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”Det är inte svårt att starta en podd. Kom på en idé, skaffa utrustning, pake-
tera på ett snyggt och bra sätt. Sedan är det bara att köra.”  carl fhager, advokat
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REDAKTIONEN

under senare tid har samhällsdebatten till stor del handlat om de 
allvarliga problemen med gängkriminalitet, skjutningar, organi
serad brottslighet och släktbaserade nätverk i så kallade klaner.

Reaktionerna har skiljt sig åt. Somliga säger sig inte ha sett 
eller känt till omfattningen av problemen. I andra kretsar rå
der en närmast apokalyptisk stämning. Men problemen är 
långt ifrån okända. Medier, myndigheter, forskare och debat
törer har gång på gång varnat under åren som gått.

i tidskriften advokaten har vi vid olika tillfällen beskrivit den 
bekymmersamma utvecklingen. Per Brinkemo beskrev på 
Advokatdagarna 2016, i Advokaten nr 9, krocken mellan klan
samhällen och staten. Han underströk att klansamhällen är 
den vanligaste samhällsformen i hela världen. ”Vi är så ma
rinerade i stat att vi har svårt att se de samhällssystem som 
råder i omvärlden. Vi tror att vi är helt normala, men vi är 
extrema i en internationell kontext”, sa Brinkemo, som kon
staterade att Sverige under lång tid varit dåligt på att guida 
dessa människor in i vårt sätt att leva. ”Det har varit tabu att 
tala om klansamhällen. Integration har bara handlat om att 
komma i arbete. Ja, det är viktigt, men det finns saker bortom 
det också. Förstår man det förstår man också mycket annat 
som sker, både i omvärlden och här i Sverige”, sa Brinkemo.

och redan för tio år sedan tog vi i Advokaten, nr 7 2010, upp hur 
polis, åklagare, medier och politiker beskrev den organise
rade brottsligheten som ett snabbt växande samhällshot. Re
portaget visar att dagens debatt om det kriminella hotet mot 
samhället är sig ganska lik och långt ifrån ny. Även många av 
de enkla lösningarna, mer och hårdare tvångsmedel, är sig 
ganska lika.

Advokaternas arbetsuppdrag både som försvarare och 
målsägandebiträde påverkas och kompliceras i den här tillva
ron. Redaktionen lär ha all anledning att fortsätta att rappor
tera om utvecklingen.

Tom Knutson
Chefredaktör 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

den rättspolitiska debatten har länge gått i en repressiv 
riktning. På senare tid tycks hastigheten i denna för
skjutning ha accelererat betänkligt. Var och varannan 
dag framställs förslag på lagändringar som till exempel 
innebär hårdare straff, nya brottsrubriceringar och änd
rade processuella regler. Det hör till debat
tens natur att framhålla enbart de delar som 
talar för den egna ståndpunkten. Riskerna 
med att många säger samma sak utifrån ett 
ensidigt perspektiv är dock att de nackdelar 
som kan finnas inte framkommer.

Nyligen har justitieminister Morgan Jo
hansson tillkännagett ett förslag om att 

avskaffa den så kallade omedelbar
hetsprincipen. Även poliser och 

åklagare har i debatten fram
fört samma sak. Principen 

anses försvåra att verklig 
rättvisa skipas. Detta är 
– försiktigt uttryckt – en 
förenklad bild.

omedelbarhetsprincipen 
innebär att en dom 

ska grundas på vad som 
framkommit (omedelbart) 
under huvudförhandling. Tillsam

mans med den kontradiktoris
ka principen, som innebär att 

man som misstänkt vid rät
tegången ska få ta del av allt 
material och få likvärdiga 
möjligheter att åberopa 
bevisning och utföra sin 
talan, fyller den en viktig 
funktion för att garantera 
ett rättssäkert förfaran
de. Om principen skulle 
avskaffas och tidiga po
lisförhör få ett högre 
bevisvärde minskar 
möjligheterna för den 
misstänkte att försva
ra sig eftersom hen då 

inte har tillgång till allt 
material och alla möjlig

heter att själv inhämta underlag för förhöret. Först när 
man har tillgång till allt material är det möjligt att bedö
ma en utsagas relevans och vilka frågor som bör ställas 
för att kontrollera trovärdighet och tillförlitlighet.

Principerna är till för att kompensera för den enskil
des underläge och uppnå en balans i rätts
processen. Utan sådan balans, ingen rättvis 
rättegång, vilket ska tillförsäkras både skyl
diga och oskyldiga enligt FN:s förklaring om 
de mänskliga rättigheterna, Europakonven
tionen och vår grundlag.

Man måste vara försiktig med att göra in
skränkningar i omedelbarhetsprincipen. Om 
man ändå anser att den bör ses över, för att 
till exempel effektivisera rättsprocessen, är 
det helt nödvändigt att man samtidigt för
säkrar sig om att avskaffandet inte rubbar 
balansen mellan åklagare och försvar till 
förmån för bara den ena sidan. I det förslag 
som lämnats i utredningen från 2017  
(Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål,  
SOU 2017:98) utlämnas alltför mycket till 
åklagarens bedömning för att den misstänk
te ska anses ha en rimlig möjlighet att tillva
rata sin rätt.

i debatten målas upp en svartvit och förenklad bild som gör 
det möjligt att driva ett slagkraftigt narrativ: Visst är det 
hemskt att grova brottslingar går fria? Visst vill vi se till 
att det går att lagföra dem i stället så att samhället blir 
tryggare? När frågan ställs på det sättet är det lätt att in
stämma och hålla med. Brott ska ge straff och vi vill ha 
ett tryggare samhälle. Vi måste dock, även i debatten, 
diskutera både för och nackdelar med olika lagförslag 
samt väga dem mot varandra för att se om de är propor
tionerliga och det finns en balans.

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

Balans i både
process och debatt

I DEBATTEN 
MÅLAS UPP EN 
SVARTVIT OCH 

FÖRENKLAD BILD 
SOM GÖR DET 
MÖJLIGT ATT 

DRIVA ETT 
SLAGKRAFTIGT 

NARRATIV: VISST 
ÄR DET HEMSKT 

ATT GROVA 
BROTTSLINGAR 

GÅR FRIA? 
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En advokat som inte kan nå sin 
klient för att få ett besked om 
överklagande bör ändå över-
väga att överklaga. Detta enligt 
Advokatsamfundets nya råd om 
uppdrag för svaga eller utsatta 
klienter.

I slutet av augusti presenterade 
Advokatsamfundets styrelse en 
uppdaterad promemoria om ad
vokatens uppdrag för svaga eller 
utsatta klienter. Promemorian 
har försetts med två nya avsnitt, 
som tar sikte på att vägleda ad
vokater för att ge mer och tydli
gare vägledning i situationen när 
klienten inte går att nå inför ett 
eventuellt överklagande. 

Råden skiljer sig något åt för 
olika typer av uppdrag. Avsnitt 
2.8 i promemorian handlar om 
försvarare. Där konstaterar pro
memorian att en advokat har en 
långtgående skyldighet att för
vissa sig om huruvida klienten 
vill överklaga eller inte, enligt 
praxis från Advokatsamfundets 
disciplinnämnd. Det innebär att 
det, efter ett avgörande som har 
gått klienten emot, som regel 
inte är tillräckligt att försöka nå 

klienten bara med brev och tele
fon på senast kända postadress 
och telefonnummer. 

Om klienten ändå inte går 
att nå, och advokaten inte har 
kunnat fastställa klientens in
ställning till att överklaga, mås
te advokaten överväga att ändå 
överklaga för att undvika rätts
förlust för klienten. Samtidigt 
måste försvararen beakta om ett 
överklagande riskerar att försät
ta klienten i ett sämre läge än ti
digare – till exempel genom att 
åklagaren anslutningsöverkla
gar, och klienten därmed kan 

bli dömd till ett strängare straff.
Avsnitt 5.2.6 i promemorian 

handlar om asylärenden. Här 
konstaterar styrelsen att advo
katens utgångspunkt alltid bör 
vara att klienten vill överkla
ga beslut som har gått klienten 
emot. Även om advokaten inte 
kan få besked om detta, är ad
vokaten därför skyldig att över
klaga sådana beslut.

Advokatsamfundets prome
moria Advokatens uppdrag för 
svaga eller utsatta klienter finns 
på Advokatsamfundets webb
plats.

NYHETER

Överväg att överklaga 
när klienten inte kan nås

”Regler för advokatverksamhet” i ny utgåva
Sveriges advokatsamfund har 
sammanställt den fjärde utgå-
van av regelsamlingen Regler 
för advokatverksamhet.

Det mesta av innehållet i boken 
känns igen från tidigare utgåvor, 
men innehållet har uppdaterats 
och utformningen har omarbe
tats något för att förbättra an
vändarvänligheten.

Regler för advokatverksam
het har skickats ut till alla Sve
riges advokater och biträdande 
jurister under september. Boken 

skickas även ut till 
institutioner som 
Advokatsamfundet 
tror har ett intresse 
av att känna till vil
ka särskilda regler 
som gäller för ad
vokatverksamhet. 
Den finns också 
i digital form att 
ladda ner, för den 
som vill ha med 
sig regelverket 
på en mobil enhet. 

Regler för advo

katverksamhet 
innehåller bland 
annat vägledan
de regler om god 
advokatsed, Ad
vokatsamfundets 
stadgar, bokfö
ringsreglemente 
och riktlinjer för 
vidareutbildning, 
lagregler om advo
kater samt interna
tionella dokument 
om advokater och 
advokatsed.

Nej till direktåtkomst 
för Migrationsverket

Advokatsamfundet säger 
i sitt remissvar nej till 
förslagen i Socialför-

säkringsutskottets promemoria 
Direktåtkomst för Migrationsver-
ket hos andra myndigheter. Enligt 
samfundet är förslagen otillräck-
ligt beredda. 

Advokatsamfundet är dess- 
utom generellt kritiskt mot att 
tillåta direktåtkomst mellan 
olika myndigheter när det gäller 
känsliga personuppgifter som, i 
detta fall, får ett svagare sekre-
tesskydd hos den mottagande 
myndigheten.

Detta är en PDF-version av den tryckta boken. PDF-versionen är inte 
helt identisk med originalutgåvan på så vis att vissa inledande sidor 
och blanka blad tagits bort eller omarbetats. Sidnumren följer dock de 

i boken och allt relevant innehåll är det samma.Notera även att innehållsförteckningarna gjorts interaktiva, d.v.s. du kan 
klicka i innehållsförteckningen för att komma direkt till önskad sida.
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ADVOKATENS UPPDRAG FÖR SVAGA ELLER UTSATTA KLIENTER

Den digitala Regler
för advokatverksamhet.

Interiör från ett av Advokatsamfundets styrelösemöten hösten 2019.

JK ska utreda 
preskription
Justitiekansler 
Mari Heidenborg 
ska på regering-
ens uppdrag se 
över preskrip-
tionstiderna 
och de olika 
straff som styr 
preskriptions-
tidernas längd. 
Heidenborg ska också ta ställ-
ning till vilka brott som inte bör 
preskriberas, och lämna förslag 
på hur preskriptionstiderna för 
allvarliga sexualbrott mot vuxna 
kan förlängas.

Uppdraget ska redovisas se-
nast den 10 september 2021.

Mari 
Heidenborg.

Privatkopiering 
ska utredas

Regeringen har tillsatt 
en särskild utredare 
med uppdraget att göra 

en översyn av ersättningen till 
upphovsmän och andra rättig-
hetshavare vid privatkopiering. 
Utredaren ska ta reda på i vilken 
omfattning den tillåtna kopiering-
en av upphovsrättsligt skyddat 
material för privat bruk förekom-
mer och bedöma vad som utgör 
en rimlig kompensation för kopie-
ringen, samt lämna förslag på hur 
ersättningen kan moderniseras 
och effektiviseras. 

Utredare blir Monika Sörbom, 
hovrättslagman i Svea hovrätt. 
Uppdraget ska redovisas senast 
den 21 februari 2022.
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NYHETER

”Finner mig inte i att 
medverka i ett skådespel”
Advokat Henrik Stolare har 
fått nog av Migrationsver-
kets ständiga prutningar av 
ersättningen till offentliga 
biträden och avregistrerar sig 
från Migrationsverkets lista. 
Verkets inställning till biträdes-
uppdraget är inte förenlig med 
advokatetiken, anser Stolare. 

”Jag finner mig inte längre i att 
medverka i ett skådespel där vi 
förväntas utföra ett fullgott ar
bete men inte ges förutsättning
ar att göra det” skriver Henrik 
Stolare i ett debattinlägg i Svens
ka Dagbladet den 15 september. 
I artikeln pekar Stolare på hur 
Migrationsverket ständigt skär 
ner på ersättningen för biträ
desupppdragen. 

Till skillnad från tidigare re
dovisar numera Migrations
verket tydligt varför de skär ner 
ersättningen och vilka arbets
moment som myndigheten an
ser inte behövts i uppdraget. 
Bland annat kan ett biträde, en
ligt Stolares erfarenhet, inte räk
na med att få ersättning för en 
fullständig  genomgång med kli
enten om klientens asylskäl, inn
an Migrationsverket genomfört 
sin utredning. 

henrik stolare tror att Migrations
verkets njugga inställning i er
sättningsfrågan till stor del för
klaras av bristande förståelse 
för biträdets roll och funktion, 
i kombination med en övertro 
på myndighetens egen förmåga 
att tillvarata den enskildes in
tressen.

– Det är en självklarhet att 
rättssäkerheten påverkas av att 
biträden förutsätts lägga ned 
arbete utan att få ersättning för 
det, säger Henrik Stolare, som 
har fått många reaktioner från 
advokatkolleger på sitt debatt
inlägg. 

– I princip alla har delat min 
frustration över problematiken. 
Flera har förklarat att de, som 
jag, valt att sluta arbeta med 
den här sortens ärenden, berät
tar Stolare. 

advokat sait umdi, som ar
betar mycket med asyl
juridik och dessutom sit
ter i Advokatsamfundets 
styrelse, instämmer med 
Henrik Stolare i att det 
finns allvarliga problem 
med Migrationsverkets 
reducering av ersättning till bi
träden i asylärenden.

– I dag kan ett biträde dess
värre inte räkna med att få yrkad 
ersättning beviljad för samtliga 
åtgärder som biträdet bedömer 
faller inom ramen för uppdraget, 
säger han.

Sait Umdi pekar på flera an
märkningsvärda ersättningsbe
slut. Bland andra nekades ett 

biträde ersättning för utlägg av
seende tolk på plats, eftersom 
biträdet borde ha använt sig av 
telefontolk, enligt reducerings
beslutet. 

– Det är också anmärknings
värt att ett biträde inte anses ha 
rätt till ersättning för genom
gång av landinformation, fort
sätter Sait Umdi. 

Migrationsverkets inställning 
har också fått biträdena att själv
mant börja reducera sina yrkan
den, utifrån erfarenheterna av 
vad Migrationsverket beviljar 
ersättning för, påpekar Umdi. 

– Detta i sig är djupt proble
matiskt. En advokat får dock inte 
åsidosätta det advokatetiska re
gelverket även om man som bi
träde riskerar att inte få full er
sättning för nedlagt arbete. På 
sikt kan det dock skapa allvar
liga problem på så sätt att advo
kater med särskild kompetens 
inom asylrätt väljer att inte åta 
sig uppdrag inom rättsområdet, 
fastslår Sait Umdi. 

henrik stolare har alltså nu valt att 
göra just detta och lämna asyl

rätten. Men Sait Umdi 
överväger inte att föl
ja hans exempel, efter
som det i förlängningen 
drabbar de asylsökande 
om advokater, som spe
cialiserat sig inom asyl
rätt, lämnar området. 
Frågan om ersättningen 
till offentliga biträden 

behöver dock diskuteras vida
re, menar Umdi. Här har Advo
katsamfundet en viktig roll att 
spela.

– Advokatsamfundet behöver 
få in synpunkter från advokater 
för att utreda hur tillämpningen 
skiljer sig åt inom Migrations
verket. Därefter borde frågan 
lyftas med Migrationsverket, 
säger Sait Umdi.FO
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Grundlagsskadestånd 
bör regleras i lag

Möjligheten till skade-
stånd vid överträdelser 
av grundlagens fri- och 

rättigheter bör regleras i lag. 
Det anser Kommittén om grund-
lagsskadestånd, som i augusti 
överlämnade sitt betänkande. Det 
finns i dag inte någon särskild 
lagreglering om rätten till ersätt-
ning vid överträdelser av 2 kap. 
regeringsformen (”grundlags-
skadestånd”). Enligt kommittén 
bör regleringen utformas på ett 
sätt som tillåter att rättsläget 
även fortsättningsvis kan vara 
dynamiskt.

Grundlagsskadestånd 
– ett rättighetsskydd för enskilda 

(SOU 2020:44)

ADVOKATPROTEST MOT MIGRATIONSVERKET

Advokat Henrik Stolare har fått 
nog av Migrationsverkets ständiga 
prutningar.

Sait Umdi.
Hårdare straff för 
vapenbrott föreslås

Regeringen föreslår i 
en proposition skärpta 
straff för innehav och 

smuggling av illegala vapen och 
explosiva varor. Förslagen är 
tänkta att särskilt träffa gäng-
kriminella och är en del i reger-
ingens 34-punktsprogram med 
åtgärder mot kriminella nätverk.

Prop. 2019/20:200 
En strängare syn på hantering 
av vapen och explosiva varor

Svårt få skadestånd 
vid immateriella intrång

Skadestånd är den enda 
möjligheten för upphovs-
personer, varumärkesin-

nehavare, uppfinnare och möns-
terrättshavare, att få ersättning 
efter ett intrång. Trots det är det i 
dag svårt att driva processer om 
immaterialrättsliga skadestånd. 
Det visar en avhandling som 
nyligen försvarades vid juridiska 
institutionen vid Uppsala univer-
sitet. David Johansson har i sin 
avhandling kartlagt hur svenska 
domstolar dömt i den här typen 
av mål under främst de senaste 
årtiondena. Han har även gått ige-
nom förarbeten och tittat på hur 
EU-domstolen har hanterat den 
här sortens skadeståndsfrågor. I 
avhandlingen lämnar Johansson 
också förslag på hur skadestånd 
kan fastställas. 
Johansson, David: Skada och ersätt-
ning vid immaterialrättsliga intrång
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Kvällsberedskap för offentliga 
försvarare väcker intresse
742 advokater hade i septem-
ber angett att de är beredda 
att ta uppdrag som försva-
rare under kvällar och nätter. 
Antalet uppdrag är dock än så 
länge litet.

Från och med den första sep
tember har landets tingsrätter 
beredskap för att i särskilt bråd
skande fall kunna besluta om 
förordnande av offentlig försva
rare utanför ordinarie kontorsti
der och den beredskap som se
dan tidigare finns under helger.

Intresset från advokaterna 
för de nya uppdragen har hit

tills varit ganska stort.  
Den 15 september hade  
742 advokater uppgett 
att de är intresserade 
av uppdrag som försva
rare under kvällar och 
nätter. Vid samma tid
punkt hade det kommit 
in 11 framställningar om 
kvällsberedskap. 

Advokater som är intresse
rade av förordnanden som för
svarare utanför ordinarie kon
torstider anmäler detta på 
Advokatsamfundets webbplats. 

– För att systemet ska funge
ra bra är det viktigt att den som 

listat sig för kvällsbe
redskap tillfälligt avre
gistrerar sig om advoka
ten vet att man inte kan 
vara tillgänglig viss tid, 
säger Advokatsamfun
dets chefsjurist Johan 
Sangborn, som tillägger 
att man annars som lis
tad advokat normalt har 

att åta sig uppdragen.
Den beslutade reformen med 

kvällsberedskap för förordnande 
av offentliga försvarare var tidi
gare planerad att träda ikraft den 
1 april 2020, men senarelades på 
grund av coronapandemin.

Nej till längre häktningstider
Advokatsamfundet avstyrker 
Justitieutskottets förslag om 
förlängning av tidsgränsen 
för häktning till nio månader. 
Tidsgränsen bör i stället, som 
regeringen föreslagit i en pro-
position (prop. 2019/20:129), 
vara sex månader, anser Advo-
katsamfundet.

Advokatsamfundets skriver i sitt 
remissvar att utskottets förslag 
om en förlängning av häktnings
tiden till nio månader kommer i 
ett sent skede av lagstiftnings
processen, trots att frågan ut
retts under flera år och utan att 
någon egentlig kritik har anförts 
från remissinstanserna.

Justitieutskottets angivna 
skäl för förslaget är att brot
ten blivit mer svårutredda och 

att misstänkta avsevärt kan för
svåra brottsutredningarna. En
ligt Advokatsamfundet finns 
det inga belägg för denna upp  
fattning. Förslaget om förläng

ning saknar dessutom, enligt 
samfundet, tillräckliga övervä
ganden i fråga om den grund
läggande principen om propor
tionalitet. FO
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23 289 sökte 
omställningsstöd

23 289 ansökningar om 
omställningsstöd med 
anledning av corona-

pandemin kom in till Skatteverket, 
innan ansökan stängde i septem-
ber. 17 700 har redan beviljats 
stöd när ansökningstiden gick ut. 
Under hösten fortsätter Skatte-
verket med efterkontroller för att 
säkra att stödet inte betalats ut 
till företag på fel grunder. Drygt 
tusen kontroller pågår och 19 fö-
retag hade brottsanmälts i början 
av september. 

För advokat som vill stå 
till förfogande för för-
ordnande som offentlig 
försvarare med jourbe-
redskap gäller följande:

1. Bör ha minst två års 
erfarenhet av uppdrag 
som försvarare och minst 
20 huvudförhandlingar. 

2. Kunna inställa sig till 
förhör inom högst två 
timmar. Detta innebär 
normalt att advokat 
registrerar sig inom den 
domkrets inom vilken 
han eller hon är verksam 
eller som annars medger 
inställelse inom maximalt 
två timmar.

3. Avregistrera sig från 
uppdragstypen om resa 
eller andra omständighe-
ter omöjliggör inställelse 
enligt punkt 2.
4. Tillse att kontaktupp-
gifter på personkortet 
på Advokatsamfundets 
webbplats alltid är ak-
tuella.

Anmälan och avregist-
rering görs på Advokat-
samfundets webbplats, 
under Mina sidor/
Domstolsförordnanden, 
uppdragstyper (inlogg-
ning krävs).

KORT OM KRAVEN

Johan 
Sangborn.

Kronobergshäktet i Stockholm.

Granskning: svenska 
anstalter ineffektiva

Svenska kriminalvårds-
anstalter är i många fall 
ineffektiva och alltför 

små, visar en granskning genom-
förd av Riksrevisionen. Det är 
dock stora skillnader i effektivitet 
mellan olika fängelser. Ineffek-
tiviteten förklaras främst av att 
många anstalter är för små för att 
fungera optimalt. En annan för-
klaring är att lokalerna inte alltid 
är ändamålsenliga. Riksrevisio-
nen rekommenderar därför Kri-
minalvården att intensifiera sitt 
arbete med att göra anstalterna 
både färre och större, samt att 
utveckla rutiner för systematisk 
datainsamling för att kunna följa 
upp anstalternas effektivitet på 
ett systematiskt sätt.

Rekordmånga mål 
från domstolarna

Statistik från Domstols-
verket visar att dom-
stolarna i Sverige har 

avgjort rekordmånga mål hittills 
under 2020. Enligt Domstolsver-
ket är en väsentlig förklaring till 
att så många mål har avgjorts 
den, att coronapandemin har 
drivit på digitaliseringen och an-
vändningen av videoteknik under 
rättegångarna.

Ökningen av avgjorda mål un-
der perioden har skett trots att 
domstolarna tvingades ställa in 
förhandlingar i början av coro-
napandemin. Domstolsverkets 
statistik visar att omkring 22 pro-
cent av förhandlingarna ställts in 
under året. 
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Togs den utpekades intressen 
tillräckligt till vara, när en man 
pekades ut som Olof Palmes 
mördare? Det ska nu JO utreda.

JO Per Lennerbrant inledde i 
september ett initiativärende 
mot Åklagarmyndigheten, se
dan chefsåklagaren Krister Pe
terson i juni pekat ut en avliden 
person som den som mördade 
Olof Palme. 

JO riktar i sin utredning in 
sig på frågor om rättssäkerheten 
för den utpekade mannen. I ett 
brev uppmanar JO Åklagarmyn
digheten att bland annat svara 
på frågan om det, enligt Åkla
garmyndigheten, var ”lämpligt 
att namnge de berörda perso
nerna med hänsyn till deras in
tegritet och de konsekvenser det 
kunde få för dem och deras an
höriga”. 

Åklagarmyndigheten vill ock
så ha svar på om det ”varit lämp

ligt och rättsligt möjligt” att till
varata den misstänktes intressen 
genom att låta exempelvis en ad
vokat gå igenom delar av förun
dersökningen och lyfta fram om

ständigheter som talade till den 
misstänktes fördel.

Åklagarmyndigheten ska be
svara JO:s frågor senast den 
16 november.

JO utreder utpekande för Palmemordet

Chefsåklagare Krister Petersson på presskonferensen i Stockholm 
den 10 juni i år.

Riksåklagaren och Advokat-
samfundets generalsekreterare 
debatterade omedelbarhets-
principen.

Riksåklagare Petra Lundh väl
komnade i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet den 16 sep
tember den pågående diskus
sionen om omedelbarhets
principen. Enligt Lundh är 
rättegångsbalkens regler, fram
för allt omedelbarhetsprinci
pen, dåligt anpassade till dagens 
brottslighet och dagens 
tekniska förutsättning
ar. Lundh menade att 
en ökad möjlighet att 
använda filmade tidiga 
förhör som bevis skul
le öka samhällets förut
sättningar att bekämpa 
brott, och dessutom leda 
till snabbare utredningar 
och kortare häktningstider. 

