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”Folkmord är den yttersta konsekvensen av diskriminering.” 
  lars arrhenius, sveriges nye diskrimineringsombudsman
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Ett ljus i mörkret?
- 20% på alla juridiska kurser 
Lys upp mörkret med nya insikter och  
starta året med en riktig kompetensboost!  
Bläddra bland över 150 kurstillfällen och 
säkra nästa års kompetensutveckling. 

Vi erbjuder kurser i digitalt format men även  
i hybridform där du själv väljer om du vill  
delta på plats eller via en digital livesändning.  
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REDAKTIONEN

ju fler kockar desto sämre soppa. Stämmer förmodligen i många 
kök. Fast inte i tidningsmakeri. Här passar slagdängan ”Ju fler 
vi är tillsammans, ju gladare vi bli” bättre.

I varje utgåva av tidskriften har fler bidragit än vad man 
man kanske tänker på. Allt från redaktionen och ansvari-
ge utgivare, samfundets ordförande, vår skicklige layoutare 
Magnus Ekberg, noggranna korrekturläsare Åsa Holmér, fo-
tografer, alla intervjupersoner, till de externa skribenterna; 
i denna utgåva medverkar Parul Sharma, Ylva Kassander, 
Björn Rosengren samt Ulf Storm. Just alla skribenter som 
skriver i varje utgåva bidrar till att öka värdet och kvaliteten 
i tidskriften Advokaten.

Och efter flera års uppehåll har vi äntligen åter ett re-
daktionsråd. Nyligen hade rådet sitt första möte. Digitalt 
så klart. Trots det blev det ett möte fyllt av kreativa tankar, 
spännande uppslag och kloka tankar.

Att dessutom så många av er läsare är entusiastiska och 
återkommande hör av er om stort och smått gör det svårt att 
vara annat än optimist inför framtiden och tidskriften Advo-
katens fortsatta utveckling.

så, stort tack till alla som på olika sätt bidragit till tidskriften 
Advokaten i år. Och stort tack till alla våra läsare.

God jul och gott nytt år!
Önskar redaktionen

Tom Knutson
Chefredaktör 

Redaktionsrådet
är åter igång

ANNONSER
Gabrielle Hagman, 

MediaKraft AB, 073-627 79 84,  
gabrielle.hagman@mediakraft.se

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB

TRYCK
Lenanders grafiska

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och 

biträdande jurister: registrator@
advokatsamfundet.se

Prenumeranter: 08-459 03 00 
alternativt prenumeration@

advokatsamfundet.se

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 
12 januari 2021. Sänds till Tom 
Knutson (e-post eller postadress 
denna sida). Åsikter och förslag som 
framförs i artiklar står helt för förfat-
tarnas eller de intervjuades räkning 
och behöver inte delas av Sveriges 
advokatsamfund. Redaktionen förbe-
håller sig rätten att stryka i längre 
inlägg. För ej beställda artiklar och 
bilder tar redaktionen inget ansvar. 
ADVOKATENs texter lagras elektro-
niskt. Tidskriften publiceras även på 
internet. Den som sänder material 
till tidskriften anses medge elektro-
nisk publicering/lagring.

PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 530 kr inkl. moms.
Studerande 106 kr inkl. moms.

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN
ges ut av Sveriges advokatsamfund,

info@advokatsamfundet.se 
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Besöksadress: Laboratoriegatan 4, 
Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)

E-post: advokaten@advokatsamfundet.se 
Ansvarig utgivare: Mia Edwall Insulander, 

mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se 
Webbplats: www.advokaten.se

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges Tid skrifter. 
Den TS-kontrollerade upplagan är 9 600 ex. ISSN 0281-3505

© Sveriges advokatsamfund 2020

REDAKTIONSRÅD
Mia Edwall Insulander, Tom Knutson, Sandra Danowsky Prytz, 

Hanna Larsson, Carl Svernlöv, Magnus Andersson och Ulrika Öster

Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se

REDAKTION

Magnus Andersson (MA), 
journalist 

08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se

Ulrika Öster (UÖ), 
journalist 
08-459 03 07
ulrika.oster@ 
advokatsamfundet.se

… och på Twitter: @Advokaten_SE

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.

Advokaten på nätet: advokaten.se



ADVOKATEN NR 9 • 2020 5

Tidskriften Advokaten • Årgång 86 • Nr 9 • 2020

LEDAREN 6
Etiken är viktigare än någonsin

NYHETER & REPORTAGE 8
8  Samfundet storsatsar på digitala 

 kurser
9  Tidsgräns för häktning röstas ner
10  #wedo: Ny hearing planeras
12  Ny stiftelse vill digitalisera svensk 

juridisk litteratur
13    världen: Stred inte mot Europakon-

ventionen att tvinga advokat att vittna
14  reportage: Percy Bratt prisas för fram-

stående insatser inom advokat yrket
16  reportage: Tidigare brottmålsadvoka-

ten Lars Arrhenius är Sveriges nye 
diskrimineringsombudsman

22    gästkrönika: Parul Sharma, vd för The 
Academy for Human Rights in Busi-
ness och ny styrelseordförande för 
Amnesty International Sverige

FOKUS 26
straffprocessen ”Straffprocessen behöver 
moderniseras och effektiviseras.” Så har 
det låtit från poliser, åklagare och politi-
ker i medierna under hösten. Trots hårt 
motstånd från advokaterna, som varnar 
för försämrad rättssäkerhet, planerar re-
geringen för ett förslag om att låta tidi-
ga förhör användas inför domstolen.

DEBATT 47
47  Advokat Björn Rosengren: ”Klienten 

ur fokus”

PRAKTISK JURIDIK 48
48  Ylva Kassander, affärspedagog/ 

businesscoach: ”Hur får du fler att 
köpa dig?”

AKTUELLT 54
54  månadens advokat: Emilia Strömberg

56 biblioteket: Ny litteratur och lästips

SAMFUNDET 58
58  Disciplinärende

60  Nya ledamöter

62  Advokatsamfundets ordförande, 
Christer Danielsson: ”Om Stock- 
holm Human Rights Award, ICC  
och Trump” 

14

16

54

INNEHÅLL

26



6 ADVOKATEN NR 9 • 2020

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

min svärfar nils edwall var en mycket bestämd man av den 
”gamla skolan”. Född redan 1918 var han i åttioårsåldern 
när jag lärde känna honom men han arbetade då som 
jurist på advokatbyrå. Nils hade vigt större delen av sitt 
yrkesverksamma liv åt domarbanan men när han slutade 
som hovrättsråd i Svea hovrätt var han inte det minsta 
intresserad av att gå i pension. När jag lärde känna ho-
nom som juriststudent sade han åt mig:

¨Mia, det vore skönt om vi kunde få en riktig advokat 
i familjen någon gång. Själv är jag för gammal nu för att 
ansöka om inträde men att agera ombud för 
klienter och argumentera i angelägna frå-
gor det är bland det viktigaste och roligaste 

jobb man kan ha”. Själv var han, trots en 
lång domarkarriär, mest stolt över 

ett tvistemål rörande 36 § av-
talslagen som han hade vunnit 

i Högsta domstolen 1996.

nils lever inte längre sedan 
många år tillbaka men jag 
tänker ibland på hans 
karriär och hur han 
”blommade ut” som ju-
rist på advokatbyrå ef-

ter att i många år arbetat 
som domare. Argumen-
terandet och ”drivet” i 

advokatyrket passade 
honom väl. Det är också ”dri-

vet” i att arbeta som advokat 
jag tycker mycket om. När 
jag har träffat juriststuden-
ter har jag ibland fått frå-
gan: men varför ska man 
bli advokat? Och ett svar 
kan vara ”för att få ar-
gumentera för en klient 
som behöver din hjälp 
och kunna påverka”. 
Som advokat påverkar 
du din klients rättig-
heter och möjligheter 
att vinna framgång. 
Du påverkar också 

rättssamhället genom 
den viktiga uppgiften att 

företräda enskilda samt skapa praxis. Som advokat har 
du en möjlighet men också ett ansvar att, i de mål och 
ärenden som prövas, påpeka det som kan vara fel eller 
det som behöver ändras och utvecklas. Det är en viktig 
roll i rättssamhället och en roll som behöver fullföljas 
med ansvar och integritet. 

inför början av året skrev jag i den tryckta verksamhets-
berättelsen om hur viktigt det är att vi advokater agerar 
som de goda förebilder vi behöver vara. Det har blivit 

ett än viktigare budskap i slutet av detta år 
2020 som har präglats av så mycket oro på 
olika sätt. Vår advokatetik har en allt vik-
tigare roll att fylla. Förståelsen av etiken 
och dess betydelse för oss som kår kan inte 
överskattas. Särskilt mot bakgrund av vad 
som har rapporterats om och skrivits i me-
dia det senaste året. Döm då om min förvå-
ning när jag, inför att jag skulle skriva denna 
ledare, sökte i Advokatsamfundets ärende-
hanteringssystem efter ”Nils Edwall”. Jag 
visste att han, som den arbetsmyra han var, 
hade arbetat på samfundet ett tag före sin 
tid på advokatbyrå men vad han hade gjort 
var oklart. Jag hittar då uppgifter om att 
Nils inte bara arbetat som jurist och sekre-
terare till dåvarande generalsekreteren Lars 
Bentelius i slutet på 1980-talet utan också 
att han hjälpte till att förbereda och hand-

lägga disciplin ärenden. Nils måste alltså ha haft mycket 
god kännedom om våra etiska regler och deras betydel-
se för oss advokater. Jag väljer då att tolka hans råd om 
att jag borde bli advokat i ett än vidare perspektiv och 
tänker att det är väldigt fint att i dag bli påmind om, ge-
nom Nils, att etiken är viktigare än någonsin i vårt arbe-
te som advokater. 

Jag och Advokatsamfundet kommer att fortsätta arbe-
ta hårt och aktivt med dessa frågor.

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

Etiken är viktigare
än någonsin

SOM ADVOKAT 
HAR DU EN 

MÖJLIGHET MEN 
OCKSÅ ETT 

ANSVAR ATT […] 
PÅPEKA DET 

SOM KAN VARA 
FEL ELLER DET 
SOM BEHÖVER 
ÄNDRAS OCH 
UTVECKLAS.

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatsamfundet/advokatsamfundets-verksamhetsberattelse-2019-tryck-vb1.pdf#page=4


God Jul önskar
Fakultetskurser

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM

Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med Stockholms universitet.
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NYHETER

Samfundet storsatsar
på digitala kurser
I spåren av coronapandemin 
storsatsar Advokatakademien 
på digitala sändningar. Även 
efter pandemin kommer de att 
fortsätta.

När coronapandemin startade 
var Advokatsamfundets utbild-
ningsavdelning snabb med att 
anpassa verksamheten till myn-
digheternas råd och rekommen-
dationer.

– Vår verksamhet i år har helt 
och hållet präglats av pandemin. 
Det har varit som att skjuta på 
ett rörligt mål, säger Jonas Olbe, 
utbildningschef på Advokatsam-
fundet, som konstaterar att ef-
ter den senaste tidens skärpta 
och mer utbredda restriktioner 
är det inte längre möjligt varken 
att genomföra fysiska kurser, el-
ler att examinander kommer till 
Advokatsamfundet för digital 
advokatexamen. 

från och med vecka 48, 
 slutet av november, 
börjar Advokatsam-
fundets utbildnings-
avdelning därför med 
direktsända delkurser 
inför advokatexamen. 
Sändningarna kommer 
att fortsätta så länge det be-
hövs. Samfundets hörsal/studio 
kommer att riggas på bästa sätt 
med upp graderad teknik. En 
producent är med hela kursen 
för att säkerställa en tekniskt 
bra sändning. Dokument kan 
vid behov delas via Zoom och 
gruppövningar genomförs i di-
gitala grupprum. Lärare som 

inte har möjlighet att komma 
till ”sändningsstudion” kopplas 
upp från annan plats. 

Även examinationerna blir 
helt digitala så länge det behövs.

– Vi kommer att börja med en 
ny variant av digital examen i 
advokatetik där både examina-
tor och censor och examinan-

derna är uppkopplade 
från kontoret eller hem-
met. Vi delar examens-
uppgiften på skärmen 
via Teams eller Zoom. 
Examinator och censor 
övervakar examinanden 
under förberedelsen och 
förhöret. Examensförhö-
ret spelas in med Teams 

eller Zoom och med en ljudfil i 
händelse av överklagande, säger 
Jonas Olbe.

Även den skriftliga examen 
i konstitutionell rätt planeras 
inom kort med examinanderna 
uppkopplade i digitala rum.

 
under våren började utbildnings-
avdelningen direktsända både 

kostnadsfria och icke kostnads-
fria fortbildningskurser. Det har 
skett från hörsalen i Advokat-
samfundets kansli. Verksamhe-
ten har stadigt vuxit och är i dag 
omfattande.

– Så länge pandemin pågår 
med nuvarande restriktioner 
blir det endast digitala fortbild-
ningskurser. Fast oavsett vart 
pandemin tar vägen så kommer 
vi att fortsätta med direktsända 
kurser. De är här för att stanna, 
säger Jonas Olbe.

på utbildningsavdelningen arbetar 
man för närvarande vidare med 
ytterligare digitala satsningar.

Satsningen på digital utbild-
ning betyder dock inte att fysis-
ka kurser försvinner; de kommer 
tillbaka när det är möjligt. 

– Advokatkåren uppskattar 
mötet med kollegorna, att träf-
fas och diskutera den praktiska 
juridiken som den fysiska kur-
sen innebär. Det behovet kom-
mer självfallet att finnas kvar, 
konstaterar Jonas Olbe.  TK

Åklagarmyndigheten 
organiserar om

Från den 1 januari 2021 
har Åklagarmyndigheten 
en ny organisation med 

färre åklagarområden. Dagens 
sju geografiska åklagarområden 
blir då i stället fyra: Nord–Mitt, 
Väst–Bergslagen, Stockholm 
samt Syd–Öst. Åklagarkamrarna 
berörs inte, utan antalet åklagar-
kammare kommer att vara lika 
många som tidigare, med samma 
placeringsorter. Syftet med för-
ändringen är ökad effektivitet och 
flexibilitet.

Jonas Olbe.

Bild på vittne 
publicerades

Tidningen Mitt i Stock-
holm rapporterade i 
oktober om att polisen 

i sina olika sociala medie-konton 
publicerat bilder på och sökt kon-
takt med en ung man, som even-
tuellt bevittnat ett brott. Publice-
ringen väckte reaktioner i sociala 
medier, och kritiserades i Mitt i 
Stockholm av Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander. ”Jag tycker att det är 
väldigt problematiskt, främst på 
grund av den uppenbara risken 
för hot och repressalier”, sa hon. 
Polisen och den ansvariga åkla-
garen försvarade inledningsvis 
bildpubliceringen, men valde se-
dan att ta bort bilderna.

Ålder avgörs av 
ansökningsdatum

Det är personens ålder 
vid ansökningsdatum 
som avgör om den som 

ansöker om familjeåterförening 
ska betraktas som barn eller inte 
när myndigheter fattar beslut, 
enligt en dom från EU-domstolen. 
Avgörandet grundas på syftet 
med EU:s familjeåterföreningsdi-
rektiv, att främja familjeåterför-
ening, men även rätten till privat- 
och familjeliv samt principen om 
barnets bästa. 

Migrationsverket har uppdate-
rat sin rättsliga styrning utifrån 
domen. Enligt verkets tillförord-
nade rättschef Carl Bexelius inne-
bär domen en stor förändring i 
förhållande till hur familjeåterför-
eningsärenden hittills handlagts 
i Sverige.

Till följd av pandemin ställde samfundet in alla fysiska kurser och examinationer i advokatexamen mellan mitten av 
mars och slutet av juni, och igen från början av november och tills vidare. När det inte gick att träffas fysiskt sat-
sade samfundet på digital teknik.

Digital, muntlig examen i advokatetik genomfördes i en första version åtta gånger från april till september mot 
bakgrund av de restriktioner som gällde under den perioden. Mellan juli och mitten av oktober – i ljuset av lång-
sammare smittspridning och vissa lättade restriktioner – återupptogs fysiska delkurser och examen. Kurserna 
genomfördes med olika anpassningar för att minska risken för smittspridning.

DIGITAL UTBILDNINGSSATSNING
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Det blir ingen tidsgräns för häkt-
ning av vuxna under överskådlig 
tid. En majoritet i riksdagen vill 
avslå regeringens förslag om en 
sexmånadersgräns.

Regeringen föreslog i en pro-
position i mars att en misstänkt 
som är över 18 år ska få vara 
häktad i högst sex månader inn-
an åtal väcks, med möjlighet att 
överskrida tiden vid synnerliga 
skäl. Bakgrunden till förslaget 
var bland annat den återkom-
mande kritiken mot Sverige för 
långvariga häktningar och omfat-
tande restriktioner för häktade.

Justitieutskottet ville för-

länga fristen till högst nio må-
nader, och ändrade i förslaget. 
Lagrådet avstyrkte dock utskot-
tets nya förslag. Enligt Lagrådet 
fanns inte underlag för slutsat-
sen att en tidsgräns på sex må-
nader skulle försämra förut-
sättningarna att effektivt utreda 
allvarliga brott. Lagrådet pekade 
i stället på risken för att en nio-
månadersgräns gör att synen på 
vad som är proportionerligt för-
skjuts, med längre häktningsti-
der som följd.

Även Advokatsamfundet av-
styrkte i sitt remissyttrande för-
slaget om förlängning av tids-
gränsen till nio månader, och 

instämde i regeringens förslag 
att en misstänkt ska vara häktad 
i högst sex månader.

Nu ser det ut som att hela för-
slaget om en tidsgräns för häkt-
ning faller. I mitten av november 
kunde Sveriges Radio nämligen 
rapportera att Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet, Centerpar-
tiet och Liberalerna alla bestämt 
sig för att rösta nej till förslaget 
om sex månaders gräns, som 
därmed inte har stöd av en ma-
joritet i riksdagen. Där emot får 
förslaget om en tidsgräns för 
unga brottsmisstänkta stöd av en 
majoritet. Maxtiden i häkte för 
unga föreslås vara tre månader.

NYHETER

Tidsgräns för häktning röstas ner

Förvaltningsrätten: Nej till slöjförbud
Två Skånekommuners förbud 
mot huvudduk i skolan och 
förskolan strider mot bestäm-
melserna om religionsfrihet i 
grundlagen och Europakonven-
tionen, enligt Förvaltningsrät-
ten i Malmö. 

Kommunstyrelsen i Staffanstorp 

beslutade i maj 2019 att förbjuda 
huvudduk på barn i förskola och 
grundskola upp till sjätte klass. 
I Skurups kommun fattades ett 
liknande beslut i december. 

Kommunernas beslut över-
klagades av flera kommun-
medlemmar som menade att be-
sluten var olagliga, bland annat 

med hänvisning till religionsfri-
heten. Och överklagandena har 
nu fått stöd av domstolen. För-
valtningsrätten i Malmö fast-
slog i november att besluten 
strider mot bestämmelserna om 
religionsfrihet i regeringsfor-
men och Europakonventionen 
och därför ska upphävas.

Förvaltningsrätten i Malmö fastslog i november att förbuden mot huvudduk strider mot bestämmelserna om 
 religionsfrihet i regeringsformen och Europakonventionen och därför ska upphävas.
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Rätt om Erstavik
I förra numret, Advokaten nr 8 
2020, blev det fel i en bildtext. På 
sidan 40 uppgavs att Erstavik är 
ett av landets kvarvarande fidei-
kommiss. Detta var fel. Den siste 
fideikommissarien avled 2015, och 
fideikommisset har sedan dess 
avvecklats, sedan den fasta egen-
domen överförts till ett fideikom-
missaktiebolag.

Förslag: Brottmål ska få 
avgöras på handlingarna

I en promemoria från 
Justitiedepartementet 
lämnas förslag om att 

tingsrätter i större utsträckning 
ska få möjlighet att avgöra brott-
mål på handlingarna. Tingsrätter 
ska utan huvudförhandling få 
döma inte bara till böter som i 
dag, utan även till villkorlig dom 
eller till villkorlig dom i förening 
med böter. 

Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 september 2021. 
Promemorian ska nu remissbe-
handlas.

Effektivt men riskabelt 
med datoriserade beslut

Det är numera vanligt 
att myndighetsbeslut 
fattas av datorer, visar 

Riksrevisionens granskning. 
Det så kallade automatiserade 
beslutsfattandet leder i de flesta 
fall till ökad effektivitet och 
rättssäkerhet, men inte alltid. 
De fel som uppstår kan dess- 
utom få stora konsekvenser för 
enskilda och minska tilliten till 
statsförvaltningen, enligt Riks-
revisionen.

Skärpt syn på brotten 
gav högre ersättning

En 18-årig rumänsk 
kvinna får 250 000 kro-
nor i kränkningsersätt-

ning av Brottsoffermyndigheten, 
sedan hon utsatts för människo-
handel för sexuella ändamål. 
Det är ett högre belopp än vad 
domstolen dömt ut. Beslutet har 
fattats av Nämnden för brotts-
skadeersättning, som motiverar 
den högre nivån med att synen på 
både sexualbrott och människo-
handel har skärpts. 
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Ny hearing planeras
Advokatsamfundets arbete 
mot sexuella trakasserier och 
för jämställdhet fortsätter. På 
agendan står bland annat en 
hearing och en ny enkät till 
advokaterna.  

Advokat Eva-Maj Mühlenbock, 
vice ordförande i Advokatsam-
fundets styrelse, var drivande 
för att få till stånd den hearing 
om sexuella trakasserier och 
hur de kan motverkas som hölls 
våren 2018. Nu leder hon sam-
fundets fortsatta arbete kring 
frågorna, ett arbete som också 
försöker fånga upp varför kvin-
nor lämnar advokatbanan i stör-
re utsträckning än män. 

Tre år efter uppropet #medvil-
kenrätt upplever Eva-Maj Müh-
lenbock att mycket har hänt inom 
jurist- och advokatbyråvärlden. 

– Vi blev alla tvungna att bör-
ja prata om problemen. Tyst-
nadskulturen bröts, och i dag är 
det inte längre accepterat med 
en grabbig jargong, så som det  
kunde vara tidigare, säger Eva-
Maj Mühlenbock. 

till sin hjälp har styrelsens ar-
betsgrupp en referensgrupp, be-
stående av advokater och biträ-
dande jurister från olika delar av 
landet. Referensgruppen tog re-
dan vid den inledande hearingen 
namnet #wedo. Advokat Hanna 
Larsson har varit sammankallan-
de i referensgruppen sedan star-
ten 2018, men har nu lämnat över 

stafettpinnen till advokat Made-
leine Varnäs. 

#wedos arbete för ökad jäm-
ställdhet i advokatkåren bedrivs 
nu på flera fronter, berättar Han-
na Larsson och Madeleine Var-
näs. Bland annat ska repre-
sentanter för referensgruppen 
medverka vid delkurs tre på 
kursen för blivande advokater 
för att ta upp frågorna om dis-
kriminering och jämställdhet. 

#wedo bistod dessutom sty-
relsen med att utforma frågor-
na till den enkät om sexuella 
trakasserier och kränkande sär-
behandling som Advokatsam-
fundet skickade ut till ledamöter 
februari 2019, och var drivande i 

diskussionerna inför framtagan-
det av tillsynsfrågor till advokat-
byråerna. Syftet med frågorna är 
att Advokatsamfundet bättre ska 
kunna följa byråernas hantering  
av arbetsmiljö- och diskrimine-
ringslagen. 

Arbetsgruppen och referens-
gruppen fortsätter nu sitt arbe-
te, med regelbundna möten. De 
satsningar som riktar sig till stora 
grupper av advokater och biträ-
dande jurister har förstås, som 
så mycket annat just nu, satts på 
paus. När det åter blir möjligt att 
samlas planeras dock en ny hea-
ring som en uppföljning av den 
som fick inleda arbetet. 

En annan del av arbetet är att 
alla som lämnar kåren kontak-
tas och får svara på några frågor 
om skälen till beslutet. Arbets-
gruppen tar sedan del av svaren, 
i anonymiserad form. Syftet är 
att försöka fånga in hur advokat-
yrket kan göras än mer attrak-
tivt.  En ny undersökning riktad 
till samtliga advokater och biträ-
dande jurister står också på pro-
grammet. 

eva-maj mühlenbock har fått många 
uppskattande kommentarer från 
advokater och jurister för att Ad-
vokatsamfundet lyfter frågorna 
om sexuella trakasserier och 
kvinnor på advokatbyråerna. 

– De upplever att samfundet 
lyssnar på dem. Det är viktigt att 
vi fortsätter att göra det, säger 
Eva-Maj Mühlenbock. UÖ
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Många kommuner saknar 
strategi för barnrätten

Endast 1 av 3 kommuner 
uppger att de helt eller 
till stor del har imple-

menterat barnkonventionen och 
41 procent saknar en strategi 
för arbetet – trots att lagen gällt 
i snart ett år. Endast 7 procent 
av kommunerna har till fullo im-
plementerat barnkonventionen 
i sina verksamheter. Det visar 
en undersökning bland landets 
kommuner som organisationen 
Bris har genomfört. Samtliga 290 
kommuner fick frågorna om barn-
konventionen och 182 svarade 
på dem.

#WEDO

l Advokatsamfundet publicerade omgående på sin hemsida ett välkomnande och erkännande till de kvinnor som 
trätt fram och berättat om sina upplevelser.
l Under november 2017 genomförde Advokatsamfundet en enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och 
biträdande jurister, om deras utsatthet för sexuella trakasserier. Enkäten följdes upp med en ny undersökning, rik-
tad till både kvinnor och män, under våren 2019. 
l I januari 2018 antog Advokatsamfundets styrelse ett vägledande uttalande om motverkande av olika former av 
diskriminering och trakasserier, där det också klargjordes att diskriminering och trakasserier kan leda till discipli-
nära åtgärder.
l I april 2018 anordnade Advokatsamfundet ett seminarium i form av en ”öppen hearing” med workshops där frå-
gor rörande #medvilkenrätt diskuterades. 
l Advokatsamfundet erbjöd under 2018 och 2019 kostnadsfria kurser i genus och jämställdhet på arbetsplatsen. 
Ytterligare kurser planeras.
l Sedan 2019 erbjuds advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal per telefon via Länsförsäkringar.

ADVOKATSAMFUNDETS ARBETE EFTER #MEDVILKENRÄTT

Referensgruppen skapades i 
samband med hearingen 2018, 
och ska stödja styrelsens ar-
betsgrupp. Referensgruppen har 
varit öppen för alla advokater 
och biträdande jurister som vill 
delta, och har tolv medlemmar 
från hela landet. 

Vid sitt första möte antog re-
ferensgruppen namnet #wedo, 
en hashtag som skapades vid 
hearingen för att markera att 
man arbetar mot problemen med 
sexuella trakasserier. Liksom ar-
betsgruppen fokuserar referens-
gruppen också på frågan om var-
för kvinnor lämnar advokatyrket i 
större utsträckning än män.

Ledamöter som är intressera-
de av att engagera sig i referens-
gruppens arbete är välkomna 
att höra av sig till madeleine.
varnas@a1advokater.se.

OM REFERENSGRUPPEN

Polisen vill använda 
mer släktforskning

Omkring 16 år efter brot-
tet kunde polisen i juni 
gripa en dubbelmördare 

i Linköping. Gärningsmannen hit-
tades med hjälp av dna-baserad 
släktforskning inom ramen för 
ett pilotprojekt där sökningar i 
dna-baserade släktforsknings-
databaser användes. Projektet 
har nu utvärderats och Polis-
myndigheten kommer att se över 
möjligheterna att införa metoden 
nationellt.

Rapporten Pilot: Dna-spår och 
släktforskning. Användningen 

av släktforskningsdatabaser 
i brottsutredande syfte.

Besked om ersättning för 
tidsspillan och utlägg

Högsta förvaltnings-
domstolen, HFD, har i 
två domar klargjort vad 

som ska gälla för beräkning av 
ersättning till offentliga biträden 
som är så kallade distansbiträden 
i kammarrätt. Domstolen kom 
fram till att olika schabloner för 
tidsspillan och utlägg ska tilläm-
pas beroende på om avstånden 
är stora mellan såväl underrätts- 
och överrättsorten som mellan 
verksamhets- och överrättsorten, 
och om det enbart är avstån-
det mellan verksamhets- och 
överrättsorten. Oavsett vilken 
schablon som tillämpas får inte i 
något fall ersättningen överstiga 
biträdets faktiska kostnad.

