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REDAKTIONEN

på en redaktion liksom i de flesta företag och organisationer finns 
det vissa återkommande arbetsuppgifter, som tillhör de nöd-
vändiga men kanske inte de mest lustfyllda. En sådan är de 
återkommande upphandlingarna av olika tjänster. Uppdrag 
som måste göras för att förnya och säkra att de konsulter och 
tjänster som köps in är de mest prisvärda och håller bästa 
möjliga kvalitet.

Hösten 2020 var det dags att upphandla tryckningen av 
tidskriften Advokaten. När upphandlingen var färdig stod 
det klart att tidskriften Advokaten för första gången på 
många år, och efter flera omgångar av upphandlingar un-
der åren, byter tryckeri till företaget Åtta.45 i Järfälla utan-
för Stockholm. Ett modernt tryckeri med stor kapacitet och 
tydlig miljö- och klimatprofil. Åtta.45 tryckeri är det första 
tryckeriet i Sverige som blev licensierat av Svanen och har li-
censnummer 1.

i och med bytet av tryckeri är tidskriften Advokaten från och 
med nr 1 i år klimatkompenserad. I korthet innebär det att 
klimatpåverkan har räknats ut med hjälp av ett verktyg som 
heter ClimateCalc och sedan kompenserat med utsläppsrät-
ter från South Pole. Beräkningsverktyget ger exakt informa-
tion om klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. South Pole 
har utvecklat över 700 klimatprojekt inom förnybar energi, 
skogsbruk, jordbruk och industri. Det innebär att vi i priset 
för tryckningen också köper utsläppsrätter kopplade till ett 
kraftverksprojekt i Indonesien, som utvinner geotermisk en-
ergi. Kraftverket producerar el från den vulkaniska berggrun-
den enligt samma metod som kraftverken på Island använder. 
Övriga energileverantörer i regionen utgörs av kolkraftverk. 

Utvecklingen går med andra ord framåt. Trevlig läsning!

Tom Knutson
Chefredaktör 

Advokaten –  nu
klimatkompenserad
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

nyligen skedde en symbolisk endagsstrejk i Polen då flera 
oberoende mediers webbplatser ersatte sin vanliga rap-
portering med en svart förstasida. Strejken skedde i pro-
test mot en ny reklamskatt som de anser hotar Polens 
oberoende medier.

I höstas träffade jag och samfundets ordförande 
Christer Danielsson den polska demokratiombudsman-
nen Adam Bodnar. Han var mycket bekym-
rad över utvecklingen i Polen. Vi pratade 
bland annat om hur den polska regeringen 
infört förändringar i sitt rättssystem genom 
att sänka pensionsåldern för domare med 
omedelbar verkan för att sedan ge parla-
mentet och justitieministern ökad makt att 
tillsätta och avskeda domare. Ändringarna 
strider mot de krav på ett oberoende dom-

stolsväsende som är grundläggande i en 
rättsstat. 

Om man inför en ny reklam-
skatt i Polen, som negativt kan 

påverka fria mediers obe-
roende rapportering, sker 
ytterligare en förändring 
som riskerar att urholka 

de principer som måste 
gälla i en demokratisk 
rättsstat. Oberoende 
och fria medier är nöd-

vändiga i en levande demokrati så 
att makten kan granskas. Adam Bod-

nar uttrycker i en intervju med DN 
att Polen rör sig alltmer mot en 

”konkurrerande auktorita-
rism” och att det viktigaste 
är att ”göra allmänheten 
medveten om de demokra-
tiska institutionerna”.

den senaste tiden har ock-
så Advokatsamfundets 
oberoende ifrågasatts 
från vissa håll. I ljuset 
av de fall som på se-
nare tid uppmärksam-
mats om advokater 
som påstås ha brutit 
mot advokat etiska 
regler och i vissa fall 

mot lag, vill man dra 
slutsatserna att tillsy-

nen och licensieringen av advokater bör ske av en stat-
lig myndighet. I den debatten bör emellertid två saker 
förtydligas: 1. När anmälningar kommer in till disciplin-
nämnden (som består av åtta advokater samt tre offent-
liga representanter utsedda av regeringen) måste de 
prövas i laga ordning på ett rättssäkert sätt innan man 
kan konstatera om och i så fall på vilket sätt en advokat 

har brutit mot advokatetiska regler. 2. Skälet 
till att Advokatsamfundet självständigt prö-
var vilka som ska antas som ledamöter samt 
utövar tillsyn, främst genom disciplinnämn-
den, är att advokater måste ha ett oberoen-
de gentemot staten. 

Min uppfattning är att det, i tider av ifrå-
gasättande och snabba slutsatser, är ange-
läget att sprida kunskap om våra demokra-
tiska institutioner och betydelsen av dem. 
Advokater fyller en grundläggande och nöd-
vändig roll i vår demokratiska rättsstat. En 
fri och självständig advokatkår, som verkar 
enligt ett etiskt regelverk som utvecklats av 
ett oberoende advokatsamfund, är en vik-
tig del av rättssamhället och en förutsätt-
ning för att enskildas fri- och rättigheter ska 
kunna värnas. För att enskilda ska kunna fö-
reträdas av oberoende och självständiga ad-
vokater, till exempel gentemot staten, är det 
därför nödvändigt att Advokatsamfundet bi-

behåller sitt oberoende. 
Vi diskuterar gärna och låter oss ifrågasättas och 

granskas, men utgångspunkten måste vara att oberoen-
det fyller en viktig roll i vår demokratiska rättsstat. Det 
finns uppenbara likheter mellan fria oberoende medier 
som ska ha möjlighet att granska och advokatens upp-
drag som oberoende företrädare för sina klienter.

jag drar inga paralleller mellan utvecklingen i Polen och 
Sverige men Adam Bodnars roll och synpunkter, som fö-
reträdare för en oberoende institution i Polen, påminner 
om vikten av oberoende och vad det faktiskt innebär, 
även för vår rättsstat.

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

Oberoende

VI DISKUTERAR 
GÄRNA OCH 
LÅTER OSS 

IFRÅGASÄTTAS 
OCH GRANSKAS, 
MEN UTGÅNGS

PUNKTEN MÅSTE 
VARA ATT 

OBEROENDET 
FYLLER EN VIK
TIG ROLL I VÅR 

DEMOKRATISKA 
RÄTTSSTAT. 



En ledande byrå
inom byggsektorn.
Nu befäster vi den positionen med flera nya partners
och medarbetare. 
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Advokater, framför allt för-
svarare och rättsliga biträden, 
är i många fall tvungna att 
inställa sig fysiskt i domstolen 
eller hos myndigheter, trots 
coronapandemin. Nu uppmanar 
Advokatsamfundet domstolarna 
och myndigheterna att ordna 
en smittsäker och funktionell 
arbetsmiljö för att advokaterna 
ska kunna utföra sitt arbete. 

Sedan coronapandemins utbrott 
för drygt ett år sedan har många 
advokater kontaktat Advokat-
samfundet och berättat om att 
de utsätts för smittrisker i sitt 
arbete eller att arbetsmiljön är 
bristfällig på andra sätt. Det 
kan handla om förhör som hålls 
i allt för små lokaler, att det sak-
nas skyddsbarriärer för försva-
rare och rättsliga biträden eller 
att utrymmen för digitala möten 
saknar ytor för advokaternas do-
kument och arbetsredskap.

I slutet av januari sände Advo-
katsamfundets generalsekretera-
re Mia Edwall Insulander därför 
en skrivelse till cheferna för alla 
domstolar i Sverige samt till Po-
lismyndigheten, Kriminalvården 
och Migrationsverket om arbets-
förhållandena för advokater hos 
domstolar och andra myndighe-

ter under den pågående corona-
pandemin. I skrivelsen påtalar 
Advokatsamfundet att advoka-
ter med uppdrag som försvarare 
eller rättsliga biträden ofta har 
arbetsuppgifter som inte går att 
utföra på distans, utan att de är 
tvungna att inställa sig till dom-
stolssammanträden och förhör 
där kontakt med andra män-
niskor inte kan undvikas.

Advokatsamfundet framför 
i skrivelsen förhoppningen att 
myndigheterna ska visa förståel-
se för advokaternas arbetsmiljö 
när de fullgör sina biträdesupp-
drag och att myndigheterna ska 
beakta advokaternas synpunk-
ter i större utsträckning än i dag.

Flera myndigheter har svarat 
på Advokatsamfundets skrivel-
se. Polismyndigheten redovisar 
sitt arbete för att begränsa smitt-
spridningen, bland annat genom 
god hygien, tillräckliga avstånd 
och, när det är möjligt, genom 
att förhör hålls via telefon el-
ler på videolänk.  Även Krimi-
nalvården har infört särskilda 
rutiner för att minska smitt-
spridningen, däribland plexi-
glasskydd mellan besökare och 
intagen i besöksrummen eller 
skyddsutrustning till besökare.

advokatsamfundets skrivelse samt 
myndigheternas svar finns på 
Advokatsamfundets webbplats.

NYHETER

Viktigt att advokater 
får smittfri arbetsmiljö

Inte fel låsa in advokat i förvar
Migrationsverkets rutiner i för-
varet i Åstorp begränsade inte 
den intagnes rätt att träffa sitt 
offentliga biträde. Det fastslår 
JO, som samtidigt uppmanar 
Migrationsverket att ta fram 
nationella rutiner kring besök, 
gärna i samråd med Advokat-
samfundet. 

Ett offentligt biträde som besö-
ker sin klient i Migrationsver-

kets förvar i Åstorp får, enligt 
rutinerna, genomföra mötet med 
klienten i ett låst rum. Biträdet 
har tillgång till en telefon med 
larmfunktion.

En advokat anmälde förvarets 
rutiner till JO. Advokaten ansåg 
sig inte kunna godta inlåsningen, 
och hävdade därmed att rutiner-
na hindrade den frihetsberövade 
från att samråda med sitt biträde 
vid ett personligt möte.

JO delade inte advokatens 
bedömning, och fann inte skäl 
att kritisera Migrationsverket. 
Däremot finns det, enligt JO, 
anledning för verket att ta 
fram en nationell rutin för 
offentliga biträdens besök hos 
förvarstagna klienter. I det ar- 
betet kan det finnas skäl att 
samråda med exempelvis Sve-
riges advokatsamfund, skriver 
JO.

Barnets röst stärks 
i vårdnadstvister

Regeringen vill stärka 
barnets ställning i vård-
nadstvister. I en lagråds-

remiss föreslås därför flera refor-
mer som sammantagna ska öka 
barns delaktighet och förbättra 
barns möjligheter att göra sina 
röster hörda i processen. Lag-
rådsremissen innehåller också 
förslag som syftar till att skapa 
bättre förutsättningar för föräld-
rar att nå samförståndslösningar 
och stärka skyddet för barn som 
riskerar att fara illa.

I lagrådsremissen föreslås 
bland annat att barnets rätt till 
information och att komma till 
tals tydliggörs, att föräldrar 
som överväger en vårdnadstvist 
som huvudregel först måste 
delta i informationssamtal hos 
socialnämnden, att en tillfällig 
vårdnadshavare ska kunna utses 
till exempel i en situation där det 
förekommit dödligt våld inom 
familjen, samt att en tidsgräns 
på fyra månader införs för utred-
ningar om vårdnad, boende eller 
umgänge.

Lagen om informationssam- 
tal föreslås träda i kraft den 
1 januari 2022, medan kravet på 
deltagande i informationssamtal 
föreslås träda i kraft den 1 mars 
2022. I övrigt föreslås lagändring-
arna träda i kraft den 1 juli 2021.

Många advokater har kontaktat Advokatsamfundet och berättat om att de 
utsätts för smittrisker i sitt arbete.
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SKRIVELSE FRÅN ADVOKATSAMFUNDET

Akavia: För få 
jobbar hemifrån

Fortfarande är det för få 
akademiker och tjänste-
män som arbetar hem-

ifrån, trots rekommendationerna 
som en följd av covid-19. I en 
undersökning beställd av fackför-
bundet Akavia, som bland andra 
organiserar jurister, har man 
frågat personer verksamma i yr-
ken där hemarbete som regel är 
möjligt om i vilken utsträckning 
de arbetar hemifrån nu under 
pandemin. Bland akademiker och 
tjänstemän visar undersökningen 
att 56 procent ofta eller nästan 
alltid arbetar hemifrån. I höstas 
var siffran 42 procent. Akavias 
ordförande Lee Wermelin sam-
manfattar resultatet med att 
utvecklingen går åt rätt håll, men 
inte är tillräcklig. 
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NYHETER

Eva-Maj Mühlenbock föreslås bli ny ordförande 
Valberedningen har presenterat 
sitt förslag inför årets fullmäk-
tigemöte. Ny ordförande, efter 
avgående ordföranden Christer 
Danielsson, föreslås bli vice ord-
förande Eva-Maj Mühlenbock.

En enig valberedning föreslår 
nyval av Eva-Maj Mühlenbock 
till ordförande i Advokatsam-
fundets styrelse för tiden den 
1 juli 2021 – 30 juni 2023. Ny vice 
ordförande föreslås bli Petter 
Hetta. 

Nio styrelseledamöter ska väl-
jas vid fullmäktigemötet. Valbe-
redningen föreslår här omval av 

Åsa Erlandsson, Rebecka Lewis, 
Silvia Ingolfsdottir Åkermark, 
Kristoffer Ribbing, Pia Brink, 
Emil Andersson, Johanna Näs-
lund och Magnus Nedstrand 
samt nyval av Lisa Läntä, Piteå. 

I Advokatsamfundets disci-
plinnämnd löper inga mandat-
tider ut 2021. 

Valberedningen har, enligt 
protokollet från mötet, strävat 
efter att ha flera kandidater till 
respektive post i styrelsen samt 
att ha kandidater från olika verk-
samhetsområden, åldrar och kön 
för att möta det behov som finns 
i styrelsen.

Medlingskollegiet – nytt kollegium för advokater
Medlingskollegiet ska bli ett 
forum för advokater och biträ-
dande jurister med intresse för 
medling. Det nya advokatkol-
legiet håller sitt första möte, 
digitalt, i mars.

Medlingskollegiet 
ska omfatta intresse-
rade advokater och 
biträdande jurister 
i hela Sverige och i 
Advokatsamfundets 
utlandsavdelning, 
inom alla verksam-
hetsområden, famil-
jerätt, affärsjuridik 
och straffrätt.

– Syftet är att ska-
pa ett forum för ad-
vokater och biträdande jurister i 
hela landet för erfarenhetsutby-
te. Avsikten är att Medlingskol-
legiet ska samla inte bara med-
lare. Kollegiet ska omfatta alla 
som är medlare, vill arbeta som 
medlare, eller är verksamma 
som partsombud – eller bara är 
allmänt intresserade, säger ini-
tiativtagaren advokat Gert Nils-
son Eldrimner.

Enligt Gert Nilsson Eldrimner 
ska medlingskollegiets verksam-
het i princip vara digital.

– Om man vill skapa ett natio-
nellt forum är det mycket enk-
lare att göra det digitalt än att 
göra som förr, när man hade lo-
kalavdelningar.

Medlingskollegiet vill också 
engagera föredragshållare med 
betydande erfarenhet från den 
internationella arenan. Genom 
att verksamheten i huvudsak ska 
vara digital, blir det enklare än 

tidigare.
– Jag har arrange-

rat medlingssemina-
rier tidigare, men då 
behövde föreläsar-
na resa från England 
och USA. Det här 
blir ett mycket lätt-
are sätt att få hög-
kvalitativa föredrag, 
säger Gert Nilsson 
Eldrimner.

gert nilsson eldrimner

ser en stor potential för med-
ling som konfliktlösningsmetod 
i Sverige.

– Medling i kommersiella
tvister har stora fördelar jäm-
fört med domstol och skiljeför-

farande, som tar lång tid, kostar 
mycket och förstör affärsrelatio-
nerna, säger han.

enligt gert nilsson eldrimner är 
Sverige bland de länder som lig-
ger sist när det gäller att använ-
da medling, särskilt i kommer-
siella sammanhang. Han menar 
att advokatbyråer som arbetar 
med kommersiella tvister hit- 
tills inte har tagit medling på 
allvar, men han hoppas att både 
tvistande parter och deras om-
bud snart inser de stora förde-
larna med medling jämfört med 
tvist i domstol eller skiljeförfa-
rande.

– Medling förekommer en
del i familjerättstvister, men vi 
ligger 10–15 år efter Danmark, 
30 år efter England och 50 år 
efter USA. I England och USA 
är det mycket vanligt att advo-
kater är engagerade som med-
lare eller ombud i medling i 
alla typer av mål, men i Sverige 
gissar jag att det är högst ett 
hundratal advokater som någon 
gång har varit involverade, sä-
ger han.

medlingskollegiets första möte hålls 
online den 22 mars kl. 16.30. 
Den som är intresserad anmäler 
sig genom att ansöka om med-
lemskap i Medlingskollegiets 
Facebookgrupp: www.facebook.
com/groups/3783926694999330

Eva-Maj Mühlenbock.

Gert Nilsson Eldrimner.
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Domstolarna: stor 
ökning av antalet mål

Nästan en halv miljon 
nya mål kom under 2020 
in till landets domsto-

lar. Det är fler än någonsin och 
innebär en ökning med 5 procent 
jämfört med året innan. Under 
en femårsperiod har målantalet 
ökat med hela 27 procent. Migra-
tionsmålen står för en del av de 
senaste årens ökning, men även 
utan dem syns en ökning. Det 
visar årsredovisningen från Sve-
riges Domstolar. 

I årsredovisningen rapporteras 
också att användningen av video-
teknik ökat stort under året, vilket 
bidragit till att förhandlingar kun-
de genomföras trots pågående 
pandemi.

Kollegierna består av advokater 
som har gått samman för att 
tillsammans verka för frågor som 
ligger nära deras dagliga verk-
samhet. Sedan tidigare finns 11 
regionala kollegier för försvarare, 
för advokater verksamma inom 
familjerätt och migrationsrätt 
samt Rekonstruktör- och kon-
kursförvaltarkollegiet (REKON) 
som omfattar hela Sverige men i 
sin tur har 11 lokala kollegier.

ADVOKATKOLLEGIER

Färre skjutningar 
med Sluta skjut

Antalet skjutningar i 
Malmö minskade under 
perioden som pilotpro-

jektet Sluta skjut pågick, enligt en 
effektutvärdering genomförd av 
Malmö universitet på uppdrag av 
Brottsförebyggande rådet, Brå.

Utvärderingen visar att Malmö 
har haft en kontinuerligt nedåt-
gående trend när det gäller skjut-
ningar under de senaste åren 
jämfört med andra städer i Sve-
rige, men att det är svårt att sä-
kerställa statistiskt vilka faktorer 
som ligger bakom minskningen. 

Fel av polisen att 
använda Clearview

Polismyndigheten har 
inte följt brottsdatalagen 
då den använt Clearview 

AI för ansiktsigenkänning, konsta-
terar Integritetsskyddsmyndighe-
ten (IMY). Enligt IMY har Polismyn-
digheten brustit i flera avseenden 
i sitt personuppgiftsansvar vid 
användningen av appen. 

Polismyndigheten har behand-
lat biometriska uppgifter – som 
använts för ansiktsigenkänning 
– i strid med brottsdatalagen och
dessutom underlåtit att genom-
föra en konsekvensbedömning.
Därför ska myndigheten nu betala
en administrativ sanktionsavgift
på 2 500 000 kronor för överträ-
delserna av brottsdatalagen.

https://www.facebook.com/groups/3783926694999330
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Hur ser juristbranschen ut 
dryga tre år efter uppropet 
#medvilkenrätt? Det blir temat 
för årets Rakelkonferens, som 
liksom förra årets hålls digitalt. 
Även Advokatdagarna planeras 
sändas via skärm.

Coronapandemin håller i sig. 
Förra årets lyckade digitala Ra-
kel följs därför upp med en di-
gital konferens även i år, under 
eftermiddagen den 26 april. 

Huvudtalare blir Sveriges Ra-
dios vd Cilla Benkö i samtal med 
Mia Edwall Insulander om ledar-
skap och om hur Cilla Benkö gör 
för att leda ett radiobolag från 
1925 i en tid när digitalisering, 
globalisering och coronapande-
mi helt ritat om spelplanen.

Årets tema är ”Hur ser bran-
schen ut idag? Vad har hänt ef-
ter #medvilkenrätt och vad finns 
kvar att göra?” Detta ska disku-
teras vid ett panelsamtal lett av 
Advokatsamfundets vice ord-
förande Eva-Maj Mühlenbock.  
Nytt för i år är att konferens-
deltagarna kan delta i en del 
av samtalet, som blir interak-
tiv. Mer information och anmä-
lan finns på Advokatakademiens 
webbplats.

Förra året ställdes Advokat-
dagarna in på grund av pande-
min. I år kommer även de att 
hållas digitalt. Något program 
är ännu inte färdigt, men boka 

in den 11–12 november för årets 
stora konferenshändelse. Mer 
information om arrangemanget 
kommer här i tidningen och på 
webben.

Advokatdagarna och Rakel digitala

Advokatsamfundet vill ha tidsgräns för häktning
Efter politiska strider och 
förhandlingar föreslår justitie-
utskottet att det inte införs 
någon tidsgräns för häktning 
av vuxna. Ett märkligt förslag, 
anser Advokatsamfundet lik-
som andra remiss instanser. 

Det ursprungliga förslaget, som 
lades fram av Häktes- och res-
triktionsutredningen 2016 i be-
tänkandet Färre i häkte och 
minskad isolering (SOU 2016:52), 
innebar att vuxna normalt 
skulle få sitta häktade i högst 
sex månader. Advokatsamfundet 
var i sitt remissvar till utredning-
en positivt till en sexmånaders-
frist, och pekade bland annat 
på den kritik som riktats mot 
Sverige både nationellt och in-

ternationellt för långa häkt-
ningstider.

Utredningen resulterade i en 
proposition (prop. 2019/20:129), 
även den med ett förslag om en 
sex månaders tidsfrist. Justitie-
utskottet ändrade sedan denna 
gräns till nio månader, vilket kri-
tiserades av Advokatsamfundet 
samt en rad andra remissinstan-
ser. Även Lagrådet var kritiskt 
mot det nya förslaget.

Efter fortsatta politiska dis-
kussioner blev det klart att inte 
heller förslaget om en gräns på 
nio månader skulle få stöd av en 
majoritet i riksdagen. Utskottet 
presenterade därför det nu re-
mitterade förslaget om en tre-
månadersgräns för häktning 
av barn och unga, medan vux-

nas häktningstider förblir obe-
gränsade. Mot bakgrunden av 
den kritik som framförts redan 
när gränsen höjdes till nio må-
nader beskriver Advokatsam-
fundet i sitt remissvar förslaget 
som märkligt.

Advokatsamfundet tillstyrker 
däremot förslaget om att be-
gränsa den tillåtna häktningsti-
den för barn och ungdom upp 
till 18 års ålder till tre månader, 
men ifrågasätter förutsättning-
arna för att överskrida denna 
tidsgräns. 

Även JO förordar det ur-
sprungliga förslaget om en 
sexmånadersgräns för vuxna, 
liksom bland andra människo-
rättsorganisationen Civil Rights 
Defenders.

2020 sändes Rakelkonferensen digitalt från Advokatsamfundets kansli. Även 
i år blir konferensen digital.

150 miljoner kronor 
i sanktionsavgifter

Under förra året beslu-
tade Integritetsskydds-
myndigheten (IMY) om 

sanktionsavgifter på 150 miljoner 
kronor, framför allt riktade mot 
verksamheter som inte har följt 
dataskyddsförordningen, GDPR. 
Det framgår av myndighetens 
årsredovisning för 2020.

IMY inledde under året 52 till-
synsärenden och avslutade 53. 
Myndigheten fick också ta emot 
4 600 anmälningar om person-
uppgiftsincidenter samt 3 200 
klagomål från enskilda.
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Brottsoffermyndigheten: 
digital referatsamling
Brottsoffermyndighetens senaste 
referatsamling finns nu i digitalt 
format. En nyhet är att det går att 
söka bland referat och nya beslut. 
Dessutom är det möjligt att skriva 
ut enskilda referat och spara län-
kar. Den digitala referatsamlingen 
innehåller liksom den tryckta 
versionen ny praxis, bland annat 
för olovlig identitetsanvändning, 
olaga integritetsintrång och grovt 
förtal.