I en replik den 17 september 
bemötte Advokatsamfundets ge
neralsekreterare Mia Edwall In

sulander riksåklagarens debatt
artikel. Enligt Edwall Insulander 
är det inte självklart att det är 
förenligt med grundläg
gande rättssäkerhetskrav 
att tillåta att tidiga polis
förhör används som be
vis i större utsträckning. 
Hon betonade att polis 
och åklagare har hela 
statens brottsbekäm
pande resurser till sitt 
förfogande under förun
dersökningen och att den 

enskilde som misstänks 
för brott får rätt till insyn 
i utredningen först när 
åtal har väckts – först då 
är det möjligt för den till
talade att fullt ut försva
ra sig och föra bevisning. 
Därför har den misstänk
te rätt att vara tyst under 
brottsutredningen, vilket 

slås fast i Europakonventionen.
Mia Edwall Insulander fram

höll att syftet med principerna 
om omedelbarhet, muntlighet 

och kontradiktion i rättegången 
är balans mellan parterna: åkla
garen och den tilltalade. Hon 

ifrågasatte hur parterna 
ska kunna vara proces
suellt jämställda om den 
misstänkte tidigt under 
utredningen ska behöva 
binda sig vid vissa upp
gifter och ha en förkla
ringsbörda, och den ti
diga bevisupptagningen 
sedan ska tillmätas stort 
bevisvärde.

”Om parterna vid ett tidigt för
hör inte är processuellt jämställ
da på samma sätt som de är vid 
rättegången, är rättssäkerheten 
för den enskilde individen direkt 
hotad”, skrev Edwall Insulander. 
Hon påpekade också att en rätt 
för försvararen att ställa frågor 
vid förhör under förundersök
ningen inte innebär någon garanti 
för rättssäkerheten, om inte för
svararen samtidigt har fått full in
syn i utredningen så att försva
raren kan ställa relevanta frågor.

Viktig princip debatterades
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Mjuka värden allt 
viktigare för unga jurister
Flexibla arbetstider och menings-
fulla arbetsuppgifter är viktigare 
drivkrafter på arbetet än hög lön 
för unga jurister. Samtidigt lockar 
de stora, prestigefyllda advokat-
byråerna fortfarande de unga, 
visar undersökningen Framtidens 
jurist.

Intressanta arbetsuppgifter, 
variation och en fungerande ba-
lans mellan arbete och fritid är 
viktigare motivationsfaktorer än 
möjlighet till delägarskap, bonu-
sar och karriärstege för dagens 
jurister, enligt undersökningen. 
Det är framför allt de yngre ju-
risterna som lyfter fram dessa 
mjukare faktorers betydelse, och 
alldeles särskilt det som kallas 
work–life balance. 

De tillfrågade juristerna anser 
samtidigt att det inte görs till-
räckligt i organisationerna för att 
erbjuda balans i livet. Mest miss-
nöjda här är jurister på advokat-
byråer. Trots detta anser hela 
80 procent av juristerna mellan 
23 och 29 år att de stora, presti-
gefulla advokatbyråerna är de 
mest lockande arbetsgivarna för 
unga jurister. 

Alexandra 
Åquist, vd på 
Norstedts 
Juridik som 
ligger bakom 
undersökningen, 
anser att resul-
taten, och sär-
skilt att allt fler 
nu efterfrågar 
en bättre balans i livet, ställer nya 
krav på advokatbyråer.

– Det räcker inte att prata lön 
och möjlighet att bli partner, 
andra mjuka värden blir allt 
viktigare. Man vill kunna göra 
karriär men också ha plats för 
fritid och andra intressen. Jag 
tror att unga jurister i dag, kanske 
mer än för tio år sen, känner sitt 
värde och vågar ställa större 
krav än tidigare, säger hon, och 
tillägger att det ska bli intressant 
att se vad byråerna hittar på för 
att kunna locka och behålla de 
bästa juristerna. 

Alexandra 
Åquist.

Petra Lundh.

Mia Edwall 
Insulander.

Läs hela rapporten
på www.nj.se/

framtidensjurist.
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Advokaterna i Belarus har fått 
det svårare att utöva sitt yrke 
på ett oberoende sätt. Under 
de senaste månaderna har ett 
antal kända advokater i Belarus 
gripits.

Advokat Lilija Vlasova greps den 
31 augusti efter att myndighe
terna hade sökt igenom hennes 
hus. Hennes advokatfirma, Vla
sova Mikhel & Partners, grunda
des 1990 som en av de första pri
vata advokatbyråerna i Belarus.

Den 19 augusti hade Lilija Vla
sova valts in i sjumannapresidi
et för den belarusiska oppositio
nens koordinationsråd, som har 
till mål att säkerställa att krisen 
som uppstod efter presidentva
let i Belarus 2020 den 9 augusti 
får en fredlig lösning.

Den 9 september greps advo
katerna Ilja Salej och Maksim 
Znak. Ilja Salej är den frihetsbe

rövade oppositionsledaren Ma
ria Kolesnikovas advokat. Mak
sim Znak, som har varit advokat 
åt presidentkandidaten Svjatlana 
Tsichanouskaja och organiserade 
oppositionens koordinationsråd, 
fördes bort från sitt advokatkon
tor av maskerade män. Maksim 
Znak var, förutom nobelprista
garen Svetlana Aleksijevitj, den 
siste i koordinationsrådets pre
sidium som inte hade lämnat Be
larus eller hade frihetsberövats.

Enligt belarusiska myndig
heter pågår förundersökningar 
mot advokaterna, som misstänks 
för brottet att skada den natio
nella säkerheten i Belarus med 
mediernas hjälp.

en lång rad människorätts och 
advokatorganisationer världen 
över kräver att Belarus ska frige 
de frihetsberövade advokaterna.

I ett brev till Aleksandr Luka

sjenko, president i Belarus, ut
trycker Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden (CCBE) all
varlig oro över gripandet av Li
lija Vlasova.

I brevet uppmanar CCBE pre
sident Lukasjenko att göra allt 
han kan för att återge advokat 
Lilija Vlasova friheten och att 
upphöra med alla politiskt mo
tiverade trakasserier mot henne, 
eftersom frihetsberövandet tros 
vara grundat på hennes legitima 
verksamhet som advokat.

dessutom uppmanar CCBE Luka
sjenko att vidta alla nödvändi
ga åtgärder för att garantera att 
alla advokater i Belarus kan ut
föra sina yrkesplikter utan att 
behöva frukta repressalier, hin
der, hot eller trakasserier så att 
rättskipningens och rättsstatens 
oberoende och integritet kan be
varas.

Regimen i Belarus har gripit advokater 

Sedigheh Vasmaghi 
dömd till sex års fängelse

Den iranska juristen, 
teologen, poeten och 
kvinnorättsaktivisten 

Sedigheh Vasmaghi dömdes i 
augusti till sex års fängelse av 
Revolutionsdomstolen i Iran, för 
att ha bedrivit propaganda mot 
den iranska regimen.

Bakgrunden är den kritik 
hon har riktat mot myndighe-
ternas våldsamma angrepp på 
massdemonstrationerna i Iran i 
november förra året, då många 
människor dödades och skada-
des. Sedigheh Vasmaghi var en 
av 77 personer som skrev under 
en protestskrivelse med krav på 
stopp för det brutala våldet. Då 
hon vägrade att dra tillbaka sin 
signatur, ställdes hon inför rätta.

Svenska PEN har rapporterat 
om allvarliga brister i rättspro-
cessen. Sedigheh Vasmaghi ska 
inte ha fått ta del av domen skrift-
ligen. Endast hennes advokat har 
fått läsa domen och göra anteck-
ningar. Sedigheh Vasmaghi har 
skrivit en kommentar till domen 
där hon underkänner domstolens 
legitimitet. Sedigheh Vasmaghi 
har tidigare varit verksam som 
advokat. Tidskriften Advokaten 
intervjuade henne i nr 2 2014.

Källa: Svenska PEN

Demonstration vid Lenintorget i Minsk den 19 augusti mot den självutnämnde segraren i valet Aleksandr Lukasjenko.
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IBAHRI fördömer 
hemlig rättegång

International Bar Asso-
ciations människorätts-
institut IBAHRI fördömer 

den hemliga rättegången mot de 
namnlösa tilltalade som mördade 
den saudiske journalisten och 
dissidenten Jamal Khashoggi på 
saudiska konsulatet i Istanbul i 
oktober 2018, där de tilltalade fick 
kraftigt sänkta straff.

IBAHRI:s direktör Helena 
Kennedy, QC, som deltog i FN:s 
undersökning av fallet, kommen-
terar rättegången kritiskt:

– Det var ett planerat mord, 
utfört på order av högt uppsatta 
personer i den saudiska reger-
ingen. Den hemliga rättegång 
som ägde rum i Saudiarabien 
uppfyllde på intet sätt kraven på 
en rättvis rättegång och var en 
täckmantel för de verkliga skyl-
diga till mordet.

Information av Rysslandskännare ersätter prisceremoni
Som tidigare har meddelats till-
delas den ryske historikern och 
människorättsaktivisten Jurij 
Dmitrijev 2020 års stipendium 
från Stiftelsen Anna Dahlbäcks 
Minnesfond.

På grund av coronapandemin 

har stipendieceremonin ställts 
in. Som ersättning för ceremo
nin har minnesfonden samlat in
formation i form av videofilmer 
och texter från några av Sveriges 
främsta kännare av Ryssland och 
av Jurij Dmitrijevfallet. Bland de 
medverkande finns advokat Kjell 

Bastling, ledamot av styrelsen 
för minnesfonden, utrikeskor
respondenten Stig Fredrikson 
och journalisten Kaa Eneberg.

Filmer och texter finns till
gängliga på stiftelsens webb
plats www.annadahlbacksmin
nesfond.se.



ADVOKATEN NR 7 • 2020 13

VÄRLDEN

Den turkiska advokaten Ebru 
Timtik avled på sjukhus i Is-
tanbul den 27 augusti. Advo-
katerna Ebru Timtik och Aytaç 
Ünsal började hungerstrejka i 
fängelset i januari respektive 
februari 2020 med krav på en 
rättvis rättegång och ett för-
bättrat rättssystem i Turkiet.

Den 5 april, Advokaternas dag i 
Turkiet, förklarade Timtik och 
Ünsal att de avsåg att fasta till 
döds till dess att deras krav på 
rättvisa hörsammades. Aytaç 
Ünsal befinner sig nu i kritiskt 
tillstånd.

Rådet för de europeiska advo
katsamfunden (CCBE) uttrycker 
i ett brev till de turkiska myndig
heterna att CCBE är chockerat 
över Ebru Timtiks död och upp
manar de turkiska myndigheter
na att göra allt som står i deras 
makt för att garantera advokat 
Aytaç Ünsal en rättvis rättegång, 
att trygga hans hälsa och att slut
ligen återge honom hans frihet.

Ebru Timtik och Aytaç Ünsal 
var bland de 18 advokater i de 
två turkiska juristorganisatio

nerna ÇHD (Föreningen för pro
gressiva jurister) och HHB (Fol
kets juristbyrå) som dömdes till 
fängelse i mars 2019 för påstådda 
terroristrelaterade brott. Ebru 
Timtik dömdes till fängelse i  
13 år 6 månader och Aytaç Ünsal 
till fängelse i 10 år 6 månader, 
både för brottet medlemskap i 
en terroristorganisation enligt 
den turkiska strafflagen. Målen 
mot dem väntar på avgörande i 
Turkiets högsta domstol.

Enligt en grupp om 15 advo
kater från sju europeiska länder 
som undersökte omständighe

terna på plats i Istanbul i okto
ber 2019 finns en rad omstän
digheter som ger anledning att 
ifrågasätta processernas opar
tiskhet och oberoende. Exem
pelvis skildes de domare från 
målet, som ursprungligen hade 
beslutat att de misstänkta skul
le släppas ur häkte under förun
dersökningen, och de misstänkta 
häktades på nytt. Vissa vittnen 
hördes anonymt och via video
länk under rättegången, vilket 
gjorde det omöjligt att verifiera 
deras identitet eller att försäk
ra sig om att de lämnade sina 
vittnesmål av egen fri vilja och 
gjorde det omöjligt för försva
rarna att förhöra vittnena effek
tivt. Dessutom avbröts de åtala
de advokaterna ofta och fördes 
ut ur rättssalen under förhand
lingarna.

I ett brev till president 
Erdoğan den 16 september för
dömer CCBE nya massarreste
ringar av advokater i Turkiet, se
dan chefsåklagaren i Ankara lät 
gripa 48 advokater och 7 biträ
dande jurister den 11 september.

Läs mer: www.ccbe.eu

Advokat Ebru Timtik dog i Turkiet
efter åtta månaders hungerstrejk

Danmark digitaliserar disciplinförfarandet
Advokatnævnet, danska Advo-
katsamfundets motsvarighet till 
disciplinnämnden, har digitali-
serat sina ärenden och skapat 
en klagomålsportal.

Advokatnævnets digitaliserade 
disciplinförfarande togs i drift i 
september. Nu kan den som är 
missnöjd med en dansk advo
kats arvode eller agerande göra 
en anmälan direkt via Advokat

nævnets webbplats. Skriftväx
lingen i ärendena sker inte med 
post utan digitalt genom en ”kla
gomålsportal”, där parterna kan 
ta del av alla handlingar, svara på 
yttranden och ta del av Advokat
nævnets avgörande. Advokaten 
underrättas om klagomålet med 
epost och kan liksom den kla
gande genast logga in i portalen 
med en smskod för att läsa do
kument och svara.

Mette Green van de Ven, chef 
för Advokatnævnets sekretariat, 
tror att digitaliseringen gör att 
sekretariatet behöver lägga min
dre tid på att precisera klagomå
let. Hon tror också att handlägg
ningstiden blir kortare, genom 
att parterna kan lämna fullstän
diga upplysningar redan från 
början och ta bort upplysningar 
som inte är relevanta för saken 
ur dokument som ges in.
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Tilltalade har rätt 
att närvara fysiskt

Den europeiska organi-
sationen för brottmåls-
advokater, European 

Criminal Bar Association (ECBA), 
har gjort ett uttalande om vilka 
principer som bör gälla för an-
vändning av videokonferenser i 
brottmålsrättegångar efter att 
coronapandemin är över.

I uttalandet uppmanar ECBA 
både EU, Europarådet och orga-
nisationernas medlemsstater att 
se till att en tilltalad tillförsäkras 
rätten att alltid vara fysiskt när-
varande när den tilltalades sak 
prövas och att förbjuda obliga-
torisk medverkan via videolänk 
för en tilltalad i den egna rätte-
gången i inrikes brottmål.

Läs mer: www.ecba.org

Mandelas försvarare 
George Bizos är död

Den sydafrikanske män-
niskorättsadvokaten 
George Bizos avled den 

9 september i Johannesburg.
George Bizos företrädde en rad 

apartheidmotståndare som var 
åtalade under den sydafrikanska 
regimen – bland annat landets 
senare president Nelson Mandela 
under den så kallade Rivoniarät-
tegången mot de flesta av ANC:s 
ledare 1963–1964. George Bizos 
blev 92 år.

Försvarsadvokat i 
Zimbabwe stängdes av

Domstolen Harare Magi-
strates Court har stängt 
av den zimbabwiska 

människorättsadvokaten Beatrice 
Mtetwa från uppdraget som för-
svarare för den undersökande 
journalisten Hopewell Chin’ono.

Domstolen har också uppmanat 
Zimbabwes chefsåklagare att 
överväga att åtala Mtetwa för 
ohörsamhet mot domstolen. Dom-
stolen uppger att den har grundat 
sitt beslut på inlägg på Facebook 
som kritiserar rättegången mot 
Chin’ono. Enligt Mtetwa själv har 
hon inte skrivit inläggen.

IBAHRI:s direktör Helena Ken-
nedy, QC, betonar i ett uttalande 
advokaters rätt att utöva sitt yrke 
utan trakasserier.

Till skillnad från Advokatsamfundets disciplinnämnd 
i Sverige prövar danska Advokatnævnet inte bara 
disciplinärenden, utan också arvodesärenden. Advokat-
nævnets sammansättning skiljer sig från Advokatsam-
fundets disciplinnnämnd i Sverige: Advokatnævnets 
ordförande och två vice ordförande är domare och 
utses av ordföranden i Danmarks högsta domstol, 

Højesteret. Nio ledamöter i Advokatnævnet utses av 
Danmarks justitieminister och nio ledamöter väljs bland 
advokater av danska Advokatsamfundet. I Sverige är 
disciplinnämndens ordförande, vice ordförande och sex 
andra ledamöter advokater som väljs av Advokatsam-
fundets fullmäktige, medan tre offentliga representan-
ter utses av regeringen.

OM ADVOKATNÆVNET

CCBE har i ett brev till president 
Erdoğan fördömt massarrestering-
arna av advokater.
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Carl Fhager, MAQS 
Advokatbyrå, inter-
vjuar olika gäster och 
ger tillsammans med 
dem tips och kunskap 
om förhandlingar. 
Redaktionen består 
av Carl och byråns 
marknadskordinator 
Susanne Carlsson. 
Målgrupp: alla som kan tänkas vara intresse-
rade av förhandlingar, alltså främst personer 
aktiva inom näringslivet.
Startade: april 2016.
Framtidsplaner: när en ”vild dröm” om att star-
ta en engelsk version av podden, ”The Negotia-
tor”, och ha Barack Obama som första gäst.

FÖRHANDLINGSPODDEN

REPORTAGE
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Poddradio – radiosändning via nätet – kan vara ett snabbt sätt 
att föra ut ett budskap och nå nya grupper. Möt advokaterna som 
poddar för att sprida sin kunskap och presentera advokatrollen 
– men också bilda opinion för rättssäkerhet.
TEXT: ULRIKA ÖSTER OCH TOM KNUTSON

P oddradion började egentligen växa 
fram internationellt redan under 
00talet. I Sverige kom genombrot

tet under 2010talet, och under de senaste 
10 åren har poddandet revolutionerat radio
världen. Plötsligt kan vem som helst göra 
radio, enbart med hjälp av en mick och lite 
programvara. Omvänt kan vi alla lyssna på 
det program vi vill, när och var vi vill.  

Carl Fhager, advokat på MAQS, började ti
digt lyssna på poddradio. Han var också en 
av de första advokaterna, kanske den allra 
första, som själv gav sig ut i etern med en 
podd. Förhandlingspodden drog igång redan 
2016, och fyller nu under hösten tio säsonger. 

Poddandet startade som ett sätt att skala 
den föreläsningsverksamhet, med tema för
handlingar, som Carl lagt mycket tid på.  

– Jag tror att jag var ute på en promenad 
och lyssnade på en podd, och så kom jag att 
tänka på skärningspunkten: skalbarhet, före
läsning och podd. Då insåg jag, näe jag slu

tar föreläsa och startar en podd 
i stället. Jag kände väldigt starkt 
att det där blir nog bra, säger 
Carl Fhager. 

Advokatbyrån var positiv, 
mikrofoner inköptes och så star
tade Förhandlingspodden. Pod
den fick en flygande start, myck
et tack vare den första gästen 
– och dennes pappa. 

– Jag hade fotbollsspelaren 
Tobias Hysén som första gäst. 
Vi la ut avsnittet och jag ring
de till pappa Glenn Hysén, som 
har 250 000 följare på Twitter. 
Jag sa att ”Glenn, nu ska du re
tweeta detta”, berättar Carl med 
viss förtjusning.

Knepet är inte hans eget, utan kommer 
från Kristoffer Triumf och hans podd Vär
vet, som fick snabb spridning sedan förste 
gästen Soran Ismail twittrat om sin medver

kan. Värvet är för övrigt en av 
Carl Fhagers favoritpoddar.

Förhandlingspodden är en 
intervjupodd, med inbjudna 
gäster. Bland gästerna märks 
professor Christina Ramberg, 
fastighetskungen Hans Wallen
stam och konstnären Ernst Bill
gren. Det är, förklarar Carl, ge
nerellt lätt att få gästerna att ta 
plats i advokatbyråns studio. 

– Att hitta gäster är inte någ
ra problem. Utmaningen är att 
hitta rätt gäster. Att hitta en dy
namik så att man kan fortsätta 
med det lustfyllda lärandet, sä
ger han. 

Det tycks som att Carl lyck
ats väl med den ambitionen. Förhandlings
podden blev tidigt en av de mest lyssnade 
näringslivspoddarna, och är det fortfarande. 

Lyssnare kan förstås räknas. Svårare är 

Podden ett sätt 
att nå ut med
advokatperspektivet

» 

l Fundera först på varför du ska 
ha en podd. Vad vill du säga? Vilka 
reaktioner vill du ha? Vilken är 
målgruppen? Vilket behov ska 
fyllas? 

l Fundera sedan på formatet.
l Att skapa en egen poddstudio 
kostar cirka 10 000 kronor om kva-
liteten ska vara bra. 
l Viktigt om du vill etablera en 

podd är att få många lyssnare till 
det första avsnittet. Då rusar  
podden upp på listorna och du 
blir sökbar. Det ger i sin tur nya 
lyssnare. 

l Det är inte svårt att starta en 
podd. Kom på en idé, skaffa 
utrustning, paketera på ett snyggt 
och bra sätt. Sedan är det bara 
att köra. 

CARL FHAGERS TIPS 

”DET ÄR INTE 
SVÅRT ATT 

STARTA EN PODD. 
KOM PÅ EN IDÉ, 

SKAFFA UTRUST-
NING, PAKETERA 
PÅ ETT SNYGGT 
OCH BRA SÄTT. 
SEDAN ÄR DET 

BARA ATT KÖRA.”  
carl fhager, 

förhandlingspodden
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dock att mäta andra resultat. Men Carl Fha
ger tror att hans arbete gynnar både honom 
och byrån. 

– En annan effekt är att du bygger relatio
ner med alla gäster. Ytterligare en effekt är 
att du tar en position som en expert på om
rådet. Det är ett modernt sätt att visa vem 
jag och byrån är, sen tror jag rent allmänt att 
man inte får vara nyttofokuserad, det måste 
kännas roligt, säger Carl. 

GÖR DET KRÅNGLIGA TYDLIGT
En annan poddande affärsadvokat är Emelie 
Svensäter Jerntorp på advokatfirman Vinge. 
I maj 2018 sände hon ut det första avsnittet 
av Arbetsrättspodden. Precis som Förhand
lingspodden bygger den på samtal mellan 
Emelie och en annan gäst, som regel en an
nan Vingemedarbetare. Ämnet är tydligt – 
arbetsrätt – och podden vänder sig främst till 
personer som arbetar med personalfrågor. 

Emelie Svensäter Jerntorp har ett tydligt 
pedagogiskt syfte med poddandet: att ”göra 
det krångliga lite tydligare”.

– Vi förmedlar kanske komplicerade frå
gor, men på ett roligt och lätt sätt. Det ska 
inte vara så himla komplicerat att prata med 
en advokat bara för att ämnet är juridiskt, 
säger Emelie. 

Bland unga människor är poddlyssnan
det en självklar del av vardagen. Och Eme
lie märker att podden når studenter. 

– Vi har fått en del ansökningar på grund 
av podden. ”Vi har hört er podd och vill gär
na jobba hos er …”. Det är jätteroligt, för ar
betsrättare är inte så lätta att hitta, säger hon. 

Ämnena i Arbetsrättspodden varierar, från 
framåtblickande som LASutredningens för
slag, till ständiga frågor för HRansvariga, 
som visstidsanställningar och diskrimine
ring. Samtalen är ofta påfallande konkreta, 
med tips och svar på vad som gäller. 

– Vi försöker ha lite tips och trix med oss 
varje gång, så att lyssnaren efter en kvarts 
lyssning känner att han eller hon får något 
att ta med sig, säger Emelie. 

Poddformen är förstås ganska ny för Eme
lie och Vinge. Samtidigt utgör den bara en 
del i ett större arbete, påpekar Emelie.

– Vi kan våra grejer och vill gärna förmed
la det. Det här är en typ av kunskapsöverfö

ring, marknadsföring och en service till våra 
klienter och blivande klienter, precis som att 
man träffas och tar ett möte eller skriver ett 
nyhetsbrev, säger hon. 

En skillnad mellan seminarier och pod
dar är att lyssnaren kan ta del av podden 
när och var hon eller han vill. Formatet på 
Arbetsrättspodden, med ungefär 15 minuter 
långa avsnitt, är också anpassat till upptagna 
yrkesmänniskor, som ofta lyssnar på bussen 
eller tåget till och från jobbet. 

Poddandet i egen studie är dessutom flexi
belt för den som spelar in. Emelie och hen
nes kolleger kan helt enkelt sätta sig ner 
och spela in när det dyker upp ett intres
sant ämne och när tiden finns. Och det är 
bra att vara just flexibel i sina ämnesval, på
pekar Emelie.

– Det går inte att sätta ett schema för hela 
året och sedan hålla sig till det. Om det sedan 
kommer ett superintressant rättsfall som får 

världen i gungning, då måste vi kunna sticka 
in det och inte fastna i det planerade. Jag tror 
att det blir roligare på det sättet, säger Eme
lie Svensäter Jerntorp, som under våren ex
empelvis gjorde ett avsnitt om corona och 
arbetsrätten eftersom byrån just då fick väl
digt många frågor om just det. 

FÖDDES UR FRUSTRATION
En annan advokatpodd, KRIMpodden, föd
des framför allt ur frustration över samhälls
utvecklingen. Brottmålsadvokaterna och by
råkollegorna Ulrika Borg och Lotta Wirén 
hade länge tillbringat mycket tid – i badrum
met på morgonen, på tunnelbanan, eller i 
soffan på kvällen – oavbrutet pratande om 
olika saker de upprördes av i samhället. När 
poddmediet växte fram och mognade blev 
det en bra plattform för att fortsätta prata, 
men samtidigt nå ut.  

– Tiden fanns inte att sätta sig och skriva 

» 
”VI FÖRMEDLAR 

KANSKE 
KOMPLICERADE 
FRÅGOR, MEN 
PÅ ETT ROLIGT 

OCH LÄTT SÄTT.”  
emelie svensäter jerntorp, 

arbetsrättspodden

l Våga göra något som du är lite obekväm 
med. 
l Kom ihåg att rösten låter alltid lite bättre ef-
ter några gånger – alla tycker det är obehagligt 
att höra sig själv till en början. 
l Podden ger möjligheter att nå ut och för-
medla kunskap. Sedan är det också sjuhelsikes 
roligt! 
l En lärdom är att avgränsa ämnena mer än 
vi gjorde i början, och inte försöka trycka in så 
mycket som möjligt.