HFD mål nr 142-20, 5522-19
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Undersökning visar: 
poliser sextrakasseras

Tolv procent av Polis-
förbundets medlemmar 
säger att det under de 

senast tolv månaderna förekom-
mit sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. När det bara är 
kvinnor som svarar uppger 
17 procent att det förekommit 
sexuella trakasserier. Det visar en 
ny undersökning som Novus gjort 
på uppdrag av Polisförbundet.

Domstolarna: Ja till mer 
digital kommunikation 

Riksdagen sa i november 
ja till regeringens förslag 
om utökad digital kom-

munikation i domstolarna. De nya 
reglerna, varav de flesta ska träda 
i kraft redan vid årsskiftet, inne-
bär bland annat att stämnings-
ansökan i tvistemål och andra 
ansökningar enligt rättegångsbal-
ken ska få göras digitalt¸ att rät-
tegångsfullmakter ska få utfärdas 
i digital form och att ombud som 
är offentliga försvarare inte ska 
behöva ge in en fullmakt annat än 
om rätten anser att det behövs.

Redan i december 2017 tillsatte 
Advokatsamfundets styrelse 
inom sig en arbetsgrupp som 
ansvarar för det fortsatta arbetet 
med att motverka sexuella tra-
kasserier, säkra att advokatyrket 
är attraktivt och att arbeta för 
att kvinnor i ökad utsträckning 
ska stanna i advokatyrket. I 
arbetsgruppen ingår Eva-Maj 
Mühlenbock (sammankallande), 
Åsa Erlandsson, Petter Hetta och 
Emil Andersson.

STYRELSENS ARBETSGRUPP

För få poliser i 
utsatta områden

Trots stora resursför-
stärkningar har Polis-
myndigheten inte kunnat 

säkerställa minimibemanningen 
av områdespoliser i alla utsatta 
områden. Det visar en gransk-
ning av Riksrevisionen. Brist på 
viss utrustning och små möjlig-
heter att dela information med 
socialtjänsten försvårar arbetet 
ytterligare. 

Fler bidragsbrott 
utreds och lagförs

Polismyndighetens 
genomsnittliga redovis-
ning av bidragsbrott per 

månad till Åklagarmyndigheten 
har under 2020 ökat med 157 
procent. Antalet åklagarbeslut 
ökade i samma utsträckning. Det 
redovisar Åklagarmyndigheten till 
regeringen. Bidragsbrott lagförs 
därmed i större utsträckning än 
genomsnittet för samtliga brotts-
typer. Även antalet anmälda brott 
mot välfärdssystemet ökar.

Eva-Maj Mühlenbock.
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Viktig juridisk litteratur för-
bises ofta i rättsutredningar 
– helt enkelt därför att den inte 
längre går att få tag på. Det vill 
en ny stiftelse avhjälpa.

Rättsutredningar är en grund-
läggande del i juridisk verk-
samhet – på advokatbyråer, på 
domstolar och andra myndig-
heter och vid universiteten. Av 
de rättskällor som juristerna an-
vänder finns författningstexter, 
domstolsavgöranden och förar-
beten numera fritt tillgängliga 
digitalt i databaser.

Den rättsvetenskapliga litte-
raturen är inte lika lätt att nå. 
Aktuell litteratur finns till stor 
del tillgänglig digitalt via dyra 
kommersiella tjänster, som inte 
är öppna för allmänheten. Inom 
många rättsområden är det dess-
utom viktigt att ha tillgång till 
äldre litteratur. Men många äld-
re titlar har blivit svåra att få tag 
på och har ofta försvunnit från 
biblioteken.

I dag, när de flesta jurister mest 
arbetar med rättskällor som finns 
direkt på datorskärmen, glöms 
litteratur som inte finns digitalt 
lätt bort. Det medför sämre kva-
litet på rättsutredningarna.

– Vi märker i domstolarna att 
man inte alltid begagnar sig av 
material som man borde ha an-
vänt i inlagorna, säger Johnny 

Herre, justitieråd i Högsta dom-
stolen.

johnny herre är ordförande i den 
nybildade Stiftelsen för tillgäng-
liggörande av juridisk litteratur. 
Ändamålet är att göra svensk ju-
ridisk litteratur tillgänglig för all-
mänheten utan kostnad. Inspira-
tionen kommer från det danska 
projektet Jurabog, som drivs av 
professor Mads Bryde Andersen 
vid Köpenhamns universitet.

– Genomförandet av projektet 
har inte varit och är inte möjligt 
utan viktiga insatser från många, 
däribland advokater, akademi-
ker, domare, förlagen, universi-
tetsbiblioteken och eddy.se. Alla 

har varit entusiastiska över pro-
jektet. Professor Torbjörn Ing-
varsson vid Uppsala universitet 
har gjort mycket av det praktiska 
arbetet med teknik och tillstånd, 
säger Johnny Herre.

i samarbete med i första hand uni-
versitetsbiblioteken ska stiftelsen 
skanna in böcker från början av 
1900-talet och framåt. Litteratu-
ren kommer att göras tillgänglig 
på www.juridikbok.se, som lan-
seras någon gång efter årsskiftet.

– Vi har gjort en budget för att 
kunna digitalisera ungefär 500 
böcker. Det är en ganska bety-
dande andel av de böcker som 
vi har användning av, säger John-
ny Herre.

Han betonar att det bara 
handlar om att tillgängliggöra 
verk som inte längre genererar 
royalties.

Rättighetsfrågorna kräver 
mycket arbete med att söka till-
stånd av författare och spåra 
rättighetsinnehavare till avlid-
na författares verk. Det är också 
komplicerat att hitta exemplar i 
gott skick som duger att digita-
lisera.

Projektet har fått medel från 
tre stiftelser och hoppas sam-
la in ytterligare pengar genom 
ett upprop och på andra sätt ge-
nom de ansökningar som plane-
ras. MA

Ny stiftelse vill digitalisera 
svensk juridisk litteratur

Advokatsamfundet är fortfarande kritiskt till slopad ”ungdomsrabatt” 
Trots hård kritik från bland an-
dra Advokatsamfundet går re-
geringen vidare med förslaget 
om att avskaffa den så kallade 
ungdomsrabatten. Fel, tycker 
Advokatsamfundet, som pekar 
på att särbehandlingen grundar 
sig på biologiska och psykolo-
giska hänsynstaganden.

Advokatsamfundet avstyrker 
fortfarande regeringens förslag 
om att sluta beakta myndiga unga 

lagöverträdares ålder vid straff-
mätningen när det gäller allvarli-
ga brott. Det framgår av samfun-
dets remissvar över regeringens 
utkast till lagrådsremissen Slo-
pad straffrabatt för unga myndi-
ga vid allvarlig brottslighet.

I remissvaret vidhåller Advo-
katsamfundet sin principiella in-
ställning att unga människor bör 
särbehandlas i straffrättsligt hän-
seende. Samfundet framhåller 
att särbehandlingen grundar sig 

på biologiska och psykologiska 
hänsynstaganden, och att unga 
människor har en outvecklad an-
svarsförmåga och en större käns-
lighet för straff och sanktioner.

Advokatsamfundet avstyrkte 
redan i maj 2019 förslaget om att 
avskaffa ungdomsreduktionen 
för lagöverträdare i åldern 18–
20 år i sitt remissyttrande över 
Ungdomsreduktionsutredning-
ens betänkande SOU 2018:85, där 
förslaget presenterades.

Migrationsverket skärper 
krav för offentliga biträden

Migrationsverket har 
rätt att ta bort offentliga 
biträden från biträdes-

förteckningen om de missköter 
sig. Det slog Högsta förvaltnings-
domstolen fast tidigare i år. Mig-
rationsverket har nu uppdaterat 
den rättsliga styrningen utifrån 
domen och skärper samtidigt kra-
ven. Enligt de nya reglerna kan 
personer som inte uppfyller kom-
petenskraven eller som bedöms 
vara olämpliga att företräda asyl-
sökande, exempelvis för att de 
uteslutits från Advokatsamfundet 
eller har begått brott, avregist-
reras från Migrationsverkets för-
teckning över offentliga biträden.

Justitierådet Johnny Herre är ordfö-
rande i digitaliseringsstiftelsen.

Straffbart uppmana 
någon att ta sitt liv

Regeringen föreslår i en 
lagrådsremiss att det 
ska bli straffbart att upp-

mana eller att på något annat sätt 
påverka en person att begå själv-
mord. Förslaget innebär att det in-
förs en ny straffbestämmelse med 
två nya brott, uppmaning till själv-
mord och oaktsam uppmaning till 
självmord. Straffet för uppmaning 
till självmord föreslås vara fäng-
else i högst två år och för oaktsam 
uppmaning till självmord, böter 
eller fängelse i högst sex månader. 
Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 maj 2021.

Sluta skjut kan vara 
användbar modell
Pilotprojektet Sluta skjut bygger 
på den amerikanska strategin 
Group Violence Intervention (GVI), 
och syftar till att minska dödligt 
våld i kriminella miljöer. Metoden 
har nu under två år testats i Mal-
mö. Malmö universitet har nu på 
uppdrag av Brottsförebyggande 
rådet, Brå, utvärderat projektet 
och funnit att det går att imple-
mentera strategin i en svensk 
kontext, men att det också finns 
lärdomar att dra av pilotprojektet. 

Sluta skjut bygger på så kall-
lad fokuserad avskräckning, där 
samhället för att minska våldet 
riktar sin uppmärksamhet mot 
det fåtal individer som ligger 
bakom våldet. 

NYHETER
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Advokater mår i genom snitt 
psykiskt sämre än befolkningen 
som helhet. Det visar prelimi-
nära siffror från en världsom-
spännande undersökning.

Resultaten från undersökningen, 
som fortfarande pågår, redovisa-
des vid en paneldebatt vid årets 
stora IBA-konferens, som hölls di-
gitalt. 1 200 advokater, mestadels 
från Australien, Storbritannien 
och USA, har hittills svarat på 
frågor om psykiskt välbefinnan-
de och livskvalitet. Resultatet inn-
an undersökningen är avslutad är 

delvis nedslående. Advokaternas 
uppgivna psykiska hälsa är lägre 
än genomsnittet i befolkningen. 
60 procent av de deltagande ad-
vokaterna vittnar om ångest, 
sömnproblem eller utmattning, 
Samtidigt säger mer än 40 pro-
cent att de tvekar att ta upp pro-
blemen med arbetsgivaren, efter-
som det kan påverka karriären 
negativt. 

Bakom bristen på välbefin-
nande ligger en rad faktorer som 
orealistisk tidspress i arbetet, 
brist på återhämtning, att man 
tvingas hoppa över eller slarva 

med arbetsuppgifter på grund av 
hög arbetsbelastning samt press 
att leverera fakturerbara timmar.  

Det finns dock också ljusglim-
tar i undersökningen. Såväl ad-
vokaterna som advokatbyråer-
na vittnar om att de uppskattar 
flexibiliteten i att nu under pan-
demin kunna arbeta hemifrån, 
och att de gärna fortsätter med 
det efter pandemin. 

Undersökningen genomförs 
av den globala advokatorgani-
sationen International Bar As-
sociation, IBA.

Källa: advokatbladet.no

Advokater vittnar om dålig psykisk hälsa

Stred inte mot Europakonventionen 
att tvinga advokat att vittna
Det stred inte mot Europakon-
ventionens artikel 8 när tyska 
domstolar tvingade en advokat 
att vittna mot fyra åtalade 
tidigare vd-ar för klientbolag, 
enligt Europadomstolen.

Den tyske advokaten Klaus Mül-
ler hade biträtt fyra bolag med 
råd om transaktioner mellan 
1996 och 2014. År 2014 kom alla 
bolagen på obestånd, och 2017 
åtalades bolagens tidigare verk-
ställande direktörer för bland 
annat bedrägeri. 

Domstolen Landgericht 
Münster kallade advokat Mül-
ler för att vittna om vissa trans-
aktioner som bolagen hade ge-
nomfört. Domstolen upplyste 
advokat Müller om att såväl den 
nuvarande vd:n för de fyra före-
tagen som den tidigare vd:n för 
ett av de fyra bolagen hade löst 
honom från hans tystnadsplikt 
som advokat och att konkursför-
valtaren hade medgivit att advo-
kat Müller skulle vittna. 

Trots det vägrade advokat 
Müller att vittna, eftersom han 

ansågs sig bunden av advokatse-
kretess. Enligt advokaten kräv-
des att samtliga personer som 
hade varit verkställande direk-
törer vid den tid då han var bola-
gens advokat också löste honom 
från hans tystnadsplikt.

frågan prövades i två instanser. 
Båda ansåg dock att advokaten 
var skyldig att vittna. Advokat 
Müller klagade till den tyska för-
fattningsdomstolen och hävda-
de att domstolsbesluten kränk-
te hans författningsenliga rätt 
att utöva sitt yrke och ingrep i 
sekretessen mellan advokat och 
klient på ett oproportionerligt 
sätt, men författningsdomsto-
len tog inte upp klagomålet.

Till slut vittnade advokat Mül-
ler, sedan Landgericht Münster 
hade förklarat att den annars 
skulle häkta advokaten för att 
genomdriva hans vittnesplikt. 
Advokaten fick dessutom betala 
en straffavgift på 600 euro.

Advokat Müller klagade till 
Europadomstolen och anförde 
att de tyska domstolarnas be-
slut utgjorde ingrepp i hans rätt 
till skydd för privatliv och kor-
respondens enligt artikel 8 i Eu-
ropakonventionen och dessutom 
i advokatsekretessen, som skyd-
das i artikel 8.

Europadomstolen fann dock 
att de tyska domstolarnas be-
slut hade stöd i lag, att de hade 
fattats för ett berättigat syfte och 
att de var nödvändiga i ett demo-
kratiskt samhälle. Ingreppet var 
därför försvarligt enligt artikel 8 
i Europakonventionen.

En av domarna i domstolen 
var skiljaktig och ansåg att arti-
kel 8 hade kränkts. MA

Europadomstolens dom i målet 
Klaus Müller mot Tyskland 

(ansökan nr 24173/18)
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Advokatkammare 
får nytt digitalt liv

Coronapandemin leder 
till nya arbetssätt på 
många håll i världen. 

Nu rapporteras att en advokat-
kammare (criminal chambers) 
i London, som tvingats stänga, 
återuppstått i digital form. 

Det handlar om Charter Cham-
bers, specialiserad på bland an-
nat brottmål. Sedan kammaren 
den 31 oktober stängts på grund 
av pandemin, underfinansiering 
från domstolarna och den före-
stående försäljningen av dess 
lokaler, valde ett antal av advo-
katerna i kammaren att starta 
den nya kammaren Crucible, helt 
verksam på nätet. 

Amnesty kritiserar 
profilering med AI

Människorättsorganisa-
tionen Amnesty Interna-
tional riktar i en rapport 

skarp kritik mot nederländska 
myndigheters satsning på profile-
ring och riskbedömning med hjälp 
av artificiell intelligens, AI. I en 
rad projekt försöker polisen med 
hjälp av matematiska algoritmer 
bedöma risken för att olika en-
skilda personer ska begå brott. 

Amnesty har särskilt studerat 
ett av dessa projekt i staden 
Roermond, som enligt Amnesty 
har resulterat i massövervakning 
och är utformat så att det särskilt 
träffar människor från Östeuropa, 
som alltså bedöms som mer 
brottsbenägna. Enligt myndighe-
terna är projekten baserade på 
objektiva data, medan Amnesty 
pekar på att de påverkas starkt 
av fördomar.

Rapport: We Sense Trouble

Domare fängslad för 
andlig korruption

Den 8 november fastslog 
Venezuelas högsta dom-
stol domen på fem års 

fängelse för domaren María Lour-
des Afiuni. Domare Afiuni dömdes 
för andlig korruption, ett brott 
som över huvud taget inte finns i 
landets strafflag. 

Trakasserierna och förföljelsen 
mot María Lourdes Afiuni inleddes 
redan 2009, efter att domaren 
frigett en politisk fånge. 

EUROPADOMSTOLEN

IBA-UNDERSÖKNING

Europadomstolen.
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Rättsstatens principer har aldrig varit viktigare än nu, 
anser advokat Percy Bratt, som i år får Advokatsamfundets 

pris för framstående insatser inom advokatyrket. 
Enligt pristagaren vilar ett alldeles särskilt ansvar 

för rättsstaten just på advokaterna. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER

Hedrad och glad. Så beskriver advo-
kat Percy Bratt sina känslor när han 
fick veta att han utsetts till mottagare 

av Advokatsamfundets pris för 
framstående insatser inom ad-
vokatyrket. Särskilt glad är han 
över att Advokatsamfundet i sin 
motivering valt att lyfta fram 
rättsstatens principer.

– Det är värdefullt och viktigt 
just nu, att lyfta fram vår roll 
som advokater och ambassadö-
rer för rättsstaten. Dels om man 
ser på utvecklingen internatio-
nellt och i Sverige med populis-
men som vinner allt mer mark. 
Dels genom att vi står inför sto-
ra kriminalpolitiska utmaningar, 
säger Percy Bratt. 

Det är, säger han, förstås viktigt att få till 
stånd en effektiv brottsbekämpning. Samti-
digt innebär kraven på hårdare tag och nya 

redskap till polis och åklagare också en risk 
för att man kör över grundläggande rätts-
statliga principer. 

RÄTTIGHETER BLEV REALITET
Men vi hoppar tillbaka i tiden, 
till starten på karriären. Percy 
Bratt blev advokat 1992. Och 
det var faktiskt just de mänsk-
liga rättigheterna som satte ho-
nom på spåret. Att studera juri-
dik låg nära till hands eftersom 
Percys far var jurist. Men det var 
först när Percy läste boken De 
mänskliga rättigheternas histo-
ria av Willy Strzelewicz, som 
lusten till juridik föddes på all-
var.

– Juridiken blev plötsligt prin-
cipiell och fascinerande. Där är ju advokat-
rollen väldigt tydlig, man står och försvarar 
en enskild individ inför skranket. Det blir ett 

konkret utslag av att försvara mänskliga rät-
tigheter och rättssäkerhet, säger Percy. 

Hos sin principal, brottmålsadvokaten 
Gunnar Bergh, fick Percy under 1980- och 
det tidiga 1990-talet också möjlighet att ar-
gumentera utifrån fri- och rättigheter, bland 
annat i det så kallade Radio Nova-målet. 
Målet, som gick ända till Europadomstolen, 
handlade om närradiostationen Radio Nova, 
som trots reklamförbud i etern sände just 
radioreklam. 

– Vi vann inte målet, men vi argumentera-
de utifrån att man för att kunna driva jour-
nalistisk verksamhet, alltså använda yttran-
defriheten, behövde inkomstkällor, i det här 
fallet reklam, berättar Percy.  

För de flesta advokater var det långt ifrån 
självklart på 1980-talet att hänvisa till Eu-
ropakonventionen inför en svensk domstol.  
Snarare riskerade man att framstå som över-
spänd och rättshaveristisk, konstaterar Percy 
Bratt, som dock fått uppleva en rätt fantas-
tisk resa under sin karriär.

– De mänskliga rättigheterna har gått från 
retorik till realitet. I dag, med den rika prax-
is som finns från Europadomstolen, och där 
både regeringsformens andra kapitel och 
EU:s rättighetsstadga får allt större bety-
delse, är det hård och handfast juridik, kon-
staterar Percy. 

Rättsstatens
förkämpe prisas

PERCY BRATT

DET ÄR VÄRDE-
FULLT OCH VIK-
TIGT JUST NU, 

ATT LYFTA FRAM 
VÅR ROLL SOM 

ADVOKATER OCH 
AMBASSADÖRER 

FÖR RÄTTS- 
STATEN.

”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yr-
kesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihets-
frågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska 
rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper i dag är mer angelägna än någonsin. 
Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren 
också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår.”

Om Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket
Advokatsamfundets pris instiftades i samband med Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 och ut-
delades i år för nionde gången. Priset delades ut första gången vid Advokatdagarna 2012, och består, 
utöver äran, i att 100 000 kronor avsätts till Advokatsamfundets pro bono-arbete. Tidigare pristagare 
är advokaterna Thomas Olsson, Biörn Riese, Sture Larsson, Christian  Åhlund, Lena Frånstedt Lofalk, 
Peter Danowsky, Johan Eriksson och Maria-Pia Hope.

Pristagaren får från och med i år peka ut ett pro bono-projekt som får 100 000 kr. Percy Bratts pris-
pengar skänks till Rättsstatsprojektet som beskrivs i artikeln. 

MOTIVERING
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Utvecklingen har förstås inte gått av sig 
självt. Snarare är det Percy Bratt själv, till-
sammans med en rad andra stridbara och 
engagerade advokater, som drivit på utveck-
lingen till dagens situation. 

Ett exempel där rättighetsargumenten vann 
framgång var det uppmärksammade Åke 
Green-målet, där en pastor åtalades för hets 
mot folkgrupp efter uttalanden om homosex-
ualitet i en predikan. Percy Bratt försvarade 
Green, som till slut friades. Och för Percy var 
det självklart att försvara pastorn, även om 
han själv inte delar Greens uppfattningar.

– Det är i förhållande till impopulära åsik-
ter som yttrandefriheten verkligen prövas, 
säger Percy Bratt, som också påpekar att 
kontroversiella åsikter bäst bemöts i debatt, 
inte med hjälp av straffrätten.  

Mycket har gått framåt, men fortfarande 
finns det områden där rättighetstänkandet 
och medvetenheten behöver stärkas, anser 
Percy. Han pekar särskilt på skatteprocessen 
och asyl- och migrationsprocessen. 

KRÄVER ENGAGEMANG
Även om det fortfarande finns fläckar på rät-
tighetskartan har alltså mänskliga fri- och 
rättigheter generellt fått en starkare roll 
inom juridiken, enligt Percy Bratt. Samti-
digt är de rättsstatliga värdena i dag under 

attack på flera fronter, inte minst i form av 
den framväxande högerpopulismen, påpekar 
Percy. Han är djupt bekymrad över utveck-
lingen. Uppgiven vägrar han dock att vara. 

– Det är verkligen fel tillfälle att lägga sig 
ner och dö, bildligt talat. Det gäller att käm-
pa, säger Percy. 

 Kampen bedrivs dels i de enskilda fallen, 
där han argumenterar för varje klients rät-
tigheter, dels på en samhällsnivå, inom Ad-
vokatsamfundets remissverksamhet och ut-
bildningsverksamhet, och som ordförande i 
Stiftelsen Rättsfonden. 

Ett projekt som ligger Percy särskilt nära 
hjärtat är Rättsstatsprojektet, bedrivet av 
Stiftelsen Rättsfonden. Projektet syftar till 
att hjälpa skolor och lärare att levandegöra 
rättsstatens principer och, genom konkreta 
fall, skapa engagemang för rättsstaten.

Percy Bratt medverkar också till att ge 
framtidens advokater kunskaper om rätts-
staten och rättighetsjuridiken, genom sin un-
dervisning vid examenskursernas moment 
om konstitutionell rätt och advokatens roll 
i rättsstaten.

– Det känns allt mer angeläget att föreläsa 
om och diskutera de här frågorna med de bli-
vande advokaterna, säger Percy, som anser 
att även renodlade affärsadvokater behöver 
ha ordentliga kunskaper på området. 

Förutom att även den som biträder bolag 
kan ha användning av den konstitutionella 
rätten och ibland även mänskliga rättighe-
ter, så handlar det också om advokaternas 
speciella roll, menar Percy.

– Advokattiteln är nära förbunden med 
rättsstaten. En fri och obunden advokatkår är 
grundläggande för att fri- och rättigheterna 
och de konstitutionella principerna ska bli 
verklighet. Den som har en sådan titel mås-
te kunna företräda dessa principer och vär-
den, ha kunskap om dem och engagemang 
för dem, fastslår Percy Bratt. 

BLIR AMBASSADÖRER
Percy Bratt har uppenbarligen inga planer på 
att sakta ner på takten. Snarare är han fast 
besluten att på de sätt han kan, i advokatrol-
len och genom sitt ideella engagemang, för-
söka vända en negativ samhällsutveckling. 
Och nyckeln här är just de grundläggande 
rättsstatliga principerna, som Percy ständigt 
återkommer till. 

– Det är viktigt att rättsstatens aktörer, 
och inte minst advokaterna, blir ambassa-
dörer för de rättsstatliga värderingarna. Både 
när vi uttalar oss i konkreta fall, vilket också 
främjar våra klienter, men också när vi deltar 
i debatten och ser att rättsstatliga principer 
hotas eller inskränks. ¶

På grund av coronapan-
demin fick Percy Bratt 
motta priset vid en liten 
ceremoni på Advokat-
samfundet i november. I 
samband med prisutdel-
ningen hölls ett filmat 
samtal mellan prista-
garen, ordföranden i 
Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom 
och Mia Edwall Insulander om mänskliga fri- och 
rättigheter med fokus på problemen med krimi-
nalitet och så kallade klaner. Samtalet finns att se 
på Advokatsamfundets Youtubekanal.

l Född 1952. Jur. kand. vid Stockholms uni-
versitet 1982.  Ledamot av Advokatsamfundet 
1992. 
l Startade sin advokatkarriär på advokatbyrån 
Berg & Co. Sedan 1995 verksam vid advokat-
byrån Bratt Feinsilber Harling.
l Ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidi-
gare ordförande i Civil Rights Defenders. 
l Undervisar i specialkursen Praktisk Euro-
paprocess vid Stockholms universitet samt 
i konstitutionell rätt på Advokatsamfundets 
utbildning för framtida advokater.
l Personligt: njuter av litteratur, såväl skönlit-
teratur och lyrik som böcker om samhälls-
aktuella frågor, och musik, på senare år allt 
mer klassisk musik. Umgås med familj, barn, 
barnbarnet och exfrun. Rider, även om det nu 
är svårt att hinna med. 

– Ridningen är något jag ständigt vill åter-
vända till. Det känns som en del av min identi-
tet, att sitta till häst.

OM PERCY BRATT
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Lars Arrhenius på Råsundavägen 18 i Solna, 
norr om Stockholm. På våning 6 och 7 huserar 
myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO.
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Han växte upp i Rwanda med missionerande föräldrar. 
Det han såg där gjorde mänskliga rättigheter till hans egen 

mission. Tidigare brottmålsadvokaten Lars Arrhenius är 
Sveriges nye diskrimineringsombudsman.

TEXT: ULF STORM

Höstdagen är mild och solig när Lars 
Arrhenius kör sin Vespa Piaggio 300 
GTS till sin blivande arbetsplats vid 

Råsundavägen 18 i Solna, norr 
om Stockholm. På våning 6 och 
7 huserar myndigheten Diskri-
mineringsombudsmannen, DO. 

Blivande DO:s fordon står 
parkerat vid fasaden. Själv vän-
tar han i receptionens soffa, re-
ser sig och hälsar på coronavis 
med ett leende och en nickning. 

– Det är det bästa sättet att 
ta sig fram i Stockholmstrafi-
ken. Bilisterna är mycket snäll-
lare när man kommer på vespa, 
jämfört med motorcykel, säger 
Lars Arrhenius.

Senare i vårt samtal ska 
framkomma att han också har 
sprungit tio maratonlopp. Visst ser han ut 
som en sund och vältränad 56-åring, men 
fartfyllda övningar på motorstarka tvåhju-
lingar och uthållighetskrävande fysiska ak-
tiviteter är kanske ändå inte det första man 

skulle gissa att Lars Arrhenius ägnar en del 
av sin fritid åt.

PRÄGLAD AV ADVOKATROLLEN
Han har en lika mild utstrålning 
som höstdagen; lugn och med 
eftertänksamma svar på frågor. 
Så att ingenting ska kunna miss-
förstås eller feltolkas. De många 
åren som brottmålsadvokat har 
satt sina spår.

– Visst är jag präglad av advo-
katrollen och kan kanske uppfat-
tas som hård när jag bara tycker 
att jag är tydlig. Men processan-
de som advokat kräver tydlig-
het. Egentligen är jag en mjukis. 
Hoppas att jag också uppfattas 
som empatisk.

Denna öppenhjärtiga själv-
analys kommer en bit in i vårt samtal på vå-
ning 7, där vi placerats av en av Lars Arr-
henius blivande medarbetare i ett sobert 
hörnrum med generöst ljusinsläpp genom 
höga, breda fönster.

