEN, 3U

OMEDELBART OMHÄNDERTAGANDE AV BARN OCH UNGA, 1U

Sten Andersson, Svante Johansson,
Rolf Skoog
ISBN: 978-913902218-3

Hans Renman
ISBN: 978-913902132-2

Carl-Gustaf Tryblom,
Tomas Törnqvist, Caroline Hellström
ISBN: 978-913911680-6

MARKNADSFÖRINGSRÄTTEN
Svensk och europeisk
marknadsrätt 2, 2U

NYTT JURIDISKT ARKIV, AVD. I
INBUNDEN ÅRGÅNG 2019
Rättsfall från Högsta domstolen

NYTT JURIDISKT ARKIV, AVD. II,
INBUNDEN ÅRGÅNG 2019
Tidskrift för lagstiftning m.m.

Ulf Bernitz
ISBN: 978-913920951-5

ISBN: 978-913902196-4

ISBN: 978-913902200-8

TAKEOVER, 3U

FINANSIELL EKONOMI
FÖR JURISTER, 1U

RODHES AKTIEBOLAGSRÄTT, 26U

Daniel Stattin
ISBN: 978-913902305-0

Adri De Ridder
ISBN: 978-913901595-6

Rolf Skog
ISBN: 978-913902259-6

Slaget om
framtidens jurister
har börjat.
Nu släpper vi rapporten Framtidens jurist 2020
om krav, drivkrafter, transformation och utmaningar
i juristbranschen
nj.se/framtidensjurist