EMELIE SVENSÄTER JERNTORPS TIPS

Emelie Svensäter Jern-
torp på advokatfirman 
Vinge samtalar med gäs-
ter, oftast byråkolleger, 
om aktuella frågor inom 
arbetsrätten.
Målgrupp: studenter 
och personer med ett 
professionellt intresse för 
personalfrågor (som HR-
ansvariga och chefer).
Startade: maj 2019.
Framtidsplaner: ett 
späckat, men flexibelt, 
schema finns inför hös-
ten. En uppgift blir att 
slå hål på lite olika myter 
inom olika ämnen. Vilka 
ämnen det blir är ännu 
hemligt. 

ARBETSRÄTTSPODDEN
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en debattartikel, så vi tänkte att vi kan spe
la in medan vi pratar. Det blev ett naturligt 
medium, berättar Lotta Wirén. 

Både Lotta och Ulrika beskriver sig som 
idoga radiolyssnare. Som brottmålsadvoka
ter är de dessutom vana vid att tala inför 
människor. Ett ”pratforum” passade dem där
för mycket väl. 

Podden lanserades 2018, men hade då fått 
sin form under ett års experimenterande och 
inspelande. Fokus hamnade på hjärtefrågor 
som rättssäkerhet och rättssamhällets funk
tion – alltså just det som de ständigt brukade 
tala med varandra om. 

– Det kändes då fånigt att prata om vad 
advokaten har för kläder i rätten eller andra 
mer ytliga ämnen. Vad vi egentligen brann 
för och ville prata om, var ju de lite tyngre 
frågorna, fastslår Ulrika Borg. 

Under de två år som podden funnits har 
Ulrika och Lotta hunnit ta upp principiella 

frågor, som advokatens agerande och balans
gång vid polisförhör, och en del uppmärk
sammade rättsfall. När de reagerat på direkta 
felaktigheter, som i fallet med SVT:s doku
mentär om skådespelerskan Josefin Nilsson, 
har de begärt ut dom och förundersökning 
för att kunna förmedla ett mer objektivt per
spektiv. En intervju har det hittills också bli
vit, med en före detta intagen som berättat 
om hur livet ser ut för den som sitter häktad. 

KRIMpodden gjordes inledningsvis i en 
extern inspelningsstudio. Ulrika Borgs man, 
som arbetar som producent, bistod (och bi
står fortfarande) med klippning och tekniska 
råd, när Lotta och Ulrika skapade sin egen 
studio på kontoret. 

Att vara sin egen, och spela in med egen 
utrustning, har både för och nackdelar, på
pekar Ulrika och Lotta. Nackdelen är att det 
förstås har kostat en del att skaffa den nöd
vändiga utrustningen. 

Fördelarna överväger enligt de båda. Den 
egna studion gör det lättare att få in inspel
ningar i brottmålsadvokaternas oregelbund
na och oförutsägbara arbetsschema. Ulrika 
och Lotta kan nu spela in när de har tid, och 
när deras engagemang har väckts. 

Men framför allt ger den egna studion ett 
oberoende.

– Vi ville inte vara beroende av kommersi
ella intäkter och inte sälja reklam, utan spela 
in vår egen podd utan att någon annan skulle 
ha ett intresse i den, säger Ulrika Borg, och 
tillägger att det dessutom är skönt för lyss
narna att slippa reklam som stör lyssningen. 

Lotta Wirén håller med.
– Det innebär att vi är helt fria i att välja 

vad vi vill prata om, vilket sätt vi vill prata 
om det och vilken struktur podden ska ha. 
Det blir det fria samtal som vi tänkte oss från 
början, säger hon. 

KRIMpodden lockar en hel del lyssnare, » 

Ulrika Borg och Lotta 
Wirén, advokater på 
KRIM, samtalar om 
aktuella ämnen som 
rör sig i huvudet på en 
försvarsadvokat.
Målgrupp: alla.
Startade: juni 2018.
Framtidsplaner: göra 
fler intervjueroch börja 
sända mer regelbundet.

KRIMPODDEN

”TIDEN FANNS INTE 
ATT SÄTTA SIG OCH SKRIVA EN 
DEBATTARTIKEL, SÅ VI TÄNKTE ATT 
VI KAN SPELA IN MEDAN VI PRATAR. 
DET BLEV ETT NATURLIGT MEDIUM.”  
lotta wirén, krimpodden

Ulrika 
Borg.

Lotta
Wirén.
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» och det har kommit en propå från ett pro
duktionsbolag som velat ta in podden i sitt 
stall. Men:

– Vi vill behålla vårt oberoende, fastslår 
Ulrika Borg. 

VILL GE ANALYS
Den förmodligen största advokatpodden i 
dag görs även den av två brottmålsadvoka
ter. Kristofer Stahre och Martin Persson drog 
igång podden Skyldig? våren 2019, på initia
tiv av ett produktionsbolag, som såg en nisch 
inom den stora genren krimpoddar. 

– Krimpoddar är populära, men de flesta 
är väldigt berättande och återger ett case. 
Produktionsbolaget ville ha analys i stället, 
berättar Kristofer Stahre, som också tror att 
produktionsbolaget såg honom och Martin 
som unga, spännande och lite mer folkliga 
än advokater normalt är. 

– Sedan tror jag också att de ville ha två 
advokater i stället för vanliga personer, så att 
vi också kunde förklara vår yrkesroll, tilläg
ger Martin Persson. 

Det har de också försökt göra. Även om 
fokus i podden ligger på att diskutera och 
analysera uppmärksammade rättsfall, som 
Wilmafallet och Sätramordet, tar Martin 
och Kristofer också upp ämnen som för
svararens roll, ersättningen till advokater i 
brottmål och varför en misstänkt mördare 
egentligen ska ha ett försvar. 

– Vi känner att vi har ett ansvar att balan
sera den väldigt ensidiga och enkelspåriga 
debatten om hårdare tag och hårdare straff. 
Så det försöker vi smyga in så mycket vi kan 
i vår podd, även om det kanske 
inte nödvändigtvis är vad vår 
producent önskar i första hand, 
säger Kristofer, och fortsätter:

– Det känns som att det har 
funnits ett uppdämt behov av 
försvararperspektivet. Även 
personer som kanske har haft 
en negativ inställning på oss 
försvarare har fått en föränd
rad syn.

Martin berättar om en kon
kret erfarenhet av just detta, ett 
möte med häktesvakt som sa 
att han tidigare hatat advokater. 
Podden hade dock gett en ökad 
förståelse för försvararrollen. 

– Det var kul att kunna ändra 
den åsikten, summerar Martin. 

Skyldig? spelas in i en studio i 
DNskrapan, och kommer ut en gång i veck
an. Martin och Kristofer försöker vara flexi
bla och ta upp fall som diskuteras i medierna, 
och reagera på de frågor och kommentarer 
som kommer. De diskuterar också med var
andra i podden.

– Vi har inte alltid samma åsikter och ana

lyser. Det uppskattas 
nog av lyssnare och 
visar att juridiken 
inte alltid är svart
vit, säger Martin.

Till skillnad från 
de andra poddande 
advokaterna får Mar
tin och Kristofer be
talt för arbetet – hur mycket vill och får de 
inte berätta. Men de konstaterar att poddan
det ofta kräver en ordentlig arbetsinsats från 

dem, och att de ofta läser domar 
och delar av förundersökningar 
för att kunna ge en sann och bra 
bild av ett fall. 

SYNLIGGÖR ADVOKATROLLEN
De olika advokatpoddarna har 
olika syften och målgrupper. 
Men en sak förenar poddadvo
katerna: de vill alla bidra till att 
lyfta fram och synliggöra advo
katrollen. 

– Om vi kan förmedla en käns
la av att det faktiskt inte är så 
jobbigt att sätta sig ner och stäl
la några frågor till en advokat, 
att det faktiskt kan hjälpa en att 
ro nåt i land, så har vi åstadkom
mit något väldigt bra i slutän
den, säger Emelie Svensäter 

Jerntorp.
Även Carl Fhager ser ett behov av att lyf

ta fram advokaterna och deras betydelse för 
näringslivet. 

Brottmålsadvokaterna, som ofta likställs 
med sina klienter och ifrågasätts i dagens de
batt, är än mer angelägna om att visa upp vad 

en advokat egentli
gen är. 

– Det behövs en 
röst som förklarar 
vad vi gör och hur 
vi resonerar, säger 
Martin Persson. 

Han och Kristofer 
Stahre försöker ock

så få in andra möjligen mindre publikfrian
de inslag i podden, i form av rättspolitik. De 
har bland annat diskuterat kraven på hårda
re tag mot kriminella med en åklagare. Och 
det är ett angeläget område att ta upp, på
pekar Kristofer. 

– Vi känner verkligen att dit vi är på väg, 
det är ingen trevlig plats. Om man lyssnar 
på vissa debattörer så ska alla rättsprinciper 
upphävas för att sätta dit så många gangsters 
som möjlig, säger han. 

För Ulrika Borg och Lotta Wirén är öns
kan att vända den rättspolitiska utvecklingen 
själva drivkraften bakom poddandet. 

– Vi är frustrerade över hur stora delar av 
rättssamhället och rättsapparaten som mon
teras ner. Vi ser det utifrån vår yrkesroll men 
också hur det drabbar klienterna. Då blir det 
tydligt att det är förskräckligt och att vi mås
te nå ut, säger Ulrika Borg och tillägger att 
de i en annan tid förmodligen hade kunnat 
sitta på torget med en megafon för att väcka 
medvetenhet i stället. 

Och Lotta Wirén påpekar att det verk
ligen inte var en slump som gjorde att det 
första avsnittet av podden sändes i juni val
året 2018. 

– Redan då märktes tendenserna till mer 
repression. Det fick oss att dra igång och 
känna att ”nu kör vi”. ¶

”VI KÄNNER 
ATT VI HAR 

ETT ANSVAR ATT 
BALANSERA 
DEN VÄLDIGT 

ENSIDIGA OCH 
ENKELSPÅRIGA 
DEBATTEN OM 
HÅRDARE TAG 
OCH HÅRDARE 

STRAFF.”  
kristofer stahre, 

skyldig?

Försvarsadvokaterna
Kristofer Stahre och
Martin Persson be-
rättar hur det är att
jobba som försvars-
advokater och analyse-
rar olika aktuella fall.
Målgrupp: alla, sär-
skilt personer som
normalt inte läser debattsidor och liknande.
Startade: april 2019.
Framtidsplaner: att skaffa ett ännu större 
utrymme för att påverka den rättspolitiska 
debatten.

SKYLDIG?

Kristofer
Stahre.

Martin 
Persson.
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       Att fråga eller      inte
             fråga – det      är frågan

när jag för cirka 20 år sedan utnämndes till hovrättsråd 
var det väl en och annan som gratulerade, men det 
jag minns bäst är en äldre gammelmoster som be 
kymrat suckade: ”Men lille Mickus, är du aldrig klar 
med förberedelserna för att bli advokat.” Nej, jag blev 
aldrig advokat. Det är nog såväl jag som advokatkåren 
rätt så belåtna med. Men jag har sett, hört och um 
gåtts med advokater. Jag tror mig ha en viss inblick i 
 advokatyrket; men det är så klart just bara en inblick 
 utifrån, inte en insikt inifrån. Dessa mina inblickar har 
fyllt mig med allt från djup beundran till bekymrad 
 förtvivlan.

Jag ska här kommentera en sådan inblick vad gäller en 
detalj; en enstaka – men viktig – företeelse; en mycket 
praktisk fråga som genom åren har gjort mig bekymrad 
och förbryllad. Det handlar om advokaters (mot)förhör i 
brottmål. Jag törs nämligen utan minsta tvekan påstå att 
dessa förhör betydligt oftare bidrar till en fällande dom 
än till motsatsen; alltså betydligt oftare! Och inte undan
tagsvis, utan regelmässigt. Det gör mig bekymrad. Det 
borde nog göra vissa brottmålsadvokater ännu mer be
kymrade.

mången gång har jag, efter det att åklagaren avslutat sitt 
frågande till en målsägande eller ett vittne, för mig själv 
i domarstolen noterat att ”där kom åklagaren en bra bit 
på vägen, men ändå inte ända in i mål”. Men denna brist 
(sedd ur åklagarperspektivet) har försvarsadvokaten då 
snabbt reparerat. ”Ja, du, det är några saker jag inte rik
tigt begriper, hur …?” ”Du, jag kan inte riktigt förstå 
hur … Kan du kanske förklara …?” ”Jag skulle vilja ha någ
ra detaljer förtydligade …” På liknande sätt inleds ofta ett 
motförhör, om nu inte katastroffrågan ”Hur kan du vara 
så säker på att …?” ställs redan direkt. Åklagarens nyttiga 
idiot har trätt in i handlingen! ”Det är åklagaren som har 
fulla bevisbördan”, säger ofta försvararen i sin plädering 
och spänner ögonen i rättens ledamöter (ofta felaktigt 
i någon av nämndemännen i stället för ordföranden), 
samtidigt som samma försvarare några timmar tidigare 
har gjort sitt yttersta för att hjälpa åklagaren med den 
uppgiften.

en försvarare borde ju älska oklarheter, otydligheter och 
tvetydigheter! Men, nej, nödvändigtvis ska försvararen 
med sina frågor lägga pusslet till rätta, vilket i nio fall av 
tio kan vara förödande för klienten. Varför är det så? En 
förklaring är nog ren nyfikenhet. Man vill ha klart för sig 
vad som ”verkligen” hände. Sådan nyfikenhet ska man 
nog som försvarsadvokat spara till andra områden här 
i livet. En annan förklaring kan kanske vara att försva
rarens ego pockar på uppmärksamhet; man vill inta en 
huvudroll och visa upp sig i all sin juridiska prakt. Den 
skickliga försvararen har dock vett nog att inte tilldela 
sig själv huvudrollen i rättegången. Men vanligast är nog 
att försvararen har som arbetshypotes att (den förnekan
de) klienten är oskyldig och att försvararen vill bevisa 
det. Det är givetvis fel hypotes, och brottmålsprocessen 
handlar i själva verket inte heller om att komma fram till 
att åtalade är skyldiga eller oskyldiga. Det finns ingen 
domstol i världen (ja, kanske i något konstigt land) som 
i ett domslut slår fast att någon är oskyldig (faktiskt inte 
heller motsatsen). Det är i stället frågan om ett åtal som 
ska gillas eller ogillas vilket i sin tur avgörs av objektiva 
sannolikhetsbedömningar. Är påståendena i en gärnings
beskrivning styrkta eller inte? Ja, fällande dom. Nej, ogil
lande dom. Skyldig eller oskyldig i absolut mening? Det 
är inte en fråga för domstolen. (Det är därför olyckligt 
att det i Domstolsverkets mallar som våra ”oberoende” 

GÄSTKRÖNIKA

MIKAEL MELLQVIST
Så här presenterar Månadens gäst-
krönikör sig själv: ”Mikael Mellqvist 
slutade i våras som lagman i Got-
lands tingsrätt. Nu ska han i stället 
ägna sig åt juridik.”

I sin krönika tar Mellqvist upp 
frågan om advokaters (mot)förhör i 
brottmål. Dessa förhör bidrar, enligt 
författaren, betydligt oftare till en 
fällande dom än till motsatsen.
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domstolar måste använda numera anges att en tilltalad 
”frikänns” från vissa åtal. Tidigare angavs det i dessa 
mallar mer korrekt att vissa åtal ”ogillades”).

en överväldigande stor andel av dem som åtalas, inklusive 
de som frikänns, är skyldiga till det de åtalas för. Det är 
den givna konsekvensen av högt ställda beviskrav. Och 
så ska det vara i en rättsstat. Rent processtaktiskt kan 
den enda rimliga och försvarbara interna arbetshypote
sen därför vara att klienten är skyldig (men utåt kan så 
klart förhållningssättet vara ett kategoriskt, och gärna 
indignerat, framhävande av motsatsen). Och försva
rarinsatsen måste då inriktas på att sanningen inte ska 
komma fram. Med andra ord ska man som försvarare 
fokusera på att rättssäkerheten i egentlig mening inte 
tillåts slå igenom. Det innebär att försvararen ska kon
centrera sig på att sprida grus i åklagarmaskineriet (och 
inte trimma någon egen maskin) och då kan oklara för
hörsutsagor (och även tysta klienter) vara till stor hjälp. 
”Inga frågor” borde vara den i särklass mest vanliga för
svararkommentaren när tillfälle ges att ställa frågor till 
en målsägande eller ett åklagarvittne. (Av samma skäl 
ska man som försvarare givetvis välvilligt gå med på te
lefonförhör, uppläsning ur protokoll med mera beträf
fande åklagarvittnen för att sedan pläderingsvis argu
mentera på temat att underlagen för bedömningarna 
därigenom är för bräckliga. Jag har i stället, till min stora 
förvåning, fått uppleva att försvarare använder det ar
gumentet för att hindra att bevisning läggs fram på ett 
mindre tillförlitligt sätt.)

det är tyvärr alltför vanligt att den nyfikna och sannings
sökande försvararen i sina pläderingar sedan fullföljer 
sina försök att bevisa oskuld. Att, när man efter en ge
digen bevisupptagning har nått en hög sannolikhet för 
temat (gärningsbeskrivningen) och denna höga sanno
likhet är uppenbar för alla och envar (vilket är det allra 
vanligaste i brottmål), få höra försvararen kategoriskt 
plädera för att det ”inte finns tillstymmelse till bevis”, 
”åklagarens talan har fullständigt raserats”, ”det är up
penbart att detta inte kan sluta i en fällande dom” el

ler liknande påminner om ett hopplöst försök att få 
gröda att växa på hälleberget. Det blir helt enkelt pin
samt. I den situationen har man ju som försvarare den 
stora fördelen att man inte behöver förfalla till sådana 
pinsamheter, man behöver inte förvandla svart till vitt, 
inte tillverka guld av slagg, inte ta till storsläggan. Det 
är ju tillräckligt att hitta en liten tuva; en liten tuva kan 
ju med de höga beviskrav som gäller stjälpa hela las
set. Det är den tuvan man ska leta efter (och den finns i 
många mål), den ska man vårda, förfina och använda till 
att utdela retoriska nålstick med. Den vassa nålen, inte 
den trubbiga storsläggan, bör vara försvarsadvokatens 
bästa vapen.

ansätts jag som domare av ett gnagande tvivel (som kan
ske hänför sig till någon detalj) kan det mycket väl vara 
tillräckligt för att jag (och därmed också nämndemän
nen – det är min uppgift) ska underkänna en samlad hög 
sannolikhet för åklagarens tema. Och det är, som jag ser 
det, försvararens huvuduppgift att få sådant tvivel att 
fastna i domarens huvud. Mer än en gång har skickliga 
försvarare lyckats med det vad gäller mitt huvud. Det 
gnagande tvivlet kan aldrig bevisa någon oskuld, men 
det kan alltså dra ned sannolikheten för åklagarens tema 
i sådan utsträckning att det blir en ogillande dom. Och 
det är inte fy skam att som försvarare åstadkomma det! 
Ett framgångsrecept för en försvarare kan alltså, möjli
gen aningen paradoxalt, vara att dra ned på ambitioner
na och anamma en till verkligheten – och till brottmåls
processen – anpassad taktik. Nålen, inte storsläggan, 
alltså!

vad säger ni? Är jag ute och cyklar (gudskelov har han av
gått!)? Mailbomba gärna!

Mikael Mellqvist
f.d.

       Att fråga eller      inte
             fråga – det      är frågan

GÄSTKRÖNIKA
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PS. Även om man nu som försvarare lyckas undvika att 
tjänstgöra som åklagarens nyttiga idiot finns det ju en 
 annan person som ibland gärna tar sig an det jobbet: 
den nyfikna ordföranden! DS.
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Prisad konflikt-
lösning med 

förhinder
Medling är en urgammal metod att lösa tvister, och 
kan användas både i näringslivet och i familjemål. 
Enligt medlande advokater kan medlingen många 

gånger hjälpa tvistande parter att spara både tid, 
pengar och relationer. Men trots lovorden och 

lysande statistik från många håll, har medlingen 
svårt att vinna mark i Sverige.

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: ADVOKATER SOM MEDLAR
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edling som metod att 
lösa konflikter är för
modligen lika gammal 
som det mänskliga 
språket. Alla föräld
rar med två eller flera 
barn och alla chefer i 
hyfsat stora organisa
tioner har förmodli

gen, medvetet el
ler ej, många 
gånger fått 
medla mel

lan starka vil
jor och intressen.

Medlaren är den neutrala tredje parten, med uppgif
ten att lyssna in de olika intressena och lotsa de stri
dande till samsyn eller åtminstone en hållbar överens
kommelse. I internationell politik och 
i relationerna mellan arbetsmarkna
dens parter har medling ofta en cen
tral roll. 

Men även i konflikter som traditio
nellt lösts i domstol eller skiljeförfa
randen kan medling vara ett ratio
nellt val, både samhällsekonomiskt 
och för de enskilda parterna. Medling 
används i dag i bland annat i kom
mersiella och familjerättsliga tvister. 
Och nu börjar allt fler svenska advo
kater intressera sig för medlarrollen 
och medlingen som en metod att lösa 
konflikter. 

MEDLAR MÄNNISKOR
Advokat Gert Nilsson Eldrimner är 
ackrediterad som medlare av engel
ska CEDR och engagerad i nätverket 
Svenska Medlare. Han kan tala länge 
om medlingens fördelar. 

– Efter att ha tvistat i domstol i 
många år så har jag kommit till in
sikten att det måste finnas bättre sätt 
att lösa konflikter än att man tvistar 
sönder varandra, och de relationer 
man har. Och att det kostar mycket 
tid och pengar, sammanfattar han. 

Numera säger Gert Nilsson Eldrimner nej till alla 
uppdrag som ombud i traditionella processer i domstol 
eller skiljeförfarande. Juridiska råd ger han fortfaran
de, men när det gäller tvister lägger han all sin kraft på 
att medla, i stället för att, som han uttrycker det, ”vara 
den som ska ladda bössan och skjuta så bra man kan”.

Till skillnad från de flesta medlande advokater med
lar Gert Nilsson Eldrimner i både kommersiella och 
familjerättsliga tvister. 

– Generellt kan man säga att man inte medlar tvis

ter, man medlar människor. Och människor, de före
kommer både i företag och i familjer och allt där emel
lan. Det handlar väldigt mycket om att hjälpa parterna 
själva att se vilka deras bakomliggande intressen och 
behov är, jämfört med vad de säger att de vill, påpekar 
Gert Nilsson Eldrimner. 

Eric M. Runesson är numera justitieråd i Högsta 
domstolen. Men fram till 2018 var han advokat och fli
tigt anlitad medlare i kommersiella tvister. Han för
klarar varför medling många gånger kan vara ett mer 
ekonomiskt sätt att lösa tvister. 

– I en domstol går väldigt mycket tid och resurser åt 
till att föra över tillräckligt mycket kunskap om tvis
ten till en vilt främmande människa som sedan ska 
fatta beslut. Elegansen med medling, och det som gör 
att du sparar tid och kostnader, det är att den bygger 
på den kunskap som parterna redan har. Det blir inte 
nödvändigt att föra över så mycket av tvistens substans 

till medlaren, som ju bara sysslar med 
processen, säger Eric M. Runesson. 

En annan stor fördel med med
ling, som alla intervjuade advoka
ter tar upp, är att medlingen lämnar 
över beslutandemakten till parterna, 
i stället för till någon annan. Och just 
självbestämmandet ger också andra 
positiva konsekvenser, menar bland 
andra Gert Nilsson Eldrimner. 

– Utöver att man själv har kontrol
len över sitt liv och sina pengar, så är 
det också, när man väl kommer över
ens, mer sannolikt att den överens
kommelsen blir hållbar än om någon 
annan bestämt, säger han. 

En medlare är dessutom betydligt 
friare än en domare eller ett partsom
bud i domstol att ta upp frågor bort
om de rent juridiska. 

SPAR TID OCH PENGAR
Medlarnas ljusa bild av medlingen 
som tvistelösningsmetod i kommer
siella tvister tycks få stöd i de siff
ror som finns. I USA, där medling är 
en vanlig konfliktlösningsmekanism 
i kommersiella tvister, vittnar medla

re om att omkring 75 procent av de medlade tvisterna 
leder fram till överenskommelser, ofta både snabbare 
och billigare än en traditionell process skulle ha gjort.

I Storbritannien fann organisationen Centre for Ef
fective Dispute Resolution, CEDR, som bland annat 
arbetar för att främja medling, erbjuda medling och 
utbilda medlare, i en studie från 2018 att brittiska före
tag sparat 3 miljarder pund per år på att använda med
ling i stället för andra konfliktlösningsmetoder. Enligt 
CEDR ledde hela 86 procent av de medlade konflik
terna till uppgörelser.
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”I en domstol går 
väldigt mycket tid 

och resurser åt till att 
föra över tillräckligt 
mycket kunskap om 

tvisten till en vilt 
främmande människa 

som sedan ska fatta 
beslut. Elegansen med 
medling, och det som 

gör att du sparar tid 
och kostnader, det är 

att den bygger på 
den kunskap som 

parterna redan har.” 
eric m. runesson

Medling är en me-
tod för att lösa el-
ler hantera konflik-
ter och ett av flera 
verktyg som med 
ett samlingsnamn 
kallas alternativ 
tvistlösning eller 
ADR (efter eng-
elska alternative 
dispute resolution). 
Medlingen bygger 
på att en tredje 
opartisk person, 
medlaren (det kan 
också vara två 
medlare), går in 
i konflikten och 
hjälper parterna 
att kommunicera 
och hitta lösningar 
på ett konstruktivt 
sätt. Medlaren 
själv har små eller 
inga maktbefogen-
heter, och tanken 
är att parterna 
själva, med stöd av 
medlaren, ska nå 
fram till lösningen.  

MEDLING
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Enligt en EUstudie 2011 har medlingen mycket stor 
potential att spara tid och pengar för tvistlösning. Ex
perterna bakom studien fann att även om medlingen 
enbart skulle lyckas i en fjärdedel av alla fall så var med
ling billigare och mindre tidskrävande än traditionella 
tvistlösningsmekanismer. 