”Folkmord är den
yttersta konsekvensen 

av diskriminering” 

» 

LARS ARRHENIUS, NY DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN:

 VISST ÄR JAG 
PRÄGLAD AV 

ADVOKATROLLEN 
OCH KAN 

KANSKE UPP-
FATTAS SOM 

HÅRD NÄR JAG 
BARA TYCKER 

ATT JAG ÄR 
TYDLIG.
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Vi tar avstamp i Lars Arrhenius nya yrkes-
roll. År 1986 blev advokat Peter Nobel Sveri-
ges och världens förste diskrimineringsom-
budsman. Den 1 december är det alltså dags 
igen för en man ur samma yrkeskategori att 
axla manteln.

BRA VISION
”Vi arbetar för ett samhälle fritt från dis-
kriminering.” Så lyder DO:s officiella pro-
gramförklaring. En bra vision, enligt Lars 
Arrhenius.

– Men visionen måste brytas ner och olika 
delproblem analyseras.

Frågan om huruvida DO, i visionens anda, 
behöver synas mer i samhällsdebatten och 
arbeta mer utåtriktat besvaras 
med ett klurigt leende och någ-
ra eftertänksamma reflektioner. 

– DO är en expertmyndighet. 
Jag har mycket att lära mig och 
kommer att gå in med en öd-
mjuk inställning.

Lars Arrhenius betonar vik-
ten av att myndigheten bör ha 
en ständig dialog med civilsam-
hället, dess frivilligorganisatio-
ner, arbetstagare och arbetsgi-
vare.

– Vi måste alla hjälpas åt, job-
ba nära. Och det är viktigt att 
lyssna på rörelser i tiden som 
Black Lives Matter och Metoo. 
I rollen ingår också att förkla-
ra varför mänskliga rättigheter 
finns i våra grundlagar och att vara en insti-
tution som värnar om dessa lagar och rät-
tigheter.

LYSSNANDE LEDARE
Som DO blir Lars Arrhenius chef för cirka 
etthundra anställda. Han har ambitionen 
att vara en lyssnande ledare med bra koll på 

strategiska visioner utåt samt på myndighe-
tens inre processer. Han förespråkar ett öp-
pet arbetsklimat med högt i tak och gene-
rös feedback.

Det är tydligt att Lars Arrhenius vill akta 
sig för att trampa företrädare på posten el-
ler blivande kollegor på tårna. Apropå den 
kritik som då och då riktats mot myndighe-
ten säger han diplomatiskt:

– Människor vänder sig till DO för att de 
vill ha någon form av förändring. Framför 
allt om det är en förändring som kan gagna 
flera medborgare så ska DO agera kraftfullt. 
Samtidigt är det viktigt att det finns verktyg 
för att utkräva ansvar. En statlig utredning 
tittar just nu på möjligheten att ge DO bre-

dare sanktionsmöjligheter.

VÄNNER MÖRDADES
Samtalsklimatet i samhället har 
blivit hårdare under senare år, 
inte minst på sociala medier, an-
ser Lars Arrhenius:

– Jag vill varna för att ett så-
dant klimat kan leda till en ökad 
diskriminering.

Han säger det med emfas och 
vet genom sin personliga erfa-
renhet vartåt en sådan utveck-
ling kan leda. Lars Arrhenius 
tillbringade en stor del av sin 
barndom i den centralafrikan-
ska staten Rwanda, där hans för-
äldrar var missionärer, och han 
har genom hela livet haft täta 

kontakter med landet. 
När han var 30 år 1994 ägde det omfat-

tande folkmordet i Rwanda rum. Människor 
ur folkgruppen tutsier mördades av männi-
skor som tillhör folkgruppen hutuer. Cirka 
en miljon människor miste livet och över två 
miljoner flydde. 

– Folkmord är den yttersta konsekvensen 

av diskriminering. Jag hade vänner som mör-
dades. Alltihop började med diskriminering. 
Till slut var tutsierna inte värda någonting i 
hutuernas ögon och folkmordet kunde iscen-
sättas. 

Lars Arrhenius säger att detta självklart 
påverkade honom känslomässigt och stärkte 
honom i övertygelsen att mer måste göras i 
frågor om mänskliga rättigheter. 

Men detta intresse hade väckts långt tidi-
gare. ”Bevisvärdering i samband med flyk-
tingskapsbedömning” var titeln på hans upp-
sats då han läste juris kandidatexamen vid 
Stockholms universitet. Han tror dock själv 
att engagemanget grundlades ännu tidigare. 

SÅG EXTREM FATTIGDOM
– Det är svårt att veta exakt hur uppväxten 
påverkar senare livsval. Men det är klart att 
jag på något sätt blivit präglad. Jag såg många 
orättvisor och en extrem fattigdom som barn 
i Rwanda.  I dag ser jag juridiken som en för-
utsättning för att kunna hjälpa och förändra.

På frågan om vilka värderingar som Lars 
Arrhenius har med sig hemifrån, från sina 
föräldrar, svarar han att han ”har lite svårt 
att prata om barndomen”. 

Som sexåring blev han skickad till en 
svensk internatskola i grannlandet Burun-
di, bort från vänner, mor och far. Och att 
detta är ett plågsamt minne behöver han inte 
säga, det märks på det sänkta röstläget och 
i ögonen.

Lars Arrhenius far var pastor och byggde 

» 

JAG SÅG MÅNGA 
ORÄTTVISOR OCH 

EN EXTREM 
FATTIGDOM SOM 
BARN I RWANDA.  

I DAG SER JAG 
JURIDIKEN SOM 
EN FÖRUTSÄTT-
NING FÖR ATT 

KUNNA HJÄLPA 
OCH FÖRÄNDRA.

» 

Familj
Gift, tre barn, varav två utflugna.

Bor
Villa i Saltsjöbaden, Nacka kommun.

Förebilder
Advokaterna Hans-Göran Franck, Bengt H. 
 Nilsson, Peter Althin och Claes Borgström samt 
doktor Dennis Mukwege som fick Nobels freds-
pris 2018.

Favoritplatser
Kivusjön i Rwanda, Tärnaby.

Språk
Svenska, engelska, swahili, franska grundläg-
gande.

Favoritapp
Dagens Nyheter.

Kör
Vespa Piaggio 300 GTS och Jaguar.

Fritid
Läser mycket. Har en träsnipa byggd på Möja 
1935, som kräver en del arbete. Löptränar. Har 
genomfört tio maratonlopp.

PERSONLIGT: LARS ARRHENIUS

l Diskrimineringsombudsman 1 december 
2020– 
l Generalsekreterare för Läkarmissionen 
2018–november 2020
l Utredningen om konfessionella inslag i skol-
väsendet 2018–2020
l Utredningen om en modern föräldraförsäk-
ring 2016–2017
l Generalsekreterare för Stiftelsen Friends 
2012–2017
l Förordnad av regeringen som det första 
Barn- och elevombudet 2006–2012
l Adjungerad som ledamot i Svea hovrätt 2003
l Startade och byggde upp Försvarsadvoka-
terna i Stockholm 1999–2006
l Advokatfirman Bengt H Nilsson 1991–1999
l Advokatfirman Ingemar Sahlström 1991
l Advokatfirman Hans-Göran Franck 1990–
1991

Utbildningar:
l Ledarskapsutbildning Forum Novare Leader-
ship Academy 2016
l Juris kandidatexamen med inriktning på 
mänskliga rättigheter 1985–1990

CURRICULUM VITAE
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Lars Arrhenius kör gärna sin
Vespa Piaggio 300 GTS till arbetet.

Det är det bästa sättet att ta sig fram
i Stockholmstrafiken, anser han.
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» 

Nyhet. Ett tvättäkta moln-
system med ekonomi  
och dokumenthantering. 
saturnus 2 är skapat för att vara navet i 
 advokatbyråns administration. Din byrå väljer 
vilka moduler som ska användas: tid, projekt, 
ekonomi, dokumenthantering – eller alltihop. 
I takt med att behoven förändras är det enkelt 
att bygga på med mer funktionalitet.  
 Läs gärna mer om hur du och kollegorna 
hanterar hela vardagen på ett ställe:   
www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M

REPORTAGE
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skolor och modern var lärare. Han säger att 
han respekterar dem för deras arbeten men 
att han har tagit avstånd från deras trosupp-
fattning. Klimatet på internatskolan var hårt 
och religiöst präglat.

– I övrigt räcker det med att konstatera att 
tiden där gjorde mig självständig.

BARNENS RÖST
Man kan också konstatera att 
uttrycket ”Barnets rätt till båda 
sina föräldrar” var grunden i 
den utredning om en modern 
föräldraförsäkring som Lars 
Arrhenius la på regeringens 
bord i december 2017.

Han har även på andra sätt 
varit en röst för barnens rätt i 
samhället. År 2006 utsågs han 
av regeringen till Sveriges för-
sta barn- och elevombud, BEO. 
Den posten hade han till 2012, då 
han blev generalsekreterare för 
antimobbningsorganisationen 
Friends.  Den moderna föräld-
raförsäkringen började han ut-
reda 2016, och 2018 startade han 
en ny utredning om konfessio-
nella inslag i svenska skolor.

– Allt har varit spännande 
uppdrag och i allt har jag haft 
stor nytta av min bakgrund som 
advokat, säger Lars Arrhenius.

För det är som brottmålsadvokat han har 
verkat i större delen av sitt yrkesliv.

– Som advokat lärde jag mig ifrågasätta, 
vara orädd, självständig, stå upp för frågor-
na. Våga vända på saker, inte ta allt för gi-
vet. Lyhördhet för nuet, förmåga att läsa av 
vad som händer i ett rum eller i en rättssal.

Varför blev det juridik från första början?
– Förutom att jag tidigt insåg att jag kun-

de ha nytta av juridiken i engagemanget för 
mänskliga rättigheter, så hade jag möjlighet 
att prata med en advokat när vi flyttat hem 
till Eksjö efter tiden i Rwanda. Han berät-
tade om alla möjligheter som finns efter en 
juristutbildning. Så jag sökte och kom in på 
Stockholms universitet och tyckte det var 
mycket intressanta studier redan från början.

År 1989, strax före juris kandidatexamen, 
fick Lars Arrhenius jobb hos advokat Hans-
Göran Franck (1925–1998) som biträdande ju-
rist. Franck var på sin tid känd som en stark 
förkämpe för mänskliga rättigheter och flyk-
tingfrågor, vilket förstås passade den unge 
Arrhenius som handen i handske.

Sex år senare anställdes Lars Arrhenius 
hos en annan namnkunnig advokat, Bengt H. 
Nilsson. År 1995 godkändes Lars Arrhenius 
för inträde i samfundet. 

Som advokat sysslade han med asylrätt, 
vårdnadsmål och brottmål samt hade även 
uppdrag som målsägandebiträde. Med tiden 
blev han alltmer profilerad som brottmåls-

advokat, med parallellt engage-
mang i bland annat Unicef, Ec-
pat, Svenska flyktingrådet och 
Friends.

Under 1900-talets sista år 
startade Lars Arrhenius en ad-
vokatbyrå tillsammans med Jo-
han Eriksson. Advokatbyrån 
Arrhenius & Eriksson byggdes 
ut med flera delägare och finns 
kvar i dag under namnet För-
svarsadvokaterna.

Totalt 16 år på advokatbyrå. Vad 
var det bästa med yrket?

– Jag gillade verkligen att pro-
cessa i domstol. Uppskattade 
också det sociala i yrket, möten 
med människor, att förstå dem. 
Det finns alltid en historia bak-
om varför det blivit som det bli-
vit. Advokatrollen innebär stor 
självständighet och frihet. Men 
det är också ett slitigt jobb med 
sena kvällar och helgjobb. 1998 

blev jag pappa till tvillingar och det var un-
der samma period som Johan Eriksson och 
jag startade vår egen byrå. Då var det svårt 
att räcka till på alla fronter.

Roligaste arbetsplats eller uppdrag?
– Det mesta har varit spännande och läro-

rikt, så det är svårt att välja ut något. Men 
när det gäller uppdrag så var det väldigt in-
tressant att under flera år, tillsammans med 
tidigare vice riksåklagaren Kerstin Skarp, få 
ansvara för samfundets utbildning av måls-
ägandebiträden.

– Min tid som adjungerande domare i Svea 
hovrätt 2003 ser jag som väldigt värdefull. 
Jag lärde mig mycket om rättssäker hante-
ring och att se saker ur olika perspektiv. Mitt 
självförtroende som jurist stegrades. 

Lars Arrhenius anser att han är bra på att 
se helheter och ägna sig åt strategiskt tän-
kande samt att han ”inte går igång lika myck-
et på detaljer”. 

Till det väntande arbetet som myndighets-
chef kommer han närmast från posten som 
generalsekreterare i Läkarmissionen.

Vad tar du med dig därifrån?
– Framför allt ett internationellt perspek-

tiv på frågor om mänskliga rättigheter och 
diskriminering. Det är viktigt att vi påmin-
ner oss om att en myndighet som DO inte 
finns i alla länder. Jag har insett att sådana 
institutioner är viktiga för att övervaka de 
rättigheter som människor tillerkänns i lagar 
och internationella konventioner.

Som försvarsadvokat hade du många ”tunga” 
mål. Finns det någon typ av misstänkt brotts-
ling som du aldrig skulle försvara?

– Brottmålsadvokater får ofta frågan om 
hur man kan försvara personer som miss-
tänks för grov brottslighet. Men man lär sig 
att se det professionellt, att alla har rätt till 
en försvarare och en rättssäker process.

Det uppstår en stunds paus och begrun-
dan. Lars Arrhenius tittar ut genom de stora 
fönstren. Höstsolen sjunker sakta men ännu 
är det ljust i rummet utan tända lampor.

– Någon som begått sexualbrott mot 
barn, säger Lars Arrhenius slutligen. Där 
skulle jag ha mycket svårt att gå in som för-
svarare. ¶

SOM ADVOKAT 
LÄRDE JAG MIG 
IFRÅGASÄTTA, 
VARA ORÄDD, 
SJÄLVSTÄN-
DIG, STÅ UPP 

FÖR FRÅGORNA. 
VÅGA VÄNDA PÅ 
SAKER, INTE TA 
ALLT FÖR GIVET. 
LYHÖRDHET FÖR 
NUET, FÖRMÅGA 
ATT LÄSA AV VAD 

SOM HÄNDER 
I ETT RUM ELLER 
I EN RÄTTSSAL.

l Sverige var först i världen med att inrätta 
myndigheten Ombudsmannen mot etnisk dis-
kriminering, DO, år 1986. Myndigheten verkade 
fram till 2008. 
l Advokat Peter Nobel var Sveriges förste DO.
l Den 1 januari 2009 inledde DO sin verksam-
het i nuvarande form. Ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering, Jämställdhetsom-
budsmannen, Handikappombudsmannen och 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund 
av sexuell läggning lades samtidigt ner och 
frågorna samlades under gemensam flagg – 
Diskrimineringsombudsmannen.
l Agneta Broberg, jurist med bakgrund som 
domare, är Lars Arrhenius företrädare som 
DO. Hon har haft posten sedan 2011 och blir nu 
regionchef på Skolinspektionen.
l Lars Arrhenius tillträdde som Sverige nye DO 
den 1 december.

DO

Arbeta mot diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter som har samband 
med:
l kön
l könsidentitet och könsuttryck
l etnisk tillhörighet
l religion eller annan trosuppfattning
l funktionsnedsättning
l sexuell läggning
l ålder

DO:S UPPDRAG

Under 1900-talets sista år startade Lars Arrhenius 
en advokatbyrå tillsammans med Johan Eriksson.
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Dags att genomlysa      leverantörskedjorna

eu-kommissionens beslut om ny lagstiftning som kräver att fö-
retag respekterar mänskliga rättigheter och miljön kom-
mer att öka konkurrenskraften på riktigt inom hållbar-
hetsfrågor hos de företag som satsar redan nu.

Ett lagstadgat krav på genomlysning (due diligence) av 
riskerna, direkta och indirekta sådana, skulle tvinga före-
tag att investera i kompetens inom mänskliga rättigheter 
och miljö. Gränsöverskridande tvingande bestämmelser, 
som reglerar företagens verksamhet även utanför våra 
svenska gränser, gör att hållbarhetsfrågorna snart läm-
nar frivilliga insatser till tvingande insatser, som bygger 
på samma utgångspunkt. Och för att undvika en alltför 
drastisk förändring i arbetssätt kan det vara bra att redan 
nu se över den interna kompetensen kring mänskliga 
rättigheter och miljöansvar i företagens operativa verk-
lighet i Sverige och i så kallade högriskländer. En stor 
andel av de varor och produkter som konsumeras i Sve-
rige produceras i andra länder som har lägre eller inga 
hållbarhetskrav. Hållbar konsumtion och produktion, det 
vill säga mål 12 inom Agenda 2030, har av OECD iden-
tifierats som det mål där Sverige har störst miljömäs-
siga och människorättsliga utmaningar. Vidare visar en 
undersökning gjord av delar av det svenska civilsamhäl-
let att sju av tio svenskar anser att det behövs en lag som 
kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter. Det-
ta visar även på ett folkligt engagemang. EU-kommissi-
onens beslut om ny lagstiftning som kräver att företag 
respekterar mänskliga rättigheter och miljön kommer att 
öka konkurrenskraften på riktigt inom hållbarhetsfrågor 
hos de företag som satsar redan nu. 

JÄMFÖR MED UK MODERN SLAVERY ACT 2015
Redan nu kan jämförelser göras med den brittiska ex-
traterritoriella lagstiftningen Modern Slavery Act 2015 
som omfamnar väldigt många svenska företag också, där 

tyvärr väldigt många svenska företag fått påminnelser 
från Storbritanniens Home Office om att publicera ett 
så kallat statement om vad de gör och avser göra i frå-
gan nutida slaveri i sina leverantörskedjor. Två krav ska 
vara uppfyllda för att ett företag ska falla inom lagens 
tillämpningsområde. Dels ska företaget helt eller delvis 
bedriva verksamhet i Storbritannien, dels ska det ha en 
global omsättning som överstiger 36 miljoner pund per 
år. Det spelar ingen roll om det rör sig om ett tjänstefö-
retag eller producerande företag. Det spelar heller ingen 
roll inom vilken bransch företaget verkar eller om före-
taget är privat eller publikt. Svenska företag kommer 
även att påverkas i egenskap av att vara leverantörer till 
företag som omfattas av lagstiftningen. 

De berörda svenska bolagen måste nu enligt krav i 
den brittiska lagen på riktigt investera i kompetens och 
handfast uppföljningsförmåga i frågor som rör deras 
egna produktionskedjor. Det handlar ofta om att granska 
situationen för de lägsta skikten i tillverkningskedjorna 
och här mäta slaveririskerna, för att sedan beskriva hur 

GÄSTKRÖNIKA

PARUL SHARMA  
Parul Sharma, vd för The 
Academy for Human Rights 
in Business och nyinvald sty-
relseordförande för Amnesty 
International Sverige, skri-
ver om EU-kommissionens 
beslut om ny lagstiftning, 
som kräver att företag res-
pekterar mänskliga rättighe-
ter och miljön.
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företagen hanterar dessa risker. Processer och rutiner 
bör nu etableras mot bakgrund av tillämpliga regelverk 
som också kräver legal rådgivning. Här behöver avtals-
rättsliga knep antas för att kunna kontrollera produk-
tionskedjan. Det är väldigt få svenska företag som kan 
visa på framsteg än så länge. Global Slavery Index rap-
porterar att mellan 40 och 45 miljoner människor lever 
i någon form av nutida slaveri idag. En annan akut fråga 
är tvångsarbete. I dag är 21 miljoner människor globalt 
fast i tvångsarbete, av dessa är 11,5 miljoner kvinnor och 
5,5 miljoner barn. Av alla dessa 21 miljoner människor 
arbetar 90 procent i privat verksamhet. Såväl matvaru-
kedjor, gruvindustrin, automobil, turism-hotell, kläd-
industrin och elektronikföretag riskerar att bidra till 
att upprätthålla dessa kränkningar om man blundar för 
problemen. Ansvaret omfattar en produkts hela leve-
ranskedja från råvaruutvinning, via processindustri och 
tillverkning till köparen i Sverige och det avfall som ge-
nereras. Därför är de människor som påverkas av våra 
inköpsbeslut långt många fler än de som bor och verkar 
i Sverige. 

HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION RIKARE ÄN OPERATIVA 
SATSNINGAR INOM HÅLLBARHET
Stickprov tagna åren 2014–2019 visar att svenska storfö-
retag generellt har större budgetar till hållbarhetskom-
munikation än de har till sina inköpsavdelningar för att 
stärka sitt hållbarhetsarbete, mandat och kompetens.  
8 av 10 inköpare upplever i princip ingen skillnad när 
det gäller just hållbarhetsinsatser. Det är heller inte hel-
hetsgreppet som är svårt utan den i princip obefintliga 
uppföljningen av de så kallade ”kraven” som ställs ge-
nom breda uppförandekoder. 9 av 10 inköpare vet inte 
hur de ska verifiera att en leverantör i exempelvis Kam-
bodja efterlever det svenska företagets hållbarhetsspek-

trum (källa: The Academy for Human Rights in Busi-
ness). 

VIKTEN AV FÖRBEREDELSE INFÖR KOMMANDE 
LAGSTIFTNING
Stärk kompetensen hos nyckelpersoner inom inköpsav-
delningar, strategiska köpare, säljare och mellanchefer. 
Börja titta på kontraktsmässiga krav på företagets leve-
rantörer för att skapa transparens och öppenhet i redo-
visningen av leveranskedjor vilket möjliggör och förenk-
lar insyn och uppföljning. Även företagets leverantörer 
ska visa på en förmåga att implementera processer och 
rutiner för en genomlysning som omfamnar arbetsta-
gares rättigheter, miljö och mänskliga rättigheter. Var 
beredd på att tillhandahålla utbildning och praktisk väg-
ledning för att öka kunskapen och kapaciteten hos le-
verantörer. Se till möjligheterna att utveckla innovativa 
lösningar för uppföljning i nära samarbete med leveran-
törer i tillverkande högriskländer. Se till att utveckla me-
toder för uppföljning där ideella organisationer, på plats 
i tillverkningsländer, kan vara samarbetspartner och 
sakkunniga inom vissa specialområden som barnets rätt, 
vatten och markfrågor etc. 

En lagstiftning skulle, enligt ovan, stärka svenska före-
tags möjligheter att bidra till att uppnå målen i Agenda 
2030, såväl regionalt och nationellt som globalt. Med 
liknande spelregler inom EU kan de företag som satsar 
operativt på genomlysning och uppföljning verkligen 
påverka det transformativa arbetet vi behöver få till för 
en hållbar värld.

Parul Sharma 
Vd The Academy for Human Rights in Business och nyinvald 

styrelseordförande för Amnesty International Sverige 

Dags att genomlysa      leverantörskedjorna
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JP Infonet
Tillgängliggör juridisk information 

Vi erbjuder över 20 juridiska informationstjänster med heltäckande 
bevakning inom nischade rättsområden. Du hittar exempelvis omfattande 
volymer rättsfall från mark- och miljödomstolarna i JP Miljönet och  
JP Samhällsbyggnadsnet samt läser unika analyser om straffrätten i  
JP Straffrättsnet, upphovsrättsfrågor i JP Marknads- och immaterialnet och 
GDPR i JP ITnet.

Allt material kvalitetsgranskas av vår redaktion med specialiserade jurister. 
De skriver referat, sammanfattar förarbeten och gör en omfattande daglig 
omvärldsbevakning. De mest intressanta nyheterna samlas slutligen i 
veckans nyhetsbrev.

Du får även tillgång till unika fördjupande analyser från våra över 
200 experter. Analyserna behandlar bland annat vägledande praxis, 
kommande lagstiftning, bestämmelser och oklara rättsfrågor.

Testa våra informationstjänster kostnadsfritt. 

P.S. Vill du ändå ha tillgång till allt? 
Upptäck juristpaketet – alternativet för dig som är jurist. 

Varför söka bland allt som inte 
är relevant? 

Slipp bruset med nischade tjänster. 

JP STRAFFRÄTTSNET

JP UPPHANDLINGSNETJP TRAFIKNET

JP SOCIALNET JP SÄKERHETSNETJP SKOLNET

JP MOMSNET JP SAMHÄLLSBYGG-
NADSNET
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JP MILJÖNET

JP ITNET

JP EUNET

JP FÖRVALTNINGSSNET

JP DJURNET

JP MIGRATIONSNETJP MARKNADS- OCH 
IMMATERIALNET

JP LIVSMEDELSNET

JP FAMILJENET JP FASTIGHETSNET

JP ARBETSRÄTTSNETJP ARBETSMILJÖNET
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Tidiga förhör 
skapar konflikt 
i Rättssverige
”Straffprocessen behöver moderniseras och 

effektiviseras.” Så har det låtit från poliser, 
åklagare och politiker i medierna under hösten. 

Trots hårt motstånd från advokaterna, som varnar 
för försämrad rättssäkerhet, planerar regeringen 
för ett förslag om att låta tidiga förhör användas 

inför domstolen. Tidskriften Advokaten har 
tittat närmare på en polariserad debatt kring 

processrättens grundprinciper. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: STRAFFPROCESSEN
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rocessrätten och dess 
grundläggande principer 

är ett område som sällan når 
löpsedlarna. Ändå var det just 

vad som hände under hösten. Un-
der några månader blev begrepp som 

omedelbarhet och muntlighet flitigt använda i både 
medier och politik, och en rad debattörer krävde för-
ändringar på området. 

Kraven formulerades emellanåt i termer av att 
”slopa” omedelbarhetsprin-
cipen. I praktiken handlade 
det om att ge ökade möjlig-

heter för åklagare att använda 
sig av tidiga dokumenterade förhör 
som bevis vid huvudförhandlingar. 
Förespråkarna hänvisade till hotet av 
en växande och delvis ny kriminalitet, 
behovet av att skydda brottsoffer och 
att minska hot och våld mot vittnen. 

Motståndarna – däribland Advo-
katsamfundet och flera advokater – å 
sin sida pekade på risken för en för-
sämrad rättssäkerhet och ett avsteg 
från den kontradiktoriska principen 
och principen om lika vapen eller 
equality of arms. 

Debattinläggen och uttalandena 
som ven om varandra i medierna bi-
drog förstås knappast till samsyn och 
nyansering. Snarare tvärtom. Fram 
träder två starkt polariserade läger, 
med åklagare och politiker på förespråkarsidan och 
advokaterna på motståndarsidan. 

UTREDNINGEN PRÄGLAR FÖRHÖR
Debatten och den mediala uppmärksamheten gav ett 
utredningsbetänkande från 2017, Tidiga förhör – nya 

bevisregler i brottmål, snabbt ny aktualitet (se artikel 
på s. 32). Redan tidigt i debatten meddelade justitiemi-
nistern att regeringen arbetar på ett förslag om föränd-
ringar i straffprocessen, med utgångspunkt från Fredrik 
Wersälls utredning. 

Advokat Fredrik Ungerfält medverkade som expert 
i det senare skedet av Wersälls utredning. Precis som 
den tidigare experten Tomas Nilsson, är han starkt kri-
tisk till idén om att lägga fram tidiga förhör vid huvud-
förhandlingen. Det största problemet är, menar han, att 

det finns en uppenbar obalans mel-
lan åklagarens och den misstänktes 
och försvararens insikt i utredningen 
tidigt i förundersökningen. Det blir 
därmed omöjligt för försvararen att 
hålla ett effektivt motförhör vid ett 
förhör där hela förundersökningen 
ännu inte har delgivits. 

– Om man följer de tankegångar 
som finns i betänkandet, så skulle 
obalansen på något sätt läkas genom 
att åklagaren är skyldig att delge den 
misstänkte och försvararen den infor-
mation som är nödvändig för att kun-
na genomföra ett tidigt förhör, säger 
Fredrik Ungerfält, som också medver-
kat i arbetet med Advokatsamfundets 
remissvar till utredningen. 

Men att åklagaren är objektiv hjäl-
per inte, menar Fredrik Ungerfält. 
Åklagaren har nämligen ingen insikt 
om hur försvaret av den misstänkte 

förbereds och har därför ingen möjlighet att bedöma 
eller överblicka vilka omständigheter som är av be-
tydelse. 

Advokat Ulrika Borg, verksam som både försvarare 
och målsägandebiträde, delar den uppfattningen. Hon 
jämför med sina egna erfarenheter av de olika rollerna. 

”Åklagarna må vara 
objektiva och lyda 

under det regelverket, 
men samtidigt påver
kas de av den position 
de har. De kan ju inte 

ha någon vidare insikt 
i hur försvaret till

sammans med klienten 
lägger upp ett försvar.” 

ulrika borg

I centrum för diskussionerna 
stod från början Nimo, 17 år, som 
tvingats flytta efter hot från andra 
ungdomar, sedan han vittnat om 
ett brott han sett. Journalisten 
Åsa Erlandssons välskrivna berät-
telse om Nimo, som från början 
främst handlade om hur samhäl-
let misslyckades med att skydda 
Nimo, väckte starka känslor. Och 
snart var debatten igång om hur 
ungas brottslighet skulle stävjas 
och bekämpas. 