Hög belastning 
på åklagarna

Antalet inkomna ärenden 
till landets åklagare 
ökade under 2020 och 

arbetsbelastningen har på många 
håll varit hög. Det framgår av 
Åklagarmyndighetens årsredovis-
ning för det gångna året. Antalet 
misstankar om de mest resurs-
krävande brotten (mord och dråp, 
grov misshandel, sexualbrott, rån 
och allvarligare narkotikabrott) 
ökade förra året med 15 procent, 
att jämföra med genomsnittet på 
5 procent för samtliga brott. Ök-
ningen lämnar också avtryck i ett 
mycket stort antal häktade under 
året. Den enskilt största ökningen 
stod bidragsbrotten för, som 
ökade med hela 74 procent.

referatsamling.brottsoffermyndig-
heten.se
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Starka reaktioner på
uppgift om advokatläckor
Uppgifter om att två advokater 
läckt information till ett krimi-
nellt nätverk ledde till en het 
debatt om advokatetik. Nu höjs 
röster inom advokatkåren för 
högre straffavgifter, något som 
också utreds. 

I början av februari fick Advokat-
samfundet ta emot en disciplin-
anmälan mot de båda utpekade 
advokaterna från chefsåklagare 
Stefan Bergman och vice chefs-
åklagare Stefan Creutz. Ungefär 
samtidigt släppte tidningen Ex-
pressen uppgifterna om de båda 
advokaternas påstådda oetiska 
agerande och samarbete med ett 
kriminellt nätverk i Stockholm. 

Uppgifterna och disciplinan-
mälan fick mycket medial upp-
märksamhet, och diskuterades 
bland annat i SVT:s program 
Veckans brott. Advokatsam-
fundets generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander medverkade i 
programmet och kommenterade 
disciplinanmälningen:

– Vad som händer nu är att vi 
kommer att pröva det här nog-
grant och skyndsamt. Liksom 
med alla anmälningar som görs 
till disciplinnämnden skickar vi 
dem till de berörda advokaterna, 
så att de får tillfälle att yttra sig, 
sa hon, och underströk att det 
handlar om ett enskilt ärende 
som behöver prövas på ett nog-
grant och rättssäkert sätt. 

– Pratar vi generellt sett, och 
inte alls i det här ärendet, så är 
brott mot restriktioner och tyst-
nadsplikt mycket allvarliga brott 
mot advokatetiken, sa Mia Ed-
wall Insulander vidare i pro-
grammet.

Mia Edwall Insulander fick 
också kommentera ärendet i 
bland annat SVT:s morgonstu-
dio och i Expressen. 

Många advokater har reage-
rat kraftigt mot uppgifterna om 
att advokater ska ha brutit mot 
tystnadsplikten. Advokat Kristof-
fer Ståhl skrev i en debattartikel 
i Expressen att hans ”personli-
ga uppfattning är att vi omgåen-
de måste justera de disciplinära 
påföljder som kan utdömas mot 
advokater, huvudsakligen genom 
att höja maxbeloppet för straffav-
gift till kännbart belopp”. Krist-
offer Ståhl föreslog också att den 
straffavgift som kan utdömas ska 
höjas från dagens 50 000 kronor 
till som mest en miljon kronor.    

på twitter reagerade bland andra 
Advokatsamfundets förre ord-
förande Bengt Ivarsson starkt: 
”Om detta är korrekta uppgifter 
blir jag oerhört ledsen, arg och 
besviken. Sveriges advokater 
vill ha duktiga engagerade kol-
legor som kämpar för sina kli-
enter inom etikens ramar. Några 
få ska inte få förstöra för oss an-
dra”, skrev Ivarsson. 

I samband med rapporterna 
om de båda advokaterna publi-
cerade Dagens Nyheter också 
uppgifter om att polisen undan-
håller information från försva-
rare som de misstänker för att 
bryta mot tystnadsplikten. ”Vi 
har ju egentligen skyldighet att 
delge brottsmisstänkta så myck-
et information som möjligt tidigt 
i utredningen. Men om det finns 
en oro för läckage får man vara 
väldigt hård med vad man läm-
nar ut i början”, säger en icke 
namngiven polis i artikeln, som 
också berättar att polisen på oli-
ka sätt försöker kringgå miss-
tänktas fria advokatval. 

advokatsamfundets generalsekre-
terare Mia Edwall Insulander re-
gerade med förvåning på upp-
gifterna, och uppmanade poliser 
att anmäla advokater till Advo-
katsamfundet om det finns miss-
tankar om oegentligheter. 

Anmälan mot de båda advoka-
terna kommer att prövas av dis-
ciplinnämnden, men först ges de 
anmälda advokaterna möjlighet 
att yttra sig över anmälan. 

advokatsamfundets styrelse har ny-
ligen tillsatt en arbetsgrupp som 
ska utreda om den högsta straff-
avgiften bör höjas, för att bättre 
svara mot allvaret i de överträ-
delser som kan leda till en var-
ning.

Många unga utsätts 
för brott

Nästan hälften av alla 
elever i årskurs nio 
uppger att de under 

2019 utsatts för misshandel, hot, 
rån, sexualbrott eller stöldbrott, 
och var tredje ung (16–24 år) 
känner sig så otrygg i det egna 
bostadsområdet att de inte vågar 
gå ut ensamma på kvällarna. Det 
visar en analys som tagits fram 
av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF, och 
Barnombudsmannen. Analysen 
omfattar statistik från Brottsföre-
byggande rådet under åren 2015 
till 2020.

Mia Edwall Insulander medverkade i SVT:s program Veckans brott och kommenterade disciplinanmälningen mot de 
två advokaterna.

Åklagare satsar 
på ekorevisorer

Åklagarmyndigheten ska 
under våren anställa 
åtta åklagarrevisorer, 

meddelar myndigheten i ett 
pressmeddelande. Nyanställ-
ningarna beskrivs som ett led i 
arbetet med att komma åt pengar 
från kriminella personer. För när-
varande finns tio åklagarrevisorer 
i myndigheten, en styrka som nu 
alltså nästan fördubblas. 

Under 2020 ökade antalet finan-
siella utredningar med 13 procent 
jämfört med året innan. Antalet 
ärenden där åklagare yrkade att 
utbyte av brott ska förverkas 
ökade med 14 procent.

Snabbförfarande 
har fungerat bra
Justitiekanslern 
har i slutet av 
2020 granskat 
försöksverksam-
heten i norra 
Stockholm med 
ett snabbförfa-
rande i brottmål 
för unga lag-
överträdare. 
Slutsatsen blev att snabbförfa-
rande sammantaget fungerat väl. 
Enligt JK har framför allt polisens 
men också åklagarnas handlägg-
ning varit skyndsam. Däremot 
skulle domstolarna i större 
utsträckning kunna bidra till en 
snabbare brottmålsprocess för 
unga lagöverträdare.
Justitiekanslerns ärende 2020/5706

Mari 
Heidenborg.
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Nordiska företag blir inblan-
dade i allt fler internationella 
tvister. Och skiljeförfarande 
är favoritmetoden för att lösa 
dem, visar en rapport.

 Den finländsk-svenska 
advokatbyrån Roschier presen-
terade i februari sin årliga rap-
port Roschier Disputes Index. 
Rapporten visa att skilje för-
farande fortsätter att vara de 
nordiska storföretagens favorit-
metod för att lösa tvister, och att 
intresset till och med ökar. 

Diskretionen i förfarandet och 
dess effektivitet anges vara de 
viktigaste skälen att välja skil-
jeförfarande framför andra for-
mer av tvistlösning. Samtidigt 
finns det också en oro för att 

kostnaderna för internationella  
skiljeförfaranden blivit allt hö-
gre. 

Skiljeförfaranden sticker dock 
ut bland de så kallade alterna-
tiva konfliktlösningsmetoderna 
(ADR). Betydligt färre företag 
uppger att de använt medling 
eller andra alternativa metoder 
för att lösa konflikter. 

de medverkande bolagsjuristerna 
vittnar också om att storföreta-
gen blir inblandade i allt fler in-
ternationella tvister. Just under 
2020 bidrog även coronapande-
min till denna utveckling. En an-
nan trend är att allt fler av de 
intervjuade bolagsföreträdarna 
pekar på betydelsen av mångfald 
när de ska välja en advokatbyrå 

att hantera tvister och skiljeför-
faranden. 

Roschiers uppgifter får stöd 
av statistiken från Stockholms 
handelskammares skiljedomsin-
stitut, SCC. Generalsekreteraren 
Annette Magnusson uppger på 
institutets webbplats att antalet 
mål under 2020 var det näst hög-
sta i SCC:s historia. 

Undersökningen är genom-
förd i samarbete med under-
sökningsföretaget Kantar Sifo 
Prospera, och bygger på djupin-
tervjuer per telefon med chefs-
jurister och bolagsjurister vid 
Danmarks, Finlands, Norges 
och Sveriges största företag. 
299 företag ombads att delta och 
146 (49 procent) deltog. 
Roschier Disputes Index Report 2021

Ökat intresse för skilje-
förfaranden i Norden

ABA manar till vapenstopp
För att undvika att framtida 
protester blir till massakrer 
eller att väljare påverkas bör 
människor inte tillåtas att bära 
vapen vid offentliga byggnader 
och vallokaler, anser det ame-
rikanska advokatsamfundet, 
ABA.

I en resolution i slutet av febru-

ari uppmanade den amerikanska 
advokatorganisationen Ameri-
can Bar Associations fullmäkti-
ge lokala, delstatliga och fede-
rala myndigheter att förbjuda 
vapen vid offentliga byggnader 
och vallokaler. 

Resolution 111 antogs i spåren 
efter stormningen av Kapitolium 
i Washington och uppgifter om 

att valförrättare dödshotats. En-
ligt resolutionen bör enbart mi-
litär personal, poliser och säker-
hetspersonal få bära vapen i och 
omkring byggnader och vid mö-
ten där politiska debatter hålls 
eller där demokratiska val hålls. 

resolutionen antogs av ABA:s full-
mäktige med 321 röster mot 21. 

Tortyroffer utreds 
– polisen går fri

I stället för att straffa 
personer som torterar 
andra, använder myndig-

heterna i Belarus rättssystemet 
som ett vapen för att straffa dem 
som utsatts för tortyr. Det visar 
en rapport från Amnesty Interna-
tional. I rapporten skildrar Am-
nesty hur fredliga demonstranter 
har utsatts för massgripanden 
och torterats av polisen på olika 
sätt. När demonstranter anmält 
polisens övergrepp har myndig-
heterna i stället inlett brottsut-
redningar mot offren för polisens 
agerande. Enligt Amnesty utgör 
agerandet en del i strävan efter 
att tysta den opposition som vuxit 
sig allt starkare efter valet 2020.

Belarus: ”You are not 
Human Beings”

Beväpnade medlemmar av nationalgardet vaktar ett nyuppsatt staket efter stormningen av Kapitolium. 
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Frankrike lagstiftar 
mot separatism

Efter omfattande debatt 
har Frankrike nu antagit 
lagen till stöd för de 

republikanska principerna. Lagen 
innehåller bland annat regler 
som gör det svårare för föräldrar 
att få bedriva hemundervisning, 
förbud att sprida vissa hatiska 
budskap på nätet och krav på 
myndigheterna att de ska vara 
strikt religiöst neutrala. Även de 
religiösa samfunden påverkas 
och blir bland annat skyldiga att 
redovisa stora ekonomiska bi-
drag. Det blir dessutom brottsligt 
för läkare att utfärda så kallade 
oskuldsintyg.  

Källa: SVT

IBA fördömer 
kupp i Myanmar

Den internationella 
advokatorganisationen 
International Bar Asso-

ciation (IBA) och dess människo-
rättsinstitut (IBAHRI) fördömde i 
ett uttalande skarpt militärkup-
pen i Myanmar den 1 februari. 
Samtidigt som organisationerna 
beskrev kuppen och gripandet 
av den folkvalda ledaren Aung 
San Suu Kyi som orättfärdiga, 
pekade de också på den tidigare 
ledningens brott mot rohingy-
erna.
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Stängning av Guantánamolägret välkomnas
FN:s experter välkomnar att 
president Biden planerar att 
stänga fånglägret Guantánamo, 
men pekar också på behovet av 
ansvarsutkrävande för de över-
grepp som begåtts i lägret.

Uppgiften om att president Bi-
den planerar att stänga Guan-
tánamolägret under sin man-
datperiod kom från Vita husets 
presstalesperson Jen Psaki i 
februari, och bekräftades av alla 
företrädare för det nationella 
säkerhetsrådet. 

En rad människorättsexperter, 
knutna till FN:s högkommissarie 
för mänskliga rättigheter, upp-

manar nu Bidens administration 
att i sin planering för stängning-
en också ta upp frågan om an-
svarsutkrävande för de över-
grepp och den tortyr som ägt 
rum i lägret. 

”Vi betonar behovet av att 
vägra acceptera de policyer och 
det arbetssätt som ledde till att 
fängelset och militärtribunaler-
na skapades. På det viset kan vi 
undvika att upprepa dessa klara 
brott mot internationell rätt”, sä-
ger FN-experterna i ett uttalan-
de på högkommissariens webb-
plats. 

Experterna anser också att 
fångar som har berövats sina 

grundläggande fri- och rättighe-
ter och utsatts för tortyr bör få 
kompensation för detta. Det är 
därför viktigt att alla övergrepp 
utreds och att åtal väcks mot 
dem som begått övergreppen. 

omkring 40 fångar finns kvar i Gu-
antánamolägret, där de hållits i 
närmare 20 år utan rättslig pröv-
ning. Många av dem är i dag, 
enligt FN-experterna, äldre och 
sårbara efter den långa fången-
skapen, som också inneburit tor-
tyr och förnedrande behandling.

Redan president Barack Oba-
ma lovade att stänga Guantána-
mobasen, men utan att lyckas.

Dansk undersökning visar på behov av åtgärder
Sexuella trakasserier och sex-
ism är ett problem vid danska 
advokatbyråer. I en ny under-
sökning säger 15 procent av de 
svarande att de upplevt olika 
former av kränkningar.

Den danska branschorganisatio-
nen Danske Advokater inledde 
i oktober förra året en rad in-
satser mot sexism och sexuella 
trakasserier i advokatbranschen. 
En av dessa var en undersökning 
bland medarbetare vid advokat-

byråerna inom organisationen. 
Nu är resultaten klara. Bland de 
advokatbyråmedarbetare som 
svarat uppger knappt 15 procent 
att de har utsatts för sexism el-
ler sexuella trakasserier vid ett 
eller flera tillfällen. Trakasse-
rierna tar, enligt undersökning-
en, ofta formen av kommentarer 
med sexuella undertoner, sexis-
tiska skämt och oönskad berö-
ring, och märks ofta i samband 
med alkoholintag i olika sociala 
sammanhang. 

En arbetsgrupp inom Danske 
Advokater ska nu ta fram en väg-
ledning för advokatbyråer som 
vill motarbeta sexism och sexu-
ella trakasserier.  

undersökningen genomfördes av 
Danske Advokater tillsammans 
med advokatbyrån Djøf.

Frågorna ställdes till totalt 
10 500 personer inom advokat-
branschen. 2 668, eller 27 pro-
cent, av de tillfrågade valde att 
svara.

I Camp Justice i Guantánamolägret hålls den rättsliga prövningen av fångarna, i form av militärtribunaler.
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Antropolog studerar 
advokatbranschen

Hur ska advokatbran-
schen behålla de begå-
vade kvinnorna och öka 

andelen kvinnor i toppen? Det 
ska antropologen Pernille Slots 
Lysgaard försöka ta reda på i ett 
nytt, treårigt forskningsprojekt, 
rapporterar det danska advokat-
samfundet på sin webbplats.

Endast 14 procent av delägarna 
i Danmarks tio största advokat-
byråer är i dag kvinnor. Totalt är 
37 procent av de danska advoka-
terna kvinnor.

Europadomstolen: 
Frige Navalnyj

Aleksej Navalnyj bör 
genast släppas ur fäng-
else, eftersom hans liv 

är i fara, enligt ett interimistiskt 
beslut från Europadomstolen. 

Navalnyj lämnade i januari in 
ett klagomål mot Ryssland, sedan 
han fängslats direkt efter åter-
komsten till landet. Han begärde 
då också ett interimistiskt beslut. 
Europadomstolen vände sig till 
den ryska regeringen med ett 
antal frågor om hur man skyddar 
regimkritikern i fängelse. Svaren 
räckte uppenbarligen inte till för 
att lugna domstolen, som alltså 
kräver att Navalnyj ska släppas. 

Uppmaningen grundar sig på 
regel 39 i domstolens arbetsord-
ning, om interimistiska åtgärder. 
Beslutet påverkar inte den kom-
mande prövningen av Rysslands 
agerande gentemot Navalnyj.

IBAHRI kräver rättvis 
process i Rwanda

Den internationella 
advokatorganisationen 
IBA:s människorättsin-

stitut IBAHRI uppmanar Rwandas 
myndigheter att säkerställa att 
rättegången mot regimkritikern 
Paul Rusesabagina blir rättvis. 
Rusesabagina har hållits i förvar 
av polisen i Kigali sedan den 31 
augusti 2020. Paul Rusesabagina, 
som anklagas för en rad brott, 
däribland terrorism och samar-
bete med väpnade rebeller för att 
avsätta regeringen, uppger att 
han hållits med förbundna ögon 
och utan kontakt med omvärlden 
i flera dagar. 

SEXISM PÅ ADVOKATBYRÅER
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En ny e-tjänst med avancerade elektroniska underskrifter ska 
underlätta för parter och ombud att kommunicera med domstolarna. 

Men tjänsten får kritik från stora advokatbyråer, som anser 
att Domstolsverket skapar onödigt krångel. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER

F rån och med den första januari i år 
kan parter och ombud sköta det mesta 
av sin kommunikation med domsto-

larna digitalt. Nya regler i rättegångsbalken 
likställer så kallade avancerade elektro-
niska signaturer med en fysisk 
namnteckning, vilket gör att 
stämningsansökningar och rätte-
gångsfullmakter nu kan skickas i 
elektronisk form. Syftet med re-
formen är, enligt propositionen, 
att ”effektivisera verksamheten, 
att stärka rättssäkerheten och att 
ge god service till medborgarna”.

På Domstolsverket har de nya 
reglerna inneburit att nya teknis-
ka lösningar behövt tas fram un-
der kort tid för att domstolarna 
ska kunna ta emot de elektroniska doku-
menten. Arbetet inleddes under 2020, och 
den 11 januari kunde den nya e-tjänsten för 
elektronisk kommunikation med domstolen 
lanseras. 

Charlotte Driving, chefsjurist på Dom-
stolsverket, är positiv till reformen, som en-
ligt henne förbättrar den enskildes möjlig-
heter att komma i kontakt med domstolarna. 
Samtidigt har det naturligtvis varit en utma-
ning att, med den relativt korta tiden från det 
att lagstiftningen beslutades tills den trädde 
i kraft, hitta den bästa tekniska lösningen, 
påpekar Charlotte Driving.

BLIR KRÅNGLIGT
E-tjänsten kan användas av såväl parter som 
ombud. Användaren legitimerar sig med 
e-legitimation, exempelvis Bank-ID, och 
kan sedan välja mellan att lämna en ny an- 

sökan, att lämna handlingar i ett 
pågående mål eller att lämna 
in en fullmakt i ett pågående 
mål. 

I skrivande stund hade e-tjäns-
ten varit i drift i omkring en må-
nad. Och enligt Jan Josefsson, 
enhetschef vid Domstolsverkets 
enhet för digital mål- och ären-
dehantering, har Dom-
stolsverket huvud-
sakligen fått positiva 
reaktioner på den nya 

e-tjänsten. Flera ombud har dock 
önskat att tjänsten ska utvecklas, 
så att flera användare ska kun-
na signera en handling i e-tjäns-
ten och att det ska vara möjligt 
att betala ansökningsavgiften via 
faktura. 

En som dock inte är nöjd är ad-
vokat Johannes Färje, ansvarig för 
teknik och innovation på den affärsjuridiska 
advokatbyrån Cederquist.

– Idén med plattformen är jättebra, det är 
ett steg i rätt riktning och helt klart ett sätt 
att göra det enklare och skapa bättre möj-

ligheter till hantering av domstolsförfaran-
den, säger han.  

Problemet, menar Johannes Färje, är att 
Domstolsverket har låst sig vid en teknisk 
lösning och stängt dörren för andra sätt att 
skapa säkra elektroniska signaturer. 

– För att få tillgång till plattformen och de 
tjänster som finns där måste du använda dig 
av deras identifikationsverktyg, vilket i prak-
tiken begränsar användandet kraftigt för oss 
och våra klienter. Den som har ett annat sätt 
att uppnå samma nivå av avancerad elektro-
niskt signatur har ingen möjlighet att använ-
da tjänsterna, konstaterar han.

Cederquist har, precis som 
många andra av de stora affärs-
juridiska advokatbyråerna, in-
vesterat mycket i egna säkra sig-
naturlösningar. Dessa innebär 
att klienterna kan underteckna 
dokument – exempelvis en full-
makt – elektroniskt. Signaturlös-
ningarna lever som regel upp till 
kraven för avancerad elektronisk 
underskrift, i Cederquists fall till 
och med till den ännu högre ni-
vån, kvalificerad elektronisk un-

derskrift. 
Trots detta får inte advokatbyråerna 

skicka in sina elektroniskt undertecknade 
fullmakter eller stämningsansökningar via 
e-post till domstolarna. I stället måste klien-

E-tjänst
väcker känslor

DOMSTOLARNAS DIGITALISERING

Charlotte Driving.

Jan Josefsson.
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Vid årsskiftet ändrades lydelsen i delar av 
rättegångsbalken (bland annat i 12 kap. och 
33 kap.) för att möjliggöra en ökad användning 
av digital kommunikation i domstolarna. De 
nya reglerna innebär bland annat att:

l En stämningsansökan i tvistemål och an-
dra ansökningar enligt rättegångsbalken får 
göras digitalt. Ansökan ska i så fall skrivas un-
der med en avancerad elektronisk underskrift.

l Rättegångsfullmakter får utfärdas i digital 
form och skrivas under med en avancerad 
elektronisk underskrift.

l Ett ombud som är offentlig försvarare be-
höver inte ge in en fullmakt annat än om rätten 
anser att det behövs.

l Domstolsärenden får inledas digitalt, till 
exempel genom e-post.

Prop. 2019/20:189

LAGÄNDRINGEN

ten, om man vill använda sig av elektronisk 
kommunikation, gå in i domstolsverkets e-
tjänst, identifiera sig med e-legitimation, och 
skicka in fullmakten. Krångligt och ineffek-
tivt, anser Johannes Färje.

– Vi är ju ett servicebolag! Det ska vara lätt 
att jobba med oss. Inte ”det kommer en länk 

till en sida vi inte har någon kontroll över, 
där ska du logga in, följa nya instruktioner 
och ladda upp”. 

Resultatet blir, enligt honom, att Ceder-
quist och andra byråer troligen kommer att 
fortsätta skicka in handlingar i pappersform 
i stället. 

MÅSTE JOBBA PÅ BÅDA SPÅREN
Syftet med Domstolsverkets e-tjänst var 
naturligtvis inte att skapa krångel, snarare 
motsatsen. Bakgrunden till lagändringarna 
och e-tjänsten är EU:s förordning om elek-
tronisk identifikation och betrodda tjänster, 
eIDAS. FO

TO
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eIDAS i sig säger inget närmare om vilka 
lösningar medlemsstaterna ska välja för di-
gital kommunikation, utan förordningen är 
teknikneutral. Inte heller förarbetena preci-
serar vilken teknik som är den rätta. I propo-
sitionen (prop. 2019/20:189) konstateras att 
förutsättningarna för att ta emot olika teknis-
ka format ”beror […] till stor del 
på vilken teknisk lösning som 
väljs för det systemstöd som 
utvecklas”, och att detta inte är 
något som kan behandlas inom 
ramen för lagstiftningen.

Chefsjuristen Charlotte Dri-
ving känner till de affärsjuri-
diska byråernas kritik mot e-
tjänsten. 

– All verksamhetsutveckling 
måste prioriteras och det finns 
många behov och intressen som 
ska ställas mot varandra. I arbe-
tet ingår att se över möjlighe-
terna att vidareutveckla digital 
kommunikation i domstolspro-
cesserna, säger hon och fortsät-
ter: 

– Vi har prioriterat att få fram en e-tjänst 
nu till januari, och den tillgodoser många be-
hov. Tjänsten kommer vi att utveckla fram-
över, och vi tar löpande ställning till de behov 
och önskemål som framkommer, säger hon. 