Kanske är det siffror som dessa som fått EU att driva 
på för ökad medling. 2008 års medlingsdirektiv ställer 

krav på medlemsstaterna att tillhandahålla regler för 
medling i dispositiva, privaträttsliga tvister. 

I spåren av direktivet fick Sverige en lag om medling 
i vissa privaträttsliga tvister. Stockholms handelskam
mares skiljedomsinstitut erbjuder medling som ett av 
flera tvistelösningsverktyg, och vid såväl Sydsvenska 
handelskammaren som Västsvenska handelskammaren 
inleds skiljeförfaranden med medling. Om medlingen » 
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Eric M. Runesson är 
numera justitieråd i 
Högsta domstolen. 
Fram till 2018 var 
han advokat och flitigt 
anlitad medlare i 
kommersiella tvister.
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» inte leder till en överenskommelse eller någon av par
terna inte vill fortsätta medlingen, övergår tvisten till 
skiljeförfarande.

GER HÅLLBARA AVTAL
Även i familjerättsliga tvister om vårdnad, boende och 
umgänge tycks medling kunna ge goda resultat. 2014 
års vårdnadsutredning fann i sin genomgång av forsk
ningen att familjemedling i ett tidigt skede ledde till 
färre domstolsprocesser, liksom till fler överenskom
melser och fler fall av gemensam vårdnad. Andra re
sultat var att medling ger fler nöjda föräldrar; särskilt 
pappor tycks bli mer nöjda än vid andra former av kon
fliktlösning.

I Sverige har domstolarna sedan år 2006 kunnat för
ordna en medlare i tvister om vårdnad, boende och um
gänge. Bland medlarna finns, förutom beteendevetare, 
också en hel del advokater.  

En av dem är Anna Hellron Wikström, som varvar 
medlaruppdrag med rollen som ombud i familjerätts
liga tvister. Precis som Gert Nilsson Eldrimner ser 
hon att överenskommelser som nåtts via medling ofta 
blir mer hållbara än domar eller förlikningar som nås 
i domstolen. 

– Vid en domstolsprocess blir ofta en part missnöjd, 
eller ibland båda parterna, för att det är en mer fyr
kantig process, där man inte kan ta 
in de frågor som ligger runt omkring. 
Det ligger i sakens natur när domsto
len behöver fatta beslut kring barn. 
I medlingen är det i stället parterna 
som helt styr överenskommelsen och 
där kan man också ta in viktiga mju
ka frågor som inte är juridiska, säger 
Anna Hellron Wikström. 

Att föräldrarna själva kommer 
överens har också positiva effekter 
för de barn som tvisterna handlar 
om, menar Anna Hellron Wikström. 

– Det är föräldrarna som avslutar 
konflikten, vilket gör att barnen får 
höra att mamma och pappa bestämt 
gemensamt, i stället för att den ena 
parten förmedlar att detta inte alls 
blev bra. Det är en jättestor skillnad 
för barnen. 

Barnen blir de verkliga vinnarna i medling, tyck

er både Anna Hellron Wikström 
och hennes medlar och byråkolle
ga Alexandra Lyckman. Och advokat 
Lina Kitti delar den bilden. 

– Medlingsförfarandet innebär att 
barnets intressen sätts mer i fokus. 
Det möjliggör också att föräldrarna 
återfår ett förtroende för varandra 
och börjar föra en dialog, vilket par
terna kanske inte har gjort under en 
längre tid, säger hon. 

DEN PARADOXALA MEDLINGEN
Självklart kan medling ibland miss
lyckas. Det finns också en del, om 
inte kritiska, så åtminstone varnan
de, röster i diskussionen om medling, 
åtminstone inom familjerättens om

råde (se artikel på s. 36). Den bild som målas upp av 
advokaterna blir trots det att medling, vid rätt tid 

”Vid en domstols
process blir ofta en part 

missnöjd, eller ibland 
båda parterna, för att 

det är en mer fyrkantig 
process, där man inte 

kan ta in de frågor som 
ligger runt omkring.” 

anna hellron wikström

Italien införde 2011 regler om obligatorisk 
medling i vissa kommersiella tvister, där ibland 
bank- och försäkringstvister och fastighets-
tvister. Först om medlingen misslyckades 
prövades tvisterna i domstol. De nya reglerna 
innebar att medlingen tog rejäl fart: från nästan 
ingen medling alls medlades plötsligt 200 000 
tvister om året. 

Reglerna underkändes sedan av landets 
författningsdomstol, som ansåg att det krävdes 
ett parlamentsbeslut för att införa obligatorisk 
medling, och medlingsfallen minskade åter 
drastiskt i antal. 

2013 antog så parlamentet en ny, mildare 
lag om medlingskrav. I stället för att genomgå 
en hel medlingsprocess måste nu parterna 

i vissa tvister delta i ett första möte med en 
medlare. Därefter kan de välja att fortsätta 
medlingen eller att gå till domstol. 

Trots den ökade valfriheten genomförs nu 
omkring 150 000 medlingar per år i Italien. 
Många resulterar i förlikningar – under första 
halvåret 2018 var siffran 44,3 procent.

ITALIEN: OBLIGATORISK MEDLING I VISSA CIVILRÄTTSLIGA TVISTER

Anna Hellron 
Wikström.



29ADVOKATEN NR 7 • 2020

» 
29

punkt och med skickliga medlare, många gånger kan 
vara ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt att lösa 
konflikter.

Samtidigt verkar medlingen som metod inte riktigt 
ha fått genomslag i Sverige. Någon fullständig statistik 
finns inte – mycket av den kommersiella medlingen be
drivs i tysthet. Men antalet medlingar vid Stockholms 
handelskammares skiljedomsinstitut under de senas
te åren är lågt, mellan noll och åtta medlingar per år. 

Domstolarna i sin tur för ingen statistik över anta
let förordnade medlare. De studier som gjorts anty
der dock att medlare utses bara i några få procent av 
familjemålen. 

Situationen är densamma i stora delar av Europa.  
Enligt en utvärdering beställd av Europaparlamentet, 
tio år efter antagandet av medlingsdirektivet, används 
medling i EU bara för att lösa 1 procent av alla civil
rättsliga mål. 

Ett land som sticker ut på den europeiska kontinen
ten är Italien, med omkring 150 000 medlingar per år. 

En viktig förklaring är förstås att medling där är obli
gatoriskt i vissa tvister. Omkring 15 procent av alla ci
vilrättsliga tvister ska numera inledas med ett försök 
till medling. Om försöket inte lyckas har parterna möj
lighet att hoppa av. 

Även på familjerättens område förekommer obli
gatorisk medling. I Norge måste sedan 1993 alla för
äldrar med barn under 16 år som separerar besöka en 
medlare – även de som är helt överens i frågorna om 
vårdnad, boende och umgänge. Enligt uppgifter från 
2017 ledde medlingen i 75 procent av fallen fram till 
ett skriftligt avtal. 

Bilden av medling i Europa är, precis som EU:s utvär
dering skriver, paradoxal. Å ena sidan beskrivs medling 
genomgående som en av de bästa eller den bästa me
toden att lösa civilrättsliga tvister. En viktig förklaring 
till detta är förmodligen att parterna går in i processen 
frivilligt. Å andra sidan har denna förträffliga metod yt
terst svårt att vinna mark i Europa – i alla fall när den 
införs som ett helt frivilligt alternativ. ¶

Europaparlamentet 
och Europeiska 
unionens råd antog 
år 2008 ett direktiv 
(2008/52/EG) om 
vissa aspekter på 
medling på privat-
rättens område 
(medlingsdirekti-
vet). Syftet var att 
främja tillgången 
till tvistlösning och 
uppgörelser i godo 
genom att upp-
muntra användan-
det av medling och 
genom att skapa 
ett väl avvägt 
samspel mellan 
medling och sed-
vanliga domstols-
förfaranden.

Direktivet om-
fattar dispositiva 
tvistemål, och tar 
främst sikte på pri-
vat medling, men 
är också tillämpligt 
på medling som en 
domstol beslutar 
om så länge den 
medlande domaren 
inte ansvarar för 
handläggningen av 
målet i fråga. 

Medlingsdi-
rektivet imple-
menterades i 
Sverige genom 
lagen (2011:860) 
om medling i vissa 
privaträttsliga 
tvister. 

EU:S MEDLINGS-
DIREKTIV

Norge tillämpar sedan 1993 obligatorisk med-
ling för alla föräldrar med barn under 16 år 
som separerar. Även föräldrar som är helt 
överens i frågorna om vårdnad, boende och 
umgänge måste alltså besöka medlaren för att 
få till stånd ett avtal. Enligt uppgifter från 2017 
ledde medlingen i 75 procent av fallen fram till 
ett skriftligt avtal. Endast de som har intyg om 

att de deltagit i medling kan väcka talan i dom-
stol i frågan om barnen.

Medlingsplikten innebär att alla föräldrar 
som separerar, med några undantag, måste 
träffa en särskild medlare i en timme (fram till 
2007 tre timmar). Tiden kan därefter förlängas i 
ett par omgångar till maximalt sju timmar. Med-
lingen kan dock också omvandlas till kostnads-

fri terapi, som kan pågå under lång tid. Barnen 
kan höras under ramen för medlingen, men i 
praktiken sker det sällan. 

Medlarna är i huvudsak anställda vid offent-
liga familjevernkontor, men även andra grupper 
kan godkännas som medlare. Bland medlarna 
finns präster, psykologer och advokater. 

Källa: Se barnet! SOU 2017:6.

NORGE: OBLIGATORISK MEDLING I VÅRDNADSMÅL

Kommersiella 
tvister: 
Medling kan få 
pajen att växa 
– vänd!
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En lyckad medling mellan tvistande före-
tag kan lösa tvisten och samtidigt rädda 
samarbetet – till en relativt låg kostnad. 
Men trots att många prisar metoden går 

det trögt att få parter att använda den. Vissa 
menar att det nu är dags att testa obligato-

risk medling, som man gjort i andra länder.  

FOKUS: ADVOKATER SOM MEDLAR

 Medlaren arbetar enbart med beslutsprocessen 
och har inget eget beslutsmandat, det är vad 
som skiljer medlaren från domaren. Domaren 

är beslutande. Där har parterna avhänt sig äganderät
ten till problemet.

Det säger justitierådet Eric M. Runesson. Han var 
tidigare advokat, och hade då uppdrag som både med
lare, skiljeman och ombud i tvister. 

Medling är, enligt Eric M. Runessons erfarenheter, 

ofta en bra metod för att lösa kommersiella tvister. Han 
understryker dock att han talar om det som kallas un
derlättande medling, till skillnad från utvärderande 
medling. Medlaren är vid underlättande medling an
svarig för själva strukturen och förhandlingsprocessen, 
men lämnar inga egna rekommendationer eller förut
sägelser om en tänkbar utgång av tvisten i sak. 

– Det är klart att medlaren kan coacha parterna att 
hitta en lösning och man kan kanske se en lösning. 
Men den får medlaren försiktigt antyda så att parter
na hela tiden gör lösningen till sin egen, fastslår Eric 
M. Runesson.

En förutsättning för lyckad medling är dock att de 
som sitter vid förhandlingsbordet med medlaren ock
så har makten att fatta egna beslut om en eventuell 
uppgörelse. 

– En medling kan aldrig vara abstrakt. Det fungerar 
sällan att du bara medlar med ombud och har besluts
fattarna på distans. Om medlingen ska ha en chans att 
lyckas så måste oftast behöriga beslutsfattare sitta vid 
bordet och ta intryck av vad som händer i medlings
processen, säger Eric M. Runesson.  

Medling
kan få
pajen
att växa

KOMMERSIELLA TVISTER
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RÄDDAR RELATIONER
Vad är det då som gör medling till en så framgångsrik 
metod? Ja, en av faktorerna är medlingens konfidenti
ella natur och medlarens tystnadsplikt. Tystnadsplikten 
är fastslagen i medlingslagen, som gäller vid medling i 
dispositiva tvistemål. Konfidentialiteten och förtroen
det för medlaren är avgörande för att medlingen ska 
lyckas, påpekar Eric M. Runesson. 

– Bakgrunden till tvisten kan till exempel vara att 
den ena parten inte kan betala just nu. Det vill parten 
kanske inte säga om man har ett pågående avtalsför
hållande med den andre, som det kan vara vid en en
treprenad eller ett itprojekt, förklarar han.

Medlaren kan dock få del av informationen, och utan 
att avslöja läget för motparten ändå peka på en väg 
framåt, ett avtal eller en annan lösning som båda parter 
är nöjda med, förklarar Eric M. Runesson, och tilläg
ger att en tvist ofta innehåller en mängd sådan ”farlig” 
privat information som parterna inte vill lägga fram 
öppet. 

Advokat Johan Sigeman arbetar i huvudsak med pro
cesser och skiljeförfaranden, men är också medlare ut

bildad vid engelska institutet CEDR. Så många med
lingar har det inte blivit för Sigeman än, men han ser 
många fördelar med metoden. 

– En är att parterna hela tiden har möjlighet att föra 
in även andra komponenter än de som rent juridiskt 
hör till tvisten, förklarar han. 

En skicklig medlare kan, enligt Johan Sigeman, i sina 
samtal med parterna få en förståelse för vad de har för 
ytterligare intressen, liksom vilka hot och möjligheter 
som finns. Det öppnar för att komma fram till en lös
ning med även andra komponenter än de som tvisten 
ursprungligen gällde. 

– Parterna kanske till och med planerar för att utöka 
samarbetet i stället för att bränna broarna i en process. 
Det ger möjligheterna att så att säga ”expand the pie”. 
Den paj man bråkar om kan helt enkelt göras större 
genom medling.

Även advokat Gert Nilsson Eldrimner pekar på att 
medlingen ger andra affärsmässiga möjligheter än tra
ditionell tvistlösning. 

– Varför stänga ner kreativa affärsrelationer som va
rat i många år, bara för att det har uppstått ett problem? FO
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» Det blir ju som att skilja sig varje gång du får problem 
hemma, säger han, och fortsätter: 

– De tvister som är allra bäst lämpande för medling, 
är de med någon form av fortgående relationer. Famil
jer, affärsförhållanden, entreprenadsituationer och så 
vidare, där det finns ett önskemål att fortsätta relatio
nerna och inte förstöra dem. 

I andra fall behöver någon av parterna främst ett 
prejudikat, en lösning som ska tillämpas även på an
dra fall. Medlingen blir då mindre lämplig, påpekar 
Eric M. Runesson. 

FRÄMJAR RATIONALITET
Mot medling talar förstås att det innebär ytterligare 
tidsutdräkt i en kanske redan pressad situation – åt
minstone om tvisten ändå måste dras inför domstol 
eller skiljenämnd. Samtidigt tar medlingen sällan sär
skilt lång tid. Två dagar är det normala vid medlingar 
inom Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. 
De extra dagarna behöver inte heller vara bortslösa
de om medlingen så att säga misslyckas, påpekar Gert 
Nilsson Eldrimner.  

– Ofta har parterna då rett ut ett antal frågor under 
vägen som kan sorteras bort i själva tvisten. Tvisten 
renodlas, säger han.

Och Eric M. Runesson ser medlingen som en väg till 
rationella beslut. 

– Det är många som tror att lyckad medling nödvän
digtvis är en förlikning. För mig är en lyckad medling 
att parterna går därifrån och känner att de har fattat ett 
klokt beslut, vare sig det är att förlika eller att ta tvis
ten till domstol. Det är en viktig distinktion, säger han. 

Medlingen kan därmed betraktas som ett sätt att kva
litetssäkra beslut inom ett företag innan man går in och 
satsar ännu mer pengar på en traditionell tvistlösnings
process, påpekar Eric M. Runesson.

Just detta med kloka beslut och vad som kan stå i 
vägen för dem är något som Eric M. Runesson intres
serat sig mycket för. Mänsklig perception och kogni
tion påverkas av en rad fällor: att vi tenderar att söka 
bekräftelse på de uppfattningar vi redan har (partisk 
perception) och att vi kodar beslutssituationer i ter
mer av vinst eller förlust (framingeffekten), fast be
slutssituationen kanske egentligen är neutral, är bara 
ett par av dessa. 

Medling kan, enligt Runesson, vara ett sätt att nå 
bortom tankefällorna. 

– Okej för ett halvfullt glas, men inte gärna ett halv
tomt glas. Ändå är det samma glas, det beror bara på 
hur man formulerar det. Det är en del i medlingen, att 
komma över inte bara partisk perception utan också 
framingeffekten, säger han, och fortsätter:

– Medling för mig är väldigt mycket att vara coach 
till parternas egna rationella beslut, eller så rationella 
som det kan bli.

Gert Nilsson Eldrimner för ett liknande resonemang. 
– Det sägs att den större delen av alla beslut vi fat

tar, fattas med hjälp av känslorna. Som medlare kan 
jag hjälpa människor att fortsätta förhandla fast de får 
ett emotionellt påslag. Många gånger tar det stopp när 
någon blir arg, ledsen eller besviken. Medlaren hjälper 
till att kunna hantera det och gå vidare i dialogen, säger 
han, och tillägger att mekanismerna här är de samma 
för alla typer av tvister.

ÄR LOJAL MED PROCESSEN
För att kunna hjälpa parterna igenom de känslomässi
ga fällorna behöver en medlare vara nyfiken, prestige
lös och öppen, menar Johan Sigeman. En förmåga att 
skapa förtroende hos parterna och en god kommuni
kativ förmåga är också mycket viktiga, menar alla in
tervjuade advokater. 

Eric M. Runesson talar om behovet av att under
trycka det egna egot för att lyckas som medlare. 

– Du är inte där för att du själv ska vara skön och 
ball, utan det är parterna som spelar första fiolen, och 
du ska hjälpa dem. Du måste vara beredd att ödmjukt 
hjälpa parterna utifrån deras egna förutsättningar. Du 
vet inte bättre. De som vet är parterna, säger han, och 
tillägger att det är en väldigt annorlunda attityd än do
marattityden. 

De flesta medlare i kommersiella tvister i Sverige är 

De allmänna domstolarna har, enligt 42 kap. 17 § andra stycket RB, möjlighet att för-
ordna en medlare i dispositiva tvistemål. 

17 § Rätten ska verka för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår en sam-
förståndslösning, om det inte är olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och 
övriga omständigheter.

Rätten får vid tillämpning av första stycket, i ett mål där förlikning om saken är till-
låten, besluta om särskild medling, om parterna samtycker till det. I sådant fall ska 
rätten förelägga parterna att inställa sig till ett sammanträde inför medlare som för-
ordnas av rätten och ange inom vilken tid medlingen senast ska vara slutförd. Rätten 
får förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl för det.

Lag (2011:861).

MEDLING ENLIGT RÄTTEGÅNGSBALKEN

Gert Nilsson 
Eldrimner.
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i dag advokater. Samtidigt är uppdraget på somliga sätt 
vitt skilt från den klassiska advokatrollen. 

– Som medlare är du inte ombud för någon. Det lig
ger lite vid sidan av advokatuppdraget, påpekar Eric 
M. Runesson. 

Medlaren företräder alltså ingen av 
parterna, utan ska vara strikt neutral. 
Fokus ligger i stället på själva proces
sen. Det är, menar Eric M. Runesson, 
egentligen samma förhållande som 
när en advokat agerar skiljeman. 

– Skiljedomaren ska också vara neu
tral och oberoende. Lojal med skilje
processen, säger Runesson. 

Advokater är samtidigt väl läm
pade för att medla, anser både Eric  
M. Runesson och de intervjuade ad
vokaterna.  

– Jag tror att när det gäller dessa 
tvister, då är det bra att det är någon 
som begriper advokatrollen och kan 
ha genuin känsla för förtroendeför
hållandet mellan klient och advokat. 
Så att inte medlaren går in och försöker bryta bandet 
mellan ombud och klient, utan har respekt för det, sä
ger Runesson.

Rent formellt behöver en medlare inte ens vara ju
rist. Men: 

– Eftersom juridiken ofta är en viktig komponent så 
tror jag att advokater har en grundförståelse av pro
blematiken som parterna brottas med, säger Johan Si
geman, och tillägger att advokater dessutom ofta har 
stor erfarenhet av förhandlingar.

Även ombudens roll vid medling i kommersiella tvis
ter skiljer sig från rollen vid domstolsförhandlingar 
eller skiljeförfaranden, påpekar de intervjuade advo
katerna.

– Det är medlaren i första hand som diskuterar direkt 
med parterna. I ett domstolsförfarande eller skiljeför
farande är det ombuden som agerar till 90 procent. 
Det är lite omvänt i medlingen, säger Johan Sigeman.

Som ombud tvingas man då ibland lägga band på sig 
själv, konstaterar Sigeman, och i stället för att presen
tera lösningar inta en mer stödjande roll. 

ADVOKATER ETT HINDER?
Annette Magnusson är generalse
kreterare för Stockholms handels
kammares skiljedomsinstitut. Hon 
ser stora fördelar med medling som 
tvistlösningsmetod, företag emellan.  

– De flesta företag vill inte lägga tid 
på att bråka om sånt som hände bakåt 
i tiden. De vill titta framåt, och snara
re lägga energin på en ny investering 
eller en ny affär. Att inleda en process 
är naturligtvis det sista alternativet, 
konstaterar hon. 

Skiljedomsinstitutet har sedan 
1999 egna regler för medling, och 
kan hjälpa till att tillsätta en medlare 
i tvister. Institutet har också försökt 
sprida kunskapen om medling, bland 
annat genom seminarier och utbild

ning av medlare. 
– Vi moderniserade också våra medlingsregler för 

inte så länge sedan. Men trots detta och trots att alla 
är överens om att medling är ett fantastiskt redskap så 
ser vi väldigt lite medling, säger Annette Magnusson.

Statistiken från Skiljedomsinstutet bekräftar Annet
te Magnussons bild. Under de senaste tolv åren har i 
genomsnitt drygt tre medlingar om året hållits inom 
institutets ramar. 

Naturligtvis förekommer också mycket medling ut
anför Skiljedomsinstitutet, även om ingen riktigt vet 
i vilken omfattning. Men de intervjuade advokaterna 
delar ändå bilden att medlingen ännu inte riktigt har 
slagit igenom i Sverige. 

”De flesta företag 
vill inte lägga tid på 

att bråka om sånt som 
hände bakåt i tiden. De 

vill titta framåt, och 
snarare lägga energin 

på en ny investering 
eller en ny affär. ” 

annette magnusson

1 § Lagen gäller medling i privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten, 
dock inte om tvisten har tagits till domstol. 
3 § I lagen avses med 

medling: ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter med hjälp av 
en tredje man (en medlare) frivilligt söker lösa en uppkommen tvist, 

medlingsöverenskommelse: en skriftlig överenskommelse som är resultatet av 
medling och som innefattar en förpliktelse för någon eller några av dem som ingått 
överenskommelsen.

Tystnadsplikt
5 § En medlare och ett biträde till medlaren får inte obehörigen röja eller använda 
vad han eller hon har fått kännedom om i samband med medling.

7 § En ansökan om att en domstol ska förklara en medlingsöverenskommelse verk-
ställbar (verkställbarhetsförklaring) görs av de parter som ingått överenskommelsen 
eller av någon eller några av dem med övriga parters samtycke.

LAG (2011:860) OM MEDLING I VISSA PRIVATRÄTTSLIGA TVISTER

Annette Magnusson.
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Räcker den obligatoriska ansvarsförsäkringen för din 
verksamhet, eller behöver du en tilläggsförsäkring?

Sveriges advokatsamfunds ansvarsförsäkringar förmedlas av försäkringsförmedlaren  
Willis Towers Watson Sweden AB. Försäkringsgivare är Zurich Insurance plc, Sweden Branch. 

Advokatbyråer har möjlighet att teckna en frivillig ansvarsförsäkring som därmed 
kompletterar den obligatoriska ansvarsförsäkringen och omfattar skadestånds-
skyldighet för fel eller försummelse i samband med yrkesmässig rådgivning inom 
ramen för advokatverksamhet.

Försäkringslösningen erbjuder advokatbyråer att teckna ett högre försäkringsbelopp 
utöver grundförsäkringens försäkringsbelopp om 3 MSEK. 

Tilläggsförsäkringen erbjuds inom ramen för Advokatsamfundets gruppförsäkrings-
program och administreras av Advokatsamfundets försäkringsförmedlare Willis Towers 
Watson i samarbete med Zurich som är försäkringsgivare för både grund- och tilläggs-
försäkringen.

Tilläggsförsäkringen gäller för samma personkrets som grundförsäkringen och omfattar 
även krav som framställs mot advokatbyrån istället för mot den försäkrade, eller vid 
gemensamt krav mot både advokatbyrån och den försäkrade.

Teckna försäkring
Att teckna tilläggsförsäkring inom grupplösningen sker med ett enkelt ansöknings-
förfarande varefter premieuppgift kan lämnas med kort svarstid.

Kontakta Advokatservice hos Willis Towers Watson för offert 
08-546 359 60 eller advokatservice@willis.com
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– En förklaring tror jag kan vara att domarna i våra 
svenska domstolar, när man väl är i tvist i domstol, 
ofta tar på sig rollen som medlare, säger Gert Nilsson 
Eldrimner, som dock tycker sig se att domarna ibland 
styrs av andra hänsyn än parternas väl. 

– När domare medlar tycks det främst vara domsto
lens intresse av att bli av med en tvist som styr. Det 
är ju inte direkt vad jag tänker att medling ska vara, 
säger han. 

Johan Sigeman är litegrann inne 
på samma spår: Sveriges konsensus
kultur kan bidra till att tvister förli
kas även utan medlare. Men det kan 
också finnas olika hinder för att få till 
stånd medling. 

– Jag tror att ett av dem är vi ad
vokater. Vi – och det gäller mig ock
så, fast jag har insett medlingens för
tjänster – tycker att det där klarar vi 
advokater själva, vi kan förhandla oss 
fram till en lösning utan att blanda 
in en tredje part, säger han och fort
sätter: 

– Det kan finnas ett motstånd i kå
ren, som delvis beror på okunskap om 
vad medling faktiskt är. Men kanske 
också att man slår vakt om sina in
komstkällor. Processer och skiljeför
faranden är lönsamma för advokater, 
och det är möjligt att det finns ett in
tresse av att behålla kontrollen själv. 