En av de tidiga debattörerna var 
Martin Marmgren, polis i Rinkeby. 
I Svenska Dagbladet gav han en 
rad förslag på hur kriminella ska 
hindras från att påverka vittnen 
och målsägande. Bland annat vill 

han öppna för anonyma vittnen 
och ge tidiga vittnesmål en större 
tyngd än vad som sägs ”efter att 
ett vittne eventuellt har hunnit bli 
hotad”. Även åklagaren Paulina 
Brandberg pekade i flera sam-
manhang på just tidiga förhör som 
ett sätt att komma till rätta med 
brottsligheten. 

Strax därefter uppgav justi-
tieminister Morgan Johansson i 
en intervju med Åsa Erlandsson 
att regeringen ”nu är beredd att 
ändra en av de mest centrala 
principerna i svenska domstolar”, 
omedelbarhetsprincipen, genom 
att presentera ett förslag om att 
använda tidiga förhör som bevis. 

Riksåklagare Petra Lundh ha-

kade på debatten i en debattartikel 
i september, där hon efterlyste en 
ordning med tidiga förhör. I sin 
slutreplik pekar hon på åklagarens 
objektiva roll. Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander bemötte artikeln (se 
artikel på s. 37). 

Flera advokater har, förutom  
generalsekreteraren, engagerat 
sig i debatten och pekat på pro-
blem med en ordning där tidiga 
förhör får större tyngd vid en hu-
vudförhandling. Advokat Thomas 
Olsson pekade i en debattartikel 
i Svenska Dagbladet i september 
på flera problem med förslaget 
om tidiga förhör. Han beskrev det 
som ”ett synnerligt ingripande 

förslag som innebär att brottmåls-
processen förvandlas från att 
bevisningen prövas av en opartisk 
domstol till ett mer administrativt 
förfarande där domstolen har att 
ta ställning till ett beslutsunder-
lag som tagits fram av polis och 
åklagare”.

Även advokaterna Kristofer 
Stahre och Martin Persson har 
tagit till orda och förklarat att det 
kan finnas många skäl för miss-
tänkta att tiga vid polisförhör. 

Justitiedepartementet bekräftar 
genom pressekreteraren Mirjam 
Kontio att arbetet pågår med ett 
lagförslag, som man dock inte vill 
uttala sig om ännu. Förslaget ska 
komma före årsskiftet. 

DEBATTEN OM TIDIGA FÖRHÖR
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Som försvarare har hon ett perspektiv, som målsägan-
debiträde ett annat. 

– Åklagarna må vara objektiva och lyda under det 
regelverket, men samtidigt påverkas de av den posi-
tion de har. De kan ju inte ha någon vidare insikt i hur 
försvaret tillsammans med klienten lägger upp ett för-
svar, säger hon. 

Advokaterna pekar dessutom på att själva förhören 
under förundersökningen är av en annan natur än för-
hör vid en huvudförhandling. Även här påverkas åkla-
garen av sin roll, att leda jakten på en 
gärningsman. 

– Det handlar inte om bristande ob-
jektivitet, men den som utreder brott 
har en idé om vem som är skyldig. Det 
präglar lätt hur förhören blir, säger 
advokat Johan Eriksson, som är tvek-
sam till att låta sådana förhör få en 
viktig roll vid huvudförhandlingen. 

BLIR DÅLIGT FÖRHÖR
Redan i dag kan rätten, under vissa 
förutsättningar, få ta del av en film, 
ljudfil eller utskrift av ett förhör i stäl-
let för, eller som komplement till, det 
vanliga förhöret. En situation där det-
ta förekommer är just om en förhörs-
person ändrat sin utsaga. Samtidigt, 
anser de intervjuade advokaterna, fyl-
ler förhören vid huvudförhandlingen 
en viktig funktion. 

– Rättegångsbalken föreskriver att 
varje förhörsperson ska sitta framför domstolen och 
lämna en egen utsaga om vad som hänt, utan att rättens 
aktörer har en egen agenda. Först en fri berättelse, se-
dan får man ställa frågor, framför rätten som sitter med 
helhetsinformation. Domstolen har då redan en tydlig 
och klar uppfattning av vad som hänt, och vittnet kom-
mer och redogör för sina uppgifter, säger Ulrika Borg.

Hon menar dessutom att själva domstolsförhandling-
en påverkar alla inblandade så att de skärper sig. Själva 
inramningen och den ed som avläggs inskärper allvaret 
och vikten av att tala sanning, menar hon.  

Även om muntliga och omedelbara förhör i dag är 
huvudregel i den svenska straffprocessen så finns det 
undantag. Det viktigaste är mål där barn ska höras. Här 
har den viktiga kontradiktoriska principen fått vika för 
barnets bästa. Barn förhörs därför regelmässigt före 
huvudförhandlingen, och förhören spelas sedan upp 
inför domstolen.

Just barnförhör lyfts också av många, däribland Wer-
sälls utredning, fram som ett exempel på att det visst 
går att värna rättssäkerheten i ett system med tidiga 
förhör. Men advokaterna godtar inte detta argument. 
Ulrika Borg, som varit försvarare i många mål där barn 
vittnat, beskriver det som att arbeta bakbunden. Och 
Fredrik Ungerfält har en liknande erfarenhet: att för-

svararen blir gisslan för att säkra en formell rättssäker-
het utan att ha all nödvändig information. 

– Du sitter inte med din klient, utan du ska snabbt  
agera på den information som lämnas. Det blir ett di-
rekt dåligt förhör, utifrån den misstänktes perspektiv, 
säger han.

BRA ATT DOKUMENTERA
I såväl Fredrik Wersälls utredning som mediedebat-
ten lyfts användningen av tidiga förhör fram som ett 

sätt att minska risken för hot mot och 
påverkan på vittnen och målsägande. 
När dessa fått lämna sina vittnesmål, 
och detta dokumenterats ordentligt, 
så försvinner eller minskar ”behovet” 
från kriminella av att hota och skräm-
ma. Samtidigt, med minskad kollu-
sionsfara, minskar också behovet av 
att hålla misstänkta häktade med res-
triktioner, enligt förespråkarna. 

Fredrik Ungerfält är, precis som de 
övriga advokaterna, skeptisk till ar-
gumenten. 

– Man kan ju även hota den som 
har lämnat en utsaga. Den personen 
kommer till domstolen och vill för-
ändra den, och domstolen tvingas ta 
ställning till det. Precis som det är nu, 
summerar han. 

Och Ulrika Borg betvivlar att åkla-
garna kommer att vara beredda att 
släppa ut häktade misstänkta med nya 

regler. Hon är dessutom kritisk till att man i diskussio-
nerna kopplar ihop FN:s återkommande kritik mot de 
långa svenska häktningstiderna med processreformer. 

– Kritiken mot Sverige handlar ju inte om att folk 
som är misstänkta för brott ska underkasta sig ansvar 
eller uttala sig om olika saker när de sitter i häktet. 
Det är svenska staten man kritiserar, inte svenska in-
tagna, säger hon.

Ett annat viktigt argument för att låta tidiga förhör 
få plats i huvudförhandlingar är att målsägande och 
vittnen därmed slipper berätta om svåra och plågsam-
ma händelser flera gånger.  Dessutom kan uppgifterna 
samlas in medan de är färska i minnet. 

Johan Eriksson är positiv till att dokumentera tidiga 
förhör ordentligt, inte minst som många förundersök-
ningar nu drar ut på tiden så att huvudförhandlingen 
ibland kan komma flera år efter att brottet begåtts. 

– Tänk dig en person som gör iakttagelser av någon-
ting och som sedan ska höras om ett, två, tre år sena-
re. Då är ju de uppgifterna ganska värdelösa. Det finns 
fördelar med att se till att säkra de initiala uppgifterna 
på ett säkrare sätt än vi gör i dag. I det kan det till och 
med ligga en bättre rättssäkerhet, säger han.

Att däremot låta dessa förhör ersätta förhör vid hu-
vudförhandlingen är förstås en helt annan sak, även  

Ulrika Borg.

Fredrik Ungerfält.

» 
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» om det naturligtvis skulle kunna vara en lättnad för 
de inblandade. 

– Intresset av att slippa berätta står under intresset av 
att kunna genomföra ett fullständigt kontradiktoriskt 
förhör under likvärdiga omständigheter, med tillgång 
till samma information som åklagaren, det man kallar 
equality of arms, säger Fredrik Ungerfält.

Även Ulrika Borg, som också axlar uppdraget som 
målsägandebiträde ibland, förstår tanken. Här finns 
dock mycket att göra även utan att införa tidiga förhör. 

– Jag har i min roll som målsägan-
debiträde uppgiften att ge målsägan-
den fullständig information och att 
försöka underlätta och hjälpa klien-
ten att klara av en rättegång. Det kan 
göras med de lagliga regler som finns, 
som medhörning, stängda dörrar, sä-
ger hon. 

TYSTNAD EN RÄTTIGHET
Åklagaren Paulina Brandberg hör till 
de hårdaste förkämparna för en ny 
processordning med tidiga förhör. I 
en intervju i Svenska Dagbladet den 
21 augusti argumenterar hon för att 
slopa omedelbarhetsprincipen. Ett av 
de viktigaste skälen är, enligt Brand-
berg, att misstänkta tiger under för-
undersökningarna. ”I dag är det enligt 
Brandberg snarare regel än undantag 
att en misstänkt inom gängmiljön ti-
ger sig igenom hela förundersök-
ningen av taktiska skäl, i väntan på 
att få läsa hela den färdiga polisut-
redningen där det framgår exakt vil-
ken bevisning som finns. Sedan kan 
den misstänkte lämna en förklaring i domstolen som 
har anpassats till detta, till exempel varför dna eller 
krutstänk fanns på vissa ställen, eller varför en mobil 
kopplade upp sig mot en mast vid en viss tidpunkt” 
skriver journalisten Åsa Erlandsson, som talat med 
Paulina Brandberg. 

I en debattartikel skriver Paulina Brandberg också att 
med en ordning där tidiga förhör får större värde som 
bevis skulle tystnad under förundersökningen kunna 
”ligga den misstänkte till last”. 

Johan Eriksson är övertygad om att mycket av de-
batten egentligen handlar om just det Paulina Brand-
berg pekar på – en irriterande tystnad från misstänkta 
– snarare än behovet av att säkra bevis på bästa sätt. 

– Många störs av att misstänkta väljer att vara tysta 
och sedan lämnar en berättelse i ett senare skede, sä-
ger han.

Johan Eriksson tillägger att den irritationen samtidigt 
krockar med en viktig rättsprincip som alla misstänk-
ta får beskriven för sig när de går på sitt första förhör, 
nämligen rätten till tystnad. 

– Det där är ju en rättighet som, om man läser mer 
om detta, ger vid handen att tystnaden inte ens får be-
visvärderas, säger Eriksson.

Han har svårt att se hur förändringar i straffproces-
sen skulle kunna upphäva denna grundläggande rättig-
het, som nyligen klargjorts ytterligare genom ändringar 
i förundersökningskungörelsens 12 §. 

Och så länge misstänkta har rätt att tiga måste de 
också rimligtvis ha rätt att lämna uppgifter senare i 
förundersökningen eller vid huvudförhandlingen, på-

pekar Johan Eriksson. 
– Det är en rättssäkerhetsfråga, för 

tystnaden kan ju handla om andra sa-
ker än taktik. Det kan handla om att 
du inte vill berätta om att det är din 
son som begått brottet, utan du vän-
tar och ser vad som kommer fram. El-
ler att jag är oskyldig och har ingen 
lust att berätta, för det krånglar till 
det för mig, exemplifierar han.

Även advokaterna Kristofer Stah-
re och Martin Persson anser att dis-
kussionen om tidiga förhör mycket 
handlar om att misstänkta går ige-
nom förundersökningar i tystnad. I 
en debattartikel i Svenska Dagbladet 
pekar de på att tystnad kan ha många 
anledningar, något som också Högsta 
domstolen och Europadomstolen ta-
git fasta på i sina prejudicerande do-
mar. 

VARNAR FÖR QUICK FIX
Fredrik Wersälls straffprocessutred-
ning avslutades under 2019 och fick 
ett blandat mottagande bland remiss-

instanserna. Frågan är varför den fått nytt liv just nu. 
Johan Erikssons svar är brottströtthet, en trötthet 

som sätter sin prägel på lagstiftningen. 
– Jag är också brottstrött, det är vi väl alla? Ingen 

tycker om att unga människor springer runt och skju-
ter ihjäl varann på gatorna. Men det är i sådana lägen 
som demokratin prövas, och det gäller att vi inte blir 
oförsiktiga med rättssäkerheten, säger han. 

Även de två andra advokaterna tror att dagens fokus 
på brottsbekämpning spelar en stor roll. 

– Vi lever i en tid av ökad repression. Man försöker 
komma åt de samhällsproblem som vi har, som bland 
annat kommer till uttryck genom kriminalitet, och läka 
dem genom kriminalpolitiska åtgärder. Det är inte bara 
detta utan också att man vill ta bort ungdomsrabatten 
och liknande som kommer från samma flöde. Det är 
djupt olyckligt, för det angriper och försämrar rättssä-
kerheten, säger Fredrik Ungerfält, som tror att det krävs 
helt andra insatser, som utbildning och möjlighet till 
arbete, för att råda bot på brottsligheten.

Det är naturligtvis inte bra att vittnen blir hotade, 

” Jag är också 
brottstrött, det är 
vi väl alla? Ingen 

tycker om att unga 
människor springer 
runt och skjuter ihjäl 

varann på gatorna. 
Men det är i sådana 

lägen som demokratin 
prövas, och det gäller 

att vi inte blir 
oförsiktiga med 

rättssäkerheten.” 
johan eriksson
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skadade eller dödade, och att målsägande är livrädda, 
konstaterar Ulrika Borg, även om detta fortfarande är 
undantag snarare än regel. Samtidigt måste det gå att 
hitta andra – och mer effektiva – lösningar än att änd-
ra på rättegångsbalkens grundprinciper, menar hon. 

För Ulrika Borg är planerna på att ändra i straffpro-
cessen ett försök till enkla lösningar på svåra problem.

– Det är en quick fix som kan få enorma konsekven-
ser. Om man bara testar tanken att nästa gång är det 
mig de knackar på hos, och jag är oskyldig till det de 
påstår. Vill vi verkligen ha det så här då? 

SLÅR SÖNDER SYSTEMET
Utredningsförslaget om tidiga förhör kom till inom ra-
men för ett uppdrag med fokus på stora brottmål. Det är 
förstås ingen slump att regeringen beställde en utred-
ning med just denna inriktning. Under de senaste åren 
har de riktigt stora målen blivit både fler och längre.

Såväl Fredrik Ungerfält som Johan Eriksson har age-
rat försvarare i stora mål, däribland det uppmärksam-
made Södertäljemålet. Johan Eriksson tycker att de 
riktigt stora målen är svårhanterade med dagens pro-
cessregler. 

– Rättegångar som pågår över hundra dagar, det är 
svårt att ens få dem att bli rättssäkra. Det är så fruktans-
värt mycket detaljer att hålla koll på. Målen drunknar 
i att alla ska hålla koll på att det är rätt sida i förunder-
sökningsprotokollet man är på, att det är rätt namn på 
personen när man ska skriva dom. Det är nästan en 
omöjlig uppgift, säger han.

Även om han inte ser förslaget om tidiga förhör som 
någon lösning på problematiken med stora mål är Jo-
han Eriksson öppen för förändringar av straffproces-
sen, i synnerhet i de stora målen. Det vore till exempel 
önskvärt att misstänkta som erkänner de gärningar de 
åtalats för skulle kunna få sitt straff på ett smidiga-
re sätt, och slippa tillbringa månader och ibland år i 
rättssalen för brott med lägre straffvärde än själva rät-
tegångstiden. 

”PROCESSRÄTTEN ÄR SOM ETT FINT URVERK”
Även Fredrik Ungerfält är öppen för reformer. Han pe-
kar på flera förslag från Wersälls utredning som skulle 
kunna ge goda resultat, som ett ökat användande av 
förberedelser i brottmål. 

– Men att ge sig på de grundläggande processprinci-
perna som har tjänat oss väl sedan 1948, enbart för att 
kunna uppnå ett större antal dömda, det är djupt olyck-
ligt och ökar risken för oskyldigt dömda, fastslår han. 

Ulrika Borg är inne på samma linje. Och hon skräder 
inte orden när hon talar om förslagen. 

– Processrätten är ungefär som ett fint urverk där 
man har slipat och monterat de olika kugghjulen un-
der en massa år och byggt upp något som verkligen 
är stabilt, där allt funkar. Då ser jag detta som att man 
vill ta en hammare och bara slå sönder det här ur-
verket. ¶

Utredningen 
om processrätt  
och brottmål 
– vänd!FO
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Advokat Johan Eriksson tycker att de
riktigt stora målen är svårhanterade 

med dagens processregler.
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Regeringen tillsatte i april 2016 Utredning-
en om processrätt och brottmål. Till utre-
dare utsågs förre hovrättspresidenten och 
riksåklagaren Fredrik Wersäll. En expert-
grupp knöts till utredningen. I direktiven 
ingick inte uppdraget att ta ställning till 
frågan om ett system med kronvittnen. 

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

 Utredningen skulle, enligt direktiven:
l identifiera möjliga huvudinriktningar i ett 

kommande arbete för en modernisering och 
effektivisering av handläggningen av stora brottmål,

l bedöma vilka åtgärder inom ramen för dessa hu-
vudinriktningar som det kan finnas anledning att låta 
utreda närmare, såsom till exempel förändringar i åtals- 
och förundersökningsplikten eller ytterligare åtgärder 
för att säkerställa att huvudförhandlingar kan genom-
föras i ett sammanhang,

l i förekommande fall föreslå inriktningen på så-
dana uppdrag, och

l ta ställning till om det är lämpligt att införa ut-
ökade möjligheter att använda dokumenterade förhör 
som bevisning i domstol.

I november 2017 beslutade regeringen om tilläggsdi-
rektiv till utredningen. Enligt dessa skulle utredningen 
också lämna konkreta förslag på hur handläggningen av 
stora brottmål med omfattande bevisning kan effektivi-
seras och moderniseras med bevarade krav på rättssä-
kerhet. Utredaren skulle dessutom utreda behovet och 
lämpligheten av utökade skriftliga inslag i domstolens 
prövning av brottmål.

Utredningen om processrätt och brottmål redovisade 
sitt arbete i tre betänkanden.

Det första betänkandet behandlade handläggningen 
av stora brottmål, och hur den kan moderniseras och 
effektiviseras. 

Den delen av uppdraget redovisades till regeringen 
i februari 2017 genom delbetänkandet Straffprocessens 
ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en 
bättre hantering av stora brottmål (SOU 2017:7). Ut-
redningen föreslår här att reglerna om straffproces-
sens ramar ska utredas. Även reglerna om vad som 
ska gälla för domstolens beslutsunderlag bör, enligt 
betänkandet, ses över. 

Det andra betänkandet, Tidiga förhör – nya bevis-

Utredningen om processrätt                och brottmål 
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regler i brottmål (SOU 2017:98), överlämnades till re-
geringen i december 2017.  I betänkandet föreslår ut-
redningen följande:

l Det ska införas utökade möjligheter att ta upp be-
rättelser vid förhör i rätten under förundersökningen 
eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser 
ska sedan kunna användas som bevis i rättegången. 
Det kan handla om förhör med målsägande, misstänk-
ta och vittnen.

l Det ska införas utökade möjligheter att använda 
berättelser som lämnats under förundersökningen, till 
exempel i polisförhör, som bevisning vid rättegångar. 
Detta förutsätter att det finns en ljud- och bildupptag-
ning av berättelsen.

Advokatsamfundets expert i utredningen, advokat 
Tomas Nilsson, motsatte sig förslagen och lämnade ett 
särskilt yttrande där han bland annat skrev att ”det vid 
tidiga förhör som genomförs kommer att råda en på-
taglig obalans mellan åklagarens insyn i utredningen 
jämförd med den misstänktes och hans eller hennes 
försvarares insyn. Något verksamt förslag att utjämna 
denna skillnad lämnas inte och torde i realiteten inte 
heller kunna framläggas”.

Slutbetänkandet Stora brottmål – nya processrättsli-
ga verktyg (SOU 2019:38) kom i juni 2019 och behandlar 

hur handläggningen av stora brottmål med omfattande 
bevisning kan effektiviseras och moderniseras, bland 
annat genom att uppmuntra en ökad medverkan från 
misstänkta under förundersökningen. I betänkandet fö-
reslås en ny möjlighet för åklagare att besluta om att 
begränsa en förundersökning, om den misstänkte har 
lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för ut-
redningen av egen brottslighet. Åklagare föreslås också 
få fatta ett så kallat utfästelsebeslut om ett högsta straff 
som den misstänkte kan dömas till, om den misstänkte 
har lämnat uppgifter som kan underlätta utredningen 
av den egna brottsligheten. 

Advokatsamfundets expert i utredningen, advokat 
Fredrik Ungerfält, kritiserade förslagen i ett särskilt 
yttrande. I yttrandet skrev han bland annat: ”Det kom-
mer att vara mycket svårt, för att inte säga omöjligt, i 
synnerhet i sådana stora och komplicerade utredning-
ar, att kunna skilja på vad som är uppgifter av väsent-
lig betydelse för utredningen av egen brottslighet och 
vad som är uppgifter av väsentlig betydelse för utred-
ningen av annans brottslighet. Uppgifternas betydel-
se i utredningen kommer därför i realiteten inte att 
kunna begränsas till den misstänktes egen brottslighet, 
utan kan även få stor betydelse för andra misstänktas 
brottslighet.” ¶

Utredningen om processrätt                och brottmål 

Utredaren: 
Straff- 
processen 
måste följa 
utvecklingen 
– vänd!
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Straffprocessens grundprinciper 
ska vara kvar, men formerna behöver 
anpassas till dagens förutsättningar. 

Det anser utredaren Fredrik Wersäll, 
som förklarar att han aldrig avsett 

att avskaffa omedelbarhetsprincipen. 

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

 Det första, och viktigaste, ar-
gumentet för att använda 
tidiga förhör är att många 

utredningar tar så pass lång tid att be-
visningen försämras fram till huvud-
förhandlingen i en sådan utsträckning 
att det helt enkelt inte blir den bästa 
bevisningen, säger Fredrik Wersäll, 
numera riksmarskalk och tidigare 
hovrättspresident och riks åklagare, 
och ansvarig för Utredningen om pro-
cessrätt och brottmål. 

Han betonar att förslaget om tidiga 
förhör inte främst syftar till att öka ef-
fektiviteten i straffprocessen. Snarare 
handlar det om att skapa flexibla for-
mer för processen. 

– Vi har inte anpassat processrät-
ten generellt ut ifrån olika utredningars kolossalt olika 
förutsättningar, utan det är samma för alla utredning-
ar. Det kunde inte förutses då, för 80 år sedan, när de 
här reglerna formulerades, utan utvecklingen har gått 
litegrann åt att utredningarna ser väldigt olika ut. 

Fredrik Wersäll listar de olika fördelarna med att ge 
ökad tyngd åt tidiga förhör: Förutom att ta in bevis-
ningen medan den är färsk, handlar det om att använda 
teknikutvecklingen och anpassa sig till användningen 
av hjälpmedel som övervakningskameror och kropps-
kameror; att låta vittnen och målsägande slippa ibland 
ångestladdade förhör i rätten; att minska risken för hot 
och trakasserier samt att minska behovet av häktning 
med restriktioner. 

Det går naturligtvis inte att helt ta bort rätten till till-
läggsförhör, och vittnen måste även fortsättningsvis ha 
rätt att ändra sig, påpekar Fredrik Wersäll. 

– Men om de tidiga förhören är upptagna i tekniskt 
och rättssäkerhetsmässiga former, så kommer ett så-
dant förhör att ha ett rätt tungt bevisvärde, även om 

personen ändrar sig, säger han, och tillägger att om 
det finns ett tidigt väldokumenterat förhör kan kan-
ske tilläggsförhören bli mindre dramatiska än dagens 
huvudförhör. 

Wersäll betonar också att de föreslagna nya regler-
na innebär att polisen måste utveckla sin dokumenta-
tion och sina förhörsmetoder. Här kan uppbyggnaden 
av barnahus, där man i dag tar upp tidiga förhör med 
barn, ge hjälp och ledning. 

FRI BEVISVÄRDERING 
Advokatsamfundet och enskilda ad-
vokater har riktat hård kritik mot för-
slaget om tidiga förhör. Den främsta 
invändningen handlar om att försva-
rare förväntas hålla motförhör utan 
att ha ett fullständigt underlag. Fred-
rik Wersäll pekar på att åklagare och 
polis enligt hans förslag ska vara skyl-
diga att pröva vilket underlag försva-
ret behöver. Det är dessutom i allas 
intresse att försvararen får del av all 
relevant information, påpekar han. 

– Vi har en fri bevisprövning i Sve-
rige, så ett dåligt hållet förhör med 
ledande frågor där försvarare inte 
får möjlighet att ställa vettiga frågor 
och hålla ett motförhör, det har väl-
digt lågt bevisvärde. Det vet ju åkla-

garna och inte minst domstolarna. 
Fredrik Wersäll jämför åter med barnförhör, där för-

svarare redan i dag får ställa frågor före huvudförhand-
lingen. Och att försvarare ofta är missnöjda med kvali-
teten på dessa förhör är välbekant. 

– Det är en väldigt vanlig invändning från försvarare, 
att förhöret med barnet inte har hållits i former som är 
tillfredställande utifrån objektivitetskriterier och an-
nat.  Jag vill återigen poängtera att förhöret inte blir 
bättre, och inte får högre bevisvärde än det faktiskt har. 
Så det kommer att finnas alla möjligheter för försvarare 
att komma med invändningar, säger han. 

För att kunna fullgöra skyldigheten att lämna ut den 
relevanta informationen krävs förstås att åklagaren för-
står vad som är relevant. Fredrik Wersäll tror att åkla-
gare har den förmågan, även om det krävs en del ut-
veckling på området. 

– Det förutsätter en större öppenhet och jag har ju 
hört från väldigt många advokater under utrednings-
tiden att de upplever det som ett generellt problem att 

UTREDAREN

”Vi kan diskutera 
de här frågorna i all 

oändlighet, men jag är 
väldigt övertygad om 
att detta kommer. […] 

Min ambition har 
varit att göra detta i 

kontrollerade former.” 
fredrik wersäll

Straffprocessen måste följa
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polis och åklagare inte sköter den löpande delgivning-
en. Det kommer att krävas ett metodarbete från polis 
och åklagare för att informationsöverföringen ska fung-
era på ett bra sätt. 

OFRÅNKOMLIG UTVECKLING
I debatten har förslaget om tidiga förhör presenterats 
som att omedelbarhetsprincipen ska slopas. Men det 
är en missuppfattning, anser Fredrik Wersäll. 

– Omedelbarhet och koncentration ska gälla även 
fortsättningsvis, för de är principer som tjänat oss väl. 
Vi ska inte tillbaka till något gammalt rannsakningsför-
farande, där domstolen sitter på kammaren och succes-
sivt prövar målet, utan det ska vara huvudförhandling 
under ordnade former, säger han. 

Snarare, menar han, är förslaget ett sätt att säkra att 
omedelbarhetsprincipen ska gälla även nya former av 
bevis, som avlyssning, pejling av mobiltelefoner, filmer 
från övervakningskameror eller kroppskameror, så att 
de läggs fram vid en huvudförhandling där alla kan se 
dem samtidigt. 

Fredrik Wersäll är, säger han, lite förvånad över ad-
vokaternas och Advokatsamfundets motstånd mot för-
slaget om tidiga förhör. Han efterlyser här målsägan-
debiträdenas röster i debatten.

– Målsägandebiträden måste se den oerhörda fördel 
det skulle vara för ett brottsoffer att få avge ett förhör 
i ordnade former på ett tidigt stadium, och slippa gå 
med en oro i kanske ett och ett halvt år inför en hu-
vudförhandling, säger han, och fortsätter:

– Med min hovrättsbakgrund så har jag sett att det 
blir en enorm lättnad för till exempel sexualbrottsoffer 
att de inte behöver komma till hovrätten därför att man 
spelar upp förhöret från tingsrätten. Det är inte en rätts-
säkerhetsfråga, men en väsentlig rättstrygghetsfråga. 