Charlotte Driving påpekar också att de 
flesta handlingar inte har några krav på un-
derskrifter. Vanliga yttranden, begäran om 
anstånd och liknande kan därmed, precis 
som tidigare, skickas via e-post.

En anledning att Domstolsverket begrän-
sat sig till mottagande via den egna e-tjäns-
ten är, enligt Jan Josefsson, att det annars 
blir svårt för domstolarna att kontrollera 
de elektroniska underskrifterna. Kraven 
på avancerade elektroniska underskrifter 
är nämligen brett definierade, och det är 
upp till varje myndighet att kontrollera om 
de tjänster som används – och det finns 
många olika tjänster på marknaden – hål-
ler måttet. 

– Det kan med andra ord uppstå svårighe-
ter för domstolarna att validera underskrif-
ter som kommer från externa tjänster, om 
inte den externa motparten erbjuder en va-

lideringstjänst för ändamålet, förklarar Jan 
Josefsson. 

Johannes Färje har förståelse för proble-
men. Men hänvisningen till e-tjänsten som 
det enda godkända sättet att lämna in hand-
lingar strider mot lagen, menar han: 

– Det står inte i rättegångsbalken att en 
fullmakt måste laddas upp i 
Domstolsverkets elektroniska 
plattform, utan det står att man 
måste kunna kontrollera åter-
kallandet och man måste kun-
na kontrollera att det finns en 
avancerad elektronisk signatur. 
Då måste man som myndighet 
jobba på båda spåren oaktat de 
svårigheter som finns med att 
validera en avancerad elektro-
nisk signatur. 

FÖRBÄTTRINGAR FÖRESLÅS
En myndighet som, enligt Johan-
nes Färje, lyckats med just det, 
att följa flera spår, är Bolags-
verket. Myndigheten har byggt 

en e-tjänst, verksamt.se, men dessutom be-
hållit möjligheten att mejla in handlingar i så-
väl elektroniskt format som i pappersformat 
med bestyrkta kopior som är elektroniskt 
signerade. Nyligen medverkade Cederquist 
i den första helt digitala nyemis-
sionen, som sköttes via elektro-
niskt signerade handlingar som 
mejlades in till Bolagsverket. 

En skillnad mellan Bolagsverket 
och domstolarna är förstås att det 
förstnämnda är en enda myndig-
het, medan domstolarna är drygt 
70, som var och en ska kunna ve-
rifiera handlingar. Kravet på av-
ancerat elektroniskt signerade 
handlingar har dessutom funnits 
längre i aktiebolagslagen än i rät-
tegångsbalken. 

Trots det gissar Johannes Färje att dom-
stolarna så småningom kommer att tvingas 
ompröva sin inställning. 

– Förr eller senare kommer någon att läm-
na in en handling med en elektronisk signa-
tur, och stå på sig och kräva att få lämna den, 
säger han, och tillägger:

– Men som advokat är det ganska mag-
starkt att föreslå en lösning där man vet att 
domstolen är negativt inställd, och att göra 
en processfråga av huruvida stämningsan-
sökan har kommit in eller inte på grund av 
vilken signaturlösning som använts.

Enligt Charlotte Driving kommer Dom-
stolsverket nu att fortsätta arbetet med att 
digitalisera informationsflödet till och från 
domstolarna parallellt med att ge domsto-
larna stöd för att hantera mål och ärenden 
digitalt. 

– Det finns önskemål och behov som vi 
inte har kunnat tillgodose som vi redan vet 
om, och det lär komma nya önskemål, som vi 
får beakta i arbetet med att utveckla tjänsten 
vidare, säger hon. 

Utvecklingsarbetet kommer att ske i sam-
arbete med såväl domstolarna som externa 
intressenter, men någon närmare planering 
eller prioritering gällande de behov som ad-
vokatbyråerna lyfter finns ännu inte.

Jan Josefsson på Domstolsverket förklarar 
att det för närvarande inte finns några kon-
kreta planer på att införa system för veri-
fiering av elektroniskt signerade handlingar 
som parter och ombud har skickat via e-post, 
men att man noggrant följer utvecklingen, 
däribland det arbete som en pågående utred-
ning om betrodda tjänster bedriver. 

Den utredning Josefsson näm-
ner kom just i dagarna med sitt för-
sta delbetänkande, Vem kan man 
lita på? Enkel och ändamålsenlig 
användning av betrodda tjäns-
ter i den offentliga förvaltningen 
(SOU 2021:9). Utredningen kon-
staterar bland annat att många 
aktörer i förvaltningen upplever 
osäkerhet kring hanteringen av 
elektroniska underskrifter, och att 
det behövs stöd kring detta. 

Utredningen föreslår två insat-
ser för att underlätta för förvaltningen: dels 
att Post- och telestyrelsens lista över kvali-
ficerade betrodda tjänster ska utökas med 
avancerade elektroniska tjänster, dels att det 
ska skapas en nationell valideringstjänst för 
hela Myndighetssverige, där både svenska 
och utländska elektroniska underskrifter ska 
kunna kontrolleras. ¶

» 

”FÖRR ELLER 
SENARE KOM

MER NÅGON ATT 
LÄMNA IN EN 

HANDLING MED 
EN ELEKTRONISK 
SIGNATUR, OCH 
STÅ PÅ SIG OCH 
KRÄVA ATT FÅ 
LÄMNA DEN.” 

johannes färje

Enligt EU-förordningen nr 910/2014, förenklat kallad eIDAS, finns tre olika 
typer av elektroniska underskrifter.

En elektronisk underskrift är uppgifter i elektronisk form som används 
för att kontrollera att innehållet kommer från den som har undertecknat 
handlingen.

En avancerad elektronisk underskrift uppfyller dessutom följande krav:
l Den är uteslutande knuten till en undertecknare som kan identifieras 

genom den. 
l Den avancerade elektroniska underskriften är skapad på ett sådant sätt 

att undertecknaren har kontroll över den. 

l Ändringar i den avancerade elektroniska underskriften kan upptäckas.
En kvalificerad elektronisk underskrift tas fram med en form av krypte-

ring som görs med hjälp av en privat nyckel hos användaren. Mottagaren 
har en publik nyckel som bara kan användas för dekryptering, och kan kon-
trollera att avsändaren är den han eller hon utger sig för att vara.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet för kvalificerade elektroniska 
tjänster. På myndighetens webbplats finns en lista över de leverantörer som 
godkänts som kvalificerade i Sverige. För närvarande finns två företag på 
listan.  

Källa: Post- och telestyrelsen

ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER

Johannes Färje.
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PROCESSUELL PREKLUSION 
I PRAKTIKEN

”Kursmaterialet var excellent och den tydliga och konsekvent genomförda tanken att ge verkty-
gen. Det är bara tacka, bocka och hoppas att inte alltför många motpartsombud går kursen.”

”Fantastiskt bra. Perfekt avvägt mellan teori och praktik. Svårt att se att det kunde vara bättre.”

”Fin kombination av både översikt och djupdykning İ kursämnet. Föreläsare med förmåga att hålla 
bra tempo och skapa en trevlig kursstämning.”

Datum: 16 april 2021
Föreläsare: Oskar Gentele, advokat, Advokatfirman Cederquist KB 
och Mikael Pauli, hovrättsassessor och kansliråd, Regeringskansliet.

Välkommen!

Regler om processuell preklusion kan hindra en part från att göra nya påståenden, åberopa ny bevisning eller 
framställa nya yrkanden i en rättegång. Preklusionsreglerna kan alltså avgöra utgången av en tvistemålspro-
cess och är därför av central betydelse för alla som uppträder som rättegångsombud.

Syftet med denna kurs är att ge dels en teoretisk förståelse för de mest centrala preklusionsreglerna i RB, 
dels en praktisk verktygslåda för hur man som ombud – utan att behöva vara onödigt försiktig – undviker att  
drabbas av preklusion.
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Den halvråa  fladdermusen
”den som sa att en enda person inte kan förändra världen har 
aldrig ätit en fladdermus som inte var färdigkokt.” Det 
populära internetmemet från förra våren är byggt på 
stötande stereotyper, men det fångar insikten att en sam-
hällskatastrof kan börja med en enda individ.

Covid-19-pandemin började troligen inte på det sätt 
memet beskriver. Men det är tänkbart att den globala 
krisen kunde ha förhindrats av snabba åtgärder från någ-
ra modiga individer.

I Dagens Nyheter har författaren Ingrid Carlberg be-
rättat hur Alfred Nobel övervägde att instifta ett epide-
mipris när han hade blivit orolig över koleraepidemin 
1892. Priset skulle tilldelas ”den som först lyckas identi-
fiera en farlig smitta av epidemisk karaktär och göra den 
känd” så tidigt som möjligt, helst så att spridningen kun-
de stoppas, skrev Nobel.

Nobels epidemipris blev aldrig instiftat, men Carl-
berg anser att det borde finnas, och hon föreslår en för-
sta pristagare. Li Wenliang var ögonläkaren på ett sjuk-
hus i Wuhan i Kina som i slutet av december 2019 lade 
märke till sarsliknande symptom hos sju patienter som 
var anslutna till stadens marknad för levande djur. Han 
larmade omedelbart flera kolleger i en privat chattgrupp 
för kliniskt verksamma läkare. På grund av det blev han 
gripen av polisen, hotad och tvingad att be om ursäkt of-
fentligt för att ha ”stört den allmänna ordningen”. Dok-
tor Li dog av covid-19 några veckor senare.

teoretiska fysiker har föreslagit att det finns ett oändligt 
antal universum, så att varje kontrafaktiskt historiskt 
påstående kan vara sant någonstans. Jag tycker om att 
drömma om att Li i ett universum tog emot Nobels epi-
demipris ur kungens hand i december förra året och se-
dan satt bredvid kronprinsessan vid banketten. Och ing-
en av dem bar munskydd, för Lis snabba handling hade 
kvävt pandemin i dess linda.

Men som Fjodor Dostojevskij påminner oss är kärle-
ken i handling ”hård och skrämmande i jämförelse med 

kärleken i drömmar”. I det universum där vi lever är det 
mer sannolikt att visselblåsare och andra kritiska röster 
straffas än hedras.

Eller ibland bådadera, som i fallet med Edward Snow-
den, dataspecialisten som larmade världen om Amerikas 
övervakningssystem som avlyssnar och permanent lag-
rar telefon-, internet- och annan kommunikation från in-
divider och hela nationer. Precis som doktor Li försökte 
Snowden förhindra en katastrof – i Snowdens fall att en 
stats övervakningsapparat skulle bli så omfattande att 
härskare skulle kunna hitta och nedkämpa sina kritiker 
och därmed upprätthålla ett bestående herravälde.

Snowden flydde till Hongkong för att överlämna bevi-
sen till utvalda journalister. Han litade till sina spionage-
färdigheter för att undvika att bli infångad eller dödad. 
Som en nyhetsrapport uttryckte det: Under två veckor 
träffade presidenten dagligen cheferna för de sjutton 
amerikanska underrättelsetjänsterna och ”väntade på att 
Edward Snowden skulle begå ett misstag. Det gjorde han 
inte”. När jag intervjuade Snowden 2014 förundrades jag 
över att han levde och frodades i exil i stället för att få 
tillbringa återstoden av sitt liv i ett högsäkerhetsfängelse 
i Kansas.

GÄSTKRÖNIKA

BRIAN PALMER
Brian Palmer är social- 
antropolog och föreläsare 
om mod som förändrar 
världen. Han är lektor vid 
Teologiska institutionen, 
Uppsala universitet, 
samt tidigare bland annat 
utnämnd till Harvards 
bäste lärare och sommar- 
pratare i P1.
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när jag håller offentliga föreläsningar om medborgerligt 
mod, får jag ibland frågan om i vilken utsträckning in-
divider som Snowden, Rosa Parks och Malala Yousaf-
zai har lyckats med att montera ned de orättvisor de har 
belyst. Fram tills nyligen frestades jag att citera den ki-
nesiske premiärministern Zhou Enlais svar när han 1972 
ombads att bedöma effekterna av franska revolutionen: 
”Det är för tidigt att säga.”

Men för några år sedan uppgav en diplomat som var 
närvarande vid det berömda mötet att det rörde sig om 
”ett missförstånd som var för delikat för att föranleda en 
rättelse”, eftersom Zhou trodde att frågan avsåg student-
revolten i Paris 1968, inte 1789.

Som biografientusiast – jag har tillsammans med Ola 
Larsmo skrivit en bok som heter 101 historiska hjältar – 
slås jag ofta av hur svårt det är även för de skickligaste 
individer att knuffa historien i positiv riktning. Mohan-
das Gandhi var till exempel en av 1900-talets mest inno-
vativa och kunniga ledare, när han förfinade en metod 
för ickevåldsmotstånd som med ett moraliskt ändamål 
kunde ge energi till de rättslösa och ibland väcka de 
mäktigas samvete. Men till och med han misslyckades 
med det han ansåg som sin kanske viktigaste uppgift: att 
förhindra Indiens delning efter religiösa skiljelinjer.

jag åkte till indien som ung för att studera Gandhis arv. 
Nu ligger jag ibland vaken i det som Ingmar Bergman 
kallade vargtimmen och funderar över hur Gandhis 
misslyckande kunde lämna den troligaste platsen för 
ett framtida kärnvapenkrig i arv till världen.

I början av 2019, när spänningar blossade upp mellan 
Indien och Pakistan, hade jag i uppgift att förklara i SVT 
Morgonstudion vad ett kärnvapenkrig mellan dessa två 
länder skulle kunna innebära. Några studier har försökt 
modellera effekterna av ett sådant krig: eldstormar runt 
städer och sotmassor som skickas ut i övre atmosfären 
och som blockerar solljuset och minskar skördarna un-
der många år. Ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pa-

kistan skulle kunna döda mer än en miljard människor 
världen över, mestadels genom svält.

Kärnvapen är ett annat område där en enda per-
son kan förändra världen. De är ”out-of-ratio weapons” 
(oproportionerliga vapen) skriver Elaine Scarry, efter-
som de låter en eller några individer utplåna många mil-
joner människor. Det är detta som gör deras existens 
så farlig: En enda hackare, terrorist eller självmordsbe-
nägen befälhavare eller ett datavirus kan utnyttja vad 
Scarry kallar den ”folkmordskärnvapenarkitektur” som 
vi har uppfört.

atombomben är ”the greatest thing in history”, förklarade pre-
sident Harry Truman efter bombningen av Hiroshima. 
En mindre känd person är Vasilij Archipov. I oktober 
1962 var Archipov ombord på en sovjetisk ubåt i Kari-
bien som bombades med sjunkbomber från amerikanska 
krigsfartyg och som hade förlorat kontakten med om-
världen. Ubåtens kapten misstänkte att ett krig mellan 
USA och Sovjetunionen hade inletts och ville avfyra en 
kärnvapentorped mot amerikanerna:

– Nu spränger vi dem! Vi kommer att dö, men vi ska 
sänka dem allihop – vi ska inte bli en skam för flottan!

För att torpeden skulle avfyras, behövde Archipov 
vara överens med kaptenen och vrida om en nyckel – 
men han vägrade. Därmed förhindrade han vad som 
kunde ha blivit ett allomfattande kärnvapenkrig, följt av 
atomvinter och mänsklighetens potentiella utdöende. 
Jag vill tacka herr Archipov för att han har gjort en värld 
möjlig där Advokaten fortfarande kan ges ut och dess ar-
tiklar läsas och diskuteras över en kopp morgonkaffe.

Brian Palmer
Lektor vid teologiska institutionen, 

Uppsala universitet

Den halvråa  fladdermusen

GÄSTKRÖNIKA
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Toppår för
rekonstruktioner
Företagsrekonstruktionerna slog nya rekord under coronaåret 2020. 

Anhängare av rekonstruktionsinstitutet hoppas på att det nu har 
vänt för det sparsamt använda rekonstruktionsverktyget. Andra talar 

om att rekonstruktion fortfarande är dyrt och ganska omständligt, 
och bara fungerar i ett fåtal fall. Klart är i alla fall att det händer 
mycket på marknaden, där nya aktörer sedan några år tagit en 

allt större andel. Nu föreslås dessutom helt nya regler. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER 
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blev företagsrekonstruktionernas år. Under året bevil-
jades 310 företag med sammanlagt 9 200 anställda re-
konstruktion, en ökning med drygt 50 procent jämfört 
med samma period föregående år. Antalet ansökning-
ar visade en ännu större ökning, 65 procent upp från 
2019 års nivå. 

Ökningen märktes framför allt under våren, då re-
konstruktionsansökningarna strömmade in. Vecka 13 
kom 55 rekonstruktionsärenden in till landets tingsrät-
ter, att jämföra med normala 5–10 ärenden. 

Och rekonstruktionerna var inte bara många. De var, 
åtminstone vissa av dem, också stora och omskrivna. 
Det gällde inte minst oljebolaget Nynas med drygt ett 
tusen anställda, vars rekonstruktion 
blev en av Sveriges största hittills. 
Men också klassiska företag som bu-
tikskedjan Polarn O. Pyret och restau-
rangkoncernen Melanders tvingades 
igenom det stålbad som en rekon-
struktion innebär. 

ÖKADE UNDER VÅREN
Emma Berglund Uväng är verksam 
på Schjødt, och där kollega till en av 
Nynas rekonstruktörer. Även om hon 
inte själv har arbetat i ärendet har det 
varit roligt att följa det, konstaterar 
Emma Berglund Uväng. 

– Det är ett enormt stort bolag och 
många internationella frågeställning-
ar, inte minst på grund av de ameri-
kanska sanktionerna mot Venezuela. 
Ärendet innehöll väldigt många in-
tressenter, många stora fordringsägare, stora kreditgi-
vare och ett stort antal ombud – en enorm apparat. Det 
är väldigt roligt att rekonstruktionen lyckats, så det har 
varit ett kul uppdrag för firman, och vi är väldigt stolta 
över det, säger hon.

Obeståndsgruppen på Schjødt har märkt ökningen 
av rekonstruktioner, berättar Emma Berglund Uväng. 
Framför allt var det under våren som ärendena kom in. 

Advokat Hans Andersson är verksam på Kaiding i 
Skellefteå, och ordförande i Rekonstruktör- & Konkurs-
förvaltarkollegiet, Rekon. Han delar Emma Berglund 
Uvängs bild. Precis som hon förklarar han också ök-
ningen med coronapandemin, som slog hårt mot nä-
ringar som hotell, handel och restaurang, och tvingade 
in många företag i rekonstruktion.

– Sedan har det inte fortsatt i samma takt, regeringen 
rullade ut sina stödpaket och det blev ett förtroende 
hos företagarna, man fick sina permitteringsstöd och 

anstånd med skatt. Det har haft avsedd effekt på det sät-
tet att man har, åtminstone så långt, gett många företa-
gare en möjlighet att överleva och vänta ut en vändning 
på covidmardrömmen, säger Hans Andersson. 

Han beskriver rekonstruktionerna som ett sätt för i 
grunden friska företag som drabbats av coronapande-
min att få en andningspaus i verksamheten. 

Advokat Mathias Winge på advokatfirman Fylgia 
kallar coronakrisen för en ”rekonstruktionernas kris”. 
Precis som Hans Andersson uppfattar han att det är 
bolag som fram till coronakrisen varit lönsamma som 
använt rekonstruktion som ett sätt att klara en akut 
situation. 

– Om ett normalt sett friskt och starkt företag drabbas, 
som nu av covid, så har det kanske mer resurser kvar. 
Då faller det sig naturligt att satsa på det minst ingri-
pande, alltså en rekonstruktion, säger Mathias Winge.

Men han ser också ett annat skäl till uppgången.
– Det har just nu varit en hel del stora företag som 

gått i rekonstruktion. De har lättare 
att undvika konkurs direkt för att de 
har bra support från ägarsidan, fast-
slår han. 

PASSAR BÄTTRE FÖR STORA
Coronakrisen tycks alltså ha skapat 
en mycket speciell situation, som, 
åtminstone inledningsvis, satte fart 
på rekonstruktionerna. Enligt advo-
katerna har nu inflödet av ärenden 
minskat, till normala nivåer, eller 
kanske ännu lägre. 

Normala nivåer betyder omkring 
200 rekonstruktionsansökningar om 
året. Det ska jämföras med de dry-
ga 7 500 konkurser per år som vi sett 
under de senaste åren. Syftet med 
lagen, att minska antalet konkurser, 
tycks inte ha uppnåtts i någon större 

utsträckning. Omkring hälften av de rekonstruktioner 
som inleds slutar dessutom i konkurs. 

– Det har ju varit lite trögt i starten för rekonstruk-
tion, trots att lagen funnits länge. Det har inte blivit 
så många och man har inte haft så många stora bolag, 
sammanfattar Mathias Winge.

Han hoppas att det större antalet rekonstruktioner, 
där också flera stora har varit framgångsrika, kan fung-
era som reklam för ett förfarande som på många sätt 
är bra och användbart. 

Hans uppfattning får stöd från advokatkollegorna, 
som dock också kan peka på en rad problem med dagens 
lag om företagsrekonstruktioner. Det handlar bland an-
nat om att borgenärerna kan sabotera rekonstruktionen 
eller försvåra nödvändiga omstruktureringar, men också 
om att dagens förfarande saknar möjlighet att gå in och 
ändra i ägarstrukturen på ett krisande bolag. 

– En allmän kritik mot den nuvarande lagstiftningen 
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”Om ett normalt sett 
friskt och starkt företag 

drabbas, som nu av 
covid, så har det kanske 

mer resurser kvar. Då 
faller det sig naturligt 
att satsa på det minst 
ingripande, alltså en 

rekonstruktion.” 
mathias winge

Mathias Winge.
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är ju att den ger så att säga en omvänd förmånsrätts-
ordning. I en rekonstruktion är det ägaren som typiskt 
sett tar uppsidan om rekonstruktionen lyckas. Leve-
rantörerna blir nedskrivna till 75 procent eller mindre, 
men om bolaget flyger därefter får ägaren ta frukterna 
av andras möda, säger Hans Andersson, som pekar på 
att det i en konkurs fungerar tvärtom: Man delar ut till 
borgenärer och ägaren får sällan något.

Hans Andersson, som var expert i den nyss avslutade 
Rekonstruktionsutredningen, pekar på att det EU-di-
rektiv som Sverige nu ska implementera troligen kom-
mer att innebära ett mer borgenärsinriktat synsätt även 
på rekonstruktionsförfarandet.

Enligt Emma Berglund Uväng fungerar rekonstruk-
tionslagstiftningen i dag bäst för större företag. 

– Det är ett rätt stort maskineri att gå igenom en re-
konstruktion. I och med att vi som rekonstruktörer en-
ligt lagen måste vara delaktiga i många delar så blir det 
ett ganska kostsamt förfarande. Så för de mindre bola-
gen är det ofta svårt att bära en rekonstruktion genom 
lagen om företagsrekonstruktion, säger hon. 

Advokat Pär Broomé har erfarenheter av just detta. 
Han arbetar med konkurser och rekonstruktioner på 
Grönvall & Partners Advokatbyrå i Skåne. Klienter-
na inom rekonstruktion är små och medelstora, oftast 
ägarledda, företag. Pär Broomé upplever att de höga 
kraven på dokumentation och annan formalia tynger 
ner förfarandet och dessutom kostar allt för mycket. 

– För de större företagen är det väl inget problem, 
men för de små blir det mycket pengar som springer 

iväg i den administrativa smeten. Detta är inget för 
Kalle som kör sin korvamoj, summerar Pär Broomé.

Förutom de stora kostnaderna tar en rekonstruktion 
också mycket kraft från ägare och styrelse, påpekar 
Pär Broomé.

– Motivationen är avgörande för att de ska orka, re-
konstruktion är jobbigt, särskilt för mindre ägarledda 
företag, där allt ligger på en eller två personer, säger 
han. 

TIDEN ÄR AVGÖRANDE
Även om lagens utformning kan vara en förklaring till 
att få inleder rekonstruktion och att ännu färre lyckas 
med den, finns en faktor som har ännu större betydel-
se, menar advokaterna. Det handlar om tid, och om när 
ett företag söker hjälp för sina ekonomiska problem. 

– Det som är bekymret, och alltid har varit bekym-
ret i vår bransch, är att gäldenärsbolagen kommer för 
sent. De försöker fixa till saker själva för länge, hoppas 
på att ”den där affären som ska vända allt” finns bakom 
hörnet. När de till slut söker hjälp är det svårt att rädda 
företaget, säger Hans Andersson.