Johan Sigemans tes om att advoka
terna kan utgöra ett hinder mot med
ling får stöd i en rapport från den in
ternationella konferensen ”Global Pound”, med över 
4 000 deltagare 2016–2017. I rapporten framgår att ef
fektivitet är den huvudsakliga faktorn för tvistande fö
retags val av metod för tvistlösning och att företagare 
förväntar sig mer samarbete från sina rådgivare. Delta
garna i konferensen slog också fast att ombuden, alltså 
ofta advokaterna, var det största hindret mot ett skifte 
till andra tvistlösningsmetoder än domstol eller skil
jeförfarande.

Johan Sigeman tror ändå att intresset kommer att öka 
om fler advokater bara får möjlighet att se vad medling 
är. Men liksom de andra intervjupersonerna ser han att 
ganska få advokater är riktigt bekanta med medling, 
även om intresset kanske ökat på senare år.

TVÅNG INGEN VÄG FRAMÅT
Situationen är, precis som EU beskriver den i en rap
port från 2018, paradoxal. Medling beskrivs som en 
mycket effektiv och hållbar konfliktlösningsmetod i 
tvister mellan företag. Samtidigt är det ännu ytterst få 
tvister som faktiskt löses genom medling. 

Ett sätt att öka antalet medlingar kan vara att som i 
Italien (se faktaruta på s. 28) göra medling obligatorisk 

i vissa typer av tvister. De flesta intervjupersonerna sä
ger dock nej till en sådan lösning. 

– Grundförutsättningen för en lyckad medling är ju 
ändå att alla som sitter i rummet vill vara där. Det är 
nödvändigt. Jag är inte så säker på att obligatoriska 
regler är ett effektivt sätt att övertyga någon om med
lingens kraft, säger Annette Magnusson.  

Även Eric M. Runesson och Johan Sigeman tror mer 
på informationsspridning och goda exempel än obligato

rium. Men Gert Nilsson Eldrimner är 
beredd att testa en ordning liknande 
den i Italien, och åtminstone göra det 
obligatoriskt att delta vid ett informa
tionsmöte om medling. 

Gert Nilsson Eldrimner önskar 
också att domstolarna mer skulle 
använda sig av möjligheten att för
ordna en medlare i civilrättsliga mål. 
Dessutom borde försäkringsbolagen 
börja verka mer aktivt för medling 
och överväga att bevilja rättsskydd 
för medlarinsatser. 

– Om medling spar mycket tid och 
pengar åt parterna så kan ju faktiskt 
också försäkringsbolagen spara väl
digt mycket på att anvisa medling, 
säger han. 

Såväl Gert Nilsson Eldrimner som 
Johan Sigeman tycker sig se ett ökat 
intresse för medling bland både par
ter och advokatkolleger. Och Johan 
Sigeman uppmanar advokatkolleger
na att ge metoden en chans.

– Om det föreslås medling, se det 
inte som ett misstroende mot ombuden på något sätt. 
Utan pröva och gör det med öppet sinne, så kommer 
ni att se att det är fantastiskt, säger han. 

Gert Nilsson Eldrimner och Johan Sigeman är båda 
aktiva i nätverket Svenska Medlare, som på olika sätt 
försöker öka medvetenheten och kunskapen om med
ling. Nilsson Eldrimner skulle också gärna vilja se ett 
medlarkollegium inom Advokatsamfundet, där medlare 
kan mötas och utbyta erfarenheter. 

Annette Magnusson vid Stockholms handelskam
mares skiljedomsinstitut hoppas att medlingen ska ha 
framtiden för sig. Hon menar att advokater har alla skäl 
att känna till och vara beredda att använda metoden, 
inte minst som advokater i dag förväntas vara mer av 
en affärspartner och inte bara en juridisk rådgivare. 

– En rådgivare som kan kliva in i en rådgivande roll 
i en tvist och inkludera medlingsperspektivet, kom
mer förmodligen att vara mer framgångsrik, säger hon. 

Även Eric M. Runesson tror att det kan bli åtmins
tone något mer medling framöver.

– Så småningom kommer det att upplevas som omo
dernt att gå till process utan att först ha prövat förut
sättningarna för medling, förutspår han. ¶

”Det kan finnas ett 
motstånd i kåren, som 
delvis beror på okun
skap om vad medling 

faktiskt är. Men kanske 
också att man slår vakt 
om sina inkomstkällor. 
Processer och skiljeför
faranden är lönsamma 
för advokater, och det 
är möjligt att det finns 

ett intresse av att be
hålla kontrollen själv.” 

johan sigeman

» 

Svenska Medlare 
är ett nätverk av 
kvalificerade med-
lare i kommersiella 
tvister. Medlem-
marna är huvud-
sakligen advokater. 
Flera är utbildade 
och certifierade 
av det välkända 
medlingsinstitutet 
Centre for Effective 
Dispute Resolution, 
CEDR, i London. 

Läs mer om 
Svenska Medlare 
på https://svens-
ka-medlare.se

Läs mer om 
CEDR på www.
cedr.com

SVENSKA 
MEDLARE

Medling 
i vårdnadsmål: 
Bra metod 
som behöver 
kvalitetssäkras 
– vänd!

Johan Sigeman.
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Medling i familjemål kan ge goda resul-
tat med barnet i centrum. Men ingen vet 

egentligen riktigt hur mycket det används, 
vilken kompetens medlarna har eller vilka 

metoder som används.    

FOKUS: ADVOKATER SOM MEDLAR

 Som partsbiträde i vårdnadsmål har jag sett hur de 
målen ofta kan bli väldigt infekterade och pågå 
under lång tid. Det är tydligt att processen säl

lan har någon positiv inverkan. Domstolen är sällan 
ett bra forum för att hitta lösningar i vårdnadsfrågor.

Det fastslår Lina Kitti, advokat och medlare i famil
jerättsmål, om hur hon kom att intressera sig för med
ling. Vägen till medlaruppdragen gick via en omfat
tande utbildning inom organisationen MiKK i Berlin. 

Även advokaterna Anna Hellron Wikström och Alex
andra Lyckman är utbildade vid MiKK i Berlin. De har 
arbetat med medling i familjerättsärenden i omkring 
fem år, parallellt med uppdrag som bland annat parts
ombud i familjerättstvister och särskild företrädare 
för barn. 

Fördelarna med medling är enligt advokaterna 

Bra metod som behöver             kvalitetssäkras
MEDLING I VÅRDNADSMÅL
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många. Dels att överenskommelser som träffas i sam
förstånd blir mer hållbara och därmed bättre för bar
nen. Dels att parterna också får möjlighet att börja kom
municera igen, kanske efter år av tystnad och bråk. 

– Sedan kan det vara vissa ärenden som inte lämpar 
sig för medling. Det kan vara när det finns maktoba
lans, missbruk, våld, den typen av situationer, säger 
Lina Kitti, och tillägger att det dock bara för att det 
finns påståenden om våld eller missbruk inte behöver 
vara fel med medling. 

Anna Hellron Wikström och Alexandra Lyckman hål
ler med om att medling kan vara svårt när det finns våld 
eller missbruk med i bilden. Å andra sidan är dessa 

tvister svåra även för en domstol. Medlingens form 
gör också att det går att på djupet ta tag i de svåra frå
gorna, och i vissa fall få parterna att be om ursäkt och 
hitta vägar framåt. 

BLIR ANNAN ROLL 
Det allra bästa är när medlingen kan inledas tidigt i en 
konflikt, påpekar advokaterna. Tyvärr kommer med
larna i dag ofta in sent i processen. 

– Anledningen kan vara  dels att  parterna inte in
formerats om att medling finns, dels också att det fi
nansieras av staten först när det ligger i domstol, på
pekar Lina Kitti.

Bra metod som behöver             kvalitetssäkras
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» Medling omfattas nämligen inte av reglerna om rätts
hjälp och i normalfallet inte heller i villkoren för rätts
skyddet. Offentlig finansiering möjliggörs först när en 
domstol förordnar medlaren. 

Väl i domstolen kan dock advokaterna spela en vik
tig roll för att få in medlingen så tidigt som möjligt, 
påpekar Anna Hellron Wikström.

– Vi som ombud kan lyfta frågan. Det måste inte ha 
varit en vårdnadsutredning, så att 
medlingen kommer i slutet av målet. 
Tycker du att det är lämpligt för med
ling så yrka på det tidigt!

Alla de tre advokaterna arbetar 
parallellt med medlaruppdrag också 
som partsombud i familjemål. Med
larrollen är delvis annorlunda, po
ängterar de, och kräver en viss om
ställning.   

– Vi har kolleger på byrån som just 
börjat medla. I början blir det lätt att 
man som medlare ser en snitslad bana 
för vad parterna kan göra och komma 
fram till. I stället gäller det att titta 
tillbaka och gå in i processen på ett 
annat sätt, så att parterna själva, med 
vår hjälp, ser vilka möjliga lösningar 
som finns, säger Anna Hellron Wik
ström. 

Däremot ser varken hon eller de 
andra advokaterna något principiellt 
problem i att gå från att vara lojalt 
partsombud till neutral medlare, så 
länge det sker i olika uppdrag. 

– Jag får ofta förordnanden som bodelningsförrättare 
och bodelningsman, och det är lite samma roll där, att 
jag ska ha en objektiv roll i förhållande till flera parter, 
konstaterar Alexandra Lyckman. 

När medlarna kommer in i en tvist finns det som 

regel redan juridiska ombud. Inom den familjerättsli
ga medlingen har dessa en mycket undanskymd roll i 
själva processen – medlarna talar företrädesvis direkt 
med de tvistande parterna. Det innebär inte att parts
ombuden blir oviktiga. 

– Ombudet får en viktig roll företrädesvis när vi väl 
har upprättat ett utkast till en överenskommelse. Då sä
ger vi till parterna att stämma av detta med sina ombud, 

berättar Alexandra Lyckman. 

DOMARE KAN FÖRLIKA
Britt Björneke är egentligen pensio
nerad från tjänsten som rådman vid 
Södertörns tingsrätt, men har fortsatt 
att arbeta. Hon har varit med om in
förandet av medling och är positiv till 
metoden, under rätt förutsättningar. 

– Från början var det många med
lare som skrev felaktiga rapporter, 
och talade om vad som hänt under 
medlingen när man misslyckats. Det 
är ju helt förbjudet, sånt får inte kom
ma med. Men nu tycker jag att det 
fungerar på ett bra sätt, säger Britt 
Björn eke. 

Men medling är inte den enda vä
gen till samförståndslösningar, beto
nar Britt Björneke. I många fall försö
ker hon i första hand själv arbeta fram 
förlikningar. Kanske är yngre domare, 
som saknar erfarenheten av att arbeta 
för en förlikning, mer benägna att ta 

in medlare, tror Britt Björneke. 
– Jag brukar ofta ta upp frågan om medling när kon

flikten gäller lite andra saker än just själva vårdnads
frågan. När man ser att det finns underliggande eko
nomiska mellanhavanden, bodelning och liknande, 
som har betydelse för parternas inställning. Då är ju 
en medlare friare att ta in andra saker än en domare, 
säger Britt Björneke. 

Även i ärenden där parterna tidigare fått en dom 
eller ett avtal, men snabbt kommer igen till domsto
len kan medling vara meningsfullt. Om tvisten där
emot rör rena värderingskonflikter, alltså att parterna 
har fundamentalt olika syn på barnets situation eller 
uppfostran, har medling svårare att lyckas, anser Britt 
Björn eke. Där kan det behövas mer långvariga meto
der, som samarbetssamtal eller modellen Konflikt och 
försoning, där familjerätten arbetar längre med de tvis
tande föräldrarna.  

Initiativet till medling kommer ibland från parterna 
själva eller deras ombud, berättar Björneke. I andra fall 
är det domstolen själv som föreslår insatsen. 

EFTERLYSER ENHETLIGA REGLER
Bland de familjerättsliga medlarna finns i dag såväl 
advokater som beteendevetare, exempelvis sociono

”Jag brukar ofta ta upp 
frågan om medling 

när konflikten gäller 
lite andra saker än just 
själva vårdnadsfrågan. 

När man ser att det 
finns underliggande 
ekonomiska mellan
havanden, bodelning 

och liknande, som har 
betydelse för parternas 

inställning.” 
britt björneke

Lina Kitti, Alexandra Lyckman och Anna Hellron Wikström har utbildats i medling vid 
organisationen MiKK i Berlin. MiKK:s utbildning omfattar 50 timmar. Alexandra Lyck-
man håller nu kurser i metoden inom Advokatsamfundets utbildningsverksamhet 
Advokatakademien. Medlingsmodellen bygger på att två medlare tillsammans träffar 
parterna vid sammanlagt fyra möten. Medlarna kan också träffa parterna enskilt när 
detta behövs.

Medlaruppdraget kan börja med ett telefonsamtal från en pågående muntlig förbe-
redelse i domstolen. Medling som metod är ofta okänd bland de föräldrar som tvistar 
om vårdnad, boende eller umgänge. Domaren brukar därför be advokaterna att 
berätta om medling och om hur just de arbetar. Medlingen kan också initieras av par-
terna själva eller deras ombud, och inledas även redan innan någon stämt i domstol. 

Precis som vid alla uppdrag inleds medlingen med en jävskontroll. Medlaren ska 
vara strikt neutral, och ingen av parterna får finnas i klientregistret. 

Ett medlaruppdrag pågår enligt föräldrabalkens regler i fyra veckor. Tiden kan för-
längas om detta behövs. 

– Det händer att vi måste begära förlängning, men det är ofta för att vi inte har fått 
igång medlingen för att vi inte lyckats hitta tider som fungerar för såväl medlarna 
som parterna. Men från det första mötet så räcker de fyra veckorna oftast, säger 
Alexandra Lyckman.

MEDLING ENLIGT KONFERENSMODELLEN

Britt Björneke.
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mer. Från lagstiftarens håll finns inga egentliga regler 
om eller riktlinjer för vem som får utses till medlare.

I brist på fastslagna kompetenskrav har Britt Björn
eke och Södertörns tingsrätt skapat egna interna prin
ciper för vilka medlare som utses. Det räcker inte att en 
advokat eller socionom anmält intresse för medlarupp
drag, tingsrätten kräver också någon form av utbildning 
och erfarenhet. Att en part föreslår en viss medlare är 
inte heller alltid nog, förklarar Björneke – risken finns 
att ombud föreslår en viss medlare för att denna för
väntas gynna klientens sak. 

Även advokaterna ser bristen på enhetlighet och 
kompetenskrav som ett stort problem. Det blir tyd
ligt när de som ombud ska lämna över till en medlare. 

– Jag som ombud kan känna att jag inte vet vad jag 
skickar iväg min klient till, säger Anna Hellron Wik
ström, och tillägger att hon gärna vill veta vad det är 
för typ av medling hon skickar en klient till. 

Hon och Alexandra Lyckman har nu arbetat så länge 
att domstolarna som regel känner till dem. Det skapar 
en trygghet, anser Hellron Wikström, och öppnar för 
fler medlingar. 

– Nu tror jag att domstolarna vet hur vi jobbar. Att vi 
kommer in med en skriftlig överenskommelse som det 
blir lätt att meddela dom på. De vet att vi ofta får ett 
positivt resultat och att parterna i många fall kommer 
överens. Det gör att även domstolarna ser medling som 
ett användbart sätt att hantera dessa tvister, säger hon.

VÅGAR LYFTA FRÅGAN
Annika Rejmer, universitetslektor i rättssociologi vid 
Uppsala universitet, har i många år forskat om vård
nadstvister. Hon är positiv till medling – i rätt situation 
och med rätt parter. Samtidigt vill hon 
problematisera dagens fokus på att nå 
samförståndslösningar.  

– Regelverket utgår ifrån att alla 
föräldrar faktiskt är kapabla att ingå 
samförståndslösningar. Det tror jag 
inte att alla är. I min forskning har jag 
funnit att det finns en överrepresen
tation i dessa tvister av neuropsykia
triska funktionsnedsättningar, fram
för allt bland mammor, som gör att de 
lätt hamnar i konflikt. Då är frågan: är 
föräldern kapabel att komma överens? 
Och även om hon ingår något på pap
peret, kan hon hålla det sedan, frågar 
hon retoriskt. 

En annan faktor som påverkar förmågan till samar
bete är själva separationen och hur långt de tvistande 
föräldrarna kommit i sin bearbetning av den. Ofta har 
den ena parten kommit längre än den andra i sin sor
geprocess, påpekar Annika Rejmer.

Advokaterna som ombud har här en viktig roll i att 
sortera och fånga upp dem som förmår att komma över
ens och samarbeta, menar Annika Rejmer, som liksom 

advokaterna och Britt Björneke gärna vill se medling 
tidigt i processen. 

Alexandra Lyckman och Anna Hellron Wikström 
känner väl igen beskrivningen av parter i olika stadier 
av sorgeprocessen, liksom parter som är väldigt olika. 
Här har medlaren en viktig roll i att fokusera på för
äldrarelationen, inte den vuxenrelation som havererat. 

– Då gäller det verkligen att leda in det på att vi ska 
prata om barnets behov i det hela, säger Lyckman.

Samtidigt kan medlingen många gånger ge möjlighet 
att tala på djupet just om sådana kommunikationspro
blem och olikheter, påpekar Anna Hellron Wikström, 
ofta på ett betydligt bättre sätt än när två ombud ska 
försöka medla inför en domare. Både hon och Alex
andra Lyckman anser också att medlingsutbildningen 
och rollen som medlare gett dem bättre redskap som 
ombud och att närma sig saker som att föräldrar kan 
vara olämpliga eller ha svårt att samarbeta. 

– Märker vi att det är något sådant, då försöker vi 
adressera det. Inte så att vi säger ”hej, du är olämplig”. 
Men vi tar upp det och beteenden som kommit fram 
och försvårar i föräldraskapet. Vi vågar lyfta frågorna, 

säger Lyckman. 

BARNPERSPEKTIVET MÅSTE SÄKRAS
Mycket av diskussionerna i vårdnads
tvister handlar om föräldrars förmå
ga att samarbeta och hitta gemen
samma lösningar. Det finns en risk 
att själva huvudpersonerna i tvisten – 
barnen – glöms bort i sammanhanget. 

Sveriges radios Ekot redovisade i 
augusti en granskning av 144 vård
nadstvister från 2019. Resultatet var 
ur barnperspektiv nedslående: bara 
hälften av barnen fick komma till tals. 
Granskningen visade också att tings
rätterna ofta brast i sin skyldighet att 

göra riskbedömningar när det finns påståenden om el
ler bevisat våld i föräldrarelationen, när överenskom
melser görs. Av Ekots granskning framgick inte hur 
ofta det fanns medlare inkopplade. 

Just bristen på barnperspektiv är något som forska
ren Annika Rejmer gång på gång återkommer till när 
hon får frågor om vårdnadstvister. Medlingen utgör 
inte självklart ett undantag påpekar hon. Barnets bäs

”Regelverket utgår 
ifrån att alla föräldrar 
faktiskt är kapabla att 

ingå samförstånds
lösningar. Det tror 
jag inte att alla är. ” 

annika rejmer

Beslut om medling i familjemål fattas med stöd av 6 kap. 18 a § föräldrabalken. Reg-
lerna trädde i kraft den 1 juli 2006. Redan tidigare fanns möjlighet till medling i verk-
ställighetsmål. Enligt 2002 års vårdnadskommitté visade sig dessa medlingar ganska 
ofta komma att handla om själva innehållet i föräldrarnas uppgörelse, och det med 
goda resultat i form av fungerande överenskommelser. 

Vem som kan utses till medlare specificeras inte närmare i förarbetena. Medlaren 
ska dock sätta barnets bästa först. Exempel på medlare som nämns är familjerätts-
sekreterare, domare och advokater. 

Inget frågeförbud eller vittnesförbud gäller för medlare.

MEDLING ENLIGT FÖRÄLDRABALKEN

Annika Rejmer.
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» ta är, i hennes tycke, inte tillräckligt framlyft i med
larrollen. 

– Då är vi tillbaka i detta att det är vuxenperspektivet, 
föräldraperspektivet, i en överenskommelse. Utan att 
man har tillräckligt underlag, säger Rejmer. 

Bristen på underlag är ett generellt problem i vård
nadstvister, menar Annika Rejmer. De vårdnadsutred
ningar som utgör underlag för domstolen, och många 
gånger för medlaren, bygger huvudsakligen på samtal 
med föräldrarna. Såväl vårdnadsutredare som medlare 
är beroende av samtycke från föräldrarna för att över 
huvud taget få tala med barnen. Annika Rejmer skulle 
här vilja se grundligare utredningar, sådana som ge
nomförs när barn bedöms vara utsatta för en risk. 

– Jag kan tycka att om föräldrarna drar en tvist så 
långt att de hamnar i domstol, då är konflikten en risk i 
sig för barnet, säger Rejmer, och hänvisar till forskning 
som visar att långvariga konflikter i familjen orsakar 
lika svåra skador på barn som misshandel. 

TALAR MED BARNEN
Men hur säkrar man då barnperspektivet inom dagens 
regelverk? Medlarna tror förstås på sin metod. 

– Själva medlingsförfarandet, alltså att parterna själ
va styr över överenskommelsen, och inte domstolen, 
kan i sig säkra barnperspektivet. För i de allra flesta fall 
försöker föräldrarna hitta en lösning 
som är bra för barnet, säger Lina Kitti.

Samtidigt måste förstås medlaren 
ha barnets bästa för ögonen. 

– Det gäller att hela tiden ha just 
barnperspektivet i fokus. Se att det här 
inte är en fråga om rättvisa mellan för
äldrar, utan enbart om vad som är bäst 
för det här barnet, summerar Kitti.

Alexandra Lyckman är av samma 
uppfattning. 

– Sitter jag som ombud i domstol 
och ska försöka träffa en förlikning, 
då är det inte barnperspektivet utan 
klienten som i första hand är uppdra
get. Som medlare är jag objektiv, och 
det är ingen klient som jag ska före
träda. Då blir det också mer natur
ligt att tänka på barnperspektivet, sä
ger hon. 

Precis som Lina Kitti uppfattar 
Alexandra Lyckman och Anna Hell
ron Wikström i grunden att de allra 
flesta föräldrar vill sina barns bästa. Som medlare kan 
de bistå i att detta och inget annat hamnar i centrum. 

– Vi försöker hela tiden lyfta in barnperspektivet och 
fråga parterna hur barnet skulle påverkas av förslag, 
samtalston och liknande. Jag tror att vi är ganska tuf
fa i det och att vi går djupt in i barnets perspektiv vid 
medlingen på ett sätt som kan vara svårt i en tvist, på
pekar Anna Hellron Wikström.

Medlaren har också, om föräldrarna går med på det, 
möjlighet att tala med huvudpersonerna i tvisterna, 
alltså barnen. Alla de tre advokaterna anser att det 
emellanåt finns anledning att nyttja den möjligheten. 

Enligt Anna Hellron Wikström har 
barnsamtalen dubbla syften. 

– Både att barnet har rätt att få in
formation i viktiga frågor som rör 
barnet själv, så som det framkom
mer i lag och barnkonventionen. 
Men också att barnet ska få komma 
till tals kring sin tillvaro och att bar
nets synpunkter kan vara till hjälp för 
föräldrarna i medlingen. Ibland har 
barn ganska bra tips att lämna till sina 
föräldrar. 

SAKNAS SIFFROR
Medling i vårdnadsmål har alltså 
många fördelar, enligt alla de inter
vjuade. Men precis som i den kom
mersiella medlingen är det svårt att 
säga hur vanlig familjerättslig med
ling egentligen är, och när i proces
sen den sätts in. 

Inledningsvis var medling en gan
ska okänd metod som sällan använ

des, anser Anna Hellron Wikström och Alexandra 
Lyckman.

– När vi började med medling var många domare av 
den uppfattningen att medling är det sista alternati
vet när man har prövat allt annat. Nu känns det som 
att det svängt, så att det prövas mycket tidigare, säger 
Lyckman. 

Fortfarande varierar det mycket mellan domstolar

”Själva medlings
förfarandet, alltså att 

parterna själva styr 
över överenskom

melsen, och inte dom
stolen, kan i sig säkra 

barn perspektivet. 
För i de allra flesta fall 
försöker föräldrarna 
hitta en lösning som 

är bra för barnet.” 
lina kitti

Lina Kitti.

Alexandra Lyckman.
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na hur mycket medling som bedrivs, enligt advokater
nas erfarenhet. 

Känslan hos de medlande advokaterna är alltså att 
medling blivit vanligare. Det är dock svårt att hitta be
lägg för känslan, i form av siffror. Redan 2014 års vård
nadsutredning konstaterade att det inte finns något till
förlitligt sätt att hitta alla mål där medlare utses. När 
utredningen gick igenom alla domar och avskrivningsbe
slut under 2013, visade det sig att medlare utsetts i mel
lan 0 och 8 procent av familjemålen. Vid de flesta tings
rätter fanns medlare i mellan 1 och 3 procent av målen. 

Även forskaren Annika Rejmer har försökt få en bild 
av hur vanligt det är med medling i familjemål. 2008 
skickade hon ut en enkät till domare. Svaren visade 
att mellan sex och sju procent av domarna åtminstone 
kände till någon kollega som förordnat medlare. Senare 
har Rejmers studenter gjort liknande undersökningar, 
och då fått resultatet omkring 3 procent. 

– Min känsla, utifrån mina undersökningar, är att det 
fanns förhoppningar, det fanns ambitioner, men att de 
inte har infriats, säger Annika Rejmer. 

BEHÖVER KVALITETSSÄKRAS
Även om det är oklart hur mycket medling som genom
förs finns det i dag ett stort antal advokater som sysslar 
med medling, ofta eller enstaka gånger. Intresset från 
lagstiftare och myndigheter för att minska antalet in
fekterade och skadeliga vårdnadstvister är också stort. 

En rad förslag om just medling lämnades redan 2017, 
i utredningsbetänkandet Se barnet! (se artikel på s. 42). 
Såväl rådmannen Britt Björneke som advokaterna lyf
ter fram utredningsförslagen som positiva. 

Britt Björneke tar särskilt fasta på förslaget om ett 
obligatoriskt informationssamtal för alla föräldrar som 
är oense om barnen.  