Dessutom har teknikutvecklingen i sig sprungit om 
straffprocessen, anser Fredrik Wersäll. 

– Vi kan diskutera de här frågorna i all oändlighet, 
men jag är väldigt övertygad om att detta kommer. Vi 
ser runt om i landet att alla förhörsrum utrustas med 
videoinspelningsutrustning, det kommer allt mer att 
spelas upp i rättssalarna. Utan invändningar från för-
svarare åberopas i dag inspelningar från kroppskame-
ror, övervakningskameror och filmade ingripanden, sä-
ger han, och fortsätter:

– Min ambition har varit att göra detta i kontrolle-
rade former. Just nu sker ju utvecklingen av formerna 
för bevisningen i okontrollerade former, eftersom de 
bevisregler som genomfördes för 80 år sedan inte kun-
de förutse den utvecklingen. ¶FO
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Advokat- 
samfundet: 
Nya regler 
kräver balans 
mellan 
parterna 
– vänd!

utvecklingen

Fredrik Wersäll, 
numera riksmarskalk, 
tidigare hovrätts-
president och riks-
åklagare, och ansva-
rig för Utredningen 
om processrätt och 
brottmål. På bilden 
syns Wersäll i sitt 
dåvarande arbetsrum 
i Svea hovrätt.
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Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets 
generalsekreterare, utanför samfundets kansli. 
Advokatsamfundet har, ända sedan förslaget 
om tidiga förhör presenterades av utredningen, 
varit negativt till den föreslagna reformen.
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Advokatsamfundet säger nej till utred-
ningsförslaget om tidiga förhör. Samtidigt 

är det positivt att frågorna om rättssäkerhet 
och brottsbekämpning diskuteras, menar 

generalsekreterare Mia Edwall Insulander.  

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

 Advokatsamfundet har, ända se-
dan förslaget om tidiga förhör 
presenterades av utredning-

en, varit negativt till den föreslag-
na reformen. Även experten i utred-
ningen, advokat Tomas Nilsson, sa i 
ett särskilt yttrande nej till att låta 
tidiga förhör ersätta förhör vid hu-
vudförhandlingen. 

I sitt remissvar pekade samfundet 
särskilt på den obalans i processen 
som skulle uppstå om förslaget ge-
nomfördes. Enligt yttrandet innebar 
de föreslagna ändringarna i princip 
att ”försvarets möjligheter att ifråga-
sätta åklagarens bevisning beskärs 
och att domstolarnas prövning av 
förhörsutsagor begränsas till att utröna om det finns 
skäl att ifrågasätta de förhör som hållits under förun-
dersökningen.” 

Advokatsamfundet tar också fasta på skillnaden mel-
lan förundersökning och huvudförhandling och hänvi-
sar till HD:s avgörande i den så kallade Balkongdomen 
(se faktaruta på s. 44). 

”Några bärande skäl för så pass långtgående ingrepp 
i de grundläggande ackusatoriska och kontradiktoriska 
processuella principerna kan inte återfinnas i betän-
kandet” skrev Advokatsamfundet vidare, och avstyrk-
te förslaget. 

Under hösten fick förslaget om tidiga förhör ny ak-
tualitet i medierna. Advokatsamfundets generalsekre-
terare Mia Edwall Insulander bemötte då riksåklaga-

re Petra Lundhs krav på reformer i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet. 

Mia Edwall Insulander ifrågasatte att förändringen 
skulle medföra de positiva effekter som Petra Lundh 
hävdade. I stället, skrev hon, ”skulle det innebära att 
försvarets möjligheter att ifrågasätta åklagarens bevis-
ning beskärs och det finns en risk att domstolens pröv-
ning begränsas till att utröna om det finns skäl att ifrå-
gasätta de förhör som hållits under förundersökningen”.

Just bristen på insyn för den miss-
tänkte är, enligt Mia Edwall Insulan-
der, det största rättssäkerhetsproble-
met med förslaget om tidiga förhör.

– Det är svårt att tillförsäkra den 
misstänkte tillräckligt mycket insyn 
i ett så pass tidigt skede av utred-
ningen att det finns rimliga möjlig-
heter att försvara sig och svara på 
frågor, säger Mia Edwall Insulander, 
som inte heller är övertygad om att 
tidiga förhör kommer att få den ef-
fekt man kanske önskar.

– En misstänkt kommer troligtvis 
inte att vilja berätta mer vid ett tidigt 
förhör som ska ha större bevisvärde 
vid en kommande rättegång, påpekar 
Mia Edwall Insulander.

Det är, anser Mia Edwall Insulander, i grunden posi-
tivt att frågorna om brottsbekämpning och rättssäker-
het diskuteras offentligt, även om det höga tonläge som 
debatten ibland präglas av inte alltid är så konstruktivt. 

– Jag är dock övertygad om att de flesta av oss aktö-
rer i rättssamhället är överens om att en modernise-
ring och effektivisering av de stora brottmålen måste 
ske med bevarade krav på rättssäkerhet. Rättssäker-
hetsperspektivet kan man se från flera synvinklar, där 
skilda perspektiv kan ge olika svar på vad som är vik-
tigast, konstaterar Mia Edwall Insulander.

Hon tillägger att hon ser fram emot utredningar, dis-
kussioner och bedömningar av dessa frågor, för att nå 
fram till förändringar som är rättssäkra ur alla parters 
perspektiv. ¶

Nya regler kräver
balans mellan parterna

ADVOKATSAMFUNDET

”Det är svårt att tillför
säkra den misstänkte 

tillräckligt mycket 
insyn i ett så pass tidigt 
skede av utredningen 
så att det finns rimliga 

möjligheter att försvara 
sig och svara på frågor ” 

mia edwall insulander
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Straffprocessen och villkoren för förunder-
sökningar behöver förändras på flera olika 

sätt. Och en av de allra mest angelägna 
reformerna är införandet av tidiga förhör 

som bevis, anser riksåklagare Petra Lundh. 

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

 Petra Lundh ser ett stort behov 
av att mer få ta in tidiga förhör 
i straffprocessen. 

– Förarbetena skrevs ju för närmare 
hundra år sedan och man antog reg-
lerna 1942, för 80 år sedan. Det har 
hänt otroligt mycket i samhället se-
dan dess, säger hon.

Samhällsförändringarna har förstås 
också påverkat kriminaliteten. Brotts-
ligheten är i dag gränsöverskridan-
de, digitaliserad och med helt andra 
brottsupplägg än då rättegångsbalken 
kom till.

– Om vi ska ha en effektiv brottsbe-
kämpning, vilket jag tror att alla vill 
ha, hela samhället, så måste vi på nå-
got sätt kunna hänga med. Men det förutsätter natur-
ligtvis att hela systemet är rättssäkert. Även de nya reg-
lerna måste vara helt rättssäkra, fastslår Petra Lundh.

Precis som Fredrik Wersäll trycker Petra Lundh på 
att tidiga förhör som bevis kan ge rätten en bättre bild 
av vad som hänt, och dessutom bespara målsägande 
och vittnen mycket oro och stress. Hon hänvisar till 
uppgifter från Brottsförebyggande rådet, Brå, som fun-
nit att tidig bevisupptagning är ett effektivt sätt att få 
vittnen och även målsäganden att medverka i betydligt 
större utsträckning. Hon tror också att risken för hot 
och påtryckningar faktiskt kan minskas och att ändra-
de regler kommer att medföra kortare häktningstider 
och färre restriktioner. 

– Det är ju en sak att höja straffen och kriminalisera 
fler gärningar, men om vi inte kan realisera straffhotet 
och på något sätt ha rimlig chans att utreda och lag-
föra personer,  hjälper det ju inte att höja straffen eller 
kriminalisera olika gärningar, säger hon. 

DOMSTOLEN FÅR VÄRDERA
Enligt Fredrik Wersälls förslag får åklagarna ett stort 

ansvar när tidiga förhör ska hållas: att se till att försva-
ret får ett tillräckligt underlag för att hålla ett riktigt 
motförhör, och det innan förundersökningen är avslu-
tad. Petra Lundh instämmer i att det blir en viktig upp-
gift för åklagarna. 

– Vi har ju två ben, dels det brottsutredande intresset, 
dels objektiviteten och rättssäkerheten. Det är verkli-
gen något som åklagare måste ha med sig hela tiden, 
säger hon, och tillägger att det trots det skulle vara bra 

med regler och ramar för hur balan-
sen mellan parterna ska säkerställas.

Åklagarna har inget intresse av att 
beröva misstänkta deras rättssäker-
het, påpekar Petra Lundh. Hon till-
lägger att det även med tidiga förhör 
måste finnas en  rätt för försvaret att 
ställa kompletterande frågor när hela 
förundersökningen är klar. Liknande 
system finns redan i dag vid barnför-
hör och förhör i hovrätten.

– Förslaget är ingen främmande 
fågel på det sättet. Vi har en annan 
teknik i dag, helt andra möjligheter 
än vad man hade när lagstiftningen 
kom till.

I debatten om tidiga förhör har 
 röster hörts som också sett förslaget 

som ett sätt att komma åt att misstänkta tiger under 
förundersökningen, för att sedan, när de fått tillgång 
till förundersökningen, lämna en berättelse. Uttalan-
dena har fått advokater att reagera och att påpeka 
att den misstänkte har en ovillkorlig rätt att vara just 
tyst. 

Så hur är det, ska det hållas emot den misstänkte att 
han tiger? Nej, inte i större utsträckning än i dag, sva-
rar Petra Lundh, och hänvisar till Europakonventio-
nens regler. Men:

– Redan i dag kan ju domstolen värdera tystnaden. 
Vad innebär den, vad ligger bakom tigandet? Det kan 
ha betydelse, men vilken betydelse den har måste dom-
stolen avgöra i det enskilda fallet,  säger hon. 

VILL GRÄVA NER STRIDSYXAN
Petra Lundh låter nästan en aning frustrerad när hon 
talar om behovet av reformer. Själv vill hon dock inte 
använda det ordet. 

– Men jag tycker ibland att vi borde hänga med bätt-
re. Det är viktigt att vi har ett ordentligt remissförfa-
rande där alla får säga sitt och där Regeringskansliet 

”Vi skulle gärna vilja se resultat”
RIKSÅKLAGAREN

”Om vi ska ha en effek
tiv brottsbekämpning 
[…] så måste vi på något 
sätt kunna hänga med. 
Men det förutsätter na
turligtvis att hela syste

met är rättssäkert.” 
petra lundh

Riksåklagare 
Petra Lundh.
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får ta hand om alla remissvaren. Men tidiga förhör har 
vi ju diskuterat i många år, och egentligen långt innan 
utredningen kom. Vi skulle gärna vilja se resultat helt 
enkelt, summerar hon. 

Advokat Johan Eriksson fick i sin intervju kring ti-
diga vittnesmål frågan om han hade någon fråga eller 
något budskap till riksåklagaren. Petra Lundh blir glad 
när hon får höra hans svar: ”Jag tycker att vi ska gräva 
ner stridsyxan.”

– Det håller jag helt med om, säger hon och berättar 

att hon tillsammans med företrädare för domstolarna 
och Advokatsamfundet bedriver ett gemensamt arbete 
för att förbättra stämningen i rättssalen. 

– Vi måste respektera varandra och ha förståelse för 
varandras yrkesroller. Det är inte bra för någon när 
det blir ett högt tonläge mellan yrkesgrupperna och 
man nästan gräver ner sig i skyttegravar. Och det spil-
ler över på många frågor. Vi behöver inte nödvändigt-
vis tycka olika och polarisera oss. Många gånger har 
vi samma intressen. ¶FO
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att få människor att vittnaSvårt

Lena Egelin, lagman 
vid Solna tingsrätt, är 
i grunden positiv till 
förslaget om tidiga 
vittnesmål.
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Straffprocessen måste anpassas till dagens 
samhälle och teknik, men det är viktigt att 

det görs på ett rättssäkert sätt. Det anser 
domaren Lena Egelin. 

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

 Lena Egelin, lagman vid Solna 
tingsrätt, är i grunden positiv 
till förslaget om tidiga vittnes-

mål. Det är, menar hon, helt naturligt 
att straffprocessen anpassas när sam-
hället förändras. 

– På 1940-talet fanns det ju ingen 
annan lösning än att alla inblandade 
skulle komma till domstolen och be-
rätta. I dag finns helt andra tekniska 
möjligheter, säger Lena Egelin, och 
tillägger att omedelbarhetsprincipen 
kom till för att man tidigare använde 
sig av skriftliga bevis, något som lag-
stiftaren ville komma bort från.

Solna tingsrätt skrev också ett i 
grunden positivt remissvar när betän-
kandet om tidiga förhör lades fram, 
dock med ett påpekande om att tidiga 
förhör utanför domstolen måste om-
ges av strikta rättssäkerhetsgarantier. 

Påpekandet har blivit ännu mer aktuellt sedan dess, 
påpekar Lena Egelin. 

– 2018 tror jag inte att det var lika enkelt att fabricera 
och skapa film där någon säger något som inte alls är 
sant, som det är i dag, konstaterar hon. 

BLIR TYSTHETSKULTUR
Fördelarna med tidiga förhör är enligt Lena Egelin 
många. Inte minst handlar det om att förhörsperso-
nerna helt enkelt minns bättre direkt efter händelsen, 
menar hon, och hänvisar till forskning om minnet. 

– Alla utredningar som jag läst säger ju att man minns 
händelser bättre tidigt än senare. Jag tror till och med 
att minnesforskarna påstår att varje gång du tänker 
på ett minne så har du förändrat det i ditt huvud, sä-
ger hon.

Med snabbare bevisupptagning minskar också risken 

för att vittnen och målsägande hotas eller pressas att 
ändra sina utsagor, tror Lena Egelin, som upplever att 
det i dag finns stora problem med att få människor att 
våga berätta om brott de bevittnat. 

– Det blir en tysthetskultur som inte leder till mate-
riellt riktiga domar ibland, säger Lena Egelin, och till-
lägger att hon förstår dem som tvekar inför att vittna.

– Det är inte farligt i dag för oberoende vittnen att 
vittna om vad man sett, men ofta 
handlar det ju om att någon sett en 
kompis eller någon man känner, och 
samhället har inte jättebra möjlighe-
ter att skydda vittnen. Det positiva är 
att vi har ett väldigt öppet samhälle 
i dag. Samtidigt är det är också helt 
omöjligt att gömma sig. 

KAN UTVECKLAS
Tongångarna i diskussionen om, och 
inte minst kritiken mot, användandet 
av tidiga förhör påminner enligt Lena 
Egelin mycket om dem som hördes 
inför reformen En modernare rätte-
gång 2008, då hovrätterna gick över 
till att titta på inspelningar från un-
derinstanserna i stället för att ta om 
rättegången med vittnen och förhör. 

Som domare får Lena Egelin re-
dan i dag bedöma filmade vittnesmål, 

framför allt i mål där barn förhörs. Barnförhören är ofta 
långa, och inte lika koncentrerade som ett huvudförhör 
inför domstolen, konstaterar Egelin. 

– Jag uppfattar ändå att de flesta domare tycker att 
det fungerar utmärkt. Självklart finns det också möjlig-
het för försvararen att ställa sina frågor. 

Det händer också att parterna i domstolen åbero-
par tidigare förhör, inte minst när en person ändrat 
sina uppgifter mellan förundersökning och huvudför-
handling. 

– Men det är inte särskilt vanligt och det fungerar 
inte heller särskilt bra, fastslår Lena Egelin, som me-
nar att polisen borde se över hur de dokumenterar för- 
hör. 

– Ofta är uppgifterna nedskrivna och inte inspelade. 
Det finns möjlighet att utveckla dokumentationen, sä-
ger Lena Egelin. ¶

DOMAREN

”Alla utredningar som 
jag läst säger ju att 

man minns händelser 
bättre tidigt än senare. 

Jag tror till och med 
att minnesforskarna 

påstår att varje gång du 
tänker på ett minne så 
har du förändrat det i 

ditt huvud.” 
lena egelin

Journalisten 
och forskaren 
– vänd!FO
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Planerna på att använda tidiga förhör som 
bevis kan innebära att ännu färre vågar 
berätta om brott. Det anser journalisten 
Ann Törnkvist som fördjupat sig i flera 

uppmärksammade brottmål. 
FOKUS: STRAFFPROCESSEN

 Ann Törnkvist är journalist och författare till 
böckerna Följ fucking order, om Södertälje-
nätverket, och nu senast Gola, vittna, dö, som 

handlar om ett vittnesmord och den tystnadskultur 
som växt sig allt starkare på senare år. Hon ser att det 
i dag finns stora problem med att lyckas lagföra per-
soner som begått brott. Här spelar just tystnaden från 
vittnen en stor roll. 

– Det finns forskning om tingsrätternas syn på tek-
nisk bevisning, och Attunda tingsrätt frikänner oftast 
av alla tingsrätter med hänvisning till teknisk bevis-
ning. Men ”bortom rimligt tvivel” kan inte enkom avgö-
ras med mobilmastdata och filmer från övervaknings-
kameror. I båda mina böcker har det funnits personer 
som jag anser uppenbarligen ha begått de brott de fri-
känts från, säger Ann Törnkvist. 

Ann Törnkvist har också sett att lagstiftningen ibland 
misslyckas med att fånga upp hot och påverkan från 
grovt kriminella. Hon pekar på hur Södertälje tingsrätt 
nyligen frikände en man med kopplingar till Södertälje-
nätverket, som stod åtalad för grov utpressning. Måls-
äganden uppgav att han hotats, men mannen ska inte 
ha uttryckt några hot. 

– En person med så skräckinjagande våldskapital be-
höver inte göra mer än att vara närvarande, säger Ann 
Törnkvist, som betonar att hon inte uttalar sig om hu-
ruvida han borde ha dömts eller inte. 

”VITTNEN ÄR REDAN RÄDDA”
Polisen behöver nya operativa verktyg för att kunna 
möta dagens brottslighet, menar Ann Törnkvist, som 
samtidigt är skeptisk till förslaget om tidiga vittnesmål. 
Risken är, menar hon, att tystnaden snarast ökar och 
att polisen inte kommer någonstans över huvud taget.

– Vittnen är redan rädda, men precis efter ett brott 
gör känslosvallet med chock och sorg – och för den 
med rättspatos och en känsla av vrede – att de vill be-
rätta vad de har sett. Men om de vet att allt de uppger 
kan användas i rätten, där misstänkta med känt vålds-
kapital sitter i samma sal, då kanske de tiger redan i 
förhören. ¶

Förslaget om tidiga förhör har mycket 
lite med omedelbarhetsprincipen att göra, 

utan handlar mer om det bästa beviset 
och om hur bevis ska värderas. 

Det anser Simon Andersson, lektor 
i processrätt vid Stockholms universitet, 

som också efterlyser bättre faktaunderlag 
innan straffprocessen förändras.  

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

 Simon Andersson är tveksam till förslaget om att 
spela upp tidiga förhör inför domstolen. En an-
ledning är just det som Advokatsamfundet och 

advokaterna pekat på, möjligheten för försvaret att stäl-
la frågor till vittnen och målsägande utan att ha hela 
underlaget. 

Förslaget kan dessutom, menar Simon Andersson, 
bidra till att huvudförhandlingarna blir längre och min-
dre effektiva snarare än motsatsen. 

– Generellt är ju polisförhör betydligt längre än för-
hör i domstolarna. Ett förhör i domstolen kan ta en 
halvtimme medan polisförhöret tagit flera timmar. Det 
är inte så konstigt, eftersom polisförhören är mer ut-

Krävs helhetsbild för att ändra                 grundläggande principer

JOURNALISTEN

FORSKAREN

Risk att tystnaden ökar med tidiga

Ann Törnkvist är journalist och författare 
till böckerna Följ fucking order, om Södertälje- 

nätverket, och nu senast Gola, vittna, dö.
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redande och man inte vet vad man letar efter, medan 
förhöret i domstolen kretsar runt åklagarens bevis tema, 
säger han. 

KVALITETSKONTROLL SAKNAS
Polisförhör saknar också den kvalitetskontroll som 
finns vid ett domstolsförhör, där rätten ytterst ansva-
rar för att det ställs relevanta och öppna frågor. Det är 
dessutom – så som vissa i debatten antyder – inte alls 
säkert att tidiga förhör ger fler fällande domar, påpe-
kar Simon Andersson.

– Det skulle kunna leda till det motsatta, att dom- 
stolen tycker att det är en massa irrelevanta frågor och 

ledande frågor som ställs vid polisförhöret, och dom-
stolen kan inte ingripa. Det kan leda till att man tillmä-
ter förhöret mindre bevisvärde, säger han.

HANDLAR OM BEVISVÄRDERING
Debatten om tidiga förhör som bevisning har kommit 
att beskrivas i termer av att avskaffa eller förändra ome-
delbarhetsprincipen. Simon Andersson tycker att rub-
riceringen är helt felaktig. 

– Vad många åklagare verkar vilja är att tidiga polis-
förhör ska väga tyngre. Man vill dels att domstolen ska 
ta del av förhören och dels att de ska tillmätas större 
betydelse. Men det har ju inget med omedelbarhets-

Krävs helhetsbild för att ändra                 grundläggande principer
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» principen att göra. För om man spelar upp förhören 
vid huvudförhandlingen, ja då har de ju förekommit 
vid huvudförhandlingen och man kan grunda dom på 
det, säger han.

Snarare, menar Simon Andersson, 
rör den föreslagna reformen prin-
cipen om det bästa bevismaterialet, 
som den kommer fram i rättegångs-
balken 35:14. Och här kan det vara  
relevant att ta in teknikutveckling-
en i bilden. I dag finns ju betydligt 
fler sätt att återge ett vittnesmål 
än på 1940-talet, då de fick skrivas 
ner. 

– Där kan jag väl i och för sig tycka 
att det kan vara bra att spela upp vi-
deo, säger han och tillägger att han 
dock inte är övertygad om att tidiga 
förhör alltid är bäst, så som det förs 
fram i debatten.

ANNAN UPPFATTNING
Simon Andersson pekar, precis som 
advokat Johan Eriksson, också på en 
annan uppfattning som kommit fram 
i debatten: att tidig bevisupptag-
ning kan minska problemet med att 
misstänkta tiger eller ljuger sig ige-
nom förundersökningar, för att sedan 
ge sin version vid huvudförhandling-
en. 

– Det verkar som att vissa tycker att domstolen bryr 
sig för lite om att misstänkta ändrar sig. Och det kan 
man ju diskutera. Frågan är om man ska använda lag-
stiftning för att åtgärda det. Då blir det ju ett slags legal 
bevisprövning, säger Andersson, och tillägger att det 
vore ganska märkligt att ha en lag som säger att tyst-
nad har stort bevisvärde. 

Här påminner Simon Andersson också om Högsta 
domstolens praxis för bevisvärdering, så som den kom 
fram i det så kallade Balkongmålet. 

– HD menar där, att det intressanta i det första ske-
det är inte vad den misstänkte själv säger, utan vad 
åklagaren har för övrig bevisning. Om den är tillräck-
lig, kan domstolen gå vidare till att titta på vad den 

misstänkte har för förklaring och se 
om den på något vis minskar värdet 
på åklagarens bevisning, säger Simon 
Andersson.

Oavsett om en misstänkt kom med 
sin förklaring tidigt eller sent i pro-
cessen ska alltså alla andra alternativa 
händelseförlopp än de som åklagaren 
påstår vara uteslutna för att bevis- 
kravet ”bortom rimligt tvivel” ska 
vara uppnått, påpekar Simon An-
dersson.

KRÄVA UNDERLAG
Men behöver vi då inte modernise-
rar straffprocessen? Kanske, svarar Si-
mon Andersson. Men då krävs först 
fakta. Är det till exempel svårare att 
utreda och lagföra brott i dag än ti-
digare, trots att åklagare och polis i 
dag har betydligt mer tekniska hjälp-
medel och tvångsmedel till sitt förfo-
gande än tidigare? 

– Kanske är det ändå så att vi har 
problem. Men då behövs något slags 
underlag för det. Jag tycker att det 

saknas i debatten, det här goda faktaunderlaget, sä-
ger han.

Det krävs dessutom en helhetssyn på processrätten 
för att ändringar ska bli framgångsrika, påpekar Simon 
Andersson, och pekar på hur rättegångsbalken före-
gicks av decennier av utredningsarbete. 

– Ska det göras förändringar i de grundläggande 
principerna måste man förstå hur de olika reglerna 
hänger ihop med varann. Om reglerna ändras i ett 
avseende, så påverkar det i något annat, säger Simon 
Andersson. ¶

Målet handlade om en kvinna som 
föll från en balkong från sjätte 
våningen med livshotande skador 
som följd. Kvinnan, och åklagaren, 
hävdade att den tilltalade, kvin-
nans make, hade försökt döda 
målsäganden genom att kasta 
eller släppa henne från balkongen. 
Maken hävdade dock att måls-
äganden efter ett intensivt gräl 
hade klättrat över balkongräcket 
och själv orsakat att hon föll ned 
till marken.

Mannen dömdes först av 
tingsrätten till nio års fängelse 

för försök till mord, men friades 
sedan av hovrätten. Kvinnan 
överklagade, med stöd av sitt 
målsägandebiträde Ia Sweger, till 
Högsta domstolen som beviljade 
prövningstillstånd. Mannen döm-
des slutligen till 14 års fängelse 
för försök till mord. 

I Balkongdomen fastslår HD 
att förhöret vid rättegången, inte 
polisförhör under förundersök-
ningen, ska ligga till grund för 
rättens prövning. Skälet är att det 
förhöret, till skillnad från ett po-
lisförhör, hålls under former som 

är avsedda att garantera ett rätts-
säkert förfarande.

HD för också viktiga principiella 
resonemang om bevisvärdering 
och hur den ska göras. Enligt re-
sonemanget ska domstolen först 
granska den bevisning som har 
åberopats till stöd för bevistemat. 
Om den inte räcker för att styrka 
åtalet ska den tilltalade frikännas. 
Först om den åberopade bevis-
ningen lever upp till beviskravet 
ska den tilltalades berättelse 
granskas. Om den i sin tur inne-
bär att gärningsbeskrivningen 

motbevisas, eller att den gör att 
beviskravet inte uppfylls, ska den 
tilltalade också frikännas. 

I Balkongdomen tar HD också 
upp frågan om hur tystnad eller 
lögner från den misstänkte ska 
värderas. Domstolen slår fast att 
den tilltalade har rätt att tiga, och 
att tystnaden endast ”i situationer 
som uppenbarligen kräver en för-
klaring” kan tillmätas betydelse. 
Enligt HD ska den tilltalade ”i prin-
cip inte heller ha någon nackdel 
av att lämnade uppgifter visar sig 
vara felaktiga”.

BALKONGDOMEN (NJA 2015 S. 702)

”Det verkar som att 
vissa tycker att 

domstolen bryr sig 
för lite om att 

misstänkta ändrar sig. 
Och det kan man ju 
diskutera. Frågan 

är om man ska 
använda lagstiftning 

för att åtgärda det. 
Då blir det ju ett 

slags legal 
bevisprövning.” 

simon andersson

Simon Andersson.
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l Advokatsamfundets remissytt-
rande över delbetänkandet Tidiga 
förhör – nya bevisregler i brottmål 
(SOU 2017:98).
l Brandberg, Paulina: ”Omedel-
barhetsprincipen – ett stelbent 
hinder för åklagare i bevisfö-
ringen”, Dagens Juridik, 14 augusti 
2020.
l Erlandsson, Åsa: ”17-åringen 
vittnade – och föll igenom Sveri-
ges skyddsnät”, Svenska Dagbla-
det, 21 augusti 2020.
l Erlandsson, Åsa: ”Enskilt vikti-
gaste åtgärden mot gängbrott”, 

Svenska Dagbladet, 21 augusti 
2020.
l Erlandsson, Åsa: Rättsprincip 
kan ändras – svårare tysta vitt-
nen, Svenska Dagbladet,  
21 augusti 2020.
l Insulander, Mia Edwall: ”Nya 
regler får inte bara gynna åklaga-
ren”, Svenska Dagbladet, 
17 september 2020.
l Kommittédirektiv 2016:31. En 
modern brottmålsprocess anpas-
sad även för stora mål.
l Kommittédirektiv 2017:109. Till-
läggsdirektiv till Utredningen om 

processrätt och stora brottmål 
(Ju 2016:10).
l Lundh, Petra: ”En förändring 
måste till i straffprocessen”, 
Svenska Dagbladet, 20 september 
2020. 
l Lundh, Petra: ”Föråldrade 
rättsregler måste moderniseras”, 
Svenska Dagbladet, 17 september 
2020. 
l Marmgren, Martin: Stoppa unga 
kriminella är helt grundläggande, 
Svenska Dagbladet, 19 augusti 
2019.
l Nilsson, Tomas: ”Om betydelsen 

av förundersökningsuppgifter som 
bevisning i domstol”, Advokaten 
nr 5 2017.
l NJA 2015 s. 702.
l Olsson, Thomas: ”Viktiga rätts-
principer är under attack”, Svens-
ka Dagbladet, 3 september 2020.
l Stahre, Kristofer; Persson, Mar-
tin: ”Även oskyldiga har skäl att 
vara tysta”, Svenska Dagbladet 
20 oktober 2020. 
l Stora brottmål – nya process-
rättsliga verktyg (SOU 2019:38).
l Tidiga förhör – nya bevisregler i 
brottmål (SOU 2017:98).