I de lägena måste rådgivaren vara tydlig med att en 
rekonstruktion inte kommer ett fungera, och att kon-
kurs är det bästa, anser Hans Andersson. Det innebär 
inte nödvändigtvis att företaget ska läggas ner. Kanske 
kan det konkurssäljas, i vissa fall till den gamle ägaren. 

Emma Berglund Uväng har en viss förståelse för att 
företag drar sig för att söka hjälp. Men hon önskar att 
de tänkte annorlunda. 
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– Det är en ansträngning för bolaget att gå in i ett för-
farande, det är kostsamt, det blir offentligt, man blottar 
sig för kunder. Men sett från vår sida så är det lättare 
att göra något om de kommer tidigare. Annars har det 
gått så långt att de kanske tappat förtroendet hos le-
verantörer och har så stor skuldbörda att det inte kan 
hanteras, konstaterar hon. 

Revisorer och andra som ger löpande råd till före-
tag, som advokater som står för den löpande rådgiv-
ningen, kan ha stor betydelse för att 
få företag att ta steget och söka hjälp 
i god tid, anser flera av de intervjuade 
advokaterna. 

Just att få företagen att söka hjälp 
tidigare och därmed undvika konkurs 
var ett av syftena med lagen om fö-
retagsrekonstruktion. Även för EU är 
det en central fråga, att företag ska 
kunna få hjälp så att konkurser kan 
undvikas. Enligt det direktiv som nu 
ska implementeras i Sverige ska med-
lemsstaterna bland annat skapa sys-
tem för tidiga varningar, i praktiken 
rådgivningstjänster som kanske ska 
kunna avdramatisera rekonstruktio-
nen som företeelse. 

BEHÖVS TILLSYN
Förhoppningsvis kan tidig rådgiv-
ning i olika former skapa bättre för-
utsättningar för lyckade företagsre-
konstruktioner, menar advokaterna. 
Men hur ser önskelistan ut i övrigt när Sverige nu ska 
få direktivet på plats?

Hans Andersson, som i sin roll som expert har in-
syn i utredningen, pekar på behovet av bredare över-
enskommelser än enbart om ackord. Här är direktivets 
skrivningar lovande. 

– Rekonstruktionslagen är ganska inriktad på att man 
ska driva igenom ett offentligt ackord, en skuldned-
skrivning, medan direktivet har en betydligt bredare 
syn där man kan fastställa inte bara att leverantörerna 
ska få skuldnedskrivning, utan att man kan med bindan-
de verkan fastställa andra typer av villkor, säger han.

Ägarfrågorna är centrala, anser Mathias Winge. Han 
pekar på möjligheten till så kallad cramdown, där om-
struktureringar kan tvingas igenom trots invändningar 

från vissa borgenärer. Även gäldenären själv bör kunna 
omfattas av en cramdown, menar Mathias Winge. Det 
kan innebära att ägaren till ett företag i rekonstruktion 
tvingas lämna aktier i säkerhet till borgenärer, mot att 
de sänker eller avskriver sina fordringar. 

Han får medhåll av Emma Berglund Uväng. Det hän-
der, berättar hon, att rekonstruktören ser behovet av 
nya ägare och en ny ledning i ett krisande bolag, men 
att ägaren säger nej. 

– Det man kan önska är att man då 
ska kunna tvinga fram det genom re-
konstruktionen, säger hon, och tilläg-
ger att hon också skulle vilja se en lite 
högre tröskel för förfarandet.

– Det bör krävas någon slags san-
nolikhet för att de ska lyckas. 

Pär Broomé önskar sig ett förenk-
lat förfarande för småföretag. Med 
ett sådant snabbförfarande skulle det 
kanske också vara möjligt att fastslå 
ett fast arvode för rekonstruktören, 
funderar han. 

En annan fråga, där alla advokater-
na vill ha förändringar, är tillsynen 
över rekonstruktörerna. I dag finns 
helt enkelt ingen speciell rekonstruk-
törstillsyn. Undantaget är området 
lönegaranti, där Tillsynsmyndighe-
ten i konkurser, en del av Kronofog-
demyndigheten, har tillsyn. 

Emma Berglund Uväng efterlyser 
bland annat högre krav på rekon-

struktörer. Ett viktigt skäl till detta är att nya aktörer, 
utan tidigare erfarenhet av obeståndsrätt, i dag etable-
rat sig på marknaden. 

– Förfarandet gagnas inte av att det är aktörer inne 
som kanske inte kan obeståndsproblematiken fullt ut. 
De drar igång rekonstruktioner som de redan från bör-
jan borde ha sett inte var möjliga och urholkar bola-
gen genom att ta arvode. När det sedan blir en konkurs 
ser det ännu sämre ut för fordringsägarna än det hade 
gjort om det blivit en konkurs från början, säger hon.

BLIR EBBERÖDS BANK
Behovet av tillsyn har, enligt advokaterna, alltså aktua-
liserats av att det sedan några år finns flera företag som 
erbjuder rekonstruktioner, men inte agerar konkursför-

”Förfarandet gagnas 
inte av att det är aktörer 

inne som kanske inte 
kan obeståndsproble

matiken fullt ut. De 
drar igång rekonstruk

tioner som de redan 
från början borde ha 
sett inte var möjliga 

och urholkar bolagen 
genom att ta arvode.” 

emma berglund uväng

Lagen (1996:764) om företagsre-
konstruktion kom till 1997. Syftet 
med lagen var att minska antalet 
konkurser och att ge verktyg för 
företag att lösa sina problem i ett 
tidigare skede. I propositionen 
inför den nya lagen beskrivs re-
konstruktion som ett ”alternativt 

förfarande som om möjligt kan 
träda i funktion, innan företaget 
har blivit definitivt insolvent, och 
därmed ersätta konkurs”. 

En företagsrekonstruktion syftar 
till att en näringsidkare som har 
betalningssvårigheter ska kunna 
rädda och rekonstruera sin verk-

samhet. Under rekonstruktionen 
gäller som huvudregel hinder mot 
verkställighetsåtgärder. Det inne-
bär att skulder som regel inte får 
drivas in eller utmätas. 

En företagsrekonstruktion på-
går i tre månader. Därefter kan 
företaget begära förlängning med 

tre månader i taget. Sammanlagt 
får rekonstruktionen pågå i högst 
ett år.

Rekonstruktionen beslutas av 
tingsrätten, som också utser en 
rekonstruktör. Rekonstruktörens 
uppgift är att undersöka vilka 
förutsättningar som finns för att 

REKONSTRUKTIONER

Emma Berglund 
Uväng.

Hans Andersson.
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valtare. Det handlar förstås delvis om att jämna ut kon-
kurrensen – advokaterna måste ju agera inom advokat-
etikens ramar, medan andra företag kan vara mycket 
friare. Men det finns också en hel del kritik mot de nya 
aktörer som, med bolaget Plana i spetsen, tagit stora 
marknadsandelar under de senaste åren. 

Enligt en undersökning genomförd av Tillsynsmyn-
digheten i konkurser förra året lyckades de rekonstruk-
törer som också var konkursförvaltare nämligen be-
tydligt bättre med att rädda företag än aktörer som 
enbart sköter rekonstruktioner. Slutsatsen kritiseras av 
rekonstruktionsföretaget Planas företrädare (se artikel 
på s. 30), men de intervjuade advokaterna håller med. 

Hans Andersson har tidigare i medierna pekat på 
riskerna med de nya konkurrenterna.

– Som affärsidén är uppbyggd riskerar de att ta på 
sig uppdrag där de som rådgivare borde säga att ”den 
här verksamheten är för liten eller för långt gången i 
obestånd för att det ska gå att rekonstruera”. Resulta-
tet blir liksom bara en Ebberöds bank. Det kostar en 
massa, inte bara för företagaren utan också för staten, 
eftersom det går ut lönegaranti, säger han. 

– Det är bra att gå till en rådgivare som både hanterar 
rekonstruktion och konkurs. Då kan företagaren i alla 
fall känna sig trygg i att rådgivaren inte väljer ett alter-
nativ bara för att det är det enda den aktören gör, säger 
Mathias Winge, som ser en risk för att de nya rekon-
struktörerna, genom att ta ärenden som advokatbyrå-
erna inte tar, ger rekonstruktionsinstitutet dåligt rykte. 

Även Emma Berglund Uväng anser att affärsmodel-
len med enbart rekonstruktioner kan leda till beslut 
som inte är till företagets bästa. Mycket av juridiken 
kring rekonstruktioner är dessutom komplicerad och 
har sin grund i obeståndsrätten. Det handlar bland an-
nat om lönegaranti, återvinningsfrågor och bokförings-
skyldighet. 

– Jag undrar om den kompetensen verkligen finns hos 
personer som inte arbetar regelmässigt med konkurser, 
säger Emma Berglund Uväng, som tillägger att kon-
kursförvaltare dessutom är vana vid att se obestånds-
problematiken och de varningssignaler som kan fin-
nas i den.

Emma Berglund Uväng konstaterar också att utma-
narföretagen hittar klienter på andra sätt än advoka-
terna får göra. 

– Vad jag förstår har de nya rekonstruktionsföreta-
gen tagit en stor del av marknaden. En del i det ligger 

i att de som inte är anslutna till samfundet kan agera 
på ett annat sätt gentemot tilltänkta kunder. Man kan 
tillskriva dem när man ser att de är restförda för skat-
ter eller har betalningsförelägganden riktade mot sig, 
så att man approcherar dem direkt, säger hon. 

Också Pär Broomé ser ett stort värde i att arbeta 
med både rekonstruktioner och konkurser. Inte minst 
för att han därmed snabbt kan sortera bort företag som 
han ser inte har förutsättningarna att rekonstrueras. 

Pär Broomé har personliga erfarenheter av Plana, 
det största av de nya rekonstruktionsföretagen. Han 
har som konkursförvaltare stämt Plana för deras han-
tering av en rekonstruktion, som slutade i konkurs (läs 
Planas svar i artikeln på s. 30). I stämningsansökan yr-
kar konkursboet att Plana ska betala tillbaka drygt  
1,2 miljoner kronor plus ränta av de över 2 miljoner som 
fakturerats i arvode för rekonstruktionen.  

– De drev rekonstruktionen alldeles för länge och 
var väldigt duktiga på att fakturera, säger Pär Broomé.  

Tvisten mellan konkursboet och Plana kommer att 
prövas i Attunda tingsrätt under hösten. 

MYCKET ÅTERSTÅR ATT SE
Ökat intresse för rekonstruktioner, i alla fall under en 
period, flera stora lyckade rekonstruktioner och nya 
regler att vänta. Kan det vara så att vi nu står inför en 
vändning, att rekonstruktionerna kommer att bli den 
breda räddningsplanka för företag som de hela tiden 
varit tänkta att bli? 

Tja, kanske. Mycket återstår att se, påpekar advoka-
terna. Det handlar bland annat om hur EU-direktivet 
implementeras i Sverige, om ifall företagens rädsla för 
att söka hjälp avtar och om rekonstruktörernas kom-
petens. Men också om vad som händer framöver, när 
alla tillfälliga coronastödpaket och uppskov med skat-
ter ska avslutas. 

– I den bästa av världar kan man hoppas på ett fort-
satt högt antal rekonstruktioner. Men man får nog ändå 
se 2020 som lite av rekonstruktionernas år, och kan 
kanske inte räkna med en riktigt lika hög nivå av re-
konstruktioner framöver. Däremot kan det kanske så 
småningom bli en omviktning mellan konkurser och 
rekonstruktioner, säger Mathias Winge.

Han befarar dock fler konkurser när de företag som 
hållits vid liv med hjälp av stödpaket åter ska klara sig 
själva och dessutom betala en tung ryggsäck av acku-
mulerade skatter. ¶

Den 13 december 
2019 ansökte ol-
jebolaget Nynas 
om företagsrekon-
struktion. Ansökan 
kom i en akut 
kris, orsakad av 
de amerikanska 
sanktionerna mot 
Venezuela, som 
dels skurit av Ny-
nas från tillgången 
på olja, dels fått 
bankerna att dra in 
miljardlån. 

Oljebolaget 
tvingades till flera 
förlängningar av 
rekonstruktionen, 
men den 30 no-
vember 2020 fick 
Nynas sitt ackord 
fastställt vid Sö-
dertörns tingsrätt, 
efter närmare ett 
års kamp för att 
undvika konkurs. 
Skatteverket över-
klagade ackordet, 
men efter att Ny-
nas betalat verkets 
fordran kunde 
ackordet vinna 
laga kraft den 
19 januari i år. 

Ansvariga re-
konstruktörer för 
Nynas var advokat 
Lars Eric Gustafs-
son på advokatfir-
man Schjødt och 
Mikael Kubu från 
Ackordscentralen.

NYNAS RE- 
KONSTRUKTION

fortsätta bedriva verksamheten 
och för att träffa en ekonomisk 
uppgörelse med borgenärerna. 

Rekonstruktören upprättar en 
rekonstruktionsplan som redo-
visar hur rekonstruktionen ska 
genomföras och hur företagets 
överlevnad ska säkras. Planen 

fastställs inte av domstol och är 
inte bindande, varken för borgenä-
rerna eller för gäldenären. 

Under rekonstruktionen fortsät-
ter företagets ägare och ledning 
att leda företaget. Ledningen har 
dock upplysningsplikt gentemot 
rekonstruktören och ska följa 

dennes anvisningar om hur verk-
samheten ska bedrivas. Rekon-
struktören måste också lämna sitt 
samtycke till rättshandlingar som 
går utanför den vanliga dagliga 
driften av företaget.  

Inom rekonstruktionen kan 
gäldenären få till stånd ett of-

fentligt ackord, alltså en formell 
upp görelse med borgenärerna 
om nedskrivning av skulderna 
och om villkoren för betalning av 
skulderna. En sådan uppgörelse 
är tvingande och omfattar de bor-
genärer som inte har förmånsrätt 
i konkurs. 

Domaren: 
Rekonstruk-
tionerna blir 
allt mer 
komplexa  
– vänd!
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Rekonstruktion kan vara en bra lösning 
för krisande företag, om de bara 

börjar i tid. Samtidigt kan kraven på 
rekonstruktörerna behöva skärpas när re- 
konstruktionerna blir allt mer samman-

satta, anser domaren Sofia Jungstedt. 

FOKUS: FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER 

 Jag tycker att företagsrekonstruk-
tion, så som lagstiftarens inten-
tion var, är ett väldigt bra insti-

tut. Om det var mer känt skulle man 
kunna undvika konkurs i vissa situa-
tioner, i alla fall. 

Det säger domaren Sofia Jungstedt. 
Just nu är hon tjänstledig för att prö-
va arbetet som administrativ direktör 
vid Attunda tingsrätt, men hon har ti-
digare arbetat i flera år som rådman 
på den avdelning vid Solna tingsrätt 
som hanterar konkurser och företags-
rekonstruktioner. 

Precis som övriga intervjuade pe-
kar Sofia Jungstedt på vikten av att en 
rekonstruktion inleds tidigt när ett fö-
retag börjat få problem. Många före-
tagare försöker allt för länge komma 
till rätta med en kris på egen hand, 
menar hon, och understryker att hon uttalar sig inte 
för någon av sina arbetsplatser, utan i egenskap av sin 
erfarenhet av obeståndsjuridik. 

UPPDRAGET ALLT MER KOMPLEXT
Dagens lag om företagsrekonstruktioner fungerar 
 enligt Sofia Jungstedt förhållandevis väl. Samtidigt har 
den ett antal år på nacken, och på vissa områden ser 
världen helt enkelt annorlunda ut än när lagen kom till. 
Här kan det behövas förändringar, anser hon och pekar 
på två områden där dagens regler fungerar mindre bra. 

Det första handlar om förlängningen av rekonstruk-
tioner. En företagsrekonstruktion varar som grund i tre 
månader, därefter kan den förlängas var tredje månad i 
upp till ett år. Vid den första förlängningen krävs sär-
skilda skäl för en förlängning, därefter synnerliga skäl. 
Kanske, menar Sofia Jungstedt, skulle den första perio-

den i stället kunna utsträckas till sex månader, helt en-
kelt för att rekonstruktionerna i dag är mer komplexa 
än lagstiftaren kunnat förutse. 

Det andra området rör rekonstruktörerna och deras 
kompetens. Sofia Jungstedt pekar på att rekonstruktörer 
faktiskt har en uppgift som innebär myndighetsutöv-
ning, när de beslutar om lönegaranti. Det finns därför all 
anledning att se till att rekonstruktörer har förmåga att 
hantera det viktiga, och allt mer komplexa, uppdraget. 

– Det är många gånger mycket pengar det hand-
lar om, och det är också en för-
mån som ett bolag får, att kun-
na utnyttja lönegarantin. Då  
borde det också finnas något slags 
kontrollfunktion, säger Sofia Jung-
stedt. 

Ett annat skäl att försöka kvalitets-
säkra rekonstruktörerna, anser Sofia 
Jungstedt, är att man därmed skulle 
kunna undvika en del misslyckade 
rekonstruktionsförsök. I praktiken är 
det rekonstruktören som måste göra 
bedömningen om företaget kan över-
leva, eftersom tingsrätternas prövning 
inledningsvis är summarisk, och ska 
vara det enligt lagen (se faktaruta).  

– Om det redan från början är tyd-
ligt att en rekonstruktion knappast är 
möjlig är det bättre att avveckla bo-
laget, eftersom det blir väldigt stora 
kostnader när man avvecklar för sent. 

Riktiga bedömningar här skulle gagna både bolaget och 
staten, säger hon. 

Som rådman har Sofia Jungstedt varit den som for-
mellt utser rekonstruktörer. Tingsrätterna har dock 
ingen möjlighet att göra någon djupare prövning av 
den rekonstruktör som föreslås. Lagens krav på rekon-
struktörer är också mycket allmänt hållna: en rekon-
struktör ska, enligt lagens 2 kap. 11 §, ”ha den särskilda 
insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, ha borge-
närernas förtroende samt även i övrigt vara lämplig 
för uppdraget”.

– En rekonstruktör ska ju föreslås av bolaget själv. Det 
går inte att jämföra med konkursinstitutet, där tings-
rätten förordnar en konkursförvaltare, det handlar om 
helt olika roller, säger Sofia Jungstedt, som pekar på att 
i en rekonstruktion är det fortfarande bolagets styrelse 
som fattar besluten. 

Rekonstruktionerna          blir allt mer komplexa
DOMAREN

”En rekonstruktör 
ska ju föreslås av 

bolaget själv. Det går 
inte att jämföra med 

konkursinstitutet, där 
tingsrätten förordnar 
en konkursförvaltare, 

det handlar om helt 
olika roller.” 

sofia jungstedt

Sofia Jungstedt.
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Trots de olika rollerna skulle det, enligt Sofia Jung-
stedt, kunna vara värdefullt om domstolen fick ta hjälp 
av en statlig myndighet som yttrade sig. Skatteverket, 
som ju ofta är en av borgenärer-
na, och Tillsynsmyndigheten i 
konkurser är två tänkbara myn-
digheter. 

SVÅRT ATT VÄLJA
Statistiken över utsedda rekon-
struktörer visar tydligt att advo-
katerna och Ackordscentralen har 
fått konkurrens om rekonstruk-
tionsuppdragen. Och Sofia Jung-
stedt har märkt den nya mångfal-
den i rekonstruktörskåren. 

– För ett antal år sedan kom 
det in flera företag som specia-
liserade sig på företagsrekonstruktioner, och som inte 
tidigare hade agerat i domstol som ombud eller före-
slagna rekonstruktörer, säger hon. 

Om de nya aktörerna är bra eller dåliga på sitt ar-
beta går inte att säga generellt, anser Sofia Jungstedt. 

– Det får de som anlitat dem uttala sig om. Jag kan 
bara säga hur de har agerat i domstol, säger hon.

Och hur har de agerat där? 
– De flesta rekonstruktörer 

är engagerade och gör det som 
förväntas av dem inom ramen 
för domstolsprövningen. Sedan 
finns det några få fall med re-
konstruktörer som kanske inte 
framstår som seriösa i alla avse-
enden. Men jag kan inte koppla 
dem till de här företagen speci-
fikt, fastslår Sofia Jungstedt. 

Samtidigt förstår hon att det 
kan vara vanskligt för ett kri-
sande företag att välja rekon-
struktör. 

– Det som kan vara svårt för en person som driver 
bolag är att värdera en rekonstruktör. Man är ju i en 
utsatt position när bolaget inte går som man tänkt sig 
och det är inte så lätt att veta vem man ska anlita och 
hur man ska värdera erfarenhet. ¶

Rekonstruktionerna          blir allt mer komplexa

Lagen om företagsrekonstruktion, 2 kap.
6 §  En förutsättning för att beslut om före-
tagsrekonstruktion skall meddelas är att det 
kan antas att gäldenären inte kan betala sina 
förfallna skulder eller att sådan oförmåga 
inträder inom kort.

Beslut om företagsrekonstruktion får inte 
meddelas, om det saknas skälig anledning att 
anta att syftet med företagsrekonstruktionen 
kan uppnås.

En ansökan av en borgenär får bifallas en-
dast om gäldenären har medgett ansökan.

LAGEN: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BESLUT 
OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Utmanarna: 
Fler borde 
använda 
verktyget re-
konstruktion  
– vänd!
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Rekonstruktörsföretaget Plana har pekats 
ut som det företag som lyckas sämst med 

rekonstruktioner. Men Planas företrädare 
anser att Tillsynsmyndighetens statistik 

mäter fel saker och att de själva har en 
annan, och i rekonstruktioner viktigare, 

kompetens än konkursförvaltare. 

FOKUS: FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER 

 Plana, baserat i Täby utanför 
Stockholm men verksamt i 
hela landet, har på några år 

gått till att vara en av de största ak-
törerna inom området företagsrekon-
struktioner. På sin webbplats pre-
senterar de sin verksamhetsidé med 
orden ”Vi hjälper bolag från motgång 
till framgång”. 

Precis som lagstiftaren bakom re-
konstruktionslagen och EU anser Pla-
nas vd Christer Backman att allt för 
många företag går i konkurs i stället 
för att räddas kvar. 

– Man förstör värden i bolag i dag. 
Det finns alla möjligheter att få in bo-
lag tidigare och göra rekonstruktion 
i stället, säger han. 

Christer Backman och hans kol-
lega Tomas Arebo, operativt an-
svarig för Planas verksamhet, ser 
samma tendens som advokaterna: 

att många företagare väntar för 
länge med att söka hjälp 

när ekonomin 
börjar sva-
ja. En an-
ledning 
kan vara 
att rekon-

struktion ofta har setts som närmast synonymt med 
konkurs, vilket har gett dåligt rykte. 

– Det är lite skämmigt att söka hjälp, en känsla av 
att inte lyckas med sitt bolag, sammanfattar Christer 
Backman.

VÄNDER MOTGÅNG
Plana är ett av de ganska nya företag som enbart arbe-
tar med rekonstruktioner, och inte konkurser. På re-
konstruktionsmarknaden konkurrerar de dels med ad-
vokater, dels med äldre obeståndsjuridiska byråer som 
Ackordscentralen. 

Christer Backman och Tomas Are-
bo betonar båda att de inte arbetar 
bara med obestånd. I stället beskri-
ver de sin verksamhet som att hjälpa 
stressade företag med ”turnarounds”. 

– Vi har affärsidén att vända mot-
gång till framgång. Det handlar om 
att ställa om och utveckla bolag, i 
stället för att demontera och begra-
va dem,  säger Christer Backman. 

Tomas Arebo konstaterar att advo-
kater och andra obeståndsjurister har 
stor erfarenhet av konkurser, men att 
de inte alltid är bekanta med reglerna 
kring företagsrekonstruktion. 

– Då är det väldigt lätt att ge rådet 
att göra konkurs, säger han.

Därmed inte sagt att Plana aldrig 
råder företag att välja konkurs. Enligt Tomas Arebo 
lämnar han och hans kolleger det rådet mellan 100 och 
150 gånger per år. 

– Men då tycker vi att det är bättre att andra gör det, 
säger Tomas Arebo, och fortsätter:

– Vi kommer från affärsvärlden och tror att man ska 
hålla på med en sak, och den ska man vara bäst på.  

Plana sköter i dag en ganska stor del av landets re-
konstruktioner. Och kunderna kommer, enligt Tomas 
Arebo, via företagets stora nätverk av bland andra re-
visorer och obeståndsjurister, men också företrädare 
för bolag man har hjälpt. Dessutom kontaktar Plana 
själva företag som drabbats av ekonomiska problem, 

Fler borde använda
verktyget rekonstruktion

UTMANARNA

” Vi har affärsidén att 
vända motgång till 

framgång. Det handlar 
om att ställa om och 

utveckla bolag, i stället 
för att demontera 

och begrava dem.” 
christer backman

Planas vd Christer Backman. Plana sköter i dag en 
ganska stor del av landets rekonstruktioner, 

och har kritiserats för att lyckas dåligt.