– Att man så tidigt som möjligt försöker få parterna 
att komma överens, innan de går till domstol. Det kan 
jag tänka mig skulle kunna utvecklas mer, medling före 
domstol, säger hon. 

Anna Hellron Wikström lyfter, precis som utredning
en, upp frågan om en gemensam lägstanivå vad gäller 
kompetens och erfarenhet för medlare. Och Lina Kitti 
är inne på samma linje. 

– Det bör införas utbildnings och lämplighetskrav 
för medlare, för att säkra kompetensen och för att par
terna ska känna sig trygga i att de som förordnas för 
uppdragen också är lämpliga att åta sig dem, säger hon, 
och efterlyser också enhetligare metoder och struktu
rer för medlingen, så att parterna vet vad de går in i.

I dag kan medlare tvingas att vittna inför rätten om 
vad som kommit fram under medling. Här vill advo
katerna gå länge än utredningen, som efter viss vånda 
föreslog att vittnesplikten ska vara kvar. Vittnesplikten 
riskerar nämligen att minska förtroendet för medlaren 
och minska öppenheten hos parterna. 

– Konfliktnivån blir ju ofta högre i en domstolsför
handling där man ska berätta varför den andra parten 
är sämre och så. Vi försöker få bort det tänket, så att 
det inte blir en massa taktik och att man tänker på vad 
man kan använda i domstolen. Annars blir det så svårt 
att ha en bra medling, om man sitter och bevakar sina 
intressen, inte vågar testa andra tankar och andra vä
gar, säger Alexandra Lyckman.

På hennes och Anna Hellron Wikströms byrå avta
lar medlarna med parterna att de inte ska kallas som 
vittnen. Här behövs dock stöd i lag, menar alla advo
katerna. 

– Det har inte ställts på sin spets än. Vi har ju sekre
tess även som medlare, så vi kommer ju inte att berätta 
för någon utomstående vad som sägs under medlingen. 
Det är bara det som parterna kommer överens om ska 
lämnas vidare som lämnas vidare. Men vi vill inte bli 
kallade som vittnen, fastslår Lyckman. 

Ytterligare en förbättring skulle vara att låta medling 
i familjemål omfattas av rättshjälpen och rättsskyddet. 

– Medlingen ska helst komma in så tidigt som möjligt, 
gärna innan en domstolsprocess inleds. Möjligheten 
att få medlingen finansierad utan att behöva stämma i 
domstol skulle sannolikt bidra till detta och underlätta 
för parterna, konstaterar Lina Kitti. ¶

18 a § Rätten får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samför-
ståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Rätten kan lämna medlaren när-
mare anvisningar om vad han eller hon skall iaktta när uppdraget fullgörs.

Medlaren skall inom den tid som rätten bestämmer lämna en redogörelse för de åt-
gärder som har vidtagits. Tiden får inte sättas längre än fyra veckor. Rätten får dock 
förlänga tiden, om det finns förutsättningar att nå en samförståndslösning.

Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som upp-
draget krävt. Rätten beslutar om ersättningen. Ersättningen betalas av allmänna 
medel.

Lag (2006:458).

6 KAP. 18 A § FÖRÄLDRABALKEN

Utredningen: 
Beredning 
pågår av 
uppskattade 
förslag 
– vänd!FO
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Stigande antal vårdnadstvister och brist på 
barnperspektiv fick regeringen att tillsätta 

en utredning. Betänkandet, med flera 
förslag för att stärka medlingens roll, kom 

för över tre år sedan. Men ännu har inga 
förslag kommit från regeringen. 

FOKUS: ADVOKATER SOM MEDLAR

 Ifebruari 2017 överlämnade utredaren Monica Fel
ding, chefsrådman vid Malmö tingsrätt och ansva
rig för 2014 års vårdnadsutredning, sina förslag till 

justitieminister Morgan Johansson.  
Utredningens uppdrag var att utvärdera 2006 års 

vårdnadsreform och undersöka om syftet med refor
men – att stärka barnrättsperspektivet – hade uppnåtts. 
En annan huvuduppgift var att kartlägga och försöka 
förstå den kraftiga ökningen av antalet vårdnadstvis
ter vid domstolarna. 

Utredningen undersökte olika sätt att styra konflikter 
om vårdnad, boende och umgänge bort från domsto
larna och till andra konfliktlösningsformer, däribland 

medling. Slutsatserna om medling var bland annat att 
medlingen var svår att kartlägga, men att medlarens 
kompetens var avgörande för att medlingen skulle 
lyckas. 

Utredningen lämnade också en rad förslag för att 
stärka medlingens roll i vårdnadstvister, bland an
nat att barn i vårdnadstvister skulle kunna höras utan 
vårdnadshavarnas tillstånd och att obligatoriska kom
petenskrav för medlare skulle införas. 

ÄNNU INGA FÖRSLAG
Remissinstanserna var genomgående positiva till för
slagen om att säkra medlarnas kompetens. Vissa barn
rättsorganisationer, däribland Rädda barnen, var dock 
mer negativa till medling, och förordade i stället att 
barnen skulle få egna ombud i vårdnadstvister. 

Advokatsamfundet ville, förutom kvalitetssäkring av 
medlare, också se sekretess för medlingssituationen, 
inklusive vittnes och frågeförbud. Samfundet delade 
enligt remissvaret utredarnas ambivalens inför att in
föra ett frågeförbud, men stannade här till skillnad från 
utredningen för att medlare inte skulle kunna höras in
för rätta. Advokatsamfundets menade att ”möjligheten  
att hitta en förlikning för barnets bästa inte får ris
keras genom att föräldrarna oroas över att uppgifter 

Beredning pågår 
av uppskattade förslag

UTREDNINGEN

l  Inför ett obligatoriskt informationssamtal inom socialtjänsten, innan föräldrarna kan gå vidare med sin tvist till domstolen.
l  Inför obligatoriska kompetenskrav för medlare, där barnkompetens (inklusive kunskap om samtal med barn) är central. 
l Inför sekretess utan skadeprövning för medlare.
l  Inget frågeförbud för medlare bör införas, av hänsyn till barnets bästa (att jämföra med dispositiva tvister, där det finns ett 

frågeförbud). Utredningen var dock ambivalent i frågan. 
l  Barnets rätt till information och att få komma till tals stärks och görs oberoende av vårdnadshavarens inställning. 
l Medlare ska omfattas av anmälningsskyldigheten 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.

UTREDNINGENS FÖRSLAG OM MEDLING

l  Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR): The Eighth Mediation 
Audit, 2018.

l  Europaparlamentet: A Ten-Year-Long “EU Mediation Paradox” When an 
EU Directive Needs to Be More … Directive, 2018.

l  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 
om vissa aspekter på medling på privaträttens område

l EU: Direktiv 2008/52.
l  European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ): Mediation 

Development Toolkit, 2018. 
l  Global Pound Conference Series 2016–2017.
l  Göteborgsklausulerna. Västsvenska handelskammarens förtroende-

rådsregler om medling och skiljeförfarande.

KÄLLOR
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kan användas mot dem om de motsätter sig medling.” 
Undantag borde dock göras för anmälnings och upp
giftsskyldigheten för medlaren enligt 14 kap. 1 § soci
altjänstlagen. 

Tre och ett halvt år har nu gått sedan utredningen 
kom, men hittills har inga förslag om medling kommit 
från regeringen. Justitiedepartementet meddelar via  
epost att utredningen för närvarande bereds i departe
mentet, och att en lagrådsremiss planeras. Någon tid
punkt för detta är ännu inte klar. 

LOVAR LAGÄNDRING
Justitiedepartementet har också fått frågan om att låta 
medlare omfattas av rättshjälpen. Departementet skri
ver där att man vid en tidigare översyn gjort bedöm
ningen ”att det inte fanns anledning eller ekonomiskt 
utrymme att låta staten stå för kostnaden för medling 
utöver vad som för närvarande kan ersättas inom ra

men för rättshjälpen (prop. 2010/11:128 s. 31)”. För när
varande pågår inget arbete i denna fråga.

På ett område har det dock kommit besked från re
geringen. Efter Ekots avslöjanden om att barns röster 
inte blir hörda i vårdnadstvister gick justitieministern 
snabbt ut och lovade en lagändring så att inte föräld
rar ska kunna hindra barn att uttala sig i vårdnadsut
redningar. ¶

Beredning pågår 
av uppskattade förslag

l  Stora variationer i hur mycket medling används, men ge-
nerellt används det i alltför få fall. 

l  Medlare utses i olika skeden av processen, och dessa får 
sällan riktlinjer från domstolen.

l Medling är tämligen kostsamt.
l  Svårt att veta hur bra medlingen fungerar, men tydligt 

att den viktigaste framgångsfaktorn är medlarens kom-
petens.

UTREDNINGENS SLUTSATSER OM MEDLING

l  International Bar Association: Mediation in the USA, 2015.
l   Medlingsregler för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, 

2014.
l Se barnet! SOU 2017:6.
l  Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler, 2016.

l  Velasco, Daniel; Gaunitz, Victoria: Riskbedömningar uteblir – barn riske-
rar att fara illa, SR Ekot, 24 augusti 2020.

l  Velasco, Daniel; Gaunitz, Victoria: Barns röst uteblir i vårdnadstvister, 
SR Ekot, 25 augusti 2020.
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 Som folkrättsjurist har jag emel
lanåt blivit konsulterad av ad
vokater och åklagare i frågor 

om åtal för krigsförbrytelser. Det har 
då visat sig att vissa frågeställningar 
är återkommande. Vad är straffbart 
under svensk lag? Är konflikten inter
nationell eller intern? Har sedvane
rättslig utveckling utökat straffbarhe
ten? Det har då oftast inte rört sig om 
tillämpning av lagen (2014:406) om 
straff för folkmord, brott mot mänsk
ligheten och krigsförbrytelser, efter
som de i Sverige misstänkta personer
na varit inblandade i äldre konflikter 
som påkallar tillämpning av då gällan
de lagstiftning. Det är brottsbalkens 
tidigare bestämmelser om folkrätts
brott, och dess inkorporering av våra 
internationella åtaganden, som kom
mit in i bilden. Brottsbalkens bestäm
melser var en typ av blankettstadgan
de som i allmänna termer hänvisade 
till Sveriges förpliktelser under den 
internationella humanitära rätten för 
väpnade konflikter. Förutom hänvis
ning till de internationella överens
kommelserna inkorporerades even
tuell sedvanerättslig utveckling – om 
sådan skulle äga rum. Lagen av 2014 
övergick till en modell som bättre 
uppfyllde legalitetsprincipens krav, 
det som var förbjudet specificerades.

UNIVERSELL JURISDIKTION
Sverige har traditionellt accepte
rat principen om universell juris
diktion, det vill säga den princip i 
1949 års Genèvekonventioner som 
möjliggör lagföring av egna och 
utländska medborgare anklagade 
för krigsförbrytelser i en konflikt 
varsomhelst i världen. Principen 
återkommer i de fyra Genèvekon
ventionerna (GK 1–4) beträffande 
respektive konventions tillämp
ningsområde. Tanken är att nå en 
humanitär effekt genom avskräck
ning. En krigsförbrytare ska veta att 
åtal kan väckas nästan överallt, an
tingen av den stat där han befinner 
sig eller av annan stat som begär 
honom utlämnad. Vistelsestaten har 
ett val, lagföra eller utlämna, ”prose
cute or extradite”.

Enligt svensk lagstiftning kan ut

ländsk medborgare åtalas även om 
dennes hemstat inte har accepterat 
universell jurisdiktion. Ibland kon
fronteras man med påståendet att 
tillämpning av universell jurisdik
tion kräver reciprocitet mellan lag
föringslandet och annan relevant 
stat. Alla stater har emellertid rätt 
att döma utlänningar enligt sin egen 
strafflagstiftning. Dubbel straffbar
het krävs inte. Först om mänskliga 
rättigheter åsidosatts genom lag
föringen kan folkrättsliga invänd
ningar göras. Att en stat har ett mer 
ambitiöst förhållande till interna
tionella överenskommelser än en 
annan stat utgör inte grund för folk
rättsliga invändningar.

Genèvekonventionerna kräver 
att anslutna stater straffbelägger 
åtminstone de allvarligaste brot
ten mot de humanitära reglerna. 
Konventionerna kräver lagföring 
av ”grave breaches”, vad som enligt 
den officiella svenska översättning
en betecknas som svåra överträdel-
ser. Men staterna har rätt att straff
belägga även andra överträdelser, 
”other breaches”. Svensk lagstift 
ning utnyttjade länge denna expan 
siva möjlighet genom att bestäm 
melsen om folkrättsbrott i BrB 22:11 
inte gjorde någon distinktion mellan 

PRAKTISK JURIDIK

Domstolarna saknar
en hållbar       och konsistent linje

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, skriver om olika frågeställningar i mål om 
krigsförbrytelser. Enligt Bring har svensk rättspraxis, även om domstolarna landat rätt 
i sak, inte lyckats finna en hållbar och konsistent juridisk linje i målen om krigsförbrytelser.

Ove Bring, 
professor emeritus 
i folkrätt, Stock-
holms universitet 
och Försvars-
högskolan. Tidigare 
folkrättsrådgivare 
på UD.

PRESENTATION

MÅL OM KRIGSFÖRBRYTELSER



45ADVOKATEN NR 7 • 2020

det ena och det andra. Stadgandet 
hade därmed en lydelse som täckte 
in alla tänkbara överträdelser. Men 
genom Sveriges anslutning till 
1977 års tilläggsprotokoll till 
Genève konventionerna (TP 1 om 
internationella konflikter och 
TP 2 om interna konflikter) utöka
des våra åtaganden med 130 artiklar. 
Då väcktes tanken på en begräns
ning av straffbarheten och en revi
dering av gällande lagrum. En sådan 
revidering genomfördes också med 
verkan från den 1 juli 1987. Den nya 
bestämmelsen om folkrättsbrott, nu 
i BrB 22:6, begränsade straffbarhe
ten till svåra överträdelser. Därmed 
uppkom också ett behov att analyse
ra det konceptets avgränsningar.

SKYDDADE PERSONER
Tiden efter 1987 såg ett antal väp
nade konflikter i vår omvärld (Ju
goslavien, Rwanda, Etiopien–Er
itrea, Sudan, Irak, Syrien med flera), 
konflikter som medförde flykting
ar till Sverige. Bland dem som kom 
fanns även utpekade krigsförbryta
re. Eventuella åtal förutsatte svåra 
överträdelser som i sin tur förutsat
te att brottsoffren var att beteckna 
som skyddade personer (”protected 
persons”) i Genèvekonventionernas 

mening. Konceptet ”grave breaches” 
var planerat för och begränsat till 
internationella konflikter – och sam
ma sak gällde för begreppet ”pro
tected persons”. Skyddade perso
ner var sårade och sjuka i landkrig 
och sjökrig (GK 1–2), krigsfångar 
(GK 3) och civila (GK 4). Skyddade 
personer under var och en av kon
ventionerna var de som befann sig 
i en motparts våld. Begreppen part 
och motpart konnoterade här mel
lanstatlighet, det vill säga konflik
tens internationella karaktär under
ströks.

Tilläggsprotokoll 1 om interna
tionella konflikter utvecklade något 
begreppet ”grave breaches” och lät 
det fortsättningsvis endast vara till
lämpligt i sådana konflikter. De fles
ta väpnade konflikter var emellertid 
ickeinternationella. Som inbördes
krig föll de utanför den universella 
jurisdiktionens princip. Var och en 
av de fyra Genèvekonventionerna 
innehåller endast en artikel om in
terna konflikter, det är den gemen
samma artikel 3. Artikeln kräver av 
”envar stridande part”, regeringssi
dan och upprorsrörelsen, vissa ba
sala humanitära åtaganden. Det sägs 
ingenting om skyddade personer el
ler lagföring. Artikelns implemen

tering åvilar i huvudsak den stat på 
vars territorium förbrytelser skett. 
Här gällde den folkrättsliga suverä
nitetsprincipen, territorialstatens 
nationella jurisdiktion var allenarå
dande.

I interna konflikter kunde det 
inte finnas några skyddade perso
ner i GKmening eftersom exempel
vis upprorsmän som tagits till fånga 
inte befann sig i en motparts våld. I 
slutet av det åttaåriga kriget mellan 
Irak och Iran avrättades plötsligt tu
sentals personer i iranska fängelser. 
De avrättade var iranska medbor
gare som stödde den oppositionella 
rörelsen Folkets mujahedin. De be
traktades som fiender sedan en mu
jahedinstyrka på 7 000 man, en mi
niarmé som byggts upp i exil i Irak, 
trängt in i Iran sommaren 1988. Mu
jahedinstyrkan samverkade med den 
irakiska armén och avrättningarna i 
Iran blev därmed kopplade till den 
internationella konflikten mellan 
de bägge länderna. Iranska flykting
ar i Sverige har nyligen pekat ut en 
här bosatt person som delaktig i de 
summariska avrättningarna. Fråga 
har uppstått om vederbörande kan 
dömas till ansvar enligt dåvarande 
BrB 22:6. Svaret blir nej om enbart 
Genèvekonventionernas regelsys
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tem skulle vara avgörande. Fångarna 
i Iran befann sig inte i en motparts 
våld. Förövare och offer hade sam
ma nationalitet.

Men svaret blir ja eftersom Sveri
ge anslutit sig till tilläggsprotokoll 1. 
En närläsning av protokollet ger 
nämligen vid handen att kretsen av 
skyddade personer har utökats. Ar
tikel 75, med rubriken ”Grundläg
gande garantier”, skyddar personer 
”som är i händerna på en part i kon
flikten”, alltså oavsett nationalitet, 
om deras situation är kopplad till 
den pågående internationella kon
flikten. Krav ställs numera på sta
terna gentemot deras egna medbor
gare. I och med att den skyddade 
personkretsen utökats har också be
greppet svåra överträdelser utökats. 
BrB 22:6 stadgade att den som ”gör 
sig skyldig till en svår överträdelse” 
av ett humanitärrättsligt avtal ”med 
främmande makt” ska dömas för 
folkrättsbrott. TP 1 ratificerades av 
Sverige i augusti 1979.

INBÖRDESKRIG OCH 
SEDVANERÄTTSLIG UTVECKLING
När begreppet ”grave breaches”, 
som förutsatte en internationell 
konflikt, överfördes till svensk rätt 
1987 som ”svåra överträdelser” var 
innebörden densamma. Straffbarhe
ten gällde inte personer i ickeinter
nationella konflikter. Detta förhål
lande skulle emellertid komma att 
förändras genom sedvanerättslig 
utveckling. BrB 22:6 motsvarade vad 
man i internationella traktater kallar 
”a development clause”, en utveck
lingsklausul som dynamiskt kan in
korporera nya normer. Det svenska 
lagrummet inkluderade nämligen 
straffbarhet för svåra överträdel
ser av ”någon sådan allmänt erkänd 
grundsats, som rör den internatio
nella humanitära rätten i väpnade 
konflikter”. Mot slutet av 1990talet 

började en rättsövertygelse (opinio 
juris) manifesteras som innebar att 
de humanitära normer som gällde 
mellanstatligt också skulle gälla i 
inbördeskrig. Begreppet svåra över
trädelser fick med tiden en ny inne
börd, liksom begreppet skyddade 
personer. Kravet på lagföring ut
sträcktes till interna konflikter.

Visserligen innehöll det andra 
tilläggsprotokollet av 1977 om icke
internationella konflikter vissa ba
sala humanitära skyddsregler, men 
många stater undvek att ratificera 
TP 2 och protokollet fick en svag 
ställning i statspraxis. Den interna
tionella rödakorskommittén i Ge
nève (ICRC) verkade för ett stär
kande av regelverket generellt och 
efter det kalla krigets slut anade 
man att en positiv trend i stater
nas praxis var på gång. På den in
ternationella rödakorskonferensen 
i Genève 1995 fick ICRC i uppdrag 
att genomföra en studie om vilken 
sedvanerätt som kunde dokumen
teras beträffande såväl internatio
nella som ickeinternationella kon
flikter. ICRC arbetade tillsammans 
med nationella och internationella 
forskningsteam i drygt nio år och 
2005 presenterades resultatet. Här 
listades de humanitärrättsliga reg
ler som man menade hade sedva
nerättslig status. Bland annat hette 
det i regel 151: ”Individuals are cri
minally responsible for war crimes 
they commit”, en regel som av ICRC 
ansågs vara tillämplig även i interna 
konflikter. Samma sak gällde regel 
152 om att befälhavare var straff
rättsligt ansvariga för sina beslut. 
Vägen öppnades för åtal om hand
lingar i inbördeskrig. Men samti
digt påpekades det i ICRCstudiens 
förord att dess slutsatser skulle ses 
som inledningen på en process och 
inte som en avslutning. Nu var frå
gan hur studien skulle bemötas i 

statssamfundet. Svaret blev övervä
gande positivt. Många stater accep
terade ICRC:s synsätt.

Det är sällan möjligt att fastställa 
en bestämd tidpunkt för när en ny 
norm blir sedvanerätt. Det rör sig 
om en mellanstatlig process där oli
ka stater för egen del väljer tidpunkt 
och förklarar (eller indikerar) att 
”nu” är vi med på båten.

Från svensk sida registrerades en 
övervägande acceptans i den folk
rättskommitté som regeringen, un
der justitierådet Dag Victor, tillsatt 
2007. Bland annat accepterades reg
lerna 151–152. Kommitténs mandat 
var att kartlägga de humanitärrätts
liga regler som band Sverige. Det 
förutsattes att kommitténs ställ
ningstagande skulle konstituera en 
svensk folkrättssyn. Någon över
prövning av slutsatserna var inte 
planerad. När kommittébetänkandet 
(SOU 2010:72) publicerades i slutet 
av det året blev det därmed i rele
vanta delar ett uttryck för svensk 
statspraxis.

Från och med slutet av 2010 
kan därmed svenska domstolar, 
genom en sedvanerättslig utveck
ling, förväntas koppla begreppet 
”svåra överträdelser” även till icke
internationella konflikter. Först nu 
blev brottsliga handlingar under 
inbördeskrig straffbara under 
svensk rätt.

SVENSK RÄTTSPRAXIS
Trots slutsatsen ovan om slutet 2010 
som brytpunkt för en ny tolkning 
av BrB 22:6 tillämpades redan 2006, 
i fallet Jackie Arklöv, en sådan tolk
ning av Stockholms tingsrätt. Dom
stolen fann att ansvar kunde utkrä
vas för Arklövs agerande 1993 i en 
ickeinternationell väpnad konflikt 
inom ramen för forna Jugoslaviens 
upplösning. ICRC:s sedvanerätts
liga studie åberopades men det är 

PRAKTISK JURIDIK
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gåtfullt hur den kunde tillämpas re
troaktivt på händelser 1993. Recep
tionen i statssamfundet, åren efter 
studiens framläggande 2005, blev 
den process som konstituerade ny 
sedvanerätt. Stockholms tingsrätt 
borde ha betraktat kriget i forna Ju
goslavien som en blandad konflikt, 
där den internationella dimensio
nen var avgörande för frågan om 
straffbarhet.

När Stockholms tingsrätt 2011 av
dömde fallet Makitan betraktades 
situationen i forna Jugoslavien som 

en internationell väpnad konflikt, 
men domstolen åberopade något 
förvirrat den enda GKartikel som 
tog sikte på inbördeskrig (gemen
samma artikel 3).

När samma domstol året därpå 
hanterade fallet Martinović be 
traktades konflikten i Kosovo 1999 
som intern, och i likhet med fal
let Arklöv tillämpades ny sedvane
rätt retroaktivt på händelser som 
ägt rum långt innan en ny tolkning 
av BrB 22:6 kunde göras gällande. 
Tingsrätten argumenterade vida

re, felaktigt, att begreppet ”svåra 
 överträdelser” redan vid lagänd
ringen 1987 inkluderade interna 
konflikter.

Ytterligare rättsfall finns att åbe
ropa, bilden är inte fullständig, 
men även så kan slutsatsen dras att 
svensk rättspraxis, även om dom
stolarna landat rätt i sak, inte lyck
ats finna en hållbar och konsistent 
juridisk linje i målen om krigsför
brytelser.

Ove Bring    
Professor emeritus i folkrätt
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 Som brottmålsadvokat har man 
ibland anledning att offentligt 
säga något som rör ett pågå

ende uppdrag. Däremot tar man mer 
sällan upp pennan i en mer teoretisk 
juridisk diskussion. Jag har dock på 
senare tid stött på ett fenomen som 
rör bokföringsbrott och som föranle
der mig att göra just det. Jag förstår 
att det inte är uteslutet att mina syn
punkter kan leda till mothugg.

Straffbudet avseende bokförings
brott i 11 kap. 5 § brottsbalken är ett 
så kallat blankettstraffbud. För re
kvisit hänvisas till bokföringslagen. 
I 4 kap. 2 § bokföringslagen anges att 
bokföringsskyldigheten ska fullgö
ras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. I 8 kap. 
1 § bokföringslagen anges att Bokfö

ringsnämnden ansvarar för utveck
landet av god redovisningssed. Frå
gan blir om och i så fall i vilken mån 
som straffbudet för bokföringsbrott 
skyddar god redovisningssed.

En utgångspunkt för besvaran
det av den frågan är hur reglering
en vanligtvis ser ut när man för till
lämpning av ett blankettstraffbud 
måste leta upp rekvisiten, helt eller 
till väsentlig del, i förordning eller 
myndighetsföreskrift.

högsta domstolen (hd) har vid upprepa
de tillfällen slagit fast att när situa
tionen är den att brottsrekvisit helt 
eller till väsentlig del återfinns i för
ordning eller myndighetsföreskrift, 
kan en överträdelse inte medföra 
strängare påföljd än böter – oavsett 
hur straffskalan i straffbudet ser ut. 
Detta förhållande har konstitutio
nell grund. Av bestämmelsen i 
8 kap. 3 § regeringsformen följer att 
regeringen i vissa fall på egen hand 

Ett auktoritativt      klarläggande behövs
Advokat Allan Stutzinsky skriver att frågan om huruvida avvikelser från god redovisnings-
sed omfattas av bokföringsbrott eller ej inte är klarlagd. Hans intryck är att ekobrotts-
åklagare allt oftare och närmast reflexmässigt åtalar för bokföringsbrott som består 
endast i överträdelser av Bokföringsnämndens råd, och att många domstolar – också 
närmast reflexmässigt – dömer till ansvar. Detta leder till en ond cirkel, som ingen 
åklagare eller domare tycks vilja eller våga bryta.