KÄLLOR

35 kap. 14 § En berättelse, som någon har avgett skriftligen 
med anledning av en redan inledd eller förestående rätte-
gång, eller en uppteckning av en berättelse, som någon med 
anledning av en sådan rättegång lämnat inför åklagare eller 
Polismyndigheten eller annars utom rätta, får åberopas som 
bevis i rättegången endast

1. om det är särskilt föreskrivet,
2. om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hål-

las vid eller utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten 
eller

3. om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader 
eller olägenheter som ett förhör vid eller utom huvudför-
handling kan antas medföra, vad som kan antas stå att vinna 
med ett sådant förhör, berättelsens betydelse och övriga 
omständigheter.

Även i annat fall än som sägs i första stycket får dock i 
tvistemål en sådan skriftlig berättelse eller uppteckning av en 
berättelse som avses där åberopas som bevis i rättegången, 
om parterna godtar det och det inte är uppenbart olämpligt.

Vad som sägs i första och andra styckena om en skriftlig 
eller upptecknad berättelse ska också tillämpas i fråga om 
en ljudupptagning eller en ljud- och bildupptagning av en 
berättelse. 

RÄTTEGÅNGSBALKEN

För att förstå straffprocessens utformning är det viktigt att se 
hur olika delar hänger ihop, menar Simon Andersson. Här kan 
historien vara till hjälp. 

Rättegångsbalken och dess regler om omedelbarhet, munt-
lighet och koncentration innebar ett kraftigt brott med den 
tidigare straffprocessen, grundad på 1734 års lag. Enligt den 
hade domstolen ansvaret för att utreda brottet. Förundersök-
ning och rättegång var i praktiken en och samma process, där 
vittnen hördes och nya fakta kom fram under en tidsperiod 
som kunde bli flera månader lång. 

– Det var långdraget och innebar att domstolen skulle 
fatta beslut i skuldfrågan flera månader efter att ett bevis 
tagits upp. Det var svårt att komma ihåg vad som sagts, och 
man kom inte ihåg hur det sades, konstaterar Simon Anders-
son.

Att det ändå gick att komma fram till domar under dessa 
omständigheter berodde delvis på bevisvärderingen. Pro-
cessreglerna i 1734 års lag byggde på en legal bevisprövning, 
där värdet av olika bevis fastslogs i lagen: Två samstämmiga 
vittnen utgjorde till exempel full bevisning.  

Med rättegångsbalken förändrades både formerna för pro-
cessen och bevisvärderingen, påpekar Simon Andersson. 

– Omedelbarhetsprincipen var väldigt viktig i förändringen 
och hänger samma med principen om fri bevisvärdering, på 
så sätt att man ska ha allt material vid allt tillfälle, så att dom-
stolen kan överblicka det. Det hänger också ihop med möjlig-
heten till demokratisk kontroll av rättegångarna. Allt material 
presenteras vid huvudförhandlingen, det kan alla ta del av 
som närvarar där. Och domen får bara grundas på det. 

OMEDELBARHETSPRINCIPEN
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Insolvensrättsligt forum 
framflyttat!

Styrelsen för Stiftelsen Insolvensrättsligt forum har sedan i våras planerat att genomföra ett  
sextonde forum den 4 och 5 mars 2021. Bedömningen, eller åtminstone förhoppningen, har 

länge varit att Coronapandemin skulle lugna sig eller i vart fall inte ta ny fart i sådan grad att den 
skulle riskera en konferens i mars. 

Utvecklingen under hösten har dock tvingat oss att ompröva frågan. Den smittspridning som nu 
äger rum inte minst i Uppsala och Stockholm, jämte den begränsning av om hur många personer 
som kan delta för denna typ av sammankomster, gör det praktiskt omöjligt att med rimligt mått av 

säkerhet kunna planera, budgetera för och förbereda en konferens av detta slag till våren.

Styrelsen har därför beslutat att flytta fram det sextonde forumet ett knappt år.

Mera konkret betyder det att Insolvensrättsligt forum nästa gång kommer att hållas den 3 och 4 
februari 2022. I tider som dessa måste förstås tilläggas att dagarna är preliminära.

För Stiftelsen Insolvensrättsligt forum 
Mikael Möller, Johan Falkman

Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur 
– insamlingsstiftelse – Upprop

Pengar som flyter in efter detta upprop ska tillföras en nybildad insamlingsstiftelse med 
namnet Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – insamlingsstiftelse. 

Uppropet riktar sig mot alla som är intresserade av att stödja stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens medel ska förvaltas och fördelas av en styrelse i enlighet med stiftelsens ändamål. 
Stiftelsens ändamål anges i stiftelsens stadgar och är att verka för att juridisk litteratur som 
givits ut i Sverige eller på det svenska språket görs digitalt tillgänglig till allmänheten utan 

kostnad. Ändamålet ska främjas genom att bedriva aktivt arbete med att be författare, förlag 
och andra rättighetshavare om tillstånd för digitalisering och tillgängliggörande.

Bidrag till Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – insamlingsstiftelse kan 
sättas in på bankgiro 5540-1905. Märk bidraget med ”Upprop”.

stockholm den 16 november 2020

 Johnny Herre Torbjörn Ingvarsson André Andersson
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DEBATT

 Jan Kallberg, jur. kand. och fil. dr, 
verksam i Trump-land, det vill 
säga USA, gillar inte Sveriges 

advokatsamfund och tycker därför 
att offentliga försvar inte skall utföras 
av advokater under samfundets till-
syn, utan skötas av en myndighet, läs 
mer i Dagens Juridik 6/11 2020. Brott-
målsprocessen skulle därvid helt ske 
inom myndigheternas hank och stör 
och den klient som inte kan betala för 
ett privat försvar skulle vara utredd av 
en myndighet – Polisen, åtalad av en 
annan myndighet – åklagaren och för-
svarad av en tredje myndighet.

kallberg hävdar att inrättande av en 
rättssäkerhetsmyndighet skulle 
innebära en kostnadsbesparing, en 

illa genomtänkt illusion. Rättssäker-
hetsmyndigheten skulle betjänas av 
ett förmodligen betydande antal ju-
rister med fast lön, något som en fri-
stående advokat inte åtnjuter. Varje 
offentlig försvarares arvode bedöms 
av en opartisk domstol, som dock 
inte skulle kunna lägga sig i löne-
sättningen hos en statlig myndighet.

långt värre, men som dessbättre inte 
kan tas på allvar, är Kallbergs torg-
förda uppfattning om advokatkåren, 
som ett alltigenom bedrägligt pack 
utan engagemang för sina klienter. 
Men allt för publiciteten enligt devi-
sen hos Kallbergs högste chef.

Efter 52 år i branschen vet jag att 
mina kollegor/konkurrenter inom 

advokatkåren besjälas av engage-
mang och pålästhet. Naturligtvis 
finns, som i alla yrkeskårer, undan-
tag, men det är bland annat därför vi 
har lagfäst lojalitet och tystnadsplikt 
ävensom ett samfund som vakar 
över oss. Men min långa yrkesverk-
samhet gör förmodligen att Kallberg 
sorterar in även mig i tidskategorin 
ståndsriksdagens sista dagar.

förtroendet från en klient gentemot sin 
advokat är rättssäkerhetens hörn-
sten och villkorat av att advokaten 
är helt obunden i förhållande till 
motparten.

Kort sagt, Kallberg: Lappri!
Björn Rosengren   

Advokat

Klienten ur fokus
Advokat Björn Rosengren avfärdar Jan Kallbergs förslag att offentliga försvararuppdrag 
inte skall utföras av advokater under samfundets tillsyn, utan av en myndighet.

• Fakturering• Fakturering

• • JävskontrollJävskontroll

• • KlientregisterKlientregister

• Tidrapportering• Tidrapportering

• Kostnadsräkning• Kostnadsräkning

• Med- och motpartsregister• Med- och motpartsregister

• Endast 135 kr per användare och månad. Ingen startavgift eller bindningstid.
• Följer Advokatsamfundets riktlinjer för trygga och säkra molnbaserade IT-tjänster.

TimeApp AdvokatTimeApp Advokat

www.timeapp.se info@timeapp.se

Advokat Björn 
 Rosengren 
porträtterades 
i Advokaten 
nr 8 2018.
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 Innehållet i den här artikeln vänder 
sig i första hand till biträdande ju-
rister, men sannolikt finns det en 

och annan poäng att ta till sig även om 
man har kommit längre i karriären.

Varför upplever vi försäljning 
som besvärlig?

Med en akademisk hjärna och 
med fokus på att behärska sitt kom-
petensområde kan det kännas som 
en rejäl uppförsbacke när man inser 
att det inte räcker med att ha en ly-
sande kompetens för att få uppdra-
gen. Det finns många som ”slåss” 
om uppdragen. Många är bra.

Visst vore det härligt om det 
räckte att vara kompetent och en-
bart hantera klienter, som i lagom 
takt kontaktar dig med intressan-
ta uppdrag. Jag brukar få höra att 
”de som inte är bra på juridiken får 
bli bra säljare”. Det är inte dagens 
sanning. Med dagens tuffa konkur-
rens fungerar det inte så. För att bli 
vald behöver man i dag ha både vass 
kompetens och förmåga att bygga 

relationer, bli uppskattad och locka 
till sig nya klienter.

En konkurrenskraftig advokat be-
höver en mix av kompetenser: fack-
kompetens, utvecklingskompetens, 
förändringskompetens, leverans-
kompetens, socialkompetens samt 
affärskompetens. Låter det över-
mäktigt? Det behöver det inte vara, 
man behöver inte vara stjärna på 
allt – du behöver vara bra och med-
vetet hantera de klientuppdrag du 
arbetar med. Den viktigaste försälj-

ningen är den till befintliga klien-
ter. Nyckelorden här är dialog och 
aktiv uppföljning. Vårda relationen. 
För nya medarbetare på byrån är 
den interna försäljningen avgörande 
för den egna utvecklingen och för 
att få önskvärda chanser internt och 
externt. Som ny behöver man våga 
säkerställa att man förstått uppdra-
get riktigt, du behöver ha klart för 
dig både syfte och mål samt ambi-
tionsnivå och förväntningar på din 
insats. Förväntas du jobba helt själv-
ständigt eller vill ansvarig delägare 
ständigt bli uppdaterad? Förmågan 
att förstå sin interna uppdragsgivare 
är lika viktig som att förstå en ex-
tern klient. Det är nyckeln för att få 
en ”nöjd kund”. 

HUR BLIR MAN BÄTTRE PÅ 
FÖRSÄLJNING?
Vill du bli bättre? Oavsett om du 
arbetar med humanjuridik eller af-
färsjuridik behöver man tänka stra-
tegiskt. Då är reflektion, med skarp 
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blick på både dig själv och din verk-
samhet, det första steget. Vilka är 
mina styrkor och svagheter? Utveck-
la styrkorna och hantera svagheter-
na, aktivt.

Förutom den personliga utveck-
lingen behöver vi ha koll på vår kli-
entstock, marknaden, konkurrenter-
na och ha en långsiktig plan där vi 
väljer vilken typ av uppdrag vi vill 
ha på sikt, vilka branscher, nischer 
och klienttyper vi vill jobba med för 
att må bra nu och skapa konkurrens-
kraft över tid. 

Alla kan sälja. Alla kanske inte blir 
stjärnsäljare, men alla kan bli bra. 
Man ska inte tro att det enbart finns 
ett sätt att sälja, vilket alla ska kopie-
ra. Varje person måste hitta sitt sätt.

Om vi helt krasst ska definiera 
vad försäljning är, handlar det om 
att hjälpa våra klienter att köpa. Oss. 
Vårt erbjudande. De ska känna sig 
helt lugna när de väljer oss. Fram-
gångsfaktorer i det arbetet är att 
vara trovärdig, skapa förtroende och 

få bort invändningar och oro samt 
erhålla ett ”ja tack” till ditt erbju-
dande. 

De flesta av oss tycker att vi är 
100 procent logiska och strukture-
rade när vi gör ett val, när vi köper 
bil eller vandringskängor eller kö-
per en konsult. Och vi försöker vara 
det. Vi väljer ut några starka alter-
nativ utifrån en logisk analys. Dessa 
alternativ undersöker vi genom att 
träffa aktuella säljare eller surfa på 
nätet. Vi noterar kanske att två el-
ler tre alternativ verkar likvärdiga 
och är de mest intressanta för oss. 
Inför vårt beslut uppstår ofta en lätt 
beslutsångest där vi utvärderar för- 
och nackdelar. Forskningen visar att 
när vi väl bestämmer oss är beslutet 
till 80 procent byggt på känslor. Det 
sker undermedvetet och sedan är vi 
snabba på att efterkonstruera logis-
ka bevis för vårt val. Har vi två, tre 
likvärdiga alternativ kan vi tänka: 

l  ”Hon var den mest kompeten-
ta.”

l  ”Han har extremt intressant er-
farenheter av just våra frågor.” 

l  ”Deras paket och projektorgani-
sation avgjorde vårt val.” 

Vårt beslutsfattande är alltså ba-
serat på en mix av ansträngningar 
att vara rationella och känslor som 
i slutänden styr oss fram till ett be-
slut.

Det här kan man tycka är besvär-
liga fakta, eller också får vi accepte-
ra detta och se möjligheterna kring 
fenomenet. En slutsats bör vara att 
ständigt se till att du utvecklar din 
expertkompetens, men att också 
se till att utveckla din förmåga att 
kommunicera. Det är vad du säger, 
vad din icke-verbala kommunika-
tion säger och din förmåga att in-
teragera med andra som kommer 
vara avgörande. Att lyssna aktivt, 
att verkligen bekymra sig om att 
förstå klienten och säkerställa att 
du och klienten har samma bild, är 
vinnande. Man kan inte blunda för 
vikten av att klienten förstår både 
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sin situation och ditt resonemang. 
Enbart för att du som expert redan 
har förstått, har du inte uppdraget i 
din hand. Du måste ta ansvar för att 
klienten har samma förståelse. Att 
de ser sina behov och förstår vad de 
innebär och hur vi kan hjälpa dem. 
Då skapar du samtidigt den önsk-
värda trovärdigheten och klienten 
kan lugnt aktivt välja att få just din 
hjälp.

Det finns så många sanningar el-
ler myter när det gäller försäljning – 
låt oss titta på några av dem.

MYT NUMMER 1 – EN BRA SÄLJARE 
KAN SÄLJA ALLT
Nja, tittar vi på säljare som säljer 
enkla produkter, då stämmer det. En 
produktsäljare av det här slaget pra-
tar ofta mycket och pressar ut sina 
produkter till kunderna.

Om vi jämför detta med kvalifice-
rade säljare av experttjänster, då ser 
det helt annorlunda ut. Då behöver 
säljaren förstå klienten, deras affä-
rer, verksamhet, organisation, affärs-
logik etc. När det gäller privatperso-
ner måste vi förstå hela kontexten, 
stressnivå, ekonomi, social situation 
med mera.

Säljaren behöver förstå på ett 
grundläggande sätt. Bakgrunden till 
problemet, nuläge, själva problemet, 
erfarenheter, prioriteringar, känslor, 
oro, önskemål etc.

En problemlösare löser problem. 
En bra säljare löser problem och 
hanterar klientens känslor oavsett 
om det handlar om affärsjuridik 
eller humanjuridik. När även 
känslorna hanteras får du en nöjd 
klient.

Att på ett strukturerat sätt kart-
lägga klienten med bra frågetek-
nik är nödvändigt för att säljaren 
ska kunna använda sin expertis och 
hitta en optimal lösning utifrån ak-

tuella förutsättningar. Lika viktigt är 
det att vi gör kartläggningen tillsam-
mans med klienten för att hen ska 
förstå sitt behov och den juridiska 
situationen. När klienten förstår sitt 
behov och digniteten, först då är de 
beredda att köpa din experthjälp. 
Dessutom måste de vara övertyga-
de om att du faktiskt har kompeten-
sen och är rätt person för att hjälpa 
dem. Framgångsfaktorerna är att vi 
kan vårt expertområde, att vi på dju-
pet förstår klienten, kan hantverket 
att ta hand om juridiken samt har 
förmågan att kommunicera inkän-
nande, tydligt och med fullt ansvar.

MYT NUMMER 2 – SÄLJARE ÄR MAN 
FÖDD TILL
Du ska vara en frejdig, extrovert typ 
som inte låter sig nedslås och inte 
skyr några medel.

Nja. Om man avskyr kontakt med 
människor blir det problem, själv-
klart. Men intressant forskning har 
visat att det inte är någon större re-
sultatskillnad mellan introverta och 
extroverta när det gäller säljresultat. 
De mest framgångsrika har visat sig 
vara de ambiverta, det vill säga de 
som har en kombination av att agera 
utåt och att dra sig tillbaka. De mest 
extroverta har tyvärr ofta bristen att 
de lyssnar dåligt. Framgång när det 
gäller kvalificerad försäljning i mer 
komplexa situationer hänger på din 
förmåga att driva ett samtal fram-
åt samtidigt som du låter klienten 
prata till punkt. Klienten ska vara 
den som pratar mest, men under din 
kvalificerade ledning. Det är du som 
vet vilka områden vi ska ringa in 
och kartlägga. 

MYT NUMMER 3 – GÅ PÅ AVSLUT. 
ALWAYS BE CLOSING.
Nja. I komplex försäljning i trovär-
dighetsbranschen juridiska tjänster 

får man skynda långsamt. Klien-
ten måste vara klar över sitt behov 
och vara övertygad om att vi är rätt 
byrå eller rätt person att hjälpa dem. 
Ibland måste vi ta det stegvis. Det 
är aldrig fel att göra delavslut. Det 
är till och med att rekommendera. 
Kontrollera att ni är överens, steg 
för steg:

l  Låt mig summera vad vi kommit 
fram till …, är det rätt uppfattat?

l  Är det här kärnan i problemet, 
som du ser det?

l  Har jag uppfattat det här rätt, 
när det gäller motparten?

l  Nu har vi en gemensam bild av 
detta, mitt förslag är att vi gör 
X och Y, låter det som ett bra 
förslag?

l  Jag föreslår att vi börjar med …, 
OK?

Säkerställ att du förstått behoven 
på rätt sätt, att klienten upplever be-
hoven tillräckligt viktiga för att göra 
något åt dem och att de faktiskt vill 
ge dig ett uppdrag. Diskutera nyt-
tan eller värdet med din lösning och 
hur den möter klientens uttalade 
behov. 

Be klienten om ett lämpligt åta-
gande, få till en aktivitet. Det är ofta 
avgörande för att komma vidare:

l  Om ni tar fram dokument X så 
kan jag titta på det. Kan jag få 
det direkt efter mötet?

l  Kan ni kolla upp de här siff-
rorna?

l  Kan ni prata med X och åter-
komma till mig i denna fråga, 
tror du att vi kan höras under 
eftermiddagen?

Att få till en aktivitet från klien-
tens sida är ofta en framgångsfaktor. 
Tänk att ni jobbar stegvis framåt. 
Ett möte utan ett steg framåt från 
klientens sida motsvarar inte fram-
steg i försäljningen. 

Klienterna vill bli hörda, förståd-
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da, hjälpta, jobba med dig, bygga 
relation och via ditt och deras en-
gagemang få ut ett högt värde. Ditt 
synliga engagemang påverkar san-
nolikt klienten mest av allt. Det 
räcker inte att enbart själv känna 
sig engagerad inuti. Visa det och 
säg det!

MYT NUMMER 4 – INVÄNDNINGAR ÄR 
VISAT INTRESSE, DE ÄR DEFINITIVT 
KÖPSIGNALER.
Nja. Inför ett beslut dyker det ofta 
upp beslutsångest. Klienten ställer 
kanske frågan: 

l  Kommer vi att vinna? Får jag 
rätt?

l  Är det här rätt väg?
l  Har ni kapacitet? Ni måste prio-

ritera det här!
Om invändningar dyker upp kan 

det bero på att det är en beslutsång-
estfråga, något man vill få förklarat 
eller något man tvivlar på. Man vill 
bli styrkt i sitt kommande beslut.

Har du gjort ett väl förberett och 
bra säljsamtal bör det inte dyka upp 
många invändningar. Dem har vi 
klarat av under samtalets gång. Det 
är dock alltid bättre att befintliga 
invändningar uttalas i stället för att 
de ligger obesvarade och hindrar att 
klienten väljer att jobba med dig.

Fundera på vilka invändningar 
som kan dyka upp och förbered hur 
du ska svara. Det är en del av förbe-
redelsearbetet. Du ska komma till 
ett säljmöte väl förberedd. Var på-
läst om företag/person, behov/pro-
blem, vilka frågor som ska ställas, 
vilka invändningar som kan dyka 
upp med mera – det som går att ta 
reda på. Inför viktiga möten är det 
väsentligt att förbereda sig väl. Ska 
du ta mötet själv eller ska du ha 
med en kollega? Be eventuellt kli-
enten om information inför mötet. 
Väl i mötet ska du ta dirigentpinnen 

och guida klienten igenom kartlägg-
ningen. Inled med att tala om hur 
du vill lägga upp mötet. Gör tydligt 
syfte och mål med mötet så att ni 
har samma förväntningar och ”sitter 
på samma möte”. Inled till exempel 
med att säga: Syftet med mötet i dag 
är att vi ska kartlägga aktuella förut-
sättningar och innan vi skiljs åt ska 
vi ta beslut om hur vi går vidare. Lå-
ter det OK?

Vid avslutningen av mötet säker-
ställer du att ni båda har samma bild 
och kunskap, och förstår. Har du sä-
kerställt genom frågor och kontroll-
frågor och fått ja på dem så har du 
förebyggt ”onödiga invändningar”.

Invändningar är normalt vid köp-
beslut. Så fungerar hjärnan på köp-
aren. Har du gjort ett dåligt samtal 
kommer många invändningar: 

l  Är du rätt person?
l Blir det här bra?
l Du förstår inte egentligen!
l  Det här är inte vad jag förvän-

tat mig!
l Det här blir alldeles för dyrt!
Då har vi inte på ett övertygan-

de sätt matchat behovet, de ser inte 
nyttan. Vi har inte visat värdet.

Ju bättre vi är på att ställa rätt frå-
gor och sammanfatta, desto färre in-
vändningar kommer dyka upp.

MYT NUMMER 5 – PRATA ALDRIG 
ILLA OM KONKURRENTER.
Ja, det stämmer – det är vettigt. Vi 
måste vara beredda på att bli jäm-
förda med konkurrenter. Men vad 
svarar du när klienten säger:

l  ”Är inte byrå X större/bättre 
än er?”

Exempelvis kan du säga: Det är 
också en bra byrå, att de är några 
fler jurister betyder inte att de 
gör ett bättre jobb. Vi har samma 
spetskompetens och våra klienter 
märker att vi är enkla att jobba med, 

sannolikt kommer du att märka det 
också. Det brukar vi få uppskatt-
ning för.

l  ”Alla byråer har väl i princip 
samma kompetens, det är i alla 
fall vad ni säger på hemsidor-
na?!”

Exempelvis kan du svara: På 
många punkter är vi lika, det som 
skiljer oss från dem är att vi har mer 
delägarnärvaro i uppdragen. Det är 
en skillnad som gör skillnad för dig. 

(Eller något annat som du kan 
trycka på.)

Vårt jobb som säljare är att be-
rätta om våra fördelar. Tala alltid 
sanning. Ibland kan det vara nöd-
vändigt att belysa andras svagheter, 
men se till att det är välbalanserat. 
Du vinner sällan något på att bak-
tala andra. 

Vi svenskar är inte tränade på att 
”skryta” eller berätta om våra för-
delar. Ödmjuk framtoning är ofta 
något lyssnaren uppskattar. Skryt 
och stöddighet kan upplevas mycket 
negativt. Men det hänger på vem du 
talar med.

Dock, om du inte vågar tala om 
varför vi är bra och varför klienten 
ska välja oss – hur ska de kunna tän-
ka den tanken? Hjälp dem genom att 
vara tydlig.

Så vad kan du säga? Till exem-
pel kan du ta upp vad ni är experter 
på, vad du valt att specialisera dig 
inom, hur ni säkerställer effektivitet 
och så vidare. Berätta hur du arbe-
tar och underlättar för klienten. Be-
rätta att du är angelägen att klienten 
ska bli nöjd med samarbetet och att 
du därför följer upp samarbetet när 
ni kommit igång och efter genom-
fört arbete, allt för att klienten ska 
bli nöjd. Då har du chans att justera 
nöjd-klient-faktorn på vägen. Se till 
att du är bra att jobba med, berätta 
vad dina klienter brukar uppskatta. 
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Det är starkare om du kan berät-
ta vad andra tycker om dig och det 
känns kanske inte lika jobbigt för 
dig. 

En helt avgörande faktor för nå-
gon att välja dig, kommer att vara 
ditt engagemang i jobbet och klien-
ten. Det räcker inte att du inuti är 
superengagerad, du måste dessutom 
visa det synligt för klienten både i 
ord och handling. Det handlar om 
vad du säger, hur du säger det och 
vad ditt kroppsspråk skickar för sig-
naler.

För en klient som inte tidigare 
haft nöjet att få jobba med dig kan 
det vara läge att vara på gränsen till 
övertydlig. Svenska advokater bru-
kar tycka att gränsen för skryt ligger 
lägre än vad klienten tycker. Våga 
vara stolt och tydlig.

”Om du väljer att jobba med mig/
oss kan jag garantera … ”. Törs man 
säga det? Att garantera något ryggar 
många jurister för och undviker det 
alltså. För man kan inte garantera 
ett utfall, ett visst resultat etc. Det 
stämmer, men vissa saker kan du ga-
rantera:

l  Jag garanterar att du får den 
vassaste hos oss på din sida.

l  Jag garanterar att vi kommer 
göra allt som är möjligt för bäs-
ta möjliga utfall.

l  Jag garanterar att du kommer få 
hela mitt fokus och 100 procents 
engagemang från vår sida. Jag 
ska se till att du blir nöjd med 
vårt samarbete.

Lovar vi så måste vi leva upp till 
det, eller hur? 

MYT NUMMER 6 – DINA USP:AR 
AVGÖR OM DU FÅR AFFÄREN.
Nja. Vem har egentligen unika sälj-
argument? Man brukar i försälj-
ningssammanhang prata om våra 
USP:ar, det vill säga våra unique sel-

ling points. Det är de som ska över-
tyga klienten att välja oss.

Det är få som kan slå sig för brös-
tet och visa upp äkta USP:ar. Det 
blir så i en tuff konkurrenssituation.

Erbjudanden blir märkvärdigt lik-
värdiga. De fem marknads-p:na pro-
dukten (erbjudandet), platsen (var), 
pris (prissättning), påverkan (mark-
nadsföring, reklam, PR) och perso-
nal (kompetens och personlighet) 
blir i slutänden väldigt likartade.

Skillnaden ligger snarast i hur vi 
förpackar oss, hur vi kommunicerar 
och bygger relationer. Våga särskilja 
er och vara på ett personligt sätt. 
Våga vara tydliga även om ni inte är 
unika. Klienten kommer att köpa av 
den som tydligt övertygar dem om 
att de kommer att vara den bästa 
leverantören. Klienten måste gilla 
er. Jobba på det. Men för att göra 
bra affärer måste man också ibland 
tacka nej till samarbeten och upp-
drag. Kompromissar man för långt 
finns det inget kvar att stå för.