» 
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stressade bolag som Arebo och Backman säger, för att 
ge stöd och information. 

– Vi försöker nå ut med information på olika sätt, 
både i skrift och med kontakter, med olika typer av 
grupperingar, för att förmedla vad man kan göra med 
ett bolag, säger Tomas Arebo.

LYCKAS OLIKA BRA
I december 2020 rapporterade Da-
gens industri om en kartläggning av 
rekonstruktioner, som visade på sto-
ra skillnader i hur väl rekonstruktö-
rer lyckats med sina uppdrag. Bakom 
kartläggningen låg Tillsynsmyndig-
heten för konkurser, som utgör en del 
av Kronofogdemyndigheten. 

Enligt kartläggningen hade totalt 
30 procent av rekonstruktionerna 
lyckats, i bemärkelsen att ett offent-
ligt ackord har fastställts och att bo-
laget inte har försatts i konkurs under 
första halvåret 2020. Det fanns dock 
stora skillnader mellan olika rekon-
struktörer – några har lyckats med 
samtliga uppdrag, andra inte med 
något. 

Enligt Tillsynsmyndigheten gick 
den huvudsakliga skiljelinjen mellan rekonstruktörer 
som också hanterar konkurser och sådana som enbart 
tar rekonstruktionsuppdrag. I rapporten konstateras 
att de rekonstruktörer som även är konkursförvaltare 
har lyckats i 50 procent av rekonstruktionerna, medan 
rekonstruktörerna som inte är konkursförvaltare en-
dast lyckas i 7 procent av ärendena. 

Ett rekonstruktörsföretag med många uppdrag stack 
enligt rapporten ut, med endast en lyckad rekonstruk-
tion av 29 påbörjade under perioden. I en artikel i Da-
gens industri, som fått rubriken ”Mardrömsfacit: De 
misslyckas i 97 procent av fallen – pressas av stämning-
ar”, pekas Plana ut som mardrömsföretaget. 

FEL SAKER MÄTS
Som en reaktion på rapporteringen om Tillsynsmyn-

dighetens rapport har Plana på sin webbplats publice-
rat statistik över påbörjade rekonstruktioner 2019 och 
2020. Siffrorna, som bygger på uppgifter från Sveriges 
domstolar, ger en något annorlunda bild. Här ligger 
Plana nära genomsnittet för rekonstruktörer när det 

gäller att undvika konkurs. 
Christer Backman och Tomas Are-

bo anser att Tillsynsmyndighetens 
statistik bygger på tveksamma anta-
ganden.

– Vi menar att man inte kan mäta 
om en rekonstruktion lyckas genom 
att räkna antalet offentliga ackord. 
Det relevanta är ju snarare antalet 
bolag som överlever, säger Tomas 
Arebo.

Men är inte ett offentligt ack-
ord ändå oftast en viktig del av re-
konstruktionen? Nja, svarar Tomas 
Arebo. Lagen är till för att skapa en 
tidsfrist för bolag, så att de kan ge-
nomföra åtgärder och få ordning på 
sin situation. Ett ackord, offentligt el-
ler under hand, kan utgöra en bit i 
det, men är inte nödvändigt.

– Vi har oftare jobbat med under-
handsackord, eftersom det ofta blir 

billigare för bolaget. Det innebär mindre administra-
tion, säger Tomas Arebo och tillägger att en del bolag 
inte ens behöver använda möjligheten till ackord, utan 
att de bara genom tidsfristen och det stöd de får, kan 
vända utvecklingen. 

Tomas Arebo håller inte heller med om Tillsyns-
myndighetens slutsats att konkursförvaltare är bättre 
lämpade att hantera rekonstruktioner. 

– Av landets konkursförvaltare är det en handfull som 
har stor erfarenhet av att göra rekonstruktioner. Vi har 
tidigare lite kaxigt sagt att ”om du ska renovera köket, 
tar du då in en rivningsfirma eller en byggare”, säger 
Tomas Arebo, som anser att det handlar om två olika 
kompetenser. 

REDOVISAR NOGA 
Att genomföra en rekonstruktion kostar pengar, hur 
mycket beror på vilket arbete som behöver göras. Det 
är förstås viktigt att gäldenärsföretaget förstår hur de-
biteringen går till och att inte borgenärerna drabbas 
orimligt hårt av kostnaderna. 

Plana är, enligt Arebo och Backman, mycket transpa-
renta i sin debitering. De använder ett advokatsystem 
och redovisar noga alla kostnader. Då och då arbetar 
de utifrån en överenskommelse om ett budgeterat upp-
skattat arvode, men vanligen debiterar de per timme. 
Företaget har också investerat mycket i digitala lösning-
ar, som kan effektivisera arbetet och därmed minska 
kostnaderna, berättar Tomas Arebo.

Advokat Pär Broomé har i egenskap av konkursför-

”Av landets konkurs
förvaltare är det en 

handfull som har stor 
erfarenhet av att göra 
rekonstruktioner. Vi 

har tidigare lite kaxigt 
sagt att ’om du ska 

renovera köket, tar du 
då in en rivningsfirma 

eller en byggare?’” 
tomas arebo

Plana redovisar på sin webbplats statistik från domstolarna för perioden 2019 och 
2020 (till och med 11 november 2020). Enligt denna gjordes under de båda åren 
597 ansökningar om rekonstruktion. 513 av dessa godkändes. Av de företag som be-
viljats rekonstruktion hade 231 (45 procent) gått i konkurs den 11 november 2020. 

Precis som i Tillsynsmyndighetens genomgång är Plana den största aktören i dom-
stolarnas statistik, följt av Ackordscentralen. Av 90 påbörjade rekonstruktionsupp-
drag hade 39 (43 procent) slutat i konkurs, alltså nära genomsnittet för hela Sverige. 
20 av rekonstruktionerna (22 procent) var avslutade med bolaget i behåll, medan 
31 (34 procent) fortfarande pågick vid slutet av 2020.

Resultaten för advokatbyråerna är också blandade, även om två advokatbyråer 
som finns bland dem med flest uppdrag, Lofalk och Carler, har ytterst få konkurser  
(0 respektive 8 procent i konkurs). 

Källa: Domstolsverket

PLANAS STATISTIK

Tomas Arebo, operativt ansvarig för Planas 
verksamhet, menar att man inte kan mäta om en 

rekonstruktion lyckas genom att räkna antalet 
offentliga ackord. Det relevanta är ju snarare 

antalet bolag som överlever, anser han.
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valtare stämt Plana och krävt återbetalning av omkring 
60 procent av det arvode bolaget fakturerat i sina för-
sök att rekonstruera en betongfabrik i Skåne, numera 
satt i konkurs (se artikel på s. 24). Enligt Pär Broomé 
har rekonstruktörens arvode varit oskäligt. 

Christer Backman säger att Plana välkomnar den 
rättsliga prövningen, men ifrågasätter att en konkurs-
förvaltare kan överblicka vilket arbete som behövde 
utföras. Och Tomas Arebo håller med.

– Konkursförvaltaren har valt att driva frågan om arv-
odet utan att sätta sig in i ärendet, eller arbetet som 
utförts, och vilken grund det har utförts på. Han pekar 
inte ut vad vi inte borde ha gjort, utan framför bara en 
åsikt. Vi har en annan åsikt, säger han.

Christer Backman och Tomas Arebo konstaterar att 
de la ner stort arbete på rekonstruktionsförsöket, och 
att de var inriktade på en försäljning av företaget, när 
ägaren i stället valde konkurs.

HAR BESTÄMT OSS FÖR ATT STANNA
Christer Backman och Tomas Arebo är mycket måna 
om att inte uttala sig nedsättande om andra rekonstruk-
törer. Enligt deras synsätt har rekonstruktionsmark-
naden alla förutsättningar att växa, och ge plats för en 
lång rad aktörer. 

– Vi är en seriös aktör på marknaden som har bestämt 

oss för att stanna, och tror att vi kan göra bra för företa-
garna. Vi välkomnar ett samarbete med advokatbyråer 
inom vissa delar där vi är väldigt kunniga. Jag tror att 
vi kan hjälpa varandra, säger Christer Backman som 
påpekar att Plana redan i dag hjälper vissa advokater. 

Även Tomas Arebo förespråkar samarbete, inte 
minst för att nå företagare och informera.

– Det finns ett enormt behov av att upplysa företa-
garna och hjälpa dem att se problem på ett tidigt skede. 
Det skulle vara mycket bättre för Sverige, för företa-
gen och för borgenärerna – ja, för alla inblandade, sä-
ger Tomas Arebo. ¶

Tillsynsmyndighetens granskning omfattade rekonstruktioner som avslutades hos 
myndigheten under perioden 1 juli – 31 december 2019. Totalt har 92 ärenden gran-
skats. Enligt rapporten har de rekonstruktioner som hanteras av en rekonstruktör 
som även verkar som konkursförvaltare lyckats i 50 procent av fallen. Framgångs-
frekvensen för de rekonstruktörer som är enbart konkursförvaltare är 7 procent. 

Även i användandet av lönegaranti märks skillnader mellan de båda grupperna. 
Bland rekonstruktörer som inte är konkursförvaltare beslutas det om lönegaranti för 
tidigare månader än beslutsmånaden i mycket större utsträckning än bland konkurs-
förvaltarna.

Tillsynsmyndigheten definierar i sin granskning en lyckad rekonstruktion som att 
ett ackord har fastställts och att bolaget inte försatts i konkurs sex månader efter att 
granskningen avslutats. Myndigheten konstaterar själv i sin rapport att det är svårt 
att definiera och ringa in vad som egentligen är en lyckad rekonstruktion.

TILLSYNSMYNDIGHETENS GRANSKNING

Utredningen: 
Stora 
förändringar 
föreslås  
– vänd!

» 
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Regeringen beslu-
tade i november 
2019 att ge en 
särskild utredare 
i uppdrag att ta 
ställning till hur 
EU:s direktiv om 
företagsrekon-
struktion och an-
nan insolvensrätt 
ska genomföras 
i Sverige. Till ut-
redare utsågs 
lagmannen Ylva 
Norling Jönsson. 
Advokat Hans 
Andersson har 
medverkat i utred-
ningen som expert. 

Utredningens 
uppdrag: 
l Att analysera hur 
svensk rätt förhål-
ler sig till direk-
tivet och föreslå 
nödvändiga eller 
annars lämpliga 
författningsänd-
ringar. 
l Ta ett samlat 
grepp på reglerna 
om gäldenärs 
avtal.
l I mån av tid ta 
upp frågor om re-
konstruktörs ska-
deståndsansvar 
och allmän för-
månsrätt för vissa 
fordringar som 
uppkommit under 
en rekonstruktion.

UTREDNINGEN» 

34
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En ny lag, ett snabbförfarande lämpligt för 
småföretag, en bindande rekonstruktions-

plan med utrymme att avtala om bland 
annat ägarförändringar och höjda krav på 
rekonstruktörerna. Det är några av försla-

gen från Rekonstruktionsutredningen, som 
lämnar sitt betänkande i början av mars. 

FOKUS: FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER 

 Den 3 mars, när denna tidning trycks, överläm-
nar Rekonstruktionsutredningen sina förslag 
om hur EU:s rekonstruktionsdirektiv ska infö-

ras i svensk rätt. Men redan några veckor före över-
lämnandet kunde utredaren Ylva Norling Jönsson för 
Advokaten presentera de förändringar som föreslås. 

Och förslagen, som i vissa delar går längre än EU-
direktivet, utgör i mångt och mycket en ren uppräk-
ning av det som de intervjuade advokaterna önskat sig. 

Den största förändringen är, enligt utredaren, att re-
konstruktionsplanen till skillnad från i dag ska faststäl-
las av domstol. Även i dag görs en plan, men det är en-
bart ackordsuppgörelser som beslutas av tingsrätterna. 

– Vi hoppas på ett mycket mer flexibelt förfarande 
när hela rekonstruktionsplanen fastställs, säger Ylva 
Norling Jönsson.

Rekonstruktionsplanen ska kunna omfatta en rad 
olika åtgärder i form av omstruktureringar och även 
ägarförändringar, till exempel genom en nyemission. 
En annan nyhet är att inte bara gäldenärens opriorite-
rade borgenärer ska kunna rösta om och bli bundna av 
planen, utan i princip samtliga intressenter med ford-
ringar på eller intressen i gäldenären. Dessutom ska 

dessa intressenter kunna delas in i olika röstningsgrup-
per, och rekonstruktionsplanen ska i vissa fall kunna 
fastställas av rätten även om en grupp av berörda par-
ter inte godtar planen (så kallad gruppöverskridande 
”cramdown”).

– Man kan tänka sig att någon avstår sin fordran, helt 
eller delvis, mot aktier i bolaget. Då blir det ett slags fi-
nansiering, där du samtidigt säkrar en del i en eventuell 
framtida vinst, säger Ylva Norling Jönsson.

De nya föreslagna reglerna kan därmed råda bot på 
det faktum att borgenärer i dag får avstå delar av sina 
fordringar, medan ägaren sedan får vinsterna om fö-
retaget hämtar sig, något som ofta kritiseras, påpekar 
Ylva Norling Jönsson.

Utredningen föreslår att en ny lag ersätter dagens 
lag om företagsrekonstruktion. Men utredningen vill 
också införa ytterligare en lag och ett nytt förfarande: 
offentlig skulduppgörelse. 

– Vi menar att det finns behov av ett snabbare, enk-
lare och billigare förfarande, när det enda man behö-
ver är en skulduppgörelse. Det alternativa förfaran-
de som vi föreslår, offentlig skulduppgörelse, liknar 
mycket den gamla ackordslagen och det som tidigare 
utredningar har kallat för separat ackord, berättar Ylva 
Norling Jönsson.

TRÖSKELN SKA HÖJAS
I dag är kraven för att få starta en företagsrekonstruk-
tion lågt ställda. Rekonstruktion får, enligt lagen, inte 
meddelas om det saknas skälig anledning att anta att 
syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Här 
vill utredningen höja tröskeln för förfarandet genom ett 
skärpt livskraftstest: Endast om det finns skälig anled-
ning att anta att rekonstruktionen kan säkra företagets 
livskraft ska ett företag få starta en rekonstruktion. Be-
dömningen ska, precis som i dag, göras av tingsrätten.

Stora förändringar föreslås
UTREDNINGEN

Enligt direktivet ska EU:s medlemsstater 
inrätta ett ramverk för rekonstruktion av 
företag som har ekonomiska problem. Syftet 
är att livskraftiga företag ska kunna räddas 
från konkurs. En grundtanke i direktivet är att 
ekonomiska problem i ett företag är lättare att 
åtgärda om de upptäcks tidigt.

Direktivets huvuddrag: 
l En bindande rekonstruktionsplan ska tas 
fram. Gäldenären, borgenärerna och andra 

berörda parter ska förhandla fram en rekon-
struktionsplan med åtgärder som ska rädda 
företaget. Under rekonstruktionen begränsas 
borgenärernas möjligheter att få fordringar 
verkställda eller få gäldenärsföretaget försatt 
i konkurs. 
l Direktivet innehåller också krav på vissa 
skyldigheter för gäldenärsföretagets ledning 
när företaget riskerar att hamna i insolvens.
l Medlemsländerna ska enligt direktivet skapa 
system för så kallad tidig varning och säkra 

att företag har tillgång till information om de 
verktyg och de förfaranden som finns för re-
konstruktion.
l Direktivet ställer också krav på utbildning 
och sakkunskap för domare och andra myndig-
hetspersoner, liksom för konkursförvaltare och 
för rekonstruktörer. 
l Vidare ställs också vissa krav på den na-
tionella ordningen för förordnande och ent-
ledigande av rekonstruktörer samt tillsyn av 
dessa.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1023 OM RAMVERK FÖR FÖREBYGGANDE REKONSTRUKTION M.M.
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– Vi tänker oss att en större andel av de företag som 
får företagsrekonstruktion därmed ska lyckas. Då bör 
det i sin tur leda till att rekonstruktionsinstitutet får 
en högre status och ett större förtroende hos företa-
gen och borgenärerna. Det i sin tur ska leda till att fler 
i grunden livskraftiga företag ansöker om rekonstruk-
tion, säger Ylva Norling Jönsson.

Även kraven på rekonstruktörerna föreslås skär-
pas. Enligt utredningsförslaget ska 
valet av rekonstruktör som utgångs-
punkt göras bland personer som har 
erfarenhet av att i egenskap av kon-
kursförvaltare driva verksamhet vi-
dare för ett konkursbos räkning. En-
dast om det finns starka skäl ska en 
rekonstruktör med annan bakgrund 
kunna utses. 

– Vi menar att detta med att ta fram 
en rekonstruktionsplan, som dessut-
om ska fastställas och bli bindande, 
blir ett betydligt svårare och mer om-
fattande uppdrag än i dag. Då mås-
te man kunna mycket obeståndsrätt, 
fastslår Ylva Norling Jönsson, som 
tillägger att det naturligtvis också 
krävs kunskaper om affärsverksam-
het. 

Om ett företag vill ha en rekon-
struktör utan erfarenhet av att driva 
verksamhet i ett konkursbo ska detta 
särskilt motiveras, och även borgenä-
rerna och den nya Tillsynsmyndigheten ska få möjlig-
het att yttra sig. 

De skärpta kraven på rekonstruktörer och den hö-
gre tröskeln för att gå in i en rekonstruktion innebär 
samtidigt att tingsrätternas prövningar blir viktigare. 
För att säkra kvaliteten på dessa prövningar föreslås 
att företagsrekonstruktioner koncentreras till ett min-
dre antal domstolar i landet.   

– Domstolarna kommer helt enkelt att behöva pröva 
mycket mer komplicerade frågor än de gör i dagens fö-
retagsrekonstruktioner. Då tycker vi att det är bättre 
med en koncentration, så att domarna kan arbeta upp 
en praxis och kompetens kring detta. 

TIDIG HJÄLP
Ett viktigt syfte med EU:s direktiv är att få företag att 

söka hjälp tidigare och därmed kunna 
undvika konkurs. Medlemsländerna 
är därför skyldiga att inrätta infor-
mationstjänster för krisande före-
tag. Rekonstruktionsutredningen har 
här bland annat tittat på grannlandet 
Danmark. 

– Där finns något som kallas 
Early Warning, som har gett goda 
resultat, berättar Ylva Norling Jöns-
son.

Även i Sverige finns sedan en tid 
rådgivningstjänster, så kallade före-
tagsjourer. Verksamheten har byggts 
ut under coronapandemin, men deras 
framtid är något osäker. Utredningen 
anser att företagsjourerna fyller den 
funktion som EU-direktivet efterly-
ser, och vill därför att en permanent, 
nationell företagsjour inrättas, med 
Tillväxtverket som ansvarig myndig-
het. 

Ylva Norling Jönsson betonar att 
företagsjourens uppgift inte är att driva fram rekon-
struktioner av alla krisande företag. I stället handlar 
det om att en oberoende och kunnig part ska hjälpa 
företaget att hitta rätt åtgärd i varje enskilt fall. 

– Det kan vara så att företaget inte har möjligheter 
att överleva, och då är en tidig konkurs bättre, så att 
den blir ordnad och skulderna inte så stora, säger Ylva 
Norling Jönsson. ¶

l En ny lag om företagsrekonstruktion ersätter 
dagens lag.
l Enligt den nya lagen ska rekonstruktions-
planen fastställas av domstol. Planen kan 
innehålla olika åtgärder i form av exempelvis 
omstruktureringar och även ägarförändringar.
l Nya, skärpta regler införs om vilka som ska 
få tillgång till förfarandet.
l Superförmånsrätten för vissa fordringar blir 
kvar, men olika regler ska gälla för ny finansie-
ring och tillfällig finansiering.
l Kraven på dem som utses till rekonstruktö-
rer skärps. Normalt ska rekonstruktörer en-
dast utses bland personer som har erfarenhet 
av att i egenskap av konkursförvaltare driva 
verksamhet vidare för ett konkursbos räkning.
l Rekonstruktören får en något starkare ställ-
ning vid rekonstruktionen. Gäldenären behåller 

den formella rådigheten, men rekonstruktören 
ska lämna samtycke för att gäldenären ska 
få fullgöra förpliktelser som uppkommit före 
beslutet om företagsrekonstruktion eller ligger 
utanför den dagliga driften. Om det inte finns 
samtycke blir inte rättshandlingen ogiltig, men 
rekonstruktören kan begära att rättshand-
lingen kan gå åter.
l Företagsrekonstruktioner koncentreras till 
ett mindre antal domstolar på samma sätt som 
planeras med konkurser.
l Kronofogdemyndigheten får tillsynsansvar 
över rekonstruktörerna.
l Rekonstruktörens skadeståndsansvar fast-
slås i lagen.
l Rekonstruktörens arvode ska kunna prövas 
av tingsrätten, om Tillsynsmyndigheten eller 
företaget begär detta. 

l Lagen om företagsrekonstruktion komplette-
ras med en ny lag om offentlig skulduppgörel-
se. Den offentliga skulduppgörelsen ska erbju-
da en snabbare väg till skuldnedskrivning med 
mindre administration och är bland annat lämp-
lig för småföretag. En offentlig skulduppgörelse 
ska gå fort, den får enligt förslaget pågå i högst 
två månader. Under tiden ska gäldenären vara 
fredad från att sättas i konkurs, men däremot 
finns inget skydd mot verkställighetsåtgärder 
eller att en motpart häver ett avtal på grund 
av dröjsmål med betalning. Lönegaranti ska 
inte utgå vid offentliga uppgörelser, och ingen 
superförmånsrätt gäller.
l En permanent nationell företagsjour med 
uppgift att ge råd till företag med ekonomiska 
problem inrättas med Tillväxtverket som an-
svarig myndighet. 

UTREDNINGENS FÖRSLAG I KORTHET

”Vi tänker oss att en 
större andel av de före

tag som får företags
rekonstruktion 

därmed ska lyckas. 
Då bör det i sin tur leda 
till att rekonstruktions

institutet får en högre 
status och ett större för
troende hos företagen 

och borgenärerna.  ” 
ylva norling jönsson

Ylva Norling Jönsson.
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l Bolter, Linnea: 
”Mardrömsfacit:  
De misslyckas i  
97 procent av fal-
len – pressas av 
stämningar”, Da-
gens industri,  
16 december 2020.
l Dir. 2019:60.
l Europapar-
lamentets och 
rådets direktiv 
(EU) 2019/1023 av 
den 20 juni 2019 
om ramverk för 
förebyggande re-
konstruktion, om 
skuldavskrivning 
och näringsförbud 
och om åtgärder 
för att göra förfa-
randen rörande 
rekonstruktion, in-
solvens och skuld-
avskrivning ef-
fektivare samt om 
ändring av direktiv 
(EU) 2017/1132 (Re-
konstruktions- och 
insolvensdirektiv).
l Kronofogden, 
Konkurstillsynen 
Jönköping/Malmö: 
Kartläggning före-
tagsrekonstruktio-
ner, 9 september 
2020.
l Lundin, Kim: 
”Rekordstora re-
konstruktionen går 
i mål – storbank 
förlorare”, Dagens 
industri, 18 januari 
2021.
l SOU 1992:11.
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 Regeringen har överlämnat en 
remiss till Lagrådet den 21 ja-
nuari 2021 med rubriken Mer 

ändamålsenliga sammansättnings-
regler för mark- och miljödomsto-
larna.

Mark- och miljödomstolarna har 
funnits i snart tio år, när fem mark- 
och miljödomstolar övertog den 
verksamhet som tidigare bedrivits 
av fastighetsdomstolarna. Tidigare 
fanns minst en fastighetsdomstol i 
varje län, det vill säga ett drygt 20-
tal. Regeringen vill nu fortsätta på 
den inslagna vägen med ytterligare 
effektivisering. ”Fastighetsmålens 
koncentration till de fem domsto-
larna kan förmodas ha lett till ökad 
kompetens hos de lagfarna domar-
na”, säger regeringen. Jag tvivlar. 

Jag skolades in i den praktiska ju-
ridiken via fastighetsdomstolen vid 
Linköpings tingsrätt och har under 
ett 45-årigt yrkesliv sysslat i stort 
sett uteslutande med fastighetsan-
knuten juridik. 

var det en bra reform att lägga ner 
drygt 20 fastighetsdomstolar och 
koncentrera verksamheten till de 
fem mark- och miljödomstolarna? 