Allan Stutzinsky 
har varit advokat 
sedan 1989. Fö-
reträdesvis har 
han arbetat med 
brottmål. Sedan 
2016 driver han till-
sammans med kol-
legorna Ulrik Smedberg och Magnus 
Johansson verksamhet i Göteborg, i 
den gemensamma Advokatfirman SJS. 
Allan Stutzinsky har tidigare skrivit ar-
tiklar i Advokaten bland annat rörande 
frågor kring advokats tystnadsplikt.

DEBATTÖREN

BOKFÖRINGSBROTT OCH GOD REDOVISNINGSSED
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kan meddela vissa föreskrifter, 
dock inte annan rättsverkan av brott 
än böter. Regeringen kan därmed 
inte heller till sina myndigheter 
delegera – vilket det i grunden blir 
frågan om –  större makt än så. HD 
har konstaterat detta bland annat i 
NJA 2005 s. 33. HD har dessutom i 
NJA 2006 s. 293 II tagit steget fullt 
ut och slagit fast att det vid sådant 
förhållande är preskriptionsreglerna 
för brott som bara har böter i straff
skalan som är tillämpliga.

Bokföringsnämnden är en myn
dighet, men saknar föreskriftsrätt. 
Bokföringsnämnden ska, enligt 1 § 
förordningen (2007:783) med in
struktion för Bokföringsnämnden, 
främja utvecklingen av god redovis
ningssed. Av 2 § förordningen fram

går att detta ska ske genom att myn
digheten utarbetar allmänna råd 
inom sitt ansvarsområde.

för min del har jag på senare tid mött 
flera åtal för bokföringsbrott som 
bara bygger på överträdelser av all
männa råd från Bokföringsnämn
den. Ett exempel på detta är löpande 
bokföring som skett senare än vad 
som anges i ett råd från Bokförings
nämnden (BFNAR 2013:2 kap. 3). Ett 
annat exempel är bokföring av redo
visningsmedel som avvikit från råd 
från Bokföringsnämnden (BFNAR 
2013:2 1 kap. 4 § och mer utvecklat i 
ett tidigare uttalande som finns åter
givit i BFN U 90:5).

Nuvarande justitierådet – tidi
gare professorn i straffrätt – Petter 

Asp är en av få rättsvetenskapsmän 
som, enligt vad jag sett, har funderat 
över frågan om förhållandet mel
lan straffbudet för bokföringsbrott 
och god redovisningssed. Han har 
utvecklat synpunkter om detta i en 
artikel för ganska länge sedan. Arti
keln, som har rubriken ”Bokförings-
brott och legalitet”, finns i Svensk Ju
risttidning 1999 s. 16. 

Den grundläggande iakttagel
se som Asp gör är att det inte helt 
framgår av rättskällorna om av
vikelser från god redovisningssed 
omfattas av bokföringsbrottet eller 
ej. Den frågan har inte heller, säger 
han, därefter klarlagts. Den uppfatt
ning som Asp har är att man inte 
ska dra någon skarp gräns mellan 
bokföringslagen och god redovis

Ett auktoritativt      klarläggande behövs
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ningssed. Han menar, starkt förenk
lat, att god redovisningssed närmast 
utgör ett stöd för tolkningen av bok
föringslagens regler. 

Asp brukar vara både innovativ 
och skarpsinnig och läsning av hans 
texter leder vanligtvis både till in
sikter och instämmanden från min 
sida. Här tycker jag emellertid att 
han har trampat fel.

Det finns i vart fall tre skäl för 
den åsikten.

för det första.
Den slutsats som Asp presenterar 

framstår faktiskt som litet sökt. De 
råd som Bokföringsnämnden lämnar 
kan aldrig utgöra en integrerad del 
av bokföringslagen, vilket slutsatsen 
faktiskt får anses innebära. Förutom 
att dessa råd sträcker sig långt bort
om regelmassan i bokföringslagen 
har dessa aldrig diskuterats eller be
slutats av några folkvalda. Om riks
dagen vill att regler ska ha dignitet 
av lag får man faktiskt införa dem 
på det sätt som gäller för lag. Det 
finns inget som hindrar riksdagen 
från att stifta de lagar man önskar. 
Någon möjlighet för riksdagen att 
överlämna lagstiftningsuppgiften till 
någon annan finns inte.

för det andra.
Bokföringsnämndens råd tar, som 

redan antytts, inte sällan sikte på 
frågor som inte alls regleras i bok
föringslagen. Även när råden knyter 
an till någon regel i bokföringsla
gen är det ofta omöjligt att använda 
dessa som stöd för tolkningen.

I 5 kap. 2 § bokföringslagen anges 
att kontanta in och utbetalningar 
ska bokföras senast påföljande ar
betsdag, medan andra affärshändel
ser ska bokföras så snart det kan ske. 
I särskilda fall kan bokföring ske 
ändå senare. I BFNAR 2013:2 anges 
vissa yttersta tider för bokföring 
av annat än kontanta in och utbe
talningar. I bokföringslagen finns 
emellertid inte några sådana ytters
ta tider och det är faktiskt omöjligt 
att tolkningsvis läsa in sådana. For

muleringen i lagen lämnar inget ut
rymme för att läsa in några yttersta 
tider. Det är uppenbart att det här 
blir fråga om en utfyllnad – inte en 
tolkning.

Bokföringsnämnden har lämnat 
råd om bokföring av redovisnings
medel. Dessa råd knyter inte an till 
någon enda regel alls i bokföringsla
gen. Där sägs ingenting om redo
visningsmedel. Det är naturligtvis 
omöjligt att tolkningsvis införa så
dana lagregler. Det finns helt en
kelt ingenting i bokföringslagen att 
tolka.

för det tredje.
Bokföringsnämndens råd är just 

råd, det vill säga rekommendationer. 
Dessa är inte bindande för någon, 
vilket faktiskt framgår uttryckligen 
på Bokföringsnämndens hemsida. 
Den som följer dessa råd kan nog 
vara ganska säker på att inte göra 
fel. I vart fall kan den som gör det 
alltid peka på ett uttryckligt stöd 
för åtgärden.  Det förhållandet att 
Bokföringsnämnden lämnat ett råd 
innebär emellertid inte att det måste 
vara fel att bokföra på annat sätt. Det 
finns ofta andra sätt att bokföra än 
de som Bokföringsnämnden rekom
menderar som också är godtagbara. 

vad jag nu utvecklat leder mig till föl
jande bedömningar.

Ett straffbud måste kunna leda till 
att ett straffbart område kan identi
fieras på ett någorlunda rimligt sätt. 
Ett straffbart område kan aldrig de
finieras av icke bindande råd som 
införts av en myndighet. En sådan 
rättstillämpning leder till att det 
straffbara området blir i hög grad 
oklart med rättsosäkerhet som följd. 
Att informellt, genom förment tolk
ning, föra in regler som inte lagstif
tats, och som inte i sig är bindande, i 
en lag, och låta dessa regler skyddas 
av ett straffbud, måste strida mot 
varje form av legalitet. Det framstår 
rentav som ett sätt att bakvägen om
vandla icke bindande rekommenda
tioner till bindande lag.

Det finns två möjligheter att få 
en logisk sammanhängande och nå
gorlunda rättssäker tillämpning av 
reglerna.

En möjlighet är att helt acceptera 
att straffbudet för bokföringsbrott 
inte skyddar regler om god redovis
ningssed – främst av det skälet att 
dessa inte är bindande, med följd att 
överträdelser av Bokföringsnämn
dens råd blir straffria.

En annan möjlighet är att lagstif
taren eller HD öppet slår fast att 
vissa av Bokföringsnämndens råd 
faktiskt är bindande, i så fall de som 
knyter an till någon regel i bokfö
ringslagen. Dessa råd får då karaktär 
av bindande myndighetsföreskrif
ter, och måste som sådana tillämpas 
på samma sätt som andra myndig
hetsföreskrifter. Det innebär att en 
överträdelse kan leda till böter och 
att preskriptionsreglerna för bötes
brott blir tillämpliga. Råd som inte 
knyter an till någon regel i bokfö
ringslagen, exempelvis de råd som 
finns om bokföring av redovisnings
medel, kan däremot aldrig betraktas 
som bindande.

Mitt intryck är att ekobrottsåkla
gare allt oftare och närmast reflex
mässigt åtalar för bokföringsbrott 
som består endast i överträdelser 
av Bokföringsnämndens råd, och att 
många domstolar – också närmast 
reflexmässigt – dömer till ansvar. 
Detta leder till en ond cirkel, som 
ingen åklagare eller domare tycks 
vilja eller våga bryta.

asp konstaterade redan 1999 att frågan 
om huruvida avvikelser från god 
redovisningssed omfattas av bok 
föringsbrott eller ej inte var klar
lagd. Inte heller därefter har frågan 
blivit föremål för bedömning. Med 
den utveckling som pågår såvitt  
avser benägenheten för åtal som 
grundas enbart på överträdelser av 
god redovisningssed behövs ett  
auktoritativt klarläggande. Det kan 
vara dags nu.

Allan Stutzinsky   
Advokat
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AKTUELLT

Vad är det som lockar med upp-
draget som managing partner för 
dig som advokat?

– Det som lockar är att jag får 
bidra med att utveckla advo
katbyrån tillsammans med alla 
duktiga kollegor, men också vara 
med och utveckla medarbetar
na i sina roller. Det är otroligt 
spännande att arbeta med af
färsutveckling på byrånivå och 
att leda en högt specialiserad 
konsultverksamhet, vilket det i 
grunden handlar om.

Vad är särskilt utmärkande för 
ledarskapet på en advokatbyrå?

– Till att börja med får man 
nog konstatera att det ställs sär
skilda krav på ledarskapet i just 
en partnerorganisation. Att ägar
na också är operativa i verksam
heten innebar utmaningar, men 
det finns samtidigt en enorm dy
namik och utväxling i den mo
dellen när alla har möjlighet att 
fokusera på 
rätt saker. Vi 
har en väldigt 
bra företags
kultur, och 
det ger oss en 
viktig kom
pass i varda
gen. Vi har 
också väldigt 
kompetenta 
medarbetare på alla nivåer, och 
vi trivs verkligen med varandra. 
Jag tror att det är viktigt att vi 
har ett starkt engagemang hos 
våra medarbetare, vilket vi får 
genom att sätta fokus på ledar

skapet och skapa förutsättningar 
för våra medarbetare att lyckas 
i sitt arbete. Vi ser också att det 
skapar bättre resultat, glädje och 
trivsel på byrån. Det ska bli jät
tespännande att få ta del av den 

resan på by
rån de kom
mande åren.

Vad är det 
bästa och det 
sämsta med 
att vara mana-
ging partner?

– Det bästa 
med att vara 

managing partner är att jag får 
leda och utveckla både medar
betarna och affären och att jag 
får ett helhetsperspektiv över 
verksamheten. Jag vet inte om 
det finns något dåligt med att 

vara MP – det skulle i sådana 
fall vara att jag inte är lika in
volverad i vår arbetsrättsliga 
verksamhet.

Vilka speciella utmaningar inne-
bär den pågående coronapande-
min för ditt ledarskap?

– Coronapandemin innebär 
stora utmaningar för både före
tag och individer världen över, 
och i mitt ledarskap ställs det 
stora krav på att se till både att 
verksamheten fungerar och att 
medarbetarna mår bra. Att stäl
la om till ett mer digitalt arbets
sätt har varit en utmaning som 
jag tycker vi har lyckats väldigt 
bra med.  

Har du någon eller några före-
bilder bland ledare som ger dig 
inspiration?

– Det finns många väldigt in
spirerande förebilder, och jag 
tycker att de ledare som lyckas 
skapa ett genuint engagemang 
med positivt och relevant bud
skap är värda att låta sig inspi
reras av.

Du är särskilt inriktad på arbets-
rätt. Är det till gagn i ditt nya 
uppdrag som managing partner?

– Det skadar såklart inte att 
jag kan arbetsmiljörätten och ar
betsgivarens ansvar, men vi har 
väldigt bra HR som hanterar de 
frågorna. Däremot tror jag att 
MPskapet kommer att vara till 
stor nytta för mig i den arbets
rättsliga rådgivarrollen eftersom 
min praktiska erfarenhet som fö
retagsledare ger en djupare för
ståelse för klientens behov och 
utmaningar.

Det är otroligt spännande att arbeta
med affärsutveckling på byrånivå

”CORONAPANDEMIN 
INNEBÄR STORA 

UTMANINGAR FÖR BÅDE 
FÖRETAG OCH INDIVIDER 

VÄRLDEN ÖVER.”

MÅNADENS ADVOKAT

HENRIK KJELLANDER
Henrik Kjellander har arbetat 
med rådgivning inom arbetsrätt 
sedan år 2000 och ansvarar för 
arbetsrättsgruppen på Setter-
walls Advokatbyrå i Stockholm. 
Den 1 augusti i år tillträdde han 
som ny managing partner för 
Setterwalls, som är en av Sveri-
ges största advokatbyråer.
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Nya uppdrag och priser
l Advokat Mikael Bock har 
utsetts till senior counsel i 
commercialgruppen vid Bird 
& Bird.

l Advokat Louise Bjärgård är 
ny delägare i Brick Advokat 
inom fastighetstransaktioner.

l Advokaterna Malin Wik-
ström och Erik Svedlund blir 
nya delägare i Setterwalls 
Göteborgskontor.

l Advokaten Anneli Lönnborg 
är ny delägare i Advokatfirman 
Fylgia.

l Advokat Olof König har ut-
nämnts till counsel på Baker 
McKenzie Advokatbyrå.

l Advokat Johan Gustavsson 
är ny delägare på advokat-
byrån Landahl i Stockholm. 
Johan är specialiserad på fast-
ighetstransaktioner.

l Advokat Håkan Borgenhäll, 
Vinge, har av regeringen ut-
setts till ny ledamot av patent-
ombudsnämnden.

l Fredrik Tesch-Morawetz, 
associate vid Mannheimer 
Swartling, har av Ekonomihög-
skolan vid Lunds universitet 
tilldelats forskarutbildnings-
kollegiets pris för det gångna 
årets bästa doktorsavhand-
ling.  Fredrik Tesch-Morawetz 
disputerade 2019 på en dok-
torsavhandling i avtalsrätt. 

l Rebecca Thorburn Stern 
har utnämnts till professor i 
folkrätt vid Uppsala univer-
sitet. 

l Stefan Blomquist har 
utsetts till ny ordförande i 
Nämndemännens riksförbund. 
Blomquist är officer och har 
varit engagerad i NRF:s sty-
relse det senaste året.

l Mattias Landgren är ny vd 
och chefsjurist för LO-TCO 
Rättsskydd. 

l Mari Andersson har utsetts 
till tf. kammarrättspresident 
i Kammarrätten i Stockholm. 
Mari Andersson har tidigare 
varit justitieråd i Högsta för-
valtningsdomstolen.

IBA håller virtuell 
världskonferens
Den internationella advokat- 
organisationen IBA, International 
Bar Association, genomför sin 
årliga konferens i virtuell form. 
Konferensen ”IBA 2020 – 
Virtually Together” pågår den  
2–27 november, och omfattar över 
250 arbetssessioner och över  
100 sessioner för nätverkande.

Bland talarna märks bland 
många andra FN:s tidigare ge-
neralsekreterare Ban Ki-Moon, 
FN:s tidigare högkommissarie för 
mänskliga rättigheter Mary Ro-
binson, USA:s tidigare utrikesmi-
nister John Kerry, Internationella 
brottmålsdomstolens åklagare 
Fatou Bensouda, Storbritanniens 
tidigare utrikesminister David 
Miliband och den sydafrikanske 
domaren och människorättspris-
tagaren Richard Goldstone.

Läs mer och anmäl dig på IBA:s 
webbplats, www.ibanet.org.

Lapidus utforskar 
olika rättssystem
Författaren och före detta ad-
vokaten Jens Lapidus lägger 
nu ännu en titel till sitt cv, med 
uppdraget som programle-
dare för en egen tv-serie. I Lex 
Lapidus besöker han rätts-
salar världen runt och jämför 
sex olika länders rättssystem 
med det svenska rättssyste-
met.

I sex avsnitt presenterar 
Jens Lapidus bland annat 
rättssystemet i USA och 
svenska folkmordsrättegång-
ar. Han tar sig också an frågan 
vad som egentligen känne-
tecknar en rättsstat. 

Lex Lapidus kan ses på SVT 
Play och UR Play.

Advokat Anders Frigell har avlidit
Advokaten, författaren och kul-
turpersonligheten Anders Frigell, 
Uppsala, avled i juli, 
77 år gammal. Anders 
Frigell blev ledamot 
av samfundet 1979, 
och verkade länge 
inom advokatfirman 
Chrysander, som 
senare gick upp i 
Lindahl. 

Vid sidan av verk-
samheten som affärs-
advokat var Anders 
Frigell djupt engage-
rad i rättsstats- och rättssäker-
hetsfrågor. Frigell förespråkade 
bland annat en resningskommis-
sion av norsk modell för att öka 

rättssäkerheten i resningsförfa-
randet. 

Anders Frigell äg-
nade sig under studie-
tiden åt studentspex, 
och teaterintresset 
hängde med hela livet. 
Efter att först ha skri-
vit en bok om de så 
kallade von Sydowska 
morden i Uppsala år 
1932 gav sig Frigell 
på att skriva en pjäs 
om händelsen. Pjäsen 
sattes upp på Uppsala 

stadsteater 2006. 2018 spelades 
hans andra pjäs, En advokats död, 
på samma scen, då med Frigell 
själv i en av rollerna.

Arrhenius blir ny DO
Regeringen utsåg i augusti juristen och före detta advokaten Lars 
 Ar rhenius till diskrimineringsombudsman och chef för myndigheten 
Diskrimineringsombudsmannen. 

Lars Arrhenius var fram till 2006 advokat och verksam vid advokatby-
rån Försvarsadvokaterna i Stockholm. 2006 blev han till Sveriges första 
barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen, utsedd av regeringen, 
ett uppdrag han lämnade 2012. Arrhenius har sedan dess varit särskild 
utredare för en modern föräldraförsäkring och nya regler för skolor 
med konfessionell inriktning. Han kommer senast från tjänsten som ge-
neralsekreterare för organisationen Läkarmissionen.

Lars Arrhenius tillträder tjänsten som DO den 1 december 2020.

Vinge-stipendium till Louise Wendleby
Jur. kand. Louise Wendleby har tilldelats Vingestipendiet för Lunds 
universitet 2020 för sitt examensarbete ”Är skiljenämnden behörig? 
– En probleminriktad studie av skiljenämndens tolkning av skilje-
klausuler i sammanhängande avtal”.

Stipendiesumman är på 18 000 kronor och de vinnande uppsat-
serna publiceras dessutom i skriften Affärsjuridiska uppsatser, som 
ges ut av Iustus Förlag. Louise Wendleby arbetar som biträdande 
jurist på Gernandt & Danielsson.

Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  
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Advokat Peter Danowsky har 
läst Peter Englunds Söndags-
vägen – Berättelsen om ett 
mord. Boken är mer än bara 
berättelsen om ett mord, mest 
är den en tidsskildring, enligt 
Danowsky, som varmt rekom-
menderar den.

När Peter Englund tagit sig an 
en polisutredning och en rätte
gång i modern tid blir det bra 
läsning, inte minst för advoka
ter, kanske särskilt brottmålsad
vokater.

I Söndagsvägen (Natur & Kul
tur 2020) går Peter Englund med 
historikerns blick, metod och 
omsorg igenom allt material 
om mordet i slutet av juli 1965 
i Hökarängen på den artonåri
ga Kickan Granell och sätter det 
hela i sitt tidssammanhang. 

Den polisutredning som gjor
des var den mest omfattande dit
tills med de bästa utredarna. Ut
redningsledningens – framför 
allt den legendariske kriminal
kommissarien GW Larsson, men 
också Sven Thorander – intensi
tet, integritet och oförtröttlighet 
är imponerande. Utredningen 
blev besvärlig, men man arbeta
de förutsättningslöst, och miss
lyckades man med ett uppslag 
gick man snabbt vidare till ett an
nat. Man tog hela tiden nya tag. 
Och utredningen lyckades. Det 
ligger nära till hands att undra 
om samma förhållningssätt som 
här, skulle ha lett till ett annat re
sultat i Palmeutredningen. 

I september hade utredningen 
kommit så långt att en på goda 
grunder misstänkt man kunde 
gripas. Det fanns starka indi
cier, men inget avgörande tek
niskt bevis. Den misstänkte ne
kade. Tingsrätten friade, men 
hovrätten fällde. När man läser 
Englund blir man övertygad om 
att hovrätten dömde rätt.

I målet mot Christer Petters
son – för mig fortfarande den 
mest sannolike Palmemördaren 
– blev utgången den motsatta; 
tingsrätten fällde och hovrät
ten friade. Hur vet man vilken 
utgång som är den rätta? Slut

redovisningen av Palmeutred
ningen ger i vart fall inte svar 
på den frågan.

något som englund tydliggör och 
reflekterar över är minnets osä
kerhet och förgänglighet. När 
han tar sig an materialet har 
det gått över 50 år 
sedan mordet el
ler, som det kom
mer att kallas, hän
delsen. En flicka 
som var i början av 
ett vuxenliv, med 
goda utsikter till 
ett gott liv, men 
som genom en 
brutal handling 
berövas allt, får 
genom Englunds 
bok ett minnes
märke. Hans bok blir den grav
sten som inte längre finns på 
kyrkogården.

Många av de mål som en ad
vokat är inblandad i är viktiga, 
rentav livsviktiga, men glöms 
likväl. Minnesmärken behövs.

den advokat som försvarade gär
ningsmannen i tingsrätten och 
i hovrätten hette Hakon Auer
bach. Han var född i Tyskland 
och först verksam där. Hans 
mamma var svenska, hans   
pappa tysk. När antisemitis
men satte in i början på 30talet  

kunde han inte 
längre arbeta som 
domare i Tysk
land. Med stöd av 
sitt svenska med
borgarskap som 
han återvunnit ef
ter återkomsten 
till Sverige fick 
han turligt tillträde 
till den juridiska  
fakulteten i Upp
sala. Han blev ad
vokat. 

Om de inte i alla avseenden 
hedersamma ställningstagan
den som akademiker i Uppsala, 
bland dessa juridiska fakulteten, 
gjort har rättshistorikern Rolf 
Nygren skrivit intressant i vän
boken till Mats Kumlien: ”Juri

diska fakulteteten i Uppsala och 
Amsterdamupproret – ett titthål 
ner i 1930talets flyktingpolitik” 
(Iustus förlag 2016). 

Jag har inte förrän genom 
Englund hört talas om Auer
bach. Han verkar ha varit en in
tressant person och han hade sä
kert en advokatverksamhet som 
det kunde ha varit givande att 
få en inblick i. Uppenbarligen 
har Auerbach inte skrivit om 
sitt uppdrag att försvara Kickan 
Granells mördare – det skulle 
Englund ha uppmärksammat – 
men tänk vilken komplettering 
till förståelsen av materialet det 
kunde ha blivit om advokatens 
iakttagelser och reflektioner 
funnits nedtecknade och beva
rade. En skildring av hur Auer
bach grep sig an försvaret och 
hur han som försvarare uppfat
tade gärningsmannens person
lighet skulle jag gärna ha läst. 
Av Englunds skildring framgår 
bland annat hur skickligt Auer
bach angrep den lilla tekniska 
bevisning som fanns. Englunds 
återgivande av hur Auerbach 
förhör den av åklagaren åbero
pade tekniske experten är inspi
rerande. Hur förberedde sig Au
erbach för detta? 

söndagsvägen är inte bara berättel
sen om ett mord, mest är den 
en tidsskildring. Själv gick jag i 
gymnasiet 1965 och Englund in
fogar ett pärlband av påminnel
ser. En iakttagelse som han gör 
är den vid den här tiden ymniga 
tillgången på amfetamin (pre
ludin och ritalina) och att det 
fanns drogliberaler som förfäk
tade att med legal förskrivning 
så skulle den knarkrelaterade 
brottsligheten minska. Det är 
samma argument som man nu 
hör från enstaka politiker och 
kriminologer beträffande till
låtligheten av cannabis. Enfald 
kommer igen. Englunds påmin
nelse är nyttig.

söndagsvägen är välskriven och lätt
läst. Jag föreslår att du ger den 
några av dina timmar!

Peter Danowsky

Peter Danowsky blev advokat 1981 med särskild inriktning på processer av 
allehanda slag.

En välskriven och lättläst tidsskildring
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Adlercreutz, Axel: Finansierings-
formers rättsliga reglering / 
Axel Adlercreutz, Patrik Lind-
skoug (6. uppl. Studentlittera-
tur. 253 s.)

Eriksson, Anders: Den nya famil-
jerätten : makars och sambors 
egendomsförhållanden, bodel-
ning och arv (12. uppl. Nor-
stedts juridik. 140 s.)

Fäger, Catarina: Förvaltningsla-
gen : en kommentar med 

inriktning mot socialt arbete 
(Studentlitteratur. 190 s.)

Glavå, Mats: Arbetsrätt / Mats 
Glavå, Mikael Hansson (4. uppl. 
Studentlitteratur. 673 s.)

Granér, Rolf: Etik i polisarbete / 
Rolf Granér, Maria Knutsson 
(2. uppl. Studentlitteratur. 271 s.)

Hane, John: Partneringboken : 
när, hur och varför drivs sam-
verkansentreprenader / John 
Hane, Malin Österberg (Svensk 
byggtjänst. 262 s.)

Holtz, Catarina: EPC och PCT : 
praxis i EPO (Jure. 611 s.)

Håstad, Torgny: Civilrättens 
grunder / Torgny Håstad, 
Erika P. Björkdahl, Margareta 
Brattström & Laila Zacka- 
riasson (2. uppl. Iustus. 
509 s.)

Ingvarson, Anders: Tolkning 
av entreprenadavtal / Anders 
Ingvarson, Marcus Utter- 
ström (Norstedts juridik.  
229 s.)  