FÖRSÄLJNING HANDLAR OM ATT 
HITTA, FÅNGA OCH BEHÅLLA 
 KLIENTER – MINA TIPS
För att utveckla sin försäljning be-
höver man utbilda sig, gå på säljse-
minarier, jobba ihop med duktiga 
säljare, läsa böcker eller gå på kurs. 
Man blir aldrig helt färdig. De flesta 
behöver få inspiration och motive-
rande injektioner regelbundet. Av-
slutningsvis tänkte jag gå igenom 
några tips som brukar vara till nytta 
i planeringen av det egna arbetet.

SKILJ PÅ MARKNADSFÖRING OCH 
FÖRSÄLJNING
Att bygga upp ett starkt varumär-
ke både för byrån och för dig som 
person, innebär att vi behöver ta 
grepp om både marknadsföring och 
försäljning. Vad är egentligen skill-

naden? Vi mixar de här begreppen 
utan att egentligen fundera på vad 
de innebär. Förenklat kan vi beskri-
va marknadsföring som de aktivite-
ter vi gör för att göra oss kända och 
valbara. Försäljning är att fånga af-
fären.

Jag brukar exemplifiera mark-
nadsföring med att ha ett torgstånd 
på torget där det framgår tydligt 
att vi till exempel säljer ekologiska 
och närodlade grönsaker. Vi har ett 
namn och en logotyp, och profilerar 
oss med närodlat, ekologiskt, och 
har alltid intressanta paketerbjudan-
den med läckra recept, inte billigast 
men bäst. Vi är synliga, kända och 
valbara. 

När en kund kommer förbi vill vi 
locka in dem till oss, då är vi i sälj-
läge. Vi frågar vad just de behöver 
och önskar. Vi föreslår något kund-
anpassat. När kunden bestämt sig 
och tackat ja, packas varorna i våra 
profilerade påsar. Dessutom ser vi 
till att vi har ett trevligt och genom-
tänkt bemötande. Det är försäljning.

När de kommer tillbaka för nya 
affärer nästföljande vecka frågar vi 
hur det gick med grytan de skulle 
laga med våra varor förra veckan. 
Sedan pratar vi dagens behov och 
erbjuder vad de önskar. Vi bygger 
relationen för att behålla kontakten.

Både byrån och du behöver bli 
kända och valbara i de marknadsni-
scher ni väljer att konkurrera på.

DELA UPP AKTIVITETERNA OCH VAR 
TYDLIG MED SYFTET
Det är många saker en byrå behöver 
ha koll på. Ett professionellt tillvä-
gagångssätt inkluderar flera typer av 
aktiviteter. Låt oss nämna några. 

l �Broadcasting – att sända till 
många samtidigt. 
Seminarier, artiklar, nyhetsbrev 
etc.  

PRAKTISK JURIDIK

» 

SKILLNA-
DEN LIGGER 
SNARAST I 

HUR VI FÖR-
PACKAR OSS, 
HUR VI KOM-
MUNICERAR 
OCH BYGGER 
RELATIONER. 

VÅGA SÄR-
SKILJA ER 

OCH VARA PÅ 
ETT PERSON-

LIGT SÄTT. 
VÅGA VARA 

TYDLIGA 
ÄVEN OM 

NI INTE ÄR 
UNIKA.
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Syftet är att synas, väcka intres-
se, hålla relationer vid liv och 
generera affärer och leads.

l  Courting – genomföra försälj-
ningsmöten, pitchar. 
När en befintlig eller ny klient 
är på gång med ett nytt upp-
drag, då uppvaktar vi, vi förbe-
reder oss väl och driver samta-
let i hamn på vårt genomtänkta 
sätt. Allt med fokus att få nöjda 
klienter och att bygga starka 
och långa relationer.

l  Superpleasing – säkerställa 
”överförtjusta” klienter. 
Det är först när klienter kän-
ner sig mer än nöjda, det vi kan 
kalla ”överförtjusta”, som de 
kommer att fortsätta köpa av 
dig och rekommendera dig till 
andra. 

l  Nurturing – odla relationen. 
Investera i relationen, intressera 
dig, regelbundet ha kontakt även 
om det inte är aktuellt med af-
fär just då, håll koll på bolaget, 
branschen. Ses över en lunch.

l  Listening – håll koll på markna-
den, din egen och era klienters. 
Sammanställ utveckling på 
marknaden, vad gör konkurren-
ter, vad händer trendmässigt. 
Se även utomlands, digitalise-
ring med mera. Utveckla och 
avveckla.

Alla ska inte jobba med alla ty-
perna av aktiviteter. Anpassa utifrån 
personlighet och styrkor. Alla be-
höver dock bidra för att säkerställa 
konkurrenskraft. Varje genomförd 
aktivitet ska ha ett tydligt syfte och 
mål. Följ upp aktiviteten, vad blev 
resultatet? Kortsiktigt och långsik-
tigt.

Många byråer fokuserar på de 
två första, broadcasting och cour-
ting, och glömmer de sista. Vill du 
utmärka dig kanske det är läge att 

satsa på de tre sista. Fokuserar vi på 
nya klienter satsar vi på broadcas-
ting och courting. Vill vi säkerställa 
fortsatta affärer hos befintliga lägger 
vi krutet på superpleasing och nur-
turing. De flesta verksamheter be-
höver satsa på både nybearbetning 
och relationsbyggande med befint-
liga för att må bra både kortsiktigt 
och långsiktigt. Tid till försäljning 
brukar nedprioriteras när verksam-
heten rullar på. När det blir sämre 
med uppdrag är det litet för sent att 
starta försäljningsarbete, för resulta-
tet brukar komma med fördröjning. 
Försäljning måste  planeras långsik-
tigt. Se till att jobba regelbundet. 
Gör en plan och följ den.

TIPS PÅ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Börja med att diskutera vilka ni är 
på marknaden.

Exempel på checkfrågor:
l  Vad står vi för och vad skiljer 

oss från ”andra”?
l  Vart är vi på väg, vilket är vårt 

övergripande mål?
l  Vilka är våra viktigaste konkur-

renter, hur arbetar de?
Diskutera vad ni ska göra både 

när det gäller befintliga och nya kli-
enter.

Exempel på checkfrågor:
l  Vilka klienter har vi, kan vi 

gruppera dem på ett tydligt 
sätt?

l  Ser vår klientmix bra ut på kort 
och lång sikt, vilka nya vill vi 
ha?

l  Vilka kvantitativa mål ställer vi 
upp på befintliga klienter samt 
nybearbetning?

l  Vilka aktiviteter behöver vi göra 
för att nå målen?

l  När, var och hur ska aktiviteter-
na genomföras?

Diskutera hur ni säkerställer att ni 
får rätt saker genomförda.

Exempel på effektivitetsfaktorer:
l  Bestäm en ”helig säljtid” och 

lägg in den i kalendern (till ex-
empel tisdagar kl. 9).

Då följer du upp ärenden, ringer, 
mejlar, bokar luncher, anmäler dig 
till nätverksträffar och seminarier 
etc. Du behöver till exempel se till 
att ha 1–2 externa luncher per vecka.

l  Följ upp dig själv, har du gjort 
det du tänkt? Gick det bra? Ska 
du ändra på något?

l  Jobba gärna ihop med någon 
– sätt litet lagom press på dig 
själv.

Börja inte för ambitiöst – utan se 
till att du faktiskt orkar göra vad du 
tänkt. Det får inte misslyckas, för då 
ger du gärna upp. Dela upp i han-
terbara ”tuggor”. Skruva hellre upp 
ambitionerna när du fått in en rutin. 
Säljarbete är ett långsiktigt arbete. 
Lägg ditt fokus på att genomföra 
planerade aktiviteter och fira när du 
gjort det. Själva säljresultatet kom-
mer på sikt, ge inte upp! När upp-
dragen kommer, fira igen! 

I försäljning kan man inte enbart 
göra det som är kul och känns lätt. 
Gör det du måste för att på sikt få 
jobba med det som du vill och tyck-
er är kul!

Att nätverka bör vara en del av 
din marknadsföring och kopplas till 
dina prioriterade aktiviteter. Om vi 
är överens om att mingel och nät-
verkande är marknadsföring och 
inte försäljning, brukar de flesta 
mingelmotståndarna känna sig lät-
tade och hitta en konstruktiv väg 
fram. Mingel och nätverkande är 
också förknippade med mängder av 
myter som kan kännas övermäkti-
ga att hantera. Låt oss fundera kring 
det vid ett annat tillfälle. 

Lycka till!
Ylva Kassander   

Affärspedagog/businesscoach 

PRAKTISK JURIDIK

I FÖR-
SÄLJNING 
KAN MAN 
INTE EN-

BART GÖRA 
DET SOM ÄR 

KUL OCH 
KÄNNS LÄTT. 
GÖR DET DU 
 MÅSTE FÖR 
ATT PÅ SIKT 

FÅ JOBBA 
MED DET SOM 
DU VILL OCH 
TYCKER ÄR 

KUL!
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Hur upplever du de dramatiska 
valen i USA?

– Det har förstås varit extra 
spännande för oss som bor i At-
lanta eftersom Georgia har spe-
lat en så viktig roll i både presi-
dentvalet och valet till senaten. 
Något som gjort särskilt intryck 
på mig är hur medierna har an-
vänts för att ifrågasatta USA:s 
demokratiska valsystem. Det 
har påståtts förekomma val-
fusk, och en strategi under val-
kampanjen har varit att få med-
borgarna att ifrågasätta om det 
ens är någon mening med att 
tillvarata sin grundlagsstadgade 
rätt att rösta när man inte kan 
lita på att systemet upprätthål-
ler demokratin. I samma anda 
som ”fake news” har detta varit 
en obehaglig utveckling, där ju-
rister fått ta stort ansvar för att 
människor ska förstå värdet av 
att utöva sin rösträtt. Kilpatrick 
Townsend har till exempel haft 
över 100 personer som har ar-
betat pro bono före och under 
valet med att bemanna hotlines 
och besvara samtal från väljare 
om var, när och hur de kan till-
varata sin rösträtt. Advokatbyrå-
er som biträtt president Trump 
i de rättsprocesser som inletts 
till följd av det påstått inkorrekta 
valresultatet har i sin tur hängts 
ut i media där man ifrågasatt by-
råernas grundvärden och ankla-
gat dem för att bidra till att un-
derminera USA:s demokrati.

– Den mest brännande frågan 
just nu skulle jag säga är valet av 
två senatorer i Georgia i januari. 

Resultatet blir avgörande för hu-
ruvida senaten kommer att sty-
ras av demokraterna eller repu-
blikanerna.

Hur påverkar presidentvalet ad-
vokatbranschen?

– Det talas om ett skifte i ad-
vokatbranschen. Efter omfattan-
de avreglering under Trumpad-
ministrationen förväntas Biden 
vända kursen och gå mot en 
striktare reglerad marknad. Ad-
vokatbyråerna förutspår därför 
en explosion av ärenden under 
Bidens presidentskap, som alltså 
förväntas leda till en mängd nya 
federala regleringar, vilket i sin 
tur kommer att leda till fler upp-
drag för advokater när klienter 

behöver vägledning genom den 
nya juridiska terrängen.

Joe Biden har liksom 25 av USA:s 
tidigare presidenter varit verk-
sam som advokat. Varför blir 
advokater så framgångsrika som 
politiker i USA?

– Jag tror att en anledning är 
att många av de jobb som gör 
kandidater kvalificerade till att 
bli president är juridiska eller åt-
minstone jobb som är relatera-
de till rättssystemet. Både Oba-
ma och Biden var till exempel 
senatorer och i den rollen hade 
de i uppdrag att utarbeta lagar. 
Det är en fördel för lagstiftare 
att känna till juridiken, särskilt 
med tanke på några av de unika 

och ofta komplicerade problem 
som federalismen resulterar i 
och som amerikanska lagstiftare 
måste ha i åtanke när de antar la-
gar. Ytterligare en anledning kan 
vara att juristerna har ett högt 
anseende bland väljarna. Slutli-
gen tror jag att amerikanska ad-
vokater ofta är skarpa retoriker 
efter att ha tränats i att presen-
tera sina case med dramaturgisk 
precision inför jury.

Är det vanligt att advokater som 
inte själva kandiderar till upp-
drag är engagerade politiskt?

– Min erfarenhet är att ame-
rikanska advokater ofta är poli-
tiskt aktiva, men det gäller så-
klart långtifrån alla. Jag tror att 
amerikanska advokater upp-
skattar vikten av samhällsenga-
gemang, både för klientutveck-
ling och för att ”ge tillbaka” till 
samhället, och många av de or-
ganisationer som advokater väl-
jer att ansluta sig till är politiska. 
Jag blev positivt överraskad av 
den utbredda pro bono-kulturen 
i det amerikanska rättssystemet 
och att många lokala advokat-
samfund kräver att advokater 
utför minst 50 timmars juridis-
ka tjänster gratis per år.

Advokater tar ansvar för att 
rösträtten tillvaratas i Georgia

KILPATRICK TOWNSEND 
HAR TILL EXEMPEL HAFT 
ÖVER 100 PERSONER SOM 
HAR ARBETAT PRO BONO 

FÖRE OCH UNDER 
VALET MED ATT BEMANNA 
HOTLINES OCH BESVARA 
SAMTAL FRÅN VÄLJARE 
OM VAR, NÄR OCH HUR 

DE KAN TILLVARATA 
SIN RÖSTRÄTT.

MÅNADENS ADVOKAT

EMILIA STRÖMBERG
Sedan ett år arbetar Emilia 
Strömberg som advokat i USA på 
Kilpatrick Townsends huvudkon-
tor i Atlanta, Georgia, med kom-
mersiella entreprenadtvister och 
med compliance inom offentligt 
upphandlade kontrakt.
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Nya uppdrag och priser
l Hayaat Ibrahim 
har utsetts till 
tillförordnad ge-
neralsekreterare 
för Institutet Mot 
Mutor under Natali Engstam 
Phaléns föräldraledighet med 
start den 26 oktober 2020. 
Hayaat kommer närmast från 
Advokatfirman Vinge.

l Mats Svensson har utsetts 
till överåklagare för resnings-
ärenden vid Åklagarmyndig-
heten. Mats Svensson kommer 
närmast från en tjänst som 
överåklagare och chef på Ut-
vecklingscentrum Malmö.

l Michael Erliksson, tidigare 
chefsjurist på Försäkrings-
kassan, är ny rättschef på 
Skatteverket. Han efterträder 
Gunilla Hedwall som nyligen 
tagit rättschefsrollen på Polis-
myndigheten.

l Pernilla Rendahl har utsetts 
till professor i skatterätt vid 
juridiska institutionen, Göte-
borgs universitet.

l Jerker Kjellander är ny 
del ägare på Vinges kontor i 
Skåne. 

l Filippa Wallin,  Mikael Mell-
berg, Annika Andersson, Nils 
Lundgren, Moritz Veller, Jan 
Berg och Alexander Tham är 
alla nya delägare i advokatfir-
man Lindahl. 

l Jur. kand. Ingrid Uggla 
tilldelas von Materns pre-
mium 2020. Hon får det för 
sina viktiga bidrag för såväl 
akademin som rättspolitiskt 
inom bostadsrättsjuridiken. 
von Materns premium utdelas 
av fakultetsnämnden vid juri-
diska fakulteten vid Uppsala 
universitet. 

l Professor Håkan Andersson 
får Kungl. Vetenskaps-Socie-
tetens Thuréuspris 2020 inom 
den historisk-arkeologiska 
klassen. Han får priset för ett 
”förtjänstfullt och omfattande 
författarskap inom rättsveten-
skapen, särskilt hans monu-
mentala trilogi inom det ska-
deståndsrättsliga området”.

Många vill bli jurister
Två juristutbildningar toppar listan över de mest sökta 
yrkesprogrammen när antagningen inför våren 2021 nu 
är avslutad. Juristprogrammet vid Stockholms universitet 
är den utbildning som fått flest förstahandssökande (1 715 
personer), följt av juristprogrammet vid Lunds universitet 
(1 408 personer). Även i Uppsala var juristprogrammet det 
mest sökta, med 1 002 förstahandssökande. 

Också bland de fristående kurserna var juridiska kurser 
mycket populära. 

Uppsats om fysisk planering prisades
Juristen Andrea Hansen har tilldelats advokatfirman Foy-
ens uppsatsstipendium i miljörätt för uppsatsen ”Miljöhän-
syn inom fysisk planering”. Andrea har studerat och avlagt 
sin juristexamen vid Göteborgs universitet.

Motiveringen lyder: ”I uppsatsen Miljöhänsyn inom 
fysisk planering tar sig Andrea Hansen an en angelägen 
fråga inom miljörätten. En integrering av miljöfrågor i 
den fysiska planeringen är en förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. Uppsatsen har tydliga och intressanta 
frågeställningar som anknyter till de relevanta brister som 
identifierats i uppsatsens problembeskrivning. Frågorna 
besvaras dessutom på ett metodiskt förankrat sätt. Därtill 
är uppsatsen välskriven, pedagogisk och innehåller intres-
santa resultat.”

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa 
uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt och 
miljörätt på 15 000 kr vardera.

Pris till praktisk marknadsrätt 
Åsa Hellstadius, juris doktor och docent i 
civilrätt samt verksam i Vinges IP-grupp, 
har av Sveriges Marknadsförbund tilldelats 
hederspris för sin bok ”Immaterialrätt och 
marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv” i 
utmärkelsen Årets marknadsföringsbok.

Motiveringen lyder: ”Författaren beskri-
ver på ett relevant och lättillgängligt sätt 
immaterialrätt, marknadsföringsrätt och 
konkurrensrätt. Med tydliga exempel gör 
författaren den juridiska delen av mark-
nadsföringen synlig för alla som arbetar 
inom skrået.  Boken är välskriven och peda-
gogiskt upplagd och juryn rekommenderar 
boken till alla som bättre vill förstå det juri-
diska perspektivet inom marknadsföringen.”

Eskilstuna får ny tingsrätt 
Nu har arbetet inletts för att ska-
pa Eskilstunas nya tingsrätt, när 
det före detta Myntverket byggs 
om och till. Enligt byggföretaget 
Stenvalvet, som står för byg-
gandet, ska utformningen av till-

byggnaden bryta mot den övriga 
byggnaden och plocka upp inslag 
av metall som återfinns i den 
befintliga byggnaden. Miljön kring 
fastigheten kommer att erbjuda 
sittplatser och grönytor. 

Byggnaden ska efter om- och 
tillbyggnad inrymma ett 50-tal 
arbetsplatser och fem förhand-
lingssalar, varav två med förhöjd 
säkerhet. Tingsrätten ska vara 
färdigställd under 2022.

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

Stockholms universitet är populärt.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Barnkonventionen i praktiken : 
rättsliga utmaningar och möj-
ligheter / Karin Åhman, Pernil-
la Leviner och Kavot Zillén, red. 
(Norstedts juridik. 386 s.)

Björkdahl, Erika P.: Hyra, arrende 
och bostadsrätt (2. uppl. Iustus. 
360 s.)

Emblad, Patrik: Det civilrättsliga 
i svensk inkomstskatterätt 
(Juridiska institutionen, Han-

delshögskolan vid Göteborgs 
universitet. 569 s. Juridiska 
institutionens skriftserie / Han-
delshögskolan vid Göteborgs 
universitet ; 034. Diss. Göte-
borgs universitet, 2020)

Eriksson, Johan: I rättvisans 
tjänst : berättelser från mitt liv 
som advokat. (Bonnier. 293 s.) 

Hillert, Emilie: Verkställighets-
hinder : en praktisk handbok / 
Emilie Hillert, Viktoria Nyström 
(Norstedts juridik. 313 s.)

Holmquist, Rolf: Skatt och skatte-

brott (3. uppl. Norstedts juridik. 
216 s. Ekobrottsserien ; 1)

Julius, Håkan: Hyrestvister, ar-
rendetvister och bostadsrätts-
tvister : förfarandet i nämnder 
och hovrätt (2. uppl. Norstedts 
juridik. 419 s.)

Komparativ konstitutionell rätt / 
Anna Jonsson Cornell, red. 
(3. uppl. Iustus. 367 s.)

Lehrberg, Bert: Avtalsrättens 
grundelement. (3. uppl. Iusté. 
399 s.)

Lehrberg, Bert: Avtalstolkning 

: tolkning av avtal och andra 
rättshandlingar på förmögen-
hetsrättens område (9. uppl. 
Iusté. 375 s.)

Marton, Jan: IFRS – i teori och 
praktik / Jan Marton, Pernilla 
Lundqvist, Anna Karin Petters-
son (6. uppl. Sanoma utbild-
ning. 531 s.)

Offentligrättsliga principer / 
Lena Marcusson, red. (4. uppl. 
Iustus. 276 s.)

Personligt ansvar vid likvida-
tionsplikt, värdeöverföringar, 

 LÄSTIPS

Lærebog i erstatningsret
Författare: Bo von 
 Eyben, Helle Isager
Förlag: Djøf Forlag
Ny upplaga av bok i 
dansk skadestånds-
rätt som tidigare ut-
kommit i åtta uppla-
gor. Framställningen 
är bearbetad och 
aktualiserad med 
hänsyn till ny lag-
stiftning, rättspraxis 
och nytillkommen litteratur. Boken som ger 
en bred översikt över den utomobligatoriska 
skadeståndsrätten i Danmark vänder sig både 
till studenter vid universitet och högskola och 
till praktiskt verksamma jurister som behöver 
få en överblick och fördjupning inom rättsom-
rådet.  

Obligationsret. 1. del 
Författare: Torsten 
Iversen
Förlag: Djøf Forlag
Flerbandsverket 
Obligationsret ger 
en grundlig över-
sikt över gällande 
obligationsrätt och 
redogör för allmänna 
obligationsrättsliga 
principer i dansk rätt. 
Del 1 som kommit ut 
i en sjätte utgåva är kraftigt omarbetad och 
uppdaterad med ny lagstiftning, rättspraxis 
och litteratur. Verket är baserat på de böcker 
som ursprungligen gavs ut av professor Bern-
hard Gomard i början av 1980-talet. 

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
 INFO OM BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER Biblioteket är tills vidare stängt för besö-kare med anledning av smittspridningen och Folkhälsomyndighetens rekommen-dationer. Kontrollera gärna aktuella öp-pettider på bibliotekets hemsida eftersom situationen snabbt kan ändras. Det går bra att beställa material från biblioteket samt hämta och lämna böcker via receptionen. Du är alltid välkommen att höra av dig på telefon eller via mejl.

 SCANDINAVIAN STUDIES IN LAW

Investigation and prosecution in Scandinavia 
of international crimes (vol. 66).
Den senast utgivna volymen i serien Scandi-
navian studies in law (Sc.St.L.) innehåller ett 
tjugotal uppsatser om utredning och lagföring 
av internationella brott i Sverige. Med inter-
nationella brott avses folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser – brott 
som i första hand ska utredas av nationella 
domstolar. Lagföring enligt de nationella rätts-
ordningarna har dock blivit föga uppmärksam-
mat inom den juridiska litteraturen. Antologin 
behandlar bland annat allmänna principer och 
straffrättsliga frågor, internationella brott, 
processuella frågor och en komparativ utblick 
mot våra grannländer. Artiklarna är skrivna av 
akademiker från Sverige, Danmark, Norge och 
Finland under redaktion av Lydia Lundstedt. 
På Sc.St.L:s webbsida hittar man informa-
tion om denna och tidigare utgivna volymer i 
serien.

 AVHANDLING

Advokat disputerar med fastighetsrättslig 
avhandling
Den 11 december disputerar advokat Amelia 
Krzymowska vid Uppsala universitet på av-
handlingen ”Servitut: en civil- och offentlig-
rättslig bruksrätt”, en studie som fokuserar på 
de gränsdragningsfrågor och intresseavväg-
ningar som uppstår inom servitutsrätten.

 RAPPORT

Tjugofem år av Europarätt i Sverige
Svenska institutet för Europapolitiska studier, 
SIEPS, uppmärksammar att Sverige år 2020 
har varit medlem av Europeiska unionen i 
25 år genom en serie rapporter som belyser 
medlemskapets effekter på olika områden. 
I rapporten ”Tjugofem år av Europarätt i 
Sverige” (2020:5) beskriver forskarna Jane 
Reichel och Karin Åhman hur genomgripande 
EU-medlemskapet har påverkat det svenska 
rättssystemet med fokus på lagstiftningspro-
cessen, lagstiftningens innehåll och rättstill- 
lämpningen. Alla rapporter går att läsa på 
SIEPS:s hemsida.

 BOK

The Energy Charter Treaty : 
a commentary av Kaj Hobér, 
Oxford Univ. Press, 2020 
Energistadgefördraget 
(Energy Charter Treaty, 
ECT) är ett handels- och 
investeringsavtal inom energisektorn som 
syftar till att främja långsiktigt internationellt 
samarbete på energiområdet. Boken är en 
artikel-för-artikel-kommentar till och analys 
av ECT:s fem fokusområden: investeringar och 
investeringsskydd, handel, transitering, ener-
gieffektivitet och miljöskydd samt tvistlösning. 
Fördragstexten inklusive bilagor är inklude-
rade sist i boken.

 REFERATSAMLING

Skadeståndsrättslig praxis om 
 kränkningsersättning
Brottsoffermyndigheten har publicerat en ny 
uppdaterad och omarbetad referatsamling 
som innehåller exempel på ersättningsnivåer 
för kränkning vid olika typer av brott. Publi-
kationen är uppdaterad med nya referat om 
bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga 
integritetsintrång och grovt förtal. Den ersät-
ter den förra upplagan från 2017 och går att 
läsa på Brottsoffermyndighetens webbplats.
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AKTUELLT

företrädaransvar samt skat-
tefrågor vid obestånd / Kent 
Löfgren, Kerstin Fagerberg, 
Anders Lagerstedt, Roger 
Persson Österman, Bo Svens-
son (7. uppl. Norstedts juridik. 
236 s.)

Sarnecki, Jerzy: Introduktion till 
kriminologi. 1, Brottslighetens 
omfattning, karaktär och orsa-

ker / Jerzy Sarnecki, Christof-
fer Carlsson (2. uppl. Student-
litteratur. 512 s.)

Stattin, Daniel: Takeover : om 
offentliga uppköpserbjudan-
den på aktiemarknaden enligt 
svensk rätt (3. uppl. Norstedts 
juridik. 728 s.) 

Tottie, Lars: Äktenskapsbalken : 
en kommentar / Lars Tottie, Ör-

jan Teleman (4. uppl. Norstedts 
juridik. 569 s. Blå biblioteket)

Trafikkommentarer / Maria Ce-
der, Erik Olsson, Eva Römbo, 
Åsa Ståhl (10. uppl. Norstedts 
juridik. 904 s.)

Wallgren, Jan: Gode mannens 
ABC : handbok för gode män 
och förvaltare (4. uppl. Nor-
stedts juridik. 284 s.)

Victorin, Anders: Bostadsrätt 
med en översikt över koopera-
tiv hyresrätt / Anders Victorin, 
Jonny Flodin (5. uppl. Iustus. 
343 s.)

Wiberg, Malcolm: Medvetet le-
darskap : att förändra en före-
tagskultur (Ekerlids. 288 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Oberoende advokattillsyn 
central för rättsstaten
I webbtidningen Dagens Juridik 
den 21 oktober bemötte Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander en tidigare 
debattartikel av en åklagare den 
19 oktober, där denne föreslog att 
tillsynen av advokater ska läggas 
utanför Advokatsamfundet.

I sin replik underströk Mia 
Edwall Insulander att Advokat-
samfundets tillsyn över sam-
fundets ledamöter är förbunden 
med principen om ett oberoende 
advokatväsende i Sverige och 
en fråga av central betydelse för 
rättsstaten.

 PODD

Amerikansk politik 
ur advokatperspektiv
Podden Lawy-
er 2 Lawyer 
bjuder på 
fördjupning av 
aktuell ameri-
kansk politik 
ut ett advokatperspektiv. Värden 
J. Craig Williams är själv advokat, 
och talar i podden med olika ad-
vokater och akademiker.

Bland ämnena finns (förstås) 
presidentvalet ur en rad olika as-
pekter, men också olika rättsfall, 
liksom advokaters samhällsan-
svar och advokatetik.

Podden hittar du på nätverket 
Legal Talk Network, legaltalknet-
work.com.

Advokat Ola Åhman, delägare 
på Hannes Snellman, har böck-
er liggande överallt hemma.