Till en början – alla kostnader 
landar inte i statens budget. Även 
sakägare har kostnader, och kostna-
derna för sakägarna ökar med av-
ståndet till domstolen. Det innebär 
i sin tur att förhandlingar som utgår 
från fysiska möten numera – i vart 
fall där jag varit inblandad – blivit 
sällsynta. Begäran om syn avslås, 
såvitt jag kan bedöma, av kostnads-
skäl, eftersom syn föranleder långa 
och dyra resor för domstolen. I ett 
tämligen färskt ärende där jag var 
inblandad undanröjde Mark- och 
miljööverdomstolen mark- och  

miljödomstolens dom med hänvis-
ning till domvilla (MÖD, 8/9 2020, 
mål nr F 6931-19). Även om min er-
farenhet av den nya ordningen är 
begränsad är min bedömning att 
mark- och miljödomstolarna tappat 
kontakten med den processordning 
som återges i rättegångsbalken.

Det finns emellertid värre pro-
blem.

Miljödomstolarna har två typer av 
ärenden. Mål och ärenden som har 
överklagats dit och mål och ären-
den som avgörs i mark- och miljö-
domstolen som första instans.

Här finns ett grundläggande pro-
blem. Tillstånd till miljöfarlig verk-
samhet prövas i första instans av 
en miljöprövningsdelegation – en 
särskild myndighet som lyder un-
der regeringen. Miljöprövningsdele-
gationens beslut kan överklagas till 
mark- och miljödomstolen och ef-
ter prövningstillstånd till Mark- och 
miljööverdomstolen. 

Detta är i och för sig inget kon-
stigt. Mark- och miljödomstolen ska 
i miljöprövningsärendet bland annat 
ta ställning till berörda sakägares in-
vändningar mot det sökta projektet. 
Om mark- och miljödomstolen läm-
nar dessa invändningar utan bifall, 
har sakägarna enligt miljöbalken 
32 kap. möjlighet att väcka talan mot 
den som bedriver den miljöfarliga 
verksamheten med krav på skade-

stånd alternativt krav på inlösen av 
den skadade fastigheten. Även den 
talan skall prövas av mark- och  
miljödomstolen, då som domstol i 
första instans.

Jag har under mitt advokatliv kon-
fronterats med jävsproblematik. 
Den enkla regeln för advokater är 
– om jag är smittad, är byrån också 
smittad och vice versa.

I den takt som utbyggnad av vind-
kraft nu sker, och med hänsyn till 
anläggningarnas storlek, vindkraft-
verkens höjd och att anläggningar-
na placeras som industrizoner i tät-
befolkad landsbygd och vid mindre 
orter, där fastighetspriserna är höga, 
är det lätt att se, att inom en snar 
framtid kommer ett stort antal mål 
om ersättning på grund av miljöska-
da att hamna hos mark- och miljö-
domstolen. 

I svensk lagstiftning har numera 
inkorporerats Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter. Där före-
skrivs i art. 6 bland annat: 

”Var och en skall, vid prövningen 
av hans civila rättigheter och skyldig-
heter eller av en anklagelse mot ho-
nom för brott, vara berättigad till en 
rättvis och offentlig förhandling inom 
skälig tid och inför en oavhängig och 
opartisk domstol, som upprättats en-
ligt lag.”

det här innebär enligt min bedömning 
flera komplikationer.

l Sakägare kommer inte att upp-
fatta domstolen som ”opartisk och 
oavhängig” om deras krav tidiga-
re hanterats av mark- och miljö-
domstolen närmast som ”tillstånds-
myndighet”, i vart fall om utfallet 
för sakägaren blivit negativt.

l Sakägare kommer inte att upp-
fatta rättegången som ”rättvis” om 

Mark- och miljödomstolarna         i stöpsleven
Regeringens förslag att ytterligare effektivisera mark- och miljödomstolarnas verksamhet 
innebär enligt advokat Hans Kindstrands bedömning flera komplikationer.

Advokat Hans Kind-
strand har de senas-
te 40 åren arbetat 
med fastighetsrela-
terad juridik, under 
senare tid med fokus 
på vindkraftens juri-
diska komplikationer.

DEBATTÖREN
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den handläggs av mark- och miljö-
domstolen, som tidigare lämnat till-
stånd till den miljöfarliga verksam-
heten. I vart fall inte om utfallet för 
sakägaren blivit negativt.

l Jag förutser en stor tillström-
ning av mål grundade på miljöbal-
kens skadeståndsregler i 32 kap. 
Prövningen skall ske inom ”skä-
lig tid”. Jag tror inte att mark- och 
miljödomstolarna har den kapaci-
tet som krävs för att svara mot det 

kravet, ens efter de effektiviseringar 
som regeringen nu efterlyser. 

l Saken blir inte bättre av att 
Mark- och miljööverdomstolens 
domar enligt huvudregeln inte kan 
överklagas till Högsta domstolen, 
vilket innebär att det finns risk för 
en praxis som inte bygger på den 
prejudikatbildning som har HD som 
upphovsman. Jag kan förstå bestäm-
melsen om ”ventilen” i lagens 5 kap. 
5 § när det gäller tillståndsmål. Mål 

där mark- och miljödomstolen och 
Mark- och miljööverdomstolen i 
praktiken fungerar som tillstånds-
myndigheter. I mål där mark- och 
miljödomstolen är första instans är 
”ventilen” en anomali i svensk rätts-
ordning, som kommer att medfö-
ra att vi får två parallella och efter 
hand oförenliga regelsystem, när det 
gäller skadestånd. 

Hans Kindstrand   
Advokat

Mark- och miljödomstolarna         i stöpsleven

DEN ENKLA 
REGELN FÖR 
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OCKSÅ 
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 Den kontorsbaserade affärsjuri-
diken har traditionellt utnyttjat 
det fysiska kontorets funktion 

som ett drivhus för samarbete, profes-
sionell utveckling, samhörighet och 
identitet. Kontoret har också utgjort 
ett avsevärt symboliskt kapital som 
signalerat en distinkt, högkompetent, 
exklusiv och framgångsrik professio-
nalitet för inte bara klienter utan ock-
så unga jurister som söker en karri-
är. Affärsjuridiska advokatbyråer har 
mer yta per medarbetare på mer ex-
klusiva adresser än nästan någon an-
nan bransch; hyran är därför i regel 
den näst största kostnadsposten, efter 
lön och ersättningar. Det utgör själv-
klart också en mycket attraktiv fysisk 
arbetsplats, i ett skrå som karaktäri-
seras av inte sällan många och långa 
arbetstimmar. På minussidan för kon-
torsbaserat arbete får man räkna en 
viss rigiditet i den starka koppling-
en mellan arbete och kontoret, vilket 
för många har inneburit svårighet att 
upprätthålla en balans mellan arbe-
te och fritid. Obalans mellan arbete 
och fritid är en stor källa till stress 
hos advokater, specifikt utbrändhet, 
eftersom det bidrar till friktion i livs-
pusslet samt minskar möjligheterna 
till vila och återhämtning. 

byråerna (liksom många andra bran-
scher) uppvisade andra kvartalet 

2020 en imponerande förmåga till 
flexibilitet, resiliens och stabilitet 
i den mycket snabba omställning-
en till arbete hemifrån. Nu arbetar 
många affärsjurister, framförallt på 
större byråer, helt och hållet på dis-
tans. Det är ett helt nytt arbetsar-
rangemang för större affärsjuridis-
ka byråer. Efter att själv ha studerat 
faktorer som bidrar till välbefinnan-
de och effektivitet hos advokater i 
femton år blev jag själv oerhört ny-
fiken på vilka effekterna av distans-
arbete skulle bli. Då det inte finns 
någon forskning överhuvudtaget på 
advokater som arbetar på distans 
initierade jag och Malin Nyman på 
Handelshögskolans Executive Edu-
cation våren 2020 ett forskningspro-
jekt. Genom djupintervjuer samt en 

enkätstudie av tolv advokatbyråer i 
fyra länder ville vi på mycket nära 
håll kunna följa utvecklingen på 
det här området. Jag kan därför be-
kräfta den bild av distansarbete som 
många i branschen har idag; att det 
fungerar förvånansvärt bra (produk-
tiviteten är intakt), att utmattnings-
nivåerna har sjunkit rejält samt att 
balans mellan arbete och fritid har 
ökat substantiellt. Det skiljer sig för-
stås på individnivå, där en del mår 
och presterar sämre, medan andra 
har lättare att fokusera och få ihop 
livspusslet. Självklart är saknaden 
stor hos alla efter gemenskapen och 
mötena med kollegorna, men jag ser 
än så länge i mina dataserier inga 
tydliga tendenser till försämrad psy-
kisk hälsa på gruppnivå. Samman-
taget har distansarbetet visat sig ge 
stora, positiva effekter på de aspek-
ter som är mest negativa med arbete 
på kontoret: svårigheterna att upp-
rätthålla balans arbete–fritid, stress 
och utbrändheten samt de störande 
avbrotten som gör det svårt att kon-
centrera sig på kognitivt krävande 
uppgifter i lite längre arbetspass.  

samtidigt är distansarbete mycket mer 
komplext ur ett arbetspsykologiskt 
perspektiv än arbete på kontoret. 
Kontoret är en mycket noggrant ge-
nomtänkt, designad och juridiskt 

PRAKTISK JURIDIK

Var kommer morgondagens         affärsjurist att arbeta?

Ett år efter att pandemin gjorde sitt chockartade intåg i våra liv frågar sig många 
på byråerna – var kommer affärsjurister att arbeta i framtiden? På kontoret, hemma 
eller både och? Arbetspsykologen Jens Näsström ger här sin syn på dessa frågor.

Arbetspsykologen 
Jens Näsström har 
i femton år fokuse-
rat på faktorer som 
bidrar till välbefin-
nande och presta-
tion hos jurister. 
Han forskar, före-
läser och håller under våren kurserna 
”Klientpsykologi – konsten att hantera 
vanskliga klienter” och ”Framgång, 
effektivitet och välbefinnande för advo-
kater” i Advokatsamfundets regi.

PRESENTATION
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reglerad fysisk miljö som har ut-
vecklats under decennier med det 
uttalade syftet att optimera välbe-
finnandet och produktiviteten på 
arbetet. Ljus- och ljudförhållanden, 
stolar, bord och gemensamma, so-
ciala ytor är bara några exempel på 
det. En hemmiljö står i bjärt kon-
trast och är avsedd att fylla helt an-
dra behov och är dessutom inte alls 
lika homogen som kontor. Vissa bor 
stort med ett faktiskt hemmakon-
tor, andra trångt, en del ensamma, 
åter andra med sin småbarnsfamilj. 
Bakgrundsfaktorer som påverkar 
arbetsmiljön skiljer sig helt enkelt 
rejält vid arbete hemifrån. Individer 
både fungerar och reagerar också 
olika på arbete hemifrån respekti-
ve på kontoret: Vissa tycker att det 
är skönt att i högre grad kunna fo-
kusera på arbete ostört, medan an-
dra verkligen mår bäst av att åka till 
kontoret och träffa kollegor för att 
därigenom kunna få energi och styr-
fart på arbetsdagen. En del har lätt-
are att få ihop livspusslet vid hemar-
bete, andra får det svårare att hålla 
isär roller och sfärer (småbarnför-
äldrar är kanske det tydligaste ex-
emplet på det senare). I viss mån 
kan förstås medarbetare bli med-
vetna om, och träna på, att leda sig 
själva i distansarbete (den sortens 
träning behövs verkligen!) men det 

är ett faktum att det i viss mån är 
beroende av personlighetstyp. 

trots att vi ser stora, positiva föränd-
ringar på några områden i branschen 
– framförallt utmattning/utbränd-
het och balans arbete–fritid – så är 
distansarbete inte oproblematiskt. 
Många av oss har fått känna på ef-
fekterna av för många onlinemöten 
under en arbetsdag. Andra märker 
att arbetet – trots en större autono-
mi – tar ännu större plats i livet ef-
tersom många omedvetet använder 
den nyvunna friheten till att arbeta 
ännu längre och hårdare, med färre 
pauser. Det är också fullt möjligt att 
minskad fysisk aktivitet parad med 
ännu fler timmar framför skärmen 
– under såväl arbetstid som fritid – 
har långsiktigt negativa effekter på 
den mentala och fysiska hälsan. Ar-
betspendling tar tid och energi (som 
besparas vid hemarbete) men erbju-
der omväxling och viss vardagsmo-
tion. Distansarbete ändrar förstås 
självklart också förutsättningarna 
för ledarskap. Nu är ett coachande 
ledarskap mycket mer effektivt än 
command and control. Med det för-
ra avses ett ledarskap som inte bara 
utvecklar kompetens och motiverar 
medarbetarna utan också gör dem 
mer självgående. Coachning handlar 
ju om att hjälpa andra att bli bättre 

att förstå sig på – och ta sig an – sina 
egna problem. Tyvärr är det här svå-
rare att facilitera på distans; det är 
svårare att knyta an, läsa av stäm-
ningar (verkar den biträdande trött 
och sliten?) och kroppsspråk (hur 
landade återkopplingen?) samt ha 
utmanande samtal via ett onlinemö-
te än i det fysiska rummet. Det krä-
ver också ett intresse för ledarskap, 
kompetens och läggning som inte är 
given för många juridiska ledare. Ett 
problem med den befintliga forsk-
ningen på distansarbete är att den 
har fokuserat på om effekterna av 
distansarbete motiverar en imple-
mentering, medan vi nu har ett skri-
ande behov av att få lära oss om hur 
vi kan må och prestera bättre när vi 
arbetar hemma – utan möjlighet att 
kunna välja att gå tillbaka till kon-
toret. 

men byråerna kommer rimligen inte att 
vara låsta i nedstängning och kol-
lektivt distansarbete för evigt. Förr 
eller senare, i en eller annan form, 
kommer restriktionerna att lättas. 
Då öppnas möjligheterna för ett 
tredje sätt att organisera arbetet: hy-
bridarbete. Med hybridarbete me-
nas att medarbetarna i begränsad 
utsträckning själva får välja i vilken 
utsträckning de vill arbeta hemifrån. 
I mina undersökningar och intervju-
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er har de flesta uppgett att de skulle 
vilja komma in till kontoret 1–3 da-
gar i veckan medan en minoritet vill 
gå tillbaka till att arbeta heltid på 
kontoret. Av de hundratals jurister 
jag har undersökt har ingen uttryckt 
en önskan om att arbeta hem ifrån 
heltid. Det finns säkert enstaka indi-
vider som gör det, men de förefal-
ler vara mycket få. Det finns dock 
en stor osäkerhet kring hur många 
procent som faktiskt vill arbeta he-
mifrån, deltid, eftersom tidigare stu-
dier på distansarbete har visat att 
upp till hälften av de som initialt 
ville arbeta hemifrån senare änd-
rade sig och gick tillbaka till konto-
ret på heltid. Vi måste därför vara 
beredda på substantiella fluktuatio-
ner i intresset över tid. Det är också 
mycket möjligt att hemarbete är 
mer attraktivt under vissa livs- och 
karriärfaser än andra. Exempelvis 
verkar nyanställda, juniora biträdan-
de jurister (jämte många delägare) 
utgöra den grupp som är mest in-
tresserade av att komma in till kon-
toret, medan seniora biträdande ju-
rister med barn i högre utsträckning 
uppskattar möjligheten att arbeta 
hemifrån. 

vilket är då effekterna av hybridarbe-
te? Ett påtvingat kollektivt distans-
arbete, såsom under nedstängning 
under pandemin, har som vi har 
konstaterat olika effekter på olika 
individer. En del mår och presterar 
bättre, andra sämre – de allra flesta 
av oss har såväl positiva som nega-
tiva erfarenheter. Vid hybridarbe-
te kan alla i viss mån välja. Jurister 
är överlag mycket drivna, samvets-
granna och ambitiösa individer och 
de kommer därför att välja tid och 
plats för arbete som bäst bidrar till 
deras välbefinnande och prestation. 

Det uppstår alltså en självreglering 
som leder till selektionseffekter där 
nack- och fördelarna med distans- 
respektive kontorsarbete minskas 
genom individuell kalibrering. Vi 
har förstås inte tillförlitlig forsk-
ning om hybridarbete på advoka-
ter, knappt för någon annan bransch 
heller. De få, indikativa studier som 
finns pekar att utbrändhet och stress 
samt personalomsättning minskar, 
medan arbetstillfredsställelse och 
employer branding stärks. 

det finns naturligtvis också baksidor 
med hybridarbete. Det är exem-
pelvis mycket svårare att organi-
sera och leda grupper när en del är 
på plats, och andra deltar digitalt. 
Det finns också en risk för att det 
uppstår in och out groups, där de 
som oftare träffas på kontoret får 
en starkare sammanhållning – och 
kanske också status. Forskning visar 
vidare att de som arbetar hemifrån 
kan få hälften så många befordring-
ar eftersom de har mycket mindre 
face time med arbetsledare. Om det 
skulle visa sig att kvinnliga affärs-
jurister med barn i högre utsträck-
ning arbetar hemifrån än exempel-
vis män utan barn så kan det här ge 
upphov till stora bakslag i jämställd-
hetsarbetet. Det är också möjligt att 
de som arbetar hemifrån är mer be-
nägna att byta arbetsgivare. Om din 
primära fysiska arbetsplats är hem-
met, så kanske det spelar mindre 
roll vilken din arbetsgivare är, vilket 
skulle kunna minska din lojalitet 
med byrån. Det här är förstås i hög 
grad spekulationer. Men det är vik-
tiga frågor som man behöver ställa 
sig nu – och söka svaren på. 

vissa mindre byråer verkar dock värde-
ra den fysiska gemenskapen så pass 

högt att man avser återgå till kon-
torsarbete, när tillfälle ges. Faktum 
är att en del mindre byråer aldrig 
stängde ner utan i huvudsak fort-
satte arbeta på kontoret. En del är 
också rädda att de socialt utåt- 
riktade delägarna som är rain-
makers ska lämna byrån om kon-
toret förlorar sin roll som en social 
gravitationspunkt. De riskerar att få 
färre arbetssökande, men eftersom 
de anställer få, är de inte så käns-
liga för det bortfallet i tillgången på 
talang. Byråerna kommer alltså att 
ställas inför ett vattendelande be-
slut när samhället öppnar upp igen: 
Ska alla gå tillbaka till kontoret igen, 
eller ska man erbjuda fortsatt flexi-
bilitet där var och kan få välja om 
de ska arbeta en eller par dagar i 
veckan? Sanningen är att vi rör oss i 
okända vatten, där vi trots bristande 
information och erfarenhet måste 
ta kritiska beslut som kommer att få 
långtgående konsekvenser. Jag och 
Malin Nyman avser fortsätta med 
vår forskning med specifik inrikt-
ning mot advokater och det nya ar-
betslivet de närmaste åren. Genom 
att följa många advokatbyråer sam-
tidigt hoppas vi kunna utveckla en 
mycket bättre förståelse av för- och 
nackdelarna med de tre modellerna 
med arbete på kontoret, i hemmet 
samt i hybridformat. En viktig del i 
den strävan är att identifiera speci-
fikt vad som är viktigt att tänka på 
i respektive modell. Målet är för-
stås att så snabbt som möjligt kunna 
identifiera hur det juridiska arbetet 
bäst kan organiseras till gagn för 
den enskilde advokaten såväl som 
arbetsgivaren. Vi välkomnar alla 
som är intresserade till samarbete i 
det viktiga arbetet. 

Jens Näsström    
Arbetspsykolog 
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ETIK

KOMMENTARER OM HANDLINGSREGLERNA

Handlingsreglerna för rättens 
aktörer har omarbetats
Domstolarna har varit med i 
diskussionerna om nya hand-
lingsregler för professionellt 
uppträdande i rättssalen.

En arbetsgrupp med 
åklagare och advoka-
ter utarbetade 2015–
2016 handlingsregler 
till vägledning för hur 
rättens aktörer bör 
uppträda i rättssalen.

Under 2020 disku-
terade representan-
ter för åklagarväsen-
det och advokatkåren 
handlingsreglerna för 
domstolsaktörernas 
uppträdande i rättssalen på nytt, 
nu tillsammans med företräda-
re från domstolarna. Riksåkla-
garen Petra Lundh, Advokatsam-
fundets generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander och Svea hov-
rätts president Anders Perklev 
har lett diskussionerna.

De nya diskussionerna har 
mynnat ut i att handlingsregler-
na har omarbetats. Handlings-
reglerna utgår från att det är av 

stor betydelse för för-
troendet för rättsvä-
sendet att rättegångar 
genomförs på ett pro-
fessionellt sätt. Regler-
na syftar till att ge ak-
törerna i en rättegång 
goda förutsättningar 
att behandla varandra 
med respekt och för-
ståelse för varandras 
olika yrkesroller, för 
att öka förtroendet för 
rättsväsendet.

de nya handlingsreglerna ger väg-
ledning för advokater, åklagare 
och domare utifrån sex fråge-
ställningar:

1. Benämning av aktörerna i 
rättegången

Aktörerna bör benämna varandra 
på ett respektfullt sätt och använ-
da bara etablerade benämningar 
som ”ordförande”, ”advokat” och 
”åklagare” och om det behövs 
hela namnet eller efternamnet.

2. Ordning och kommunika-
tion i rättssalen
Rättens ordförande ska ha kom-
mandot i rättssalen och kommu-
nikationen ska gå via ordföran-
den.

3. Behovet av kompletteran-
de och klarläggande frågor 
under rättegången
Klarläggande och kompletteran-
de frågor ska ställas under ord-
nade former. I större mål kan det 
vara lämpligt att ordföranden 
tillsammans med åklagare, för-
svarare och målsägandebiträden 
kommer överens om att avgöra 
frågor om process och planering 
utanför huvudförhandlingen.

4. Värderande omdömen om 
andra domstolsaktörer
Åklagare och advokater bör i 
princip inte använda värderan-
de omdömen om varandra. Om 
detta ändå anses godtagbart, bör 
de ta sikte på yrkesrollen, inte på 
personen.

5. Information till dem som 
kallas till domstolen om rät-
tegångsordningen och roll-
fördelningen
Tilltalade, målsägande och vitt-
nen bör få förklarat hur huvud-
förhandlingen går till och vilka 
roller rättens aktörer har.

6. Om en aktör uppträder fel-
aktigt eller olämpligt
Om en rättssalsaktör anser sig 
bli olämpligt behandlad av en 
annan aktör, bör de reda ut sa-
ken sinsemellan. Straffbara el-
ler disciplinära ageranden ska 
anmälas enligt gällande regler.

De omarbetade 
vägledande hand-
lingsreglerna för 
ett professionellt 

uppträdande i 
rättssalen finns på 
Advokatsamfun-
dets webbplats.

Petra Lundh, riksåklagare
– Det är mycket tillfredsställande att vi har kun-
nat enas om en revidering, som innebär tydligare 
formuleringar än tidigare. Det är också glädjande 
att domstolarna nu varit med i arbetet. Målet är 
att skapa de bästa förutsättningarna för en rättvis 
rättegång och en god arbetsmiljö för alla parter. 
Handlingsreglerna ska bidra till ett ökat förtroen-
de för rättsväsendet. Alla gynnas av att vi benäm-
ner aktörerna i domstolen på ett respektfullt sätt, 
att vi avstår från värderande omdömen när de tar 
sikte på person, att ordningen är god i rättssalen 
och att kommunikation mellan parterna sker via 
ordföranden. Nu när reglerna finns på plats börjar 
det långsiktiga arbetet med att sprida dem till alla 
som berörs.

Anders Perklev, president i Svea hovrätt
– Det finns enligt min mening tre goda skäl för de 
vägledande handlingsreglerna:
Rättvisa. En rättegång ska ge domstolen bästa 
möjliga underlag för ett korrekt avgörande. Rät-
tens professionella aktörer ska belysa saken, inte 
skymma sikten.
Arbetsmiljö. Rättssalen är de professionella 
aktörernas arbetsplats. Ingen ska där bli kallad 
tillmälen, bli förminskad eller utsatt för härskar-
tekniker. Arbetsmiljön är ett ansvar för alla.
Förtroende. Domstolarna beslutar om statens 
yttersta maktmedel mot enskilda. Medborgarna 
ska kunna ha förtroende för att det sker på enbart 
sakliga grunder. Uppträdandet i rättssalen ska 
utstråla professionalitet och respekt för vars och 
ens lika värde.