Johansson, Svante O.: Konsu-
menttjänstlagen : en kommen-
tar (2. uppl.  Norstedts juridik. 
673 s. Gula biblioteket)

Landberg, Åsa: Delaktighet  
genom kunskap, kontroll 
och gemenskap : barnets 
väg genom Barnahus / Åsa 
Landberg, Anna Kaldal, Maria 
 Eriksson (Studentlitteratur. 
2020. 143 s.)

Lidman, Erik: Kontrollägande 
och uppköpsreglering :  
likabehandling vid offentliga 
uppköpserbjudanden och 
effekterna i bolagsstyrningen 
(Corporate Governance Forum. 
433 s. Diss. Göteborgs univer-
sitet, 2020)

 LÄSTIPS

Hyreslagarna : Jordabalken 12 kap.,  
lagen om uthyrning av egen bostad, 
hyresförhandlingslagen m.fl. författningar 
samt kommentarer 
Författare: Ulf Skorup, 
Tomas Underskog
Förlag: Norstedts 
juridik
Boken kommenterar 
hyreslagen, hyresför-
handlingslagen m.fl. 
lagar paragrafvis. 
Bland nya lagändringar 
som skett sedan före-
gående upplaga märks 
de skärpningar i hyreslagen som trädde i kraft 
1 oktober 2019 och som syftar till att motverka 
problematiken med oriktiga hyresförhållanden 
som svarthandel med bostadshyresavtal, 
skenbyten, olovliga andrahandsupplåtelser 
m.m. En annan nyhet gäller överenskommelse 
mellan en hyresvärd och bostadshyresgäst 
om så kallade tillval eller frånval avseende 
lägenhetens utrustning och standard. I denna 
12:e upplaga har lagändringar och rättsfall be-
aktats till och med april 2020. 

Några aktuella 
fastighetsrättsliga 
spörsmål i svensk rätt 
Författare: Marie 
Karlsson-Tuula,  Annina 
H. Persson
Förlag: Handelshög-
skolan vid Karlstads 
universitet
Antologi med sju fri-
stående artiklar som 

belyser aktuella fastighetsrättsliga frågor.  
Bidragen behandlar bland annat fastighets-
mäklarbranschen, bruksvärdeshyra, vem 
som ansvarar för vad vid vattenskada i en 
bostadsrätt och så kallade flippers, det vill 
säga personer som köper en bostad i syfte 
att renovera och snabbt sälja den vidare med 
vinst. Denna tredje bok i Akademien för insol-
vensrätts skriftserie är ett resultat av ett sam-
arbete mellan Karlstads universitet, Örebro 
universitet och Kungliga Tekniska högskolan. 
Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson 
har författat två av artiklarna i skriften och 
står även som redaktörer för skriftserien.

 AVHANDLING I IMMATERIALRÄTT  
Skada och ersättning vid immaterialrättsliga 
intrång av David Johansson, Uppsala univer-
sitet, Iustus.
Immateriella rättigheter är en viktig tillgång 
för många företag och representerar ofta 
stora ekonomiska värden. Immaterialrättsliga 
skadestånd ger rättighetshavarna en möjlig-
het att erhålla ersättning efter ett intrång, 
och fyller således en viktig funktion. I boken 
behandlas flera olika tillvägagångssätt för att 
fastställa skadestånd, med utgångspunkt i 
svensk lagstiftning och direktiv 2004/48/EG 
(det så kallade civilrättsliga sanktionsdirekti-
vet). Vidare diskuteras den roll som allmänna 
skadeståndsrättsliga och processrättsliga 
principer kan komma att få när ersättningen 
bestäms.  David Johansson disputerade den 
18 september vid Uppsala universitet.

 RAPPORTER FRÅN BRÅ 
2020:2 Den nya samtyckeslagen i praktiken : 
en uppföljning av 2018 års förändringar av 
lagreglerna rörande våldtäkt. 
Brå har haft i uppdrag att följa upp tillämp-
ningen av de nya lagreglerna rörande våldtäkt 
som infördes den 1 juli 2018. Man har bland 
annat gått igenom samtliga tingsrättsdomar 
från 2019 rörande våldtäkt och inhämtat 
synpunkter från rättsväsendet och frivil-

ligorganisationer. Granskningen visar på en 
ökning av fällande domar för våldtäkt sedan 
lagändringen – från 190 domar 2017 till 333 
domar 2019. 

2020:7 Dödligt våld och psykisk ohälsa. 
Rapporten beskriver diagnosticerad psykisk 
ohälsa hos 800 gärningspersoner vid dödligt 
våld som ägt rum i Sverige under perioden 
2005–2017. Studien visar bland annat att nära 
hälften av dem som begår dödligt våld har 
varit i kontakt med psykiatrin under året innan 
brottet. Man poängterar dock att de flesta med 
psykisk ohälsa inte begår våldsbrott.

 BOK
Stormfågel av Lena Ebervall och 
Per E. Samuelson, Piratförlaget.
Jane Horney re-
kryterades som 
25-åring i början 
av 40-talet för 
att agera infor-
mant och kurir 
åt den hemli-
gaste delen av 
den svenska 
militära under-
rättelsetjäns-
ten, C-byrån. 
Hon rörde  sig 
tämligen obe-
hindrat mellan 
Sverige, Danmark och Tyskland under hela 
kriget och utsatte sig för stora risker. I januari 
1945 försvann hon spårlöst, mördad av den 
danska motståndsrörelsen som anklagade 
henne för att vara tysk spion. Hennes kvarle-
vor har aldrig blivit funna. Åsikterna om vem 
den mytomspunna Jane Horney egentligen 
var och teorierna kring hur hon dog går isär. 
Stormfågel är en spännande, verklighetsba-
serad berättelse om Jane Horney av advoka-
terna Lena Ebervall och Per E. Samuelson och 
är deras sjätte roman.

Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt
Några fastighetsrättsliga spörsmål    1

Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt
Några fastighetsrättsliga spörsmål    1

Några fastighetsrättsliga 
spörsmål i svensk rätt

Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson

Skrifter utgivna av 
Akademien för insolvensrätt 
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Linderfalk, Ulf: Folkrätten i ett 
nöt skal / Ulf Linderfalk med 
bidrag av Anna Nilsson, Britta 
Sjöstedt och Christoffer Wong 
(3. uppl. Studentlitteratur.  
446 s.)

Medicinsk rätt / Kavot Zillén, Titti 
Mattsson, Santa Slokenberga, 
red. (Norstedts juridik. 300 s.) 

Mänskliga rättigheter i teori och 
praktik : från idé till förvalt-
ning / Patrik Bremdal, Johanna 
Ohlsson, red. (Studentlitteratur. 
278 s.) 

Nilsson Hjorth, Bob: Prövnings-
tillstånd i hovrätten / Bob 
Nilsson Hjort, Olof Hellström 
(Norstedts juridik. 132 s.)

Sverne Arvill, Ebba: Ordnings-
vakter och väktare : samt 
annan bevakningspersonal 
/ Ebba Sverne Arvill, Yvette 
Glantz, Lars Tonneman (Nor-
stedts juridik. 340 s.)

Tryblom, Carl-Gustaf: Omedel-
bart omhändertagande av 
barn och unga / Carl-Gustaf 

Tryblom, Tomas Törnqvist, 
Caroline Hellström (Norstedts 
juridik. 157 s.)

Åhnberg, Lars: LAS-handboken 
2020 : lagtext, kommentarer, 
AD-domar / av Lars Åhnberg ; 
uppdaterad av Sören Öman 
(9. uppl. Lars Åhnberg. 608 s.) 

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander 
i SVT:s Agenda
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander 
diskuterade i Agenda i SVT den 
6 september utvecklingen på 
det kriminalpolitiska området. I 
samtalet med kriminalkommis-
sarie Fredrik Gårdare uttryckte 
Mia Edwall Insulander oro över 
den ensidiga fokuseringen på 
repressiva åtgärder, som hårdare 
straff och starkare tvångsmedel. 
Såväl Mia Edwall Insulander som 
Fredrik Gårdare pekade också på 
behovet av förebyggande insatser 
för att förhindra att unga hamnar 
i kriminella sammanhang.

 MEDIERNA

Advokat Thomas Olsson 
försvarar rättsstaten
”Det är inte rimligt att nedmon-
tera rättsstaten för att polis 
och åklagare ska kunna göra 
sitt jobb. Kravet på att avskaffa 
muntlighets- och omedelbarhets-
principen bör avvisas.” Det skrev 
advokat Thomas Olsson i en 
debattartikel i Svenska dagbladet 
den 3 september. Thomas Olsson 
fick också försvara rättsstaten 
i debatt med åklagaren Paulina 
Brandberg i SR:s Studio ett den 
10 september. 

Advokaterna Lena Ebervall 
och Per E. Samuelson har givit 
ut sin sjätte roman: Stormfå-
gel. Boken berättar historien 
om den unga svenskan Jane 
Horney, som anklagades för 
att vara tysk spion i Danmark 
under andra världskriget och 
försvann spårlöst 1945.

Varför ville ni skriva just den 
här boken?

– Vi skriver romaner med 
verklighetsbakgrund från 
svenska folkhemstiden. Det ska 
vara spännande historier, med 
någon typ av rättsövergrepp el
ler maktövergrepp.

Varför är Jane Horney intres-
sant i dag?

– Gåtan Jane Horney är på 
något sätt tidlöst intressant. 
Någon kritiker jämförde den 
med gåtan Raoul Wallenberg, 
med den skillnaden att om 
Horney har det skrivits så fruk
tansvärt mycket lögner och his
torieförfalskning, och hon har 
svartmålats på ett sätt som ing
en försvunnen (mördad) man 
någonsin utsatts för. Det är där
för också en viktig kvinnohis
toria. Hon kallades för ”luder” 
och ”erotoman” av de mäktiga 
herrar som ville begrava hen
nes historia. Vilken man skul
le utsättas för något sådant? I 
skenet av metoo får svartmål
ningen en extra dimension. Det 
handlar också om ett bortglömt 
maktövergrepp.

Har ni hittat något nytt om Jane 
Horney under er research?

– Ja, verkligen! Här finns en 
klar och tydlig mörkläggning 

som en person gjorde för att 
rädda sitt skinn, och den har vi 
hittat i bland annat ett svårtill
gängligt arkiv. Mörkläggningen 
backades upp av ett helt land.

Varför har man tystat ned hän-
delserna så länge, tror ni?

– Det är nog så att den här 
historien var mycket pinsam 
och obehaglig för danskar
na efter andra världskrigets 
slut, och man gick ut hårt för 
att smutskasta Jane och skyd
da en mäktig och populär per
son, som blandat in den danska 
motståndsrörelsen. Motstånds
rörelsen i Danmark (liksom i 
alla länder) är hjältar, och glo
rian får inte hamna på sned. Se
dan svenska regeringen beslu
tat sig för att lägga locket på, 
blev det omöjligt för maktha
varna att backa och ge henne 
offentlig upprättelse.

Vilken är er drivkraft när ni väl-
jer ämnen? Har det varit samma 
drivkraft för alla era böcker?

– Ja, absolut! Vi vill skildra 
komplicerade – ofta rättsliga –  
förhållanden på ett underhål

lande sätt, som ett slags folk
bildning. Vanliga hederliga 
människor förstår inte riktigt 
hur illa det kan gå i maktens 
korridorer. På ett eller annat 
sätt handlar alla romanerna om 
vänskapskorruption och makt
övergrepp på enskilda medbor
gare.

Vilken betydelse har er bak-
grund som advokater när ni 
förbereder och skriver den här 
typen av böcker?

– Det har all betydelse! Vi 
hade aldrig kunnat skriva de 
här historierna om vi inte hade 
varit jurister! Och absolut inte 
kunnat göra research. Per är en 
mycket erfaren försvarsadvokat 
och Lena doktor i processrätt. 
Utan de kunskaperna hade vi 
kanske nöjt oss med att bara 
begära ut en dom och läsa den. 
Så gör nog många som skriver 
skönlitteratur om rättsliga ske
enden. Vi vet att vi måste gräva 
mycket, mycket djupare, gå till 
förhörsprotokoll och original
handlingar. En dom är inte en 
beskrivning av den objektiva 
sanningen.

SEX FRÅGOR TILL … LENA EBERVALL OCH PER E. SAMUELSON

Gåtan Jane Horney är tidlöst intressant
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SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 27 AUGUSTI 2020 

Mustafa Sheikh Abdi, C J Advokat-
byrå AB, Stockholm
Joachim Agrell, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Alexandra Alquist, Advokatfirman 
Proforma AB, Lund
Mikael Palm Andersson, Advokat-
firman Wåhlin AB, Göteborg
Mayssam Baken, BAAKEN & NY-
BERG SKÅNE AB, Helsingborg
Helene Berg, Juristfirman Helene 
Berg AB, Göteborg

Emma Bädicker, Advokatfirman 
Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Peter Bäärnhielm, Wigge & 
Partners Advokat KB, Stock- 
holm
Joseph Christenson, Joseph 
Christenson AB, Västra Frölunda
Sophie Edholm, Advokatbyrå 
Prima AB, Borås
Anna Nikolina Erikson, Advokat-
firman Lindahl KB, Göteborg
Stina Eriksson, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Oskar Foborg, Frank Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Christian Forslind, Advokatfirman 
De Basso AB, Gävle
Olof Forslund, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Anita Gillior, Chouette advokatbyrå 
AB, Stockholm
Cecilia Hagman, Foyen Advokat-
firma KB, Göteborg
Sven Häggström, Adacta Advokat-
byrå AB, Malmö
Rozalin Inci, Advokatfirman Salmi 
& Partners AB, Göteborg
Nathalie Jonsson, Front Advokater 
AB, Göteborg
Åsa Karlsson, Altrium Advokatbyrå 
AB, Uppsala
Marcus Karner, Gaestadius advoka-
ter KB, Göteborg

Gökhan Kizil, Advokaterna Bergh 
& Staaf KB, Mora
Henrik af Klinteberg, Advokat-
firman VICI AB, Lund
Karin Knihs Krumlinde, Advoka-
terna Wikner & Marneros AB,  
Mora
William Kåge, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Erik Lagerlöf, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Carolina Lind, Kanter Advokatbyrå 
KB, Stockholm
Olof Malmberg, Gernandt & Daniels-
son Advokatbyrå KB, Stockholm
Louise Nilsson, Oscarson Advokat-
byrå AB, Helsingborg
Ivar Näslund, Advokatfirman Ce-
derquist KB, Stockholm
Peter Olsson, Flood Herslow Holme 
Advokatbyrå AB, Malmö
Camilla Orefjärd, Advokatfirman 
Defens AB, Stockholm
Alva Pennanen, Grey Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Yvette Randquist, Advokatfirman 
Björn Rosengren HB, Stockholm
Sofia Rasmusson, Advokatfirma 
DLA Piper SweKB, Stockholm
Fredrik Sandström, AG Advokat 
KB, Stockholm
Elsa Segerros, Försvarsadvoka-
terna Stockholm HB, Stockholm

Peter Stangendahl, Uppsala Jurist-
firma, Uppsala
Hanna Stegrell, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Linn Strömberg, Advokatfirman 
Delphi KB, Stockholm
Victor Stålblad, Bird & Bird Advo-
kat KB, Stockholm
Isabelle Stålhammar, Advokatfir-
man Cederquist KB, Stockholm
Gunnar Svedberg, Olof Johan Råg-
mark Advokatbyrå AB, Stockholm
Cornelia Svensson, Trägårdh Advo-
katbyrå AB, Malmö
Simon Söderholm, Bird & Bird Ad-
vokat KB, Stockholm
Sofia Timoudas, Eversheds Suther-
land Advokatbyrå AB, Stockholm
Emily Töyrä, Advokatbyrån Kaiding 
Kommanditbolag, Umeå
Joakim Wahlgren, Wigge & Part-
ners Advokat KB, Stockholm
Astrid Wellton, Cirio Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Malin Wållgren, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Jonas Öjelid, Advokatfirman Glim-
stedt AB, Göteborg

 REGISTRERAD EU-ADVOKAT

Christian Rödl (Rechtsanwalt, Tysk-
land), Advokatfirman Engström & 
Co AB, Malmö

ADVOKAT PÅ NYTT: JOACHIM AGRELL

Jag längtade tillbaka till en vardag med ännu mer fokus på juridiken
Joachim Agrell arbetade på 
Mannheimer Swartling 2000–
2005, de sista två åren som ad-
vokat. Därefter var han ledande 
skatterådgivare på en stor revi-
sionsfirma under 15 år. Nu har 
han återvänt till Mannheimer 
Swartling och blev advokat på 
nytt den 27 augusti.

Varför valde du att lämna 
 advokatyrket?

– Under hösten 2004 fick 
jag ett erbjudande om att leda 
en större grupp skattejurister 
på en revisionsbyrå. I den nya 
rollen gavs möjlighet att kom
binera juridiken med ett fokus 

på att bygga och vidareutveckla 
en större verksamhetsgrupp. Då 
ledarskapsfrågor alltid har legat 
mig varmt om hjärtat var erbju
dandet alltför intressant för att 
tacka nej till. Det var således 
egentligen inte ett beslut om att 
lämna advokatyrket utan snara
re ett steg mot att agera på en 
bredare spelplan som inkludera
de fler utvecklingsmöjligheter.

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

– Efter 15 år i samma roll kän
de jag att jag hade slutfört mitt 
uppdrag och var redo för nya 
utmaningar. Jag längtade ock

så tillbaka till en vardag med 
ännu mer fokus på juridiken. 
Allt sammanföll dessutom väl 
med att marknaden nu känns 
mogen för advokatbyråer att 
erbjuda spetskompetens även 
inom mitt område, det vill säga 
momsområdet, något som tidi
gare i princip varit begränsat till 
revisionsbyråerna och specifika 
skattekonsultbyråer.

Vad ser du fram emot nu?
– Jag ser fram emot att vara 

en del av Mannheimer Swart
lings skattegrupps spännande 
resa och komplettera byråns 
erbjudande med skatteexper

tis inom momsområdet. För 
egen del kommer visst fokus 
att ligga på att biträda klien
ter i olika momsprocesser, vil
ket känns stimulerande. Inom 
moms området är rättsosäker
heten dessvärre stor, då syste
met är komplext och svårnavi
gerat. Som advokat hoppas jag 
få möjlighet att på olika sätt på
verka lagstiftaren, tillämpande 
myndigheter och domstolar så 
att systemet blir tydligare och 
mer förutsebart. Jag ser också 
fram emot att få vara en del i 
större uppdrag där olika juridis
ka spetskompetenser kommer 
klienten tillgodo på bästa sätt.

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
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Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade. Ibland kan det också vara svårt att  
finna klargörande besked om innehållet i gällande rätt. Med ett  förflutet som hyresråd under mer än 20 år har jag lång erfarenhet  

av rättsområdet nyttjanderätt till fast egendom. Jag är också sedan 2011 ansvarig för innehållet i Norstedts laghandbok Arrendelagen. 
Jag åtar mig att inom det angivna området avge rättsutlåtanden i rättsliga tvister, men även i andra situationer där behov föreligger  

av sakkunnigt klarläggande av gällande rätt. (Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

F.D. HYRESRÅDET ERIK GERLEMAN
ADRESS: Rösvägen 27, 352 49 Växjö E-POST: erik_gerleman@hotmail.com TEL: 070-598 68 26

 • hyresrätt • arrenderätt • bostadsrätt • annan nyttjanderätt till fast egendom
RÄTTSUTLÅTANDEN RÖRANDE NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM

SAMFUNDET

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Katrin Berglund, Helsingborg, 
5 augusti 2020
Maria Billing, Stockholm, 23 au-
gusti 2020
Mariquita Björnberg, Storuman, 
11 augusti 2020
Johan Bohm, Stockholm, 22 juni 
2020
Jonas Borg, Stockholm, 14 augusti 
2020
Charlotte Frisack Brodin, Stock-
holm, 20 augusti 2020
Carin Carlsson, Göteborg, 1 juli 
2020

Charlotta Cederberg, Göteborg, 
3 juli 2020
Emil Dalén, Stockholm, 1 augusti 
2020
Pontus Danielson, Göteborg, 9 au-
gusti 2020
Victoria Fjällborg, Boden, 23 juli 
2020
Lennart Franson, Karlskrona, 
1 juli 2020
Sören Härnblad, Enebyberg, 
10 augusti 2020
Tove Klackenberg, Angered, 
30 juni 2020
Lars Lundkvist, Ljusdal, 28 juni 2020

Johan Matz, Rättvik, 30 juni 2020
Tora Molander, Malmö, 13 juli 2020
Anna Myrhed, Kista, 9 augusti  
2020
Gustav Nittby, Stockholm, 16 au-
gusti 2020
Tore Noreberg, Falun, 11 juni 2020
Johanna Persson, Göteborg, 19 juli 
2020
Isabel Ringsby, Stockholm, 2 au-
gusti 2020
Helena Rosberg, Uppsala, 12 juni 
2020
Emelie Skoog, Stockholm, 17 au-
gusti 2020

Amanda Wassén, London, 1 juli 
2020
Rebecca Wetterling, Stockholm, 
15 augusti 2020

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Inga-Britt Ahlström, Nacka, 29 maj 
2020
Gunilla Fallenius, Täby, 6 maj 2020
Claës Forsberg, Stockholm, 3 juli 
2020
Bertil Malmlöf, Stockholm, 30 juni 
2020
Karl Potapoff, Stockholm, 13 juni 
2020

Jag längtade tillbaka till en vardag med ännu mer fokus på juridiken
Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2020/0909 Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning 
(Ds 2020:10)
R-2020/0996 Promemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos 
andra myndigheter
R-2020/1074 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifterna om 
värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder
R-2020/1095 Promemorian Förslag till nya föreskrifter och allmänna 
råd för vissa försäkringsföreningar som har undantag
R-2020/1115 Promemorian Förlängning av föreslagna tidsgränser för 
häktning
R-2020/1140 Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepen-
sionskassor
R-2020/1143 Promemorian Förslag till ny föreskrift om rättshjälp
R-2020/1218 Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförord-
ningen (1990:469)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om anonyma
vittnen med mera

i aftonbladet skriver den politiske chefredaktören Anders 
Lindberg att gängbrottsligheten gör att möjligheten att 
vittna anonymt ”förmodligen [är] en nödvändig föränd
ring” (30/8). Att detta skulle komma från Lindberg är 
måhända lite överraskande, men många andra säger ju 
som bekant samma sak.

I dagarna har det också propagerats för att inskränka 
eller rent av avskaffa omedelbarhetsprincipen, en grund
bult i vårt rättssystem.

Och många andra förslag med implikatio
ner för rättssäkerheten snurrar runt i den 
allt intensivare politiska debatten om gäng
brottslighet.  

Det är i ett sånt här läge – när politikerna 
utsätts för hårt tryck att göra i stort sett vad 
som helst för att komma åt gängbrottslighe
ten – som advokatkåren och Advokatsam
fundet ska peka på faran med att inskränka 
eller helt överge grundläggande rättsstat
liga principer. Om inte vi advokater gör det, 

vem i så fall? 

ett exempel på en sådan insats till för
svar för rättsstatliga värden var 
advokaten Thomas Olssons ar

tikel i SvD den 4 september 
där han kraftfullt argumente
rade mot avskaffandet av ome
delbarhetsprincipen. Ett annat 
aktuellt exempel är vår gene
ralsekreterares kritik mot poli

sens tankegångar om att kunna avlyssna 
personer som inte är misstänkta för 
brott (SVT Nyheter 6 september). Så
dana inlägg – från kår och samfund – 
behövs för att väga upp de polis och 

åklagarröster som ensidigt foku
serar på effektiviteten i brottsbe
kämpningen, utan att beakta pri
set i rättssäkerhetshänseende.

frågan om anonyma vittnen är il
lustrativ i det avseendet: Väger 
brottsbekämpningsintresset 
över rättssäkerhetsintresset? 
Frågan behandlas av en ut 
redning som tillsattes i höstas 
(”En stärkt rättsprocess 
och en ökad lagföring”, 
dir. 2019:85). I direktiven 

sammanfattar regeringen problemen med anonyma vitt
nen på följande sätt:

”Frågan om att införa en möjlighet för vittnen att 
vara anonyma aktualiseras med jämna mellanrum och 
har berörts i flera utredningar. Hittills har dock inte nå
got förslag om anonyma vittnen lämnats. Den främsta 
anledningen till detta är att ett sådant system för med 
sig rättssäkerhetsproblem eftersom det inskränker den 

misstänktes rätt till insyn. Det är grundläg
gande att den som är misstänkt för ett brott 
ska kunna granska och bemöta de uppgifter 
som lämnas till hans eller hennes nackdel. 
Att tillåta anonyma vittnen i en rättegång 
kan, beroende på omständigheterna i det en
skilda fallet, stå i strid med den tilltalades 
rätt till en rättvis rättegång. Europadomsto
len har i sin praxis bl.a. slagit fast att en fäl
lande dom inte får grundas enbart eller ens 
väsentligen på anonyma vittnesmål. Av det 
sistnämnda följer också att effekten av ett 
system med anonyma vittnen kan komma 
att bli begränsad. Anonyma vittnen kan även 
riskera att hamna i konflikt med reglerna om 
god advokatsed, särskilt när det gäller advo
katers lojalitetsplikt.”

Det sistnämnda syftar på att vittnet måste 
förbli hemligt också för försvarsadvokaten 
eftersom denne inte får ha några hemlighe
ter för sin klient. 

Och i ett frågesvar i riksdagen 2018 sade 
justitieministern (svar på fråga 2017/18:638):

”Det finns starka rättssäkerhetsskäl mot att tillåta 
anonyma vittnen. Det är grundläggande att den som är 
misstänkt för ett brott ska kunna granska och bemöta de 
uppgifter som lämnas till hans eller hennes nackdel. En 
sådan granskning blir mycket svår att göra om den miss
tänkte inte vet vem det är som har lämnat uppgifterna.”

regeringen och justitieministern har alltså själva givit preg
nant uttryck för de mycket starka betänkligheter ur 
rättssäkerhetssynpunkt som finns med anonyma vittnes
mål. Enligt min mening väger de fortsatt över de brotts
bekämpningsvinster som må följa av att en sådan ord
ning införs. 
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