Hinner du läsa något på fritiden?
– Alldeles för lite. I veckor-

na läser jag faktiskt sådant som 
inte har med arbetet att göra 
varje dag men det blir sällan 
några längre stunder och jag 
har inte tid att sträckläsa på 
helger, kvällar eller annan le-
dighet. Däremot har jag böck-
er liggande överallt hemma 
och jag bläddrar i dem utifrån 
vad jag känner för att läsa vid 
tillfället. Jag har alltid en hel 
packe böcker på nattduksbor-
det som jag har kommit olika 
långt i. Just nu är det What Gre-
at Paintings Say – from the Bay-
eux Tapestry to Diego Rivera 
– Volume 1 av Rose-Marie & 
Rainer Hagen, Den märkligaste 
boken i världen & andra myste-
rier av Daniel Rydén, Sapiens, a 
Brief History of Humankind av 
Yuval Noah Harari, The Medi-
ci av Mary Hollingsworth och 
Europe, the First 100 Million 
Years av Tim Flannery.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Facklitteratur utan tvekan. 
Jag har en tendens att bli över-
intresserad av olika saker. Det 
går i perioder där jag ganska 
ensidigt snöar in på olika äm-
nen. Det har bland annat och 
till exempel rört sig om mili-
tärhistoria, jakt- och viltvård, 
båt- och skeppsbyggnadstek-
nik. Under en sådan period 
konsumerar jag allt vetenskap-

ligt och populärvetenskapligt 
jag kommer över på området. 
Även de biografier och skönlit-
terära alster jag får för mig att 
läsa brukar ha en anstrykning 
av ämnet. Efter sådär sex, sju 
år har man kommit igenom det 
mesta och då brukar jag halka 
in på något nytt område och 
då blir uppmärksamhetsgra-
den för de tidigare intressena 
mer normal. Sedan ett par år 
känner jag stor entusiasm för 
Italien och just nu är det re-
nässansen och särskilt Florens 
som lockar. Facklitteratur och 
faktaböcker tillåter normalt att 
man läser dem på ett annat sätt 
än skönlitteratur vilket passar 
min tillvaro och läggning bättre 
– jag kan plocka upp dem när-
helst jag har tio minuter över 
och ändå få en massa spännan-
de information. Om jag börjar 
på en skönlitterär bok och se-
dan inte hinner läsa under någ-
ra dagar tappar jag lätt narra-

tiv och stämningsläge och kan 
inte bara kliva in i berättelsen 
igen. Då är startsträckan lång 
innan jag är tillbaka och med 
min lite otåliga läggning tar det 
emot att återuppta läsningen. 
Så upplever jag inte att det är 
med facklitteratur inom min 
intressesfär.

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet?

– Oj vilken svår fråga – men 
allting mätt och vägt undrar 
jag om det ändå inte måste bli 
Röde Orm av Frans G. Bengts-
son. Den läste jag första gången 
i elvaårsåldern och det är nog 
den boken som gjorde att jag 
därefter började läsa förhållan-
devis mycket – så i den mening-
en var den väldigt betydelse-
full. Den är ju skriven på lite 
speciell prosa och för mig som 
liten grabb var det nästan som 
att tyda runstenar. Det var ett 
fasligt slående i ordböcker och 
andra lexikon och mängder av 
frågor till mina föräldrar men 
en väldigt spännande saga. Sen 
blev det mycket vikingar och 
vikingatid i några år. Jag läste 
om den för ett tiotal år sedan. 
Den höll då också.

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

–Det skulle nog bli någon av 
Bombmannens testamente, Ers 
Majestäts olycklige Kurt eller 
Domardansen av advokatkol-
legorna Lena Ebervall och Per 
E. Samuelsson. De är väldigt 
välskrivna och underhållande 
”sannsagor”.

Röde Orm gjorde att jag började läsa mycket

BOKTIPSET: OLA ÅHMAN
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BAKGRUND
Advokatsamfundet har tagit del 
av en artikel publicerad i novem-
ber 2019. Rapporteringen avser 
att bolaget X ska ha använts för 
storskalig penningtvätt. Advokat 
A står som delgivningsbar per-
son för X. I artikeln anges föl-
jande:

Z-avslöjandet: Misstänkt 
penningtvättkund ägde 
bolag i xx
En av Z:s misstänkta penning-
tvättkunder har ägarintressen i 
en före detta teleoperatör i xxx. 
Företaget har hanterat belopp i 
100-miljonersklassen under tio 
års tid utan att ha vare sig an-
ställda eller verksamhet i Sverige.

Adressen till X, som företaget 
heter, går numera till en bokfö-
ringsbyrå i V-stad.

– Vi hade i uppgift att sköta 
den svenska bokföringen. Vi fick 
underlaget på engelska och sedan 
översatte vi till svenska, säger B 
som driver bokföringsbyrån hem-
ifrån tillsammans med sin fru.

X startades i xxxx 1999 under 
it-yran. Bolaget erbjöd telefoni 
via internet. Efter några år byt-
te det ägare, bakom dem fanns 
intressen från G-land. Verksam-
heten krympte, och 2005 fanns 

inga anställda kvar alls. Det var 
då bokföringsbyrån kom in i bil-
den.

– Vi blev väldigt förvånade 
när vi blev kontaktade. Samtalet 
skedde ju på engelska, och vi hade 
inte annonserat efter kunder. De 
hade hittat oss på Gula Sidorna, 
säger B. 

X finns med i en lista med näs-
tan 200 Z-kunder som kan miss-
tänkas för penningtvätt. Z-kun-
den heter C och är registrerad i 
Brittiska Jungfruöarna.

Transaktionslistor visar hur C 
har fört över pengar till ett bo-
lag i staten E via bankkonton i 
Baltikum. Mottagaren var kund 
i en bank som senare utreddes 
för penningtvätt. Betalningarna 
gjordes 2009.

Kopplingar till xx-härvan
Nu kan avslöjas att bolaget i sta-
ten E har kopplingar till det stora 
skattebedrägeriet i G-land, som 
avslöjades av xx 2008. xx fängs-
lades efter avslöjandet och dog i 
fängelset.

Men spåren från C leder oss 
också till X. Bolaget i Brittiska 
Jungfruöarna finns med i en kom-
plicerad ägarstruktur runt X, med 
fler skatteparadis involverade.

Och från 2008 och framåt hit-

tar vi belopp och tillgångar i 
100-miljonersklassen som inte 
förklaras i X:s redovisning. Om-
sättningen steg ett enda enskilt år, 
från 1,5 miljoner till 147 miljoner 
kronor 2008.

– Vi tog kontakt med revisorn 
och frågade, för vi ville ju inte att 
det skulle vara något skumrask. 
Men han sa att det var i sin ord-
ning, säger B. Men plötsligt fyll-
des X med pengar. Lån över 100 
miljoner vissa år, pengar som 
man satte på banken eller place-
rade kortfristigt.

– Pengarna kom från trading. 
Allt är fullständigt lagligt, säger 
D. Han är X:s enda ordinarie sty-
relseledamot, och har varit vd för 
X:s ägare under flera år, F i H-
land, ägt från G-land.

Han säger att de stora lånen 
som vi hittat i X kom från F, och 
att pengarna gick till ett svenskt 
bolag för att den ägaren skulle 
slippa betala skatt i både H-land 
och G-land.

D visar sig vara spindeln i nä-
tet i en komplicerad ägarstruktur. 

Flera ägarbolag avvecklade 
2016 blev det skotska bolaget S 
ägare till X, samtidigt som D re-
gistrerades som den som kontrol-
lerade S. Med som ägare fanns C, 
Z-kunden på listan, tillsammans 
med bolaget T.

D säger att upplägget var ett 
sätt att avveckla X. Nu är flera 
av ägarbolagen avvecklade, och 
de stora pengarna borta ur X i se-
naste årsredovisningen. Vart de 
har tagit vägen kan eller vill han 
inte svara på.

– Inga pengar har gått till mig, 
säger han.

Vår granskning har inte bevi-
sat verklig penningtvätt, vare sig 
i X eller i Z-kunden C. Men för 
att banken ska ha laglig skyldig-
het att undersöka kunders trans-
aktioner räcker det med att det 
finns frågetecken och misstankar.

Om Z har reagerat, får vi inte 
veta, eftersom banken inte kom-
menterar enskilda kunder. Z vill 
inte heller svara på frågor i en in-
tervju utan hänvisar till ett press-
meddelande där man skriver att 
man stärkt arbetet mot penning-
tvätt sedan 2008 och gjort sig av 
med 95 procent av kunderna på 
listan.

Bokföringsbyrån reagera-
de dock direkt när frågor ställ-
des kring det som kommit fram 
i granskningen.

– Vi har sagt upp X som kund. 
Det gjorde vi direkt när du hade 
pratat med mig i telefon. Vi har 
inte sett att det skulle vara något 
skumt men om det är det så vill vi 
inte svärta ner företaget, säger B.

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom 
in den 19 december 2019, be-
stritt att han har brutit mot god 
advokatsed och anfört bl.a. föl-
jande. 

Han blev första gången kon-
taktad av X under 2004. Bolaget 
behövde en delgivningsbar per-
son i Sverige, eftersom samtliga 
ledamöter i styrelsen var bosat-
ta utomlands och han accepte-
rade uppdraget att vara regist-
rerad delgivningsbar person. 

19 Advokat hade under lång tid biträtt ett i Sverige regist-
rerat bolag som delgivningsbar person och med andra 
olika bolagsrättsliga ärenden, utan att ha skaffat sig re-

levant information om bolaget och de bakomliggande förhållandena. 
Varning med straffavgift.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2020

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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Därefter kontaktades han 2007 
för biträde i ett ärende rörande 
betalningskrav mot Bolaget och 
under 2008 blev han på nytt an-
litad av Bolaget i en ny tvist om 
betalningskrav.

Från och med 2009 till och 
med 2016 har Advokatfirman an-
litats av Bolaget i elva ärenden. 
Utöver biträde i ytterligare en 
tvist om betalning 2010 har Ad-
vokatfirman biträtt Bolaget med 
att hos Notarius Publicus ordna 
apostillering och notarisering av 
årsredovisningar, stämmo- och 
styrelseprotokoll, registrerings-
bevis och bolagsordning. Vidare 
har Advokatfirman på uppdrag 
av Bolaget upprättat protokoll 
från årsstämma och från extra 
bolagsstämmor och styrelse-
möten i samband med byte av 
styrelse och avregistrering av 
bifirma.

Advokatfirmans och hans kon-
takter med Bolaget har sedan 
2007 skett via e-mail och tele-
fon med D, Bolagets revisor, den 
redovisningskonsult som nämns 
i den av Advokatsamfundet bi-
lagda artikeln och vid ett tillfälle 
med en jurist i G-land och han 
har tillsammans med en kolle-
ga även träffat D vid ett möte i 
Stockholm.

Efter 2016 har Advokatfirman 
inte biträtt Bolaget i något ären-
de förutom att han alltjämt är 
delgivningsbar person. Senaste 
kontakten med Bolaget var un-
der 2018 då D via mail informe-
rade om att Bolaget skulle lik-
videras.

När det gäller den artikel som 

Advokatsamfundet har bilagt 
sin skrivelse känner han till den 
bokföringsbyrå som nämns i ar-
tikeln och som ovan nämnts har 
han haft kontakt med B. Vidare 
känner han till D och företaget F, 
som har varit registrerad aktie-
ägare i Bolagets aktiebok. Under 
2014 skedde det en ägarföränd-
ring i Bolaget som han fick kän-
nedom om inför upprättandet av 
ett stämmoprotokoll för byte av 
styrelsesuppleant.

Han känner inte till C, S el-
ler T. De enda ägare till Bolaget 
som han har känt till är F och 
bolaget U, som uppgavs ha för-
värvat aktierna i Bolaget under 
2014, jfr. ovan. Han har inte haft 
insyn i Bolagets redovisning och 
har inte haft kännedom om någ-
ra transaktioner av pengar från 
eller till Bolaget. Inte heller kän-
ner han till några omständighe-
ter kring den skatteplanering 
hos den ägare från G-land som 
D uppger i artikeln.

Mot bakgrund av arten av de 
ärenden som Advokatfirman 
har utfört åt Bolaget har det 
inte uppkommit skäl att göra en 
fördjupad utredning om förhål-
landena kring Bolaget. Han har 
dock erhållit information från 
D om att Bolaget bedrev verk-
samhet inom IT och telefoni och 
han har uppfattat honom som 
Bolagets faktiske företrädare. 
Inte heller har han funnit skäl 
att ifrågasätta den information 
som han har fått. Som ovan an-
getts har han endast känt till att 
V och U har uppgivits vara äga-
re i Bolaget och han har uppfat-

tat D som företrädare för dessa 
företag.

Såvitt han kan minnas har han 
efter 2010 inte mottagit några 
handlingar för Bolagets räkning 
och han har inga anteckningar 
om detta. Med anledning av de 
uppgifter om Bolaget som han 
har fått genom den av Advo-
katsamfundet översända arti-
keln kommer han snarast begä-
ra kompletterande upplysningar 
från Bolaget om ägandet och 
verksamheten.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Vid sammanträde den 23 januari 
2020 beslutade Advokatsamfun-
dets styrelse att ta upp ett dis-
ciplinärende mot A. I samband 
med underrättelsen av beslutet 
bereddes A tillfälle att slutföra 
talan. 

I yttrande, som kom in den 
19 februari 2020, har A vidhållit 
vad han tidigare anfört och till-
lagt i huvudsak följande. 

Av Advokatsamfundets skri-
velser går det inte utläsa vad 
som eventuellt läggs honom till 
last, varför det är förenat med 
svårigheter att närmare anföra 
de omständigheter som är av be-
tydelse i ärendet. I det följande 
utgår han dock från att ärendet 
rör vidtagna kontroller i enlig-
het med lagstiftningen om åtgär-
der mot penningtvätt.

Som han anförde i sin skri-
velse daterad den 17 december 
2019 har uppdragen i huvud-
sak bestått i biträde vid apos-
tillering och notarisering av of-
fentliga handlingar hos Notarius 

Publicus och upprättande av vis-
sa protokollsutkast. Vidare har 
han tidigare biträtt bolaget i be-
talningstvister. Arten av upp-
dragen har, enligt hans mening, 
inte föranlett behov av närma-
re kontroller av förhållandena 
kring Bolaget.

Han kan så här i efterhand 
känna att han vid något tillfälle 
borde ha följt upp sitt uppdrag 
som delgivningsbar person för 
Bolaget. Detta med tanke på den 
långa tid som han innehade den 
funktionen, att han inte har någ-
ra anteckningar om att ha motta-
git några handlingar för Bolagets 
räkning sedan 2010 och att han 
sedan 2016 inte har utfört några 
uppdrag åt Bolaget.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Av utredningen framgår att A 
under lång tid har biträtt ett i 
Sverige registrerat bolag som 
delgivningsbar person och med 
andra olika bolagsrättsliga ären-
den, utan att ha skaffat sig rele-
vant information om bolaget och 
de bakomliggande förhållande-
na. Härigenom har han allvar-
ligt åsidosatt sina plikter som 
advokat.

Särskilda skäl att ålägga straff-
avgift föreligger.

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken och 
ålägger honom enligt 8 kap. 7 § 
tredje stycket rättegångsbalken 
att betala straffavgift till Ad-
vokatsamfundet med tiotusen 
(10 000) kr. ¶

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 6 NOVEMBER 2020

Fabian Bergström, Hestra Advokat-
byrå AB, Göteborg
Helena Bjälkemo, AG Advokat KB, 
Stockholm
Cecilia Cronqvist, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö
Daniel Drott, RosholmDell Advokat-
byrå AB, Helsingborg
Carl Druvefors, Advokat Eva Möller 
AB, Sollentuna
Elin Etéus, MAQS Advokatbyrå Gö-
teborg AB, Göteborg
Martin Forsstedt, Juristbyrån 
Forsstedt AB, Stockholm
Ali Gjerqek, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Martin Husberg, Trägårdh Advokat-
byrå AB, Malmö

Emma Karlsson, Öresund Advokat 
Malmö AB, Malmö
Natasha Klintebjer, Advokatfirman 
Bastling & Partners AB, Stockholm
Amanda Knutsson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Gustav Kyringer-Jurell, Wester-
berg & Partners Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Sara Larsson, Agenda Advokatbyrå 
AB, Uppsala
Emma Lindh, Fredersen Advokat-
byrå AB, Malmö
Andreas Magnusson, Advokat-
firman Wåhlin AB, Malmö
Michael Nevinson, AG Advokat KB, 
Stockholm
Lisa Rylander Resvik, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm

Joanna Romgard, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Madelene Lärfars Rystedt, 
Advokat firman Sylwan och Fenger-
Krog AB, Falun
Oscar Rådberg, Advokatfirman 
Devlet AB, Stockholm
Jenny Strandberg, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm
Karin Svensson, Lindskog 
 Malmström Advokatbyrå KB, 
 Stockholm
Veronica Uddsten, Synch Advokat 
AB, Stockholm
Martin Walkenfors, Centrum-
advokaterna Syd AB, Bromölla
Linn Wallander, LEGIO Advokat-
firma AB, Stockholm
Lena Rönnblad Westrup, Falken-
born Advokatbyrå AB, Stockholm

  NY LEDAMOT  
DEN 9 OKTOBER 2020 

Mattias Pettersson, Arenastadens 
Advokatfirma AB, Solna

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Sandra Beyer, Stockholm, 30 sep-
tember 2020
Per Borgblad, Stockholm, 1 okto-
ber 2020
Hans-Peter Brattberg, Falun, 
1 november 2020
Christina Brink, Malmö, 11 oktober 
2020

Mac Fallenius, Djursholm, 9 okto-
ber 2020
David Gräslund, Stockholm, 
2 november 2020
Kristin Heilborn, Stockholm, 
30 oktober 2020
Elin Hjort, Malmö, 23 oktober 2020
Annette Johansson, Ystad, 
31 oktober 2020
Mattias Lampe, Stockholm, 
6 november 2020
Pontus Luthman, Stockholm, 
30 oktober 2020
Sten Nilsson, Ronneby, 1 november 
2020
Hanna Reiding, Stockholm, 
31 oktober 2020
Elin Skeppstedt, Uppsala, 30 okto-
ber 2020
Niclas Tidare, Stockholm, 11 okto-
ber 2020
Anna Carbell Wetterberg, Vax-
holm, 1 november 2020

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Ronald Adolfsson, Stockholm, 
25 augusti 2020
Christer Elander, Göteborg, 20 april 
2020
Peter Haglund, Rimforsa, 6 oktober 
2020
Erik Melkersson, Kullavik, 8 juli 2020
Stefan Morin, Brantevik, 22 mars 
2020
Mats Waering, Stockholm, 16 sep-
tember 2020

PARASITEN
G Ö R A N  R I S E

ETT FALL FÖR ADVOK AT CARL B. L AMBERT
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IPARASITEN
G Ö R A N R I S E

T FALL FÖR ADVOK AT CARL B. L AMBERT

I

Lambert hade tackat nej att bistå församlingen på Costa 
del Sol att biträda medlemmarna för att få behålla sin 
karismatiske kyrkoherde som snart skulle visa sig vara  
en ulv i fårakläder.

Han hade istället åtagit sig uppdraget att biträda  
en klient som påstod att en advokatkollega i Nueva  
Andalucía förskingrat hans pengar.

Göran Rise advokat med femtio års verksamhet vet vad 
han skriver om. Parasiten är hans sjätte roman i serien 
om advokaten Carl B Lambert.

Parasiten utkommer i början på december.  
Beställ dit exemplar hos Bokus eller Adlibris.

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.

FÖRETAGET 
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR 

DET GÄLLER

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT 

VISA VAD VI GÅR FÖR. 

Snabba och säkra värderingar 
inom bl.a:
•LANTBRUK
•ENTREPRENADMASKINER
•SÅGVERK
•TRÄ- och METALLINDUSTRI
•TRYCKERIER
•INDUSTRIFASTIGHETER

Vi är Sveriges ledande 
auktionsfirma då det gäller 
nätkonkursauktioner. 
Redan ett 90-tal av 
Sveriges mest välkända 
advokater anlitar idag våra 
tjänster.

Namnlöst-6   1 2015-09-10   10:43

28 nya ledamöter
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Advisor247 AdvokatsystemAdvisor247 Advokatsystem
Hantera hela klientHantera hela klient
administrationenadministrationen

Branschens ledande webbsystem Branschens ledande webbsystem 
för lönsam, effektiv och systematisk för lönsam, effektiv och systematisk 
hantering.hantering.

08705 80 10 • info@advisorsoftit.se08705 80 10 • info@advisorsoftit.se

Få morgonFå morgon
dagens lösning dagens lösning 
idagidag

Boka demo påBoka demo på
advisorsoftit.seadvisorsoftit.se

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2020/1121 Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för 
att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från väl-
färdssystemen (SOU 2020:35)
R-2020/1213 Promemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, 
sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
R-2020/1217 Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
R-2020/1224 Betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistans-
ersättningen (SOU 2018:88)
R-2020/1272 Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myn-
diga vid allvarlig brottslighet
R-2020/1332 Promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och 
bygglagen (Ds 2020:19)
R-2020/1587 Betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp och 
vissa andra avtal (SOU 2020:51)
R-2020/1681 Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om el-
chockvapen
R-2020/1721 Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
R-2020/1921 Förslag om ändringar av Domstolsverkets föreskrifter om 
tidsspillan
R-2020/2008 Kompletterande promemoria till promemorian Dröjsmålsta-
lan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (dnr UD2020/04338/HI)
R-2020/2042 Förslaget till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av 
brott PMFS 2019:10 (FAP619-1)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se

REMISSÄRENDEN

SAMFUNDET

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

Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
530 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se

ADVOKAT PÅ NYTT: HELENA BJÄLKEMO

Elitlöpare rivstartar som partner
Helena Bjälkemo har åter-
inträtt i Advokatsamfundet 
efter sex år. Efter att ha varit 
chefsjurist på bolag har hon 
gått direkt in som partner på 
AG Advokat, med inriktning på 
kommersiell hyresrätt. Dess-
utom tränar hon på elitnivå.

Vilka idrotter ägnar 
du dig åt?

– Jag tävlar i löp-
ning och swimrun. 
Jag har alltid sprung-
it. Hade ett litet up-
pehåll från tävlandet 
under studietiden. 
Sedan min andra 
graviditet har jag sat-
sat lite hårdare igen. 

Vad är swimrun?
– I swimrun växlar 

man mellan löpning 
och simning flertalet 
gånger under ett och 
samma lopp, iklädd både våt-
dräkt och skor. Simningen sker 
i öppet vatten och löpningen 
i terräng. Det är riktigt tufft. 
Bra dagar tävlar man med na-
turen men ibland utsätter den 
en verkligen för prövningar.

Hur mycket tränar du?
– Jag tränar alla dagar, ibland 

två pass. Det blir ca 10 mil i 
veckan. Har jag löpvila sim-
mar jag eller kör styrka.

Vad betyder träningen för dig?
– Träningen är ett måste. 

Ett bra komplement till arbe-
tet. Det är min ventil. Jag be-
arbetar dagens händelser un-
der mina pass.  Låter tankarna 
få strömma fritt utan styrning. 
Det förebygger stress, gör att 

jag orkar mer och 
klarar av mina var-
dagsbestyr bättre. 
Sen är det ju nume-
ra bevisat att kon-
ditionsträning ger 
ökad intellektuell 
kapacitet.

Hur hinner du få ihop 
kvalificerat arbete 
och familjeliv med 
krävande träning?

– Prioritering, pla-
nering och ett väl-
digt pusslande. Jag 
tar hand om min tid. 
Försöker skapa en 

hållbar struktur för att kunna 
frigöra tid till det som skapar 
resultat. Sätter upp regler för 
när jag är nåbar och när jag be-
höver stänga ner för att kom-
ma in i ett flow eller ge plats 
för återhämtning.

Gör träningen dig till en bättre 
advokat?

– Jag hoppas det. En bättre 
och effektivare medmänniska 
i alla fall.

28 nya ledamöter
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om Stockholm Human 
Rights Award, ICC och Trump

varje år sedan 2009 delar Advokatsamfundet tillsammans 
med två andra organisationer ut Stockholm Human 
Rights Award. Årets pristagare skulle ha hyllats i slutet 
av november men så blev det inte; jag återkommer till 
det.

År 2017 gick priset till den internationella brottmåls-
domstolen (International Criminal Court, ICC). ICC 
etablerades 2002 som en internationell domstol för att 
lagföra enskilda personer som misstänks för folkmord, 
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i enlighet 
med den så kallade Romstadgan. Domstolen 
har sitt säte i Haag.

ICC:s främsta ansikte utåt är dess chefs-
åklagare, Fatou Bensouda. Hon härstam-
mar från Gambia och utsågs till chefsåkla-
gare 2012.

När vi delade ut 2017 års Stockholm Hu-
man Rights Award var Fatou Bensouda en 
av tre representanter för ICC vid priscere-
monin i Berwaldhallen och den efterföljan-
de middagen på samfundet. Priset mottogs 
ur kung Carl Gustafs hand.

I sitt tacktal berättade Fatou Bensou-
da att hon begärt att få öppna en 

formell utredning om påstådda 
krigsbrott i Afghanistan som be-
gåtts av amerikanska soldater 

och CIA-medarbetare. 
USA har valt att inte till-

träda Romstadgan, och man 
anser att domstolen saknar 
behörighet att utöva jurisdik-
tion över landets väpnade styrkor. Som 

några svenska folkrättsexperter visat i 
en debattartikel i Svenska Dagbladet 
den 23 september i år föreligger dock 
jurisdiktion om brott begåtts av till 
exempel amerikanska medborgare 

på afghanskt territorium eftersom 
Afghanistan har tillträtt Romstad-
gan.

i september i år beslutade USA 
– eller kanske rättare uttryckt: 
Trump – att införa sanktioner 
mot Fatou Bensouda och en av 
hennes medarbetare i enlig-
het med en så kallad executive 
order utfärdad av presiden-
ten i juni. Sanktioner riktas ju 
annars mot allehanda skur-
kar och tyranner, men nu 

angrep alltså världens mäktigaste stat en enskild dom-
stolstjänsteman för att hon gjorde sitt jobb. Som de fem 
folkrättsexperterna skriver i den ovan nämnda artikeln: 
”Trumpadministrationen har gjort sig skyldig till ett ex-
empellöst angrepp på en central del av den internatio-
nella rättsordningen” vilket är ”ägnat att med hot under-
gräva [domstolens] roll i världssamfundets strävan att 
bekämpa krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och 
folkmord.” 

I ljuset av hur Trump agerat i övrigt – nu senast ge-
nom att vägra erkänna sig besegrad av Joe 
Biden i presidentvalet – är det förvisso inte 
förvånande att han även i det här avseendet 
struntar i vedertagna normer och rättsstat-
liga principer. Men beteendet ska lyftas fram 
i ljuset, vilket känns extra angeläget för mig 
att göra när angreppet är direkt riktat mot 
en person vars gärning vi hyllat med Stock-
holm Human Rights Award.

icc fick alltså stockholm human rights award 2017. 
2020 års pris tilldelas Hina Jilani. Hon är en 
pakistansk advokat, förkämpe för demokra-
ti och aktivist för medborgerliga rättigheter. 
Hina Jilani grundade 1980 den första advo-
katfirman i Pakistan med enbart kvinnor för 
att tillhandahålla rättslig hjälp till kvinnor. 
Samma år grundade hon också Womens Ac-
tion Forum, en kampanjgrupp som föresprå-
kade kvinnors rättigheter och utmanade de 
diskriminerande lagar som hon hade växt 
upp med.

Tanken var att dela ut priset till Hina Jilani vid en ce-
remoni i Stockholm den 30 november, men pandemin 
har tyvärr gjort det omöjligt att genomföra ceremonin 
på det sätt som var tänkt.

avslutningsvis: När jag skriver detta i slutet av november 
har smittspridningen tagit ny fart. Allt – inte bara vår 
prisceremoni – ställs in eller flyttas till digital form. Pes-
simismen breder på nytt ut sig. Det är nog tyvärr så att 
pandemin kommer att prägla vårt liv under 2021 också. 
Om ens det räcker.

Det är dystert.

I LJUSET AV HUR 
TRUMP AGERAT 

I ÖVRIGT […] 
ÄR DET FÖRVIS-

SO INTE FÖR-
VÅNANDE ATT 

HAN ÄVEN I DET 
HÄR AVSEEN-

DET STRUNTAR 
I VEDERTAGNA 
NORMER OCH 

RÄTTSSTATLIGA 
PRINCIPER.
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Här har du kardan!
Ibland behöver du en överenskommelse  
som är mer än ett fast handslag.
Avtalsguiden ger dig experternas bästa  
råd om hur du skapar ett tryggt och  
högkvalitativt avtal. 

nj.se/avtalsguiden