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare 
för Sveriges advokatsamfund
– Det är viktigt att visa respekt för varandras 
yrkesroller och lyhördhet. Rättens aktörer 
ska kunna bemöta varandra på ett vänligt sätt 
samtidigt som de är sakliga och professionella. I 
ljuset av den senaste tidens allt högre tonläge i 
debatten är det angeläget att vara lyhörd och visa 
förståelse för varandras olika roller. Det ökade 
antalet stora och komplicerade brottmål ställer 
högre krav på att vi behandlar varandra med 
respekt och inte regelmässigt utgår från misstro. 
Att också företrädare för domstolarna nu står 
bakom handlingsreglerna understryker att alla 
aktörer i rättsväsendet spelar en viktig roll. Vi har 
ett gemensamt ansvar för och intresse av att för-
troendet för rättsväsendet inte skadas.
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ETIK

Restriktioner: Ny 
vägledning på gång 
Det behövs mer vägledning om-
kring hur man som advokat ska 
agera när klienten är häktad med 
restriktioner, enligt deltagarna vid 
kursen om restriktioner. Ett ar-
bete kommer nu att inledas för att 
ta fram en särskild väglednings-
promemoria om hur man ska 
agera som försvarare när man 
har klienter med restriktioner.

Mycket att diskutera 
om restriktioner
Den nya kursen Försvararen, 
restriktioner och advokatetiken 
har nu hållits vid två tillfällen 
i februari, båda gångerna som 
interaktiva seminarier via nätet. 
Under ledning av brottmålsadvo-
katerna Ulrika Borg och Staffan 
Bergqvist fick deltagarna disku-
tera de svåra situationer som kan 
uppstå när en klient sitter häktad 
med restriktioner. 

Utgångspunkten för diskussio-
nerna under kursen är de disci-
plinnämndsavgöranden som finns 
och konkreta situationer som en 
försvarare kan hamna i. Och de 
båda kurstillfällena visade tydligt 
att det finns mycket att diskutera. 

Det finns dessutom ganska lite 
skrivet om detta svåra ämne, och 
advokater är i stor utsträckning 
hänvisade till att lära sig området 
genom praktik och under vägled-
ning av principaler. Just därför är 
det också viktigt att mer erfarna 
kollegor ger behövligt stöd och 
vägledning åt yngre advokater 
och biträdande jurister, konstate-
rade kursdeltagarna. 

Ytterligare ett kurstillfälle av 
Försvararen, restriktioner och 
advokatetiken finns inplanerat 
under våren, den 7 juni. Kursen 
är kostnadsfri och ingår som ett 
led i den extra satsningen som 
Advokatsamfundet gör på etikens 
område. 

mer information och anmälan på 
advokatakademien.advokatsam-
fundet.se/.
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AKTUELLT

Vad är lockelsen med att vara 
försvarare?

– Brottmålsprocessen har all-
tid haft stark dragningskraft på 
mig, och under tingstjänstgö-
ringen blev jag än mer på det 
klara med att det var här min 
framtid låg. När jag sedan bör-
jade på Kruse & Co 2013 och fick 
riktig inblick i hur de skickligas-
te försvarsadvokaterna arbetar, 
fick försvarardrömmen ytterli-
gare bränsle. Det har varit fan-
tastiskt att få lära sig hantver-
ket där, och ju mer jag har lärt 
mig, desto mer övertygad har 
jag blivit om att det här är mitt 
kall. Försvarsadvokater fyller en 
viktig funktion i en fungerande 
rättsstat, och det är oerhört till-
fredsställande att göra skillnad 
för människor som befinner sig 
i en utsatt situation.

Vilka är de viktigaste egenska-
perna för en brottmålsadvokat?

– Mod, engagemang, gott 
omdöme, juridisk kompetens, 
people skills och karisma hjäl-
per till. En hög energinivå ska-
dar inte heller. Det är också vik-
tigt att kunna hålla ångan uppe 
även vid motgångar.

Hur har du påverkats av debatten 
om försvarare med klienter som 
tillhör kriminella nätverk?

– Jag blir helt klart illa berörd. 
Om det som media har rappor-
terat om stämmer, blir jag så-
klart heligt förbannad. Oavsett 

om det stämmer eller inte så har 
det skadat kårens anseende på 
ett sätt som jag tror kommer att 
ta lång tid att läka. Enligt min 
uppfattning har det redan på-
verkat tilltron till advokatkåren 
från åklagare och andra professi-
onella aktörer. Det riskerar i för-
längningen att försvåra vårt ar-
bete och i slutändan drabba våra 
klienters möjligheter till ett bra 
försvar.

Hur förklarar du för klienten 
vilka advokatetiska ramar som 
gäller för dig?

– Jag strävar efter att vara ex-
tremt tydlig med vad som gäl-
ler redan från början. Jag upp-
lever att så länge jag förmedlar 
det på ett vänligt och förtroen-
deingivande sätt med glimten i 
ögat så blir det sällan problem 

med att de ber om tjänster som 
jag inte kan utföra.

De senaste åren har en diskussion 
förts om en hårdare stämning 
mellan åklagare och försvarare. 
Hur kan rättens aktörer uppnå re-
spekt för varandras yrkesroller?

– Jag upplever att det finns ett 
större misstroende mot försva-
rare från åklagar- och polishåll 
nu än för några år sedan. Det är 
beklagligt. Grundproblemet tror 
jag är att vi har för dålig kunskap 
om våra respektive yrkesroller. 
Ett drömscenario hade varit om 
det var obligatoriskt för åklaga-
re och domare att praktisera två 
veckor vid en seriös brottmåls-
byrå under sin utbildning. Det 
tror jag skulle öka förståelsen 
för vårt arbete. På samma sätt 
som att det är nyttigt för en för-

svarare att tidigare ha suttit på 
andra stolar i rättssalen.

– En annan sak är att vi alla 
måste måna om och respekte-
ra brottmålsprocessen i sig. Jag 
gillar till exempel inte när ord-
förande och åklagare inte be-
nämner oss med titel under på-
gående förhandlingar. En annan 
sak som kan verka trivial, men 
som jag tror kan skada respek-
ten för processen på sikt, är om 
rättens aktörer inte klär sig på ett 
sätt som signalerar respekt för sa-
kens allvar. Under den senaste ti-
den har vi på byrån exempelvis 
bevittnat åklagare iklädd hoodie 
närvarande via videolänk och en 
ordförande klädd i t-shirt vid hu-
vudförhandling i brottmål. Som 
part i ett brottmål är det naturligt 
att känna sig nervös inför en hu-
vudförhandling, då det ofta är av 
stor vikt för dig och din framtid. 
Jag hade inte känt mig trygg med 
processen om rättens aktörer inte 
beter sig och uppträder på ett sätt 
som signalerar att de tar förhand-
lingen på största allvar.

Jag strävar efter att
vara extremt tydlig

JAG UPPLEVER ATT DET 
FINNS ETT STÖRRE 
MISSTROENDE MOT 
FÖRSVARARE FRÅN 

ÅKLAGAR OCH 
POLISHÅLL NU ÄN FÖR 

NÅGRA ÅR SEDAN. 
DET ÄR BEKLAGLIGT. 
GRUNDPROBLEMET 
TROR JAG ÄR ATT VI 

HAR FÖR DÅLIG KUNSKAP 
OM VÅRA RESPEKTIVE 

YRKESROLLER. 

MÅNADENS ADVOKAT

EVA BÄCKSTRÖM
Eva Bäckström etablerade brott-
målsbyrån Tiger Advokater i 
Skåne tillsammans med advokat 
Katarina Edgren Aldefors för ett 
år sedan.
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Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Advokaterna Magnus 
Jonson och Anina Liebkind 
är sedan den 1 februari nya 
delägare i Norburg & Scherp 
Advokatbyrå.

l Lisa Hybbinette och Leo 
Lee har utsetts till nya del-
ägare i Roschier från den 
1 juni 2021. 

l Frida Gullstrand, Jonas 
Öjelid och Alexander Berg-
lund är nya delägare i Glim-
stedt. 

l Kawin Mårtensson är ny 
delägare i Kompass Advokat 
från den 1 februari. 

l Carl Arvidsson, Emilia 
Falk, Arthur Kinski och 
Johan Mörlin, med lagnam-
net The Cyber Regulators, 
från juridicum, Stockholms 
universitet, placerade sig 
bland de vinnande lagen på 
tävlingen Cyber Challenge 
2021 på Försvarshögskolan 
den 28 januari. Tävlingen 
arrangerades av Försvars-
högskolan, Centrum för 
asymmetriska hot och terro-
rismstudier (CATS) och Myn-
digheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB).

 l Katia Cejie har befordrats 
till professor i finansrätt från 
och med 1 februari 2021 vid 
juridiska institutionen, Upp-
sala universitet.

Eric M. Runesson 
blir hedersdoktor
Justitierådet Eric M. Runes-
son, ledamot av Svenska 
Akademien, juris doktor och 
tidigare advokat och leda-
mot av Advokatsamfundets 
styrelse, har utsetts till 
2021 års hedersdoktor vid 
Ekonomihögskolan i Lund.

– Eric M. Runesson har 
gjort Ekonomihögskolan 
stora tjänster genom sina 
insatser inom handelsrät-
ten. Hans engagemang i 
Ekonomihögskolan innebär 
bland annat att det var 
han som skapade kursen 
Kommersiell avtalsrätt och 
förhandling. Vi ger den fort-
farande och den är mycket 
uppskattad av våra studen-
ter, säger Jörgen Hettne, 
prefekt och professor i han-
delsrätt på Ekonomihögsko-
lan vid Lunds universitet, i 
en kommentar på Ekonomi-
högskolans webbplats.

Eric M. Runesson var 
under perioden 2003–2009 
adjungerad professor i 
handelsrätt vid Ekonomi-
högskolan. Han promoveras 
vid en digital ceremoni den 
28 maj.

Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  AKTUELLT
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Kattadvokat trendade 
på Twitter och Youtube
En digital domstolsförhandling 
i Texas distriktsdomstol nr 394 
har fått miljontals visningar 
på Youtube och Twitter, sedan 
advokaten Rod Ponton dök upp, 
maskerad till en katt. ”Jag är inte 
en katt” intygade advokaten, allt 
medan han och hans assistent 
försökte stänga av det filter som 
förvandlat honom till en talande 
och tämligen olycklig kattunge. 
Advokaten och övriga parter i för-
handlingen ska enligt uppgifter ha 
sagt ja till att inspelningen spreds 
på nätet. 

Du hittar filmen på Youtube, sök 
på cat lawyer.

Pandemin gav nya 
arbetsformer i HD
Högsta domstolen har 
nu presenterat sin 
verksamhetsberättelse 
för 2020. I inledningen 
berättar ordföranden 
Anders Eka bland annat 
om hur domstolen ställt 
om sitt arbete med 
anledning av corona-
pandemin. 

Bland innehållet 
finns som vanligt korta 
sammanfattningar av 
viktigare vägledande 
avgöranden under året, 
däribland den omtalade 
Girjasdomen, där HD 
fastställde att en sameby 
har ensamrätt att upplåta jakt och fiske på grund av urminnes hävd. 
Dessutom finns intervjuer med det nytillträdda justitierådet Johan 
Danelius, som tidigare varit advokat.

Verksamhetsberättelsen kan läsas på Högsta domstolens webb-
plats, https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/

H Ö G STA  DO M STO LE N S  V E R KSAM H ETS B E RÄTTE LSE

Naturmotiv ska lyfta 
rastgårdar
En större rastgård och tio så 
kallade tårtbitar på häktet i Hel-
singborg ska förvandlas. Enligt 
planerna ska stora naturmotiv 
projiceras på väggarna och klät-
terväxter slingra från taket. De 
intagna ska dessutom själva kun-
na välja intensitet på belysningen. 
Tanken är att de intagna, i stället 
för en kal och steril inomhusmiljö, 
ska få en ny naturupplevelse av 
varje promenadgård.

Arbetet med att förvandla rast-
gårdarna bedrivs av Kriminal-
vårdens fastighetsarbete tillsam-
mans med konsultfirman Sweco.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Almkvist, Gustaf: Förmögenhets-
brott och förmögenhetsrätt : 
om straffansvaret i 8 och 
10 kap. brottsbalken och dess 
förhållande till civilrätten 
(Iustus. 738 s. Skrifter från 
juridiska fakulteten i Uppsala ; 
142. Diss. Uppsala universitet, 
2021)

Bang-Pedersen, Ulrik Ramme-
skow: Konkurs / Ulrik Ramme-
skov Bang-Pedersen, Lasse 

Højlund Christensen, Kim Som-
mer Jensen (2. udg. København 
: Jurist-og Økonomforbundet. 
725 s.) 

Berg, Peter: Externredovisning : 
från teori till praktik (Norstedts 
juridik. 667 s.)

Bogdan, Michael: Svensk interna-
tionell privat- och processrätt / 
Michael Bogdan, Michael Hell-
ner (9. uppl. Norstedts juridik. 
492 s. Institutet för rättsveten-
skaplig forskning ; 146) 

Costa, Marios: Steiner & Woods 
EU law / Marios Costa, Steve 

Peers (14. ed. Oxford Univ. 
Press. 710 s.)

Friis Hansen, Sören: Introduk-
tion til dansk selskabsret. 1, 
Indledning til selskabsretten, 
kapitalselskaber / Søren Friis 
Hansen, Jens Valdemar Kren-
chel (6. udg. København : Kar-
nov Group. 375 s.)

Friis Hansen, Sören: Introduktion 
til dansk selskabsret. 2, Person-
selskaber, foreninger og fonde 
/ Søren Friis Hansen, Jens Val-
demar Krenchel (6. udg. Køben-
havn : Karnov Group. 287 s.)

Hallberg, Ulrika: Praktisk tillämp-
ning av den nya LSS-lagen / 
Ulrika Hallberg, Gunilla Kling-
berg (Studentlitteratur. 134 s.) 

Hiort af Ornäs Leijon, Lena: 
Skattesystemet : lärobok : 
inkomstskatt, sociala avgifter, 
mervärdesskatt, punktskatter, 
internationella frågor och för-
faranden / Lena Hiort af Ornäs 
Leijon, Eleonor Kristoffersson 
(Iustus. 2021. 206 s.)

Ingvarsson, Torbjörn: Fordrings-
rätt : en lärobok (2. uppl. Nor-
stedts juridik. 178 s.)

 LÄSTIPS

Kan man lita på en trust? : en studie av 
den anglosaxiska trusten ur ett svenskt 
perspektiv
Författare: Katarina 
Olsson
Förlag: Norstedts 
juridik
Den anglosaxiska 
trusten är den mest 
använda formen för 
egendomsförvaltning 
i världen och har stor 
ekonomisk, social och 
rättslig betydelse i 
common law-länderna. I Sverige existerar 
den inte som rättsfigur, det går inte att bilda 
en trust enligt svensk rätt. I takt med ökad 
internationalisering måste dock även svenska 
jurister ta ställning till frågeställningar kring 
truster. I boken förklaras trustens struktur, 
funktion och rättsverkningar för svenska 
förhållanden. Svensk doktrin har tidigare be-
handlat ämnet mycket sparsamt.

Kollektivavtalsgrundad försäkring : några 
huvuddrag
Författare: Bertil 
Bengtsson
Förlag: Norstedts 
juridik
Boken ger en översikt-
lig beskrivning av den 
viktigaste formen av 
kollektiv försäkring, 
kollektivavtalsgrundad 
försäkring, en förhål-
landevis ny företeelse 
på försäkringsmarknaden som inte tidigare 

behandlats närmare i den juridiska litteratu-
ren. Framställningen behandlar de viktigaste 
huvuddragen i det speciella regelsystem som 
gäller för försäkringsformen. Boken är en 
komplettering av Bertil Bengtssons tidigare 
utgivna bok Försäkringsavtalsrätt.

 BOK
Rådgivaransvaret av Rolf Johansson, Iustus
Advokat Rolf 
Johansson som 
under flera år 
undervisat bli-
vande advokater 
i riskhantering 
och rådgivaran-
svar är aktuell 
med en bok om 
rådgivares juri-
diska ansvar för 
sin rådgivning. 
Boken är en 
samlad genom-
gång och analys av rådgivaransvaret generellt 
men speciellt ur ett advokatperspektiv. Då det 
inte finns någon lagreglering som definierar 
rådgivares skadeståndsansvar utgör rätts-
praxis den viktigaste rättskällan. Boken består 
av två delar där första delen beskriver gällan-
de rätt i olika hänseenden. Andra delen inne-
håller utförliga referat av centrala avgöranden 
från HD som uppmärksammats i första delen. 
Av speciellt intresse är de två domar som kom 
2018 och 2019 som är centrala för gällande 
rätt när det gäller skadeståndsansvaret  
(NJA 2018 s. 414, ”Advokatens skadestånds-
ansvar” och NJA 2019 s. 877, ”Advokatens 
skatterådgivning”). 

 IDROTTSJURIDIK
Årets utgåva av Idrottsjuridisk skriftserie 
innehåller artiklar från olika delar av den ju-
ridik som är relevant ur ett idrottsperspektiv. 
Coronapandemins negativa konsekvenser för 
idrottsverksamheten, både ekonomiskt och 

idrottsligt, avspeglar sig i flera av artiklarna. 
Vidare innehåller artikelsamlingen bidrag om 
bland annat elitidrottares rätt till arbetslös-
hetsersättning, lagen om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang, korruption inom idrotts-
världen, spelarförsäljningar i svensk elitfot-
boll och ett urval av idrottsrelaterade skatte-
mässigt intressanta rättsfall. Skriftserien ges 
årligen ut av Svensk Idrottsjuridisk förening.

 NYA FESTSKRIFTER
Festskrift till Rolf Dotevall, Juristförlaget i 
Lund
Denna festskrift tillägnas Rolf Dotevall, pro-
fessor i handelsrätt vid Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. Hans forskning har 
varit inriktad mot avtals-, bolags- och skade-
ståndsrätt inom vilka områden han publicerat 
ett flertal böcker, rapporter och artiklar. Fest-
skriften innehåller drygt 40 uppsatser inom 
skilda ämnesområden författade av kolleger 
och vänner. Marie Karlsson-Tuula, Annina  
H. Persson och Patrik Lindskoug står som  
redaktörer för boken.

Livsfellesskap – rettsfellesskap : festskrift til 
Tone Sverdrup 70 år, Gyldendal
Tone Sverdrup, 
professor vid 
Oslo universitet, 
har fyllt 70 år 
och hyllas med 
en festskrift för 
sina mångåriga 
insatser inom 
rättsvetenska-
pen. Hon dispu-
terade 1997 och 
har publicerat 
en rad böcker 
och artiklar, spe-
ciellt på familjerättens område. Festskriften 
innehåller 28 uppsatser, som främst rör olika 
famljerättsliga frågor men även teman och 
problemställningar från andra rättsområden.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

Jensen, Ulf: Kommunala mark-
transaktioner / Ulf Jensen, Kjell 
Sollbe (Norstedts juridik. 471 s.)

Kalbro, Thomas: Markexploate-
ring / Thomas Kalbro, Eidar 
Lindgren (7. uppl. Norstedts 
juridik. 188 s.) 

Kristoffersson, Eleonor: Textbook 
on EU VAT / Eleonor Kristof-
fersson, Pernilla Rendahl  
(3. ed. Iustus. 199 s.)

Lindencrone Petersen, Lars: 
Dansk retspleje : civil-, foged-, 
skifte- og straffeprocessen 
/ Lindencrone & Werlauff 
(København : Karnov Group. 
848 s.)

Olsson, Staffan: LSS i praktiken : 
sekretess, rapporterings- och 
anmälningsplikt (3. uppl. 
Studentlitteratur. 152 s.)

Sandén, Hans-Olof: Hets mot 

folkgrupp (Norstedts juridik. 
246 s.)

Schaumburg-Müller, Peer: Ka-
pitalselskaber : aktie- og an-
partsselskaber / Peer Schaum-
burg-Müller (9. udg. København 
: Jurist-og Økonomforbundet. 
794 s.)

Straffeprosessloven : lov 
av 22. mai 1981 nr. 25 om 
rettergangs måten i straffe-

saker. Bd 1, Lovkommentar / 
Erik Keiserud et al. (5. utg. Oslo 
: Universitetsforl. 910 s.) 

Welin, Håkan: Nämndemannen : 
uppdrag med förtroende (BoD 
– Books on Demand. 280 s.)

Westberg, Peter: Konflikt och 
kontrakt (Jure. 757 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Brottsoffer blir utan biträde
”Vi har fått ovanligt många rap-
porter från advokater om att man 
är väldigt bekymrad över att man 
inte har förordnat målsägande-
biträde i till exempel våldtäkts-
mål.” Det sa Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander i en intervju med SVT 
den 8 februari. 

Mia Edwall Insulander ut-
tryckte i inslaget oro över att 
många brottsoffer tycks bli utan 
måls ägandebiträde i hovrätterna, 
sedan lagen ändrades 2018. 
Reformen innebär att målsägan-
debiträden endast förordnas till 
dess att tiden för att överklaga 
tingsrättens dom har löpt ut.

 MEDIERNA

Domarråd kan stärka 
rättsstaten
Styrelsen för Sveriges domare-
förbund gav sig med en debatt- 
artikel i Dagens Nyheter den 
8 feb ruari in i debatten om hur 
domstolarnas oavhängighet kan 
stärkas. Domarna argumenterar i 
sitt debattinlägg för att domarna 
själva ska styra administrationen 
av domstolarna, i stället för att 
styras av den som i dag. 

”Genom ett klokt utformat 
domarråd stärks skyddet för 
domarnas oavhängighet. Det blir 
svårare för den politiska makten 
att försöka under minera domar-
nas oberoende. Rättsstaten står 
då på en fastare grund” skriver 
styrelsen genom Björn Lindén, 
lagman i Örebro tingsrätt och 
ordförande i förbundet.

Advokat Rolf Johansson har 
givit ut boken Rådgivaransva-
ret – särskilt om advokaters 
ansvar för sin rådgivning.

Vad är det mest intressanta du 
har funnit under arbetet med 
boken?

– Det mest intressanta är nog 
att de två rättsfallen NJA 2018 
s. 414 och 2019 s. 877 innebär 
en ganska markant utveckling 
av rättsläget i fråga om advo-
katers, men även rådgivares 
av andra slag, ansvar för sin 
rådgivning. Rättsfallen hand-
lar främst om den aktsamhets-
bedömning som ska ligga till 
grund för avgörandet om råd-
givaren är skadeståndsskyl-
dig för fel eller brister i råd-
givningen. Uppfattningen i 
frågan om det finns något ut-
rymme för en kvalificerad råd-
givare att begå misstag utan att 
det leder till ansvar för skada 
har ändrats ganska påtagligt. 
Högsta domstolen talar i ett 
av rättsfallen om ”ett beaktans-
värt utrymme” för att landa i 
fel slutsatser i komplicerade ju-
ridiska frågor innan det kan bli 
tal om skadeståndsansvar. Det 
är tydligare än vad vi uppfat-
tade dessförinnan att det finns 
ett klart utrymme för advoka-
ter att göra fel utan att det med 
automatik innebär att advoka-
ten varit vårdslös.

– Utöver det är det intressant 

att notera att HD i så stor ut-
sträckning fäster avseende vid 
advokaters särställning. Det 
förhållandet att advokater le-
ver under de regler som gäl-
ler för dem enligt rättegångs-
balken och Advokatsamfundets 
vägledande regler påverkar, en-
ligt HD, de kvalitativa krav man 
kan ställa på advokater. Advo-
katens uppdragsgivare har rätt 
att ställa högre krav på advoka-
ten än på andra juridiska råd-
givare. Och det gäller inte bara 
kvaliteten på juridiken utan 
även hur advokaten hanterar 
uppdraget i andra hänseenden.

Har du något konkret råd om 
vad advokater särskilt bör tänka 
på?

– Vi behöver bli klart bätt-
re när det handlar om att de-
finiera och dokumentera våra 
uppdrag. En tydligt dokumen-
terad beskrivning av uppdraget 
i ett enkelt mejl eller ett upp-
dragsavtal i samband med att 
uppdraget påbörjas innebär en 
klar fördel i situationer där 
uppdragsgivare och rådgiva-
re i ett senare skede visar sig 
ha olika uppfattningar om vad 
advokaten ska göra och åstad-
komma.

TVÅ FRÅGOR TILL … ROLF JOHANSSON

Vi behöver bli bättre på att 
dokumentera våra uppdrag
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BAKGRUND
Advokat A har varit offentligt 
biträde i ett mål rörande lagen 
(1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga (LVU). 
B har i samma mål varit ombud 
för socialnämnden i kommunen. 

ANMÄLAN
B har i anmälan, som kom in till 
Advokatsamfundet den 29 ja-
nuari 2020, riktat anmärkning-
ar mot A och anfört i huvudsak 
följande.

Socialnämnden fattade den  
3 december 2019 ett beslut om 
att omedelbart omhänderta en 
16-årig ungdom enligt 6 § LVU 
med anledning av att det var 
sannolikt att 16-åringen behöv-
de beredas vård med stöd av  
3 § samma lag.

Den 9 december 2019 för-
ordnades A som ombud för 
16-åringens mamma. Samma dag 
inkom A med ett yttrande för 
mammans räkning. Av yttran-
det framgick att mamman med-
gav det omedelbara omhänder-
tagandet. Det skulle senare visa 
sig att A hade haft kontakt med 
pappan istället för mamman och 
att A hade haft uppfattningen 

att han representerade pappan. 
Bland annat framkom det i ytt-
rande gällande det omedelbara 
omhändertagandet att A på ett 
flertal ställen refererade till sin 
klient som ”han” trots att A skul-
le företrätt mamman.

Den 27 december 2019 kall-
lades båda föräldrarna separat 
till socialutskottets sammanträ-
de inför beslut om att lämna in 
ansökan om vård enligt LVU till 
förvaltningsrätten. Mamman bi-
träddes inte av något ombud vid 
sammanträdet. 

En muntlig förhandling skulle 
äga rum i målet den 10 januari 
2020. Advokaten som var förord-
nad för pappan i målet uppmärk-
sammade då A på att A skulle fö-
reträda mamman i målet. A, som 
haft kontakt med pappan istället 
för mamman, påkallade att det 
förelåg hinder för förhandlingen 
varpå förhandlingen ställdes in. 
A entledigades från sitt uppdrag.

Det är inte utrett varför A 
kontaktade och trodde sig re-
presentera pappan. Föräldrarnas 
namn är relativt ovanliga och det 
kanske inte gick att dra en slut-
sats om parternas kön enbart ut-
ifrån deras namn. A hade emel-

lertid möjlighet att identifiera  
könet på sin klient genom den 
näst sista siffran i personnum-
ret eller genom kontakt med so-
cialnämndens handläggare. Att 
missförståndet inte uppmärk-
sammades förrän vid det första 
tillfället för muntlig förhandling 
är anmärkningsvärt eftersom A 
rimligtvis borde ha uppmärk-
sammat felet i samband med att 
utredningen i målet kom honom 
tillhanda.

Den muntliga förhandling-
en genomfördes den 21 januari 
2020, dvs. elva dagar efter att 
den skulle ha genomförts. Vid 
den muntliga förhandlingen 
anförde mammans nya biträde 
att den inställning som tidigare 
lämnats i mammans namn av-
seende det omedelbara omhän-
dertagandet inte stämde över-
ens med mammans åsikt. Det 
nya biträdet anförde vidare att 
mamman hade önskat att be-
strida omhändertagandet. Att 
ett yttrande gavs in i mammans 
namn men med pappans inställ-
ning innebar en allvarlig rätts-
förlust för mamman. Även om 
det sannolikt inte påverkat be-
slutet från förvaltningsrätten att 
fastställa omhändertagandet är 
det allvarligt att mammans in-
ställning inte rent faktiskt fram-
kom innan beslut fattades. Vida-
re hade mamman fram till dess 
att ett nytt offentligt biträde för-

ordnats för henne inte samma 
möjlighet att uttrycka sin åsikt i 
ärendet som pappan hade. Även 
16-åringen led rättsförlust efter-
som hans möjlighet till rättslig 
prövning försenades och efter-
som han vistades på låst institu-
tion under tiden som den munt-
liga förhandlingen sköts upp. 

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i sitt yttrande, som kom 
in till Advokatsamfundet den  
10 februari 2020, tillbakavisat an-
märkningarna och anfört i hu-
vudsak följande.

Det aktuella målet rörde ett 
omedelbart omhändertagande 
enligt LVU/ansökan om vård en-
ligt LVU. I målet fanns det två 
vårdnadshavare med arabiska 
namn. Vårdnadshavarnas namn 
var inte könstypiska och det var 
utifrån parternas namn inte möj-
ligt att dra en slutsats om par-
ternas kön. Till följd av att par-
terna bar arabiska namn skedde 
ett misstag. 

I efterhand kunde han konsta-
tera att han uppfattat mammans 
namn som ett maskulint namn 
och han är fortfarande av samma 
uppfattning. Han visste inte att 
näst sista siffran i personnumret 
var könsbunden. 

På grund av missuppfattning-
en om parternas kön kontaktade 
han fel part i målet. Han var av 
uppfattningen att han företrädde 

2 Advokat hade inte företagit en tillräckligt noggrann utredning, 
för att kunna förvissa sig om vem som var hans klient. 
Varning.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2021

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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pappan i LVU-målet. I sin initia-
la kontakt tilltalade han pappan 
vid ett felaktigt namn. Pappan 
påpekade inte att han blev till-
talad med fel namn. Pappan på-
pekade inte heller att han samti-
digt hade kontakt med ett annat 
biträde i samma rättsliga ange-
lägenhet. Med anledning av att 
pappan inte påpekade att han 
blev tilltalad med fel namn el-
ler att han samtidigt hade kon-
takt med ett annat biträde upp-
täcktes inte hans misstag vid ett 
tidigare tillfälle än vad som kom 
att bli fallet. 

När han och pappans offent-
liga biträde samtalade uppstod 
det inledningsvis viss förvirring 
då både han och pappans offent-
liga biträde var förvissade om att 
de företrädde samma klient. De 
båda undrade vad missuppfatt-
ningen bestod av. Enligt hans 
egen minnesbild var det han 
som först insåg vad som skett 
på grund av de icke könsbundna 
namnen. Han påtalade missför-
ståndet så fort situationen stod 
klar. B deltog inte i samtalet mel-
lan honom och pappans offent-
liga biträde. Enligt vad han kom-
mer ihåg befann sig inte ens B i 
det aktuella samtalets omedel-
bara närhet och kunde därmed 
inte överhöra samtalet mellan 
honom och pappans offentliga 
biträde. Vem som påtalade miss-
förståndet kan rimligen bara 

vara föremål för tolkning av de 
parter som deltog i samtalet. 

I omedelbar anslutning till 
att missförståndet uppdagats 
begärde han sitt omedelbara 
entledigande. Domstolen ent-
ledigade honom som en direkt 
följd av hans begäran om ent-
ledigande. Han beklagade även 
den uppkomna situationen vid 
ett flertal tillfällen. Han vände 
sig även särskilt till 16-åringen 
för att beklaga den uppkomna 
situationen. 16-åringens substi-
tuerande offentliga biträde upp-
gav då att ”det är sådant som kan 
hända, det är lätt hänt”.

Det är riktigt att han den 9 de-
cember 2019 gav in ett yttrande 
i mammans namn genom vilket 
det omedelbara omhändertagan-
det, enligt 6 § LVU, godtogs.  

Det var socialtjänstens hand-
lingar som låg till grund för det 
omedelbara omhändertagandet. 
Under rubriken ”Vårdnadshava-
res inställning till vården” i soci-
altjänstens handlingar framgick 
att båda föräldrarna samtyckte 
till att 16-åringen fick skydd och 
vård enligt 6 § LVU samt att so-
cialtjänsten skulle gå vidare med 
en ansökan om vård enligt 3 § 
LVU. Socialtjänstens handling-
ar var daterade den 6 december 
2019, dvs. tre dagar innan han 
gav in yttrandet i mammans 
namn. 

För det fall inställningen som 

framfördes inför domstol var 
fel är den naturliga följden att 
även socialtjänsten felaktigt för-
stod och nedtecknade mammans 
inställning. Socialtjänsten gav in 
mammans inställning till dom-
stolen som en del av det pro-
cessmaterial som skulle ligga 
till grund för domstolens beslut. 
Han betvivlar att socialtjänsten 
fullständigt missbedömde och 
felaktigt nedtecknade mammans 
inställning.

Han ifrågasätter inte att mam-
man, via sitt offentliga biträde, 
förde fram en annan inställning, 
än den som socialtjänsten dess-
förinnan nedtecknat, vid den 
muntliga förhandlingen den  
21 januari 2020. Mot bakgrund 
av att mammans inställning den  
21 januari 2020 skiljde sig åt jäm-
fört med den inställning som so-
cialtjänsten nedtecknat är det 
sannolikt att mammans inställ-
ning förändrats. Under den tid 
som mammans inställning för-
ändrades påbörjades, upprätta-
des och färdigställdes den ut-
redning som låg till grund för 
ansökan om vård enligt LVU. Ut-
redningen kan ha påverkat mam-
mans inställning. Han förde inte 
fram mammans inställning fel-
aktigt i domstol med hänsyn till 
den inställning mamman hade 
vid tidpunkten då han förde 
fram inställningen. 

Enligt B påverkade mammans 

inställning sannolikt inte utgång-
en i målet. Därtill är 16-åringen 
trots sin låga ålder redan miss-
tänkt för medhjälp till försök 
till mord, grovt vapenbrott samt 
narkotikabrott i överlåtelsesyf-
te. Mot bakgrund av de synner-
ligen allvarliga misstankarna var 
det direkt osannolikt att förvalt-
ningsrätten inte skulle godta det 
omedelbara omhändertagandet 
enligt LVU. Så vitt han förstår är 
16-åringen fortfarande placerad 
på låst institution.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Det är av grundläggande bety-
delse för en advokat att ha full 
visshet om vem advokaten före-
träder. Av utredningen framgår 
att A inte har företagit en till-
räckligt noggrann utredning, för 
att kunna förvissa sig om vem 
som var hans klient. Till följd 
härav har han kommit att inge 
ett yttrande med fel persons in-
ställning i saken utan att han 
tagit reda på inställningen hos 
den som rätteligen var hans kli-
ent. Härigenom har han allvar-
ligt åsidosatt sina plikter som 
advokat.

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A 
i övrigt har brutit mot god ad-
vokatsed. ¶

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 22 JANUARI 

Erik Albano, Heilborns Advokatbyrå 
HB, Östersund
Magnus Andersson, Hannes Snell-
man Advokatbyrå AB, Stockholm
Veronica Bentzer, Advokaterna 
 Orrenius & Wangle HB, Linköping
Anthony Bitar, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Lars Braun, JKN Advokat KB, 
Stockholm
Sebastian Pettersson Brodin, 
 Setterwalls Advokatbyrå AB, 
 Stockholm
Sanna Böris, Hannes Snellman 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Linda Clarstierna, SEGER Advokat-
byrå Uppsala AB, Uppsala
Dan Eliasson, Kaiser Advokatbyrå 
KB, Öckerö
Mikael Ericson, Andulf Advokat AB, 
Stockholm
Saeed Esbati, Advokatfirman 
 Cederquist KB, Stockholm
Stefan Fagerbring, Eversheds 
Sutherland Advokatbyrå AB, 
 Stockholm
Åsa Fahlén, Advokatfirman Lindahl 
KB, Uppsala
Moa Englund Flodström, Advokat-
firman Modern Juridik AB, Örebro
Josephine Gejard, Cirio Advokat-
byrå AB, Stockholm
Jessica Grönberg, Cirio Advokat-
byrå AB, Stockholm
Michaela Hamilton, FIRMAN 
 advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, 
Stockholm
Magnus Hjertqvist, Advokatfirman 
Magnus Dahlgren & Partners AB, 
Stockholm
Tommy Högh, Nerle Jonsson Linde-
blad Advokatbyrå AB, Helsingborg

Tim Johansson, Cirio Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Cornelia Joängen, Front Advokat-
byrå AB, Göteborg
Vanessa Karlsson, Juristhuset-
Lawhouse Advokatfirman Sjöström 
AB, Stockholm
Sandra Kitlas, Advokatbyrån 
 Rebecca Lagh AB, Stockholm
Miklos Kovacs Kal, Hannes Snell-
man Advokatbyrå AB, Stockholm
Elisabeth Leth, Appelli Advokater 
AB, Falun
Jenny Lindén, Advokatfirman 
 Delphi KB, Stockholm
Arlinda Loncari, Advokatfirman 
Salmi & Partners AB, Göteborg

Hanna Lundgren Magnusson, Ad-
vokatbolaget Pargéus & Karström 
HB, Sundsvall
Johan Sylten Malmsten, Gernandt 
& Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm
Mathilde Matsgård, Hannes Snell-
man Advokatbyrå AB, Stockholm
Martina Michaelsdotter Olsson, 
Advokatfirman Viktor Banke AB, 
Stockholm
Tim Nellfors, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Malmö
David Olander, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Johanna Permatz, Cirio Advokat-
byrå AB, Stockholm

Emira Bellajouza Pettersson, 
Advokatfirman Lindahl KB, 
Uppsala
Eric Nyblom Pettersson, Appelli 
Advokater AB, Falun
Josefine Rex, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Izla Rhawi, Advokaterna Hurtig 
& Partners Göteborg/Trestad AB, 
Göteborg
Martina Rifve, Adacta Advokatbyrå 
AB, Malmö
Josefin Rosenhall, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Matilda Rosenquist, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Robert Tolonen Scherman, Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö
Marcus Axelsson Sidhage, Appelli 
Advokater AB, Falun
Lisa Slotte, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Per Strandbacke, TIME DANOWSKY 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Magnus Sundin, Ramberg Advoka-
ter KB, Stockholm
Beata Fahlvik Svensson, Advokat-
firman Styrks AB, Göteborg
Anna Telg, Advokatfirman Thomas 
Bodström AB, Stockholm
Alexander Tham, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppsala
Niklas Törnell, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö
Mathias Welander, Advokatfirman 
Thomas Bodström AB, Stockholm
Jenny Viklund, Advokatbyrån Nywa 
AB, Umeå
Joakim Vinnerljung, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Malmö
Carl Öberg, Advokatfirman Kristof-
fer Ståhl AB, Malmö

Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
530 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se

ADVOKAT PÅ NYTT: LARS BRAUN

Viktigt att förstå klientens behov
Lars Braun blev åter advokat 
den 22 januari. Han utträdde ur 
Advokatsamfundet 1995 för att 
bli chefsjurist på stora byggbo-
lag. Nu är Lars Braun delägare 
på JKN Advokat i Stockholm 
med inriktning på entreprenad-
juridik och övrig juridik kopp-
lad till byggbranschen.

Vad är mest utmärkande 
för rollen som chefsju-
rist i byggbranschen?

– Det mest utmärkan-
de för en jurist på ett 
byggbolag är att juris-
ten är en del av en större verk-
samhet, där juridiken är en av 
många funktioner. Juristrollen 
är i stor utsträckning kopplad 
till byggprojekten, och juris-

terna är med och stöttar ge-
nom hela processen från an-
bud till färdigställande. Som 
chef på en större juristavdel-
ning är det såklart mycket tid 
som läggs på olika varianter 
av chefsarbete samt på verk-
samhetsledningsfrågor.

Vad tar du med till advo-
katyrket från byggbran-
schen?

– En av många erfaren-
heter som jag tar med 
mig är betydelsen av 
skyndsamma, raka och 

handfasta råd utan att kompli-
cera olika frågeställningar. En 
annan viktig del är att se och 
förstå klientens behov samt att 
vara kostnadseffektiv.
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SAMFUNDET

 REGISTRERADE EU-ADVOKATER

Ohan Graber-Soudry (solicitor, Ir-
land), Officio solicitors AB, Lund
Martin Rückel (Rechtsanwalt, 
Tyskland), Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Rosa Nicole Abas, Stockholm, 
31 december 2020
Gunnar Abrahamsson, Uppsala, 
31 december 2020
Alexander Berger, Stockholm, 
12 januari 2021
Mathias Blomberg, Umeå, 22 ja-
nuari 2021
Lorena Bokberg, Göteborg, 31 de-
cember 2020
Christopher Büller, Stockholm, 
31 december 2020
Lars F Carlén, Upplands Väsby, 
31 december 2020
Edina Ćatić, Malmö, 6 januari 2021
Marita Cederholm, Värmdö, 31 de-
cember 2020
Anders Christner, Stockholm, 
15 december 2020
Lars Dominique, Lund, 30 decem-
ber 2020
Thomas Dreijer, Göteborg, 14 de-
cember 2020
Malin Edmar, Stockholm, 31 decem-
ber 2020
Anna Nikolina Erikson, Göteborg, 
17 januari 2021
Åsa Fält, Stockholm, 10 januari 
2021
Gunnar Gimbro, Valdemarsvik, 
31 december 2020
Sandra Goldsmith, Stockholm, 
15 januari 2021
Michelle Hesselbrandt, Stockholm, 
10 januari 2021
Hans Hjalmers, Västra Frölunda, 
31 december 2020

Sara Hjörne, Billdal, 31 december 
2020
Emma Jarkell, Stockholm, 31 de-
cember 2020
Morgan Jogerheim, Karlshamn, 
30 december 2020
Bertil Josefsson, Västerås, 31 de-
cember 2020
Ammar Khan, Stockholm, 18 ja-
nuari 2021
Eeva-Liisa Kiiski, Sundbyberg, 
2 december 2020
Marion Kronberg, Stockholm, 
30 november 2020
Isak Kurt, Stockholm, 31 december 
2020
Josefine Larsson, Stockholm, 
13 december 2020
Lennart Larsson, Partille, 31 de-
cember 2020
Sten Ivar Larsson, Genarp, 30 de-
cember 2020
David Leffler, Stockholm, 11 januari 
2021
Viktor Leisnert, Stockholm, 29 de-
cember 2020
Carl-Olof Lindberg, Lund, 31 de-
cember 2020
Eric Lindgren, Malmö, 22 december 
2020
Gunnar Lindskog, Danderyd, 
31 december 2020
Vincent Ljunggren, Stockholm, 
31 december 2020
Bruce McGinn, Farsta, 31 december 
2020
Rebecca Högberg Nordin, Stock-
holm, 18 januari 2021
Henrik Nordling, Göteborg, 20 de-
cember 2020
Emelie Persson, Stockholm, 
22 januari 2021
Cecilia Rehn, Malmö, 31 december 
2020

Karin Åkesson Rehnholm, Karls-
krona, 31 december 2020
Jonas Rydgren, Karlskrona, 31 de-
cember 2020
Nils Ryrberg, Stockholm, 31 de-
cember 2020
Malte S:t Cyr Ohm, Stockholm, 
18 januari 2021
Josefine Sjöholm, Göteborg, 11 de-
cember 2020
Marielle Strömbäck, Stockholm, 
31 december 2020
Kjell Åke Sundelin, Östersund, 31 
december 2020
Karin Söderberg, Stockholm, 
14 december 2020
Lars Söderlund, Kungsbacka, 
31 december 2020
Marita Tigerfeldt, Malmö, 31 de-
cember 2020

Nina Tour, Stockholm, 31 december 
2020
Kent Troedsson, Malmö, 31 decem-
ber 2020
Caroline Ygge, Göteborg, 31 decem-
ber 2020

  UPPHÄVNING AV 
EU-REGISTRERING

Melisande Sandén, Lycksele, 
31 december 2020

 AVLIDNA LEDAMÖTER

Ingemar Brelid, Mariestad, 31 maj 
2020
Jan Erik Claesson, Stockholm, 
5 december 2020
Lars Malm, Örebro, 8 augusti 2020
Micael Sangwill, Göteborg, 2 april 
2020

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2020/1908 Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47)
R-2020/2098 Betänkandet EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande 
nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)
R-2020/2152 Betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer 
(SOU 2020:61)
R-2020/2161 Promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och 
andra farliga föremål (Ds 2020:23)
R-2020/2208 Promemorian En utvidgad möjlighet för tingsrätter att av-
göra brottmål på handlingarna
R-2020/2440 Promemorian Regler om internationellt samarbete anpas-
sas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud
R-2020/2468 Promemorian Tidsgräns för häktning av barn
R-2021/0007 Kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen 
genomförandebefogenheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM 
(2020) 749
R-2021/0051 Återrapportering av regeringsuppdrag – Försöksverksam-
het med ett snabbförfarande i brottmål
R-2021/1981 Betänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsid-
kare (SOU 2020:50)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.
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Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om inträde i samfundet
genom åren har jag i den här spalten försökt belysa olika 
 delar av samfundets – och kanske särskilt huvudstyrel-
sens – verksamhet. I dag tänkte jag säga några ord om 
det som tar upp en mycket stor del av varje styrelse-
sammanträde: att pröva ansökningar om inträde i sam-
fundet.

I våra stadgar föreskrivs att man för att beviljas inträ-
de måste på ett tillfredsställande sätt ha utövat praktisk 
kvalificerad juridisk verksamhet under minst tre år efter 
juristexamen, ”varvid sökanden ska ha ägnat sig åt att 
yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga angelä-
genheter”, antingen som anställd på advokatbyrå eller 
i egen verksamhet. Av samma bestämmelse framgår att 
styrelsen får ge dispens med högst ett år från treårskra-
vet om det föreligger ”särskilda omständig-
heter”.

2020 beviljade vi 401 personer inträde. Av 
dem var det 61 som beviljades dispens från 
treårskravet. Samma år var det 43 sökande 

som fick avslag, varav 27 som ansökt om 
dispens och 15 som uppfyllde tids-

kravet men inte hade styrkt sin 
lämplighet.

processen är följande. Sökanden 
ska ange de yrkeskontakter 
han eller hon haft. Samfundets 
kansli inhämtar sedan yttran-
den från dessa. Om det visar 
sig att kritik framförs av någon 

referensperson får sökan-
den redan i detta skede 
tillfälle att yttra sig över 
kritiken. Nästa steg är att sökandens 
hemavdelning prövar ansökan och 

antingen tillstyrker eller avstyrker 
inträde. Avdelningens ställnings-
tagande är en viktig del av under-
laget när huvudstyrelsen prövar 
ärendet. 

I det stora flertalet fall står 
det klart att ansökan ska bevil-
jas. Men vid varje styrelsemöte 
blir i storleksordningen 10–20 
ansökningar föremål för en 
fördjupad genomgång och dis-
kussion eftersom det kan ifrå-
gasättas om förutsättningar 
för inträde föreligger. Före 

styrelsemötet föredras dessa ärenden för presidiet (ord-
förande, vice ordförande och generalsekreterare) som 
vid mötet lämnar förslag till beslut. I varje ärende finns 
också två styrelseledamöter som har särskilt ansvar för 
just det ärendet, de så kallade referenterna, och som är 
de som yttrar sig först vid styrelsemötet. 

det är särskilt två typer av fall som är föremål för denna 
fördjupade genomgång.

Det första är sökanden som uppfyller tidskravet men 
har få referenter, särskilt få motpartsombud. När det 
finns få yttranden från motpartsombud behöver det vä-
gas upp av något annat i lämplighetsutredningen. I dessa 
fall är det också viktigt att det finns ett yttrande från sö-

kandens principal som förklarar varför mot-
partsombuden är få, till exempel att sökan-
den arbetar inom ett rättsområde där man 
sällan möter sådana. Generellt kan sägas att 
det inte är godtagbart att lämplighetsutred-
ningen består av få yrkeskontakter för att 
sökanden till största delen arbetat internt på 
advokatbyrån.

Det andra typfallet är sökanden som vill 
ha dispens från treårskravet. Som nämnts 
förutsätter det att det föreligger ”särskilda 
omständigheter”. Dispens kräver att sökan-
den har erfarenhet från annat praktiskt kva-
lificerat arbete, till exempel som åklagare 
eller bolagsjurist. Även notariemeritering 
kan vara dispensgrundande. Dispens kan 
tillgodoräknas med en tredjedel av den ar-
betade tiden. Ett års dispens kräver alltså tre 
års arbete.

Treårskravet är betydelsefullt för att sökanden ska till-
ägna sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att 
självständigt verka som advokat. Det är fråga om ett un-
dantag från huvudregeln och för styrelsen är det av vikt 
att upprätthålla kravet på särskilda omständigheter. Sö-
kanden bör motivera varför dispens söks. I dispensfal-
len behöver lämplighetsutredningen också vara starkare 
än om tidskravet är uppfyllt. Slutligen innebär styrelsens 
praxis att dispens inte beviljas om det inkommit kritik 
som inte helt kan bortses från.

TREÅRSKRAVET 
ÄR BETYDELSE
FULLT FÖR ATT 
SÖKANDEN SKA 
TILLÄGNA SIG 
DEN KUNSKAP 
OCH ERFAREN

HET SOM KRÄVS 
FÖR ATT SJÄLV

STÄNDIGT VERKA 
SOM ADVOKAT.
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