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”Många åklagare uppfattar försvarare som försvårare, som talesättet lyder. 
Men de ska ju vara försvårare!”  eric bylander, professor i processrätt 

Försvararna 
är stolta
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REDAKTIONEN

redaktionen skriver i denna utgåva av Advokaten om världen sedd 
ur försvarsadvokaternas perspektiv. I tider då röster i allehan
da läger och professioner på varierande sätt angriper en yr
keskår med olika slagträn ville vi veta vad de utpekade tänker.

De försvarsadvokater som uttalar sig förenas av stolthet 
över sitt yrkesval och sin professionella gärning. De under
stryker även sin betydelse för den enskilda individen när sta
ten utövar sitt våldsmonopol, och att försvarsadvokaten är 
en garant för rättssäkerhet.

Även Eric Bylander, professor i pro
cessrätt vid Uppsala universitet, be
tonar försvarsadvokatens betydelse i 
nyhetsreportaget på s. 14. ”Många åkla
gare uppfattar försvarare som försvå
rare, som talesättet lyder. Men de ska 
ju vara försvårare! Det är lite för sällan 
man säger det, men advokater är till för 
att göra tillvaron för myndigheter lite 
mindre lätthanterlig”, fastslår Bylander, 
som betonar att det finns all anledning 
att slå vakt om advokatkårens obero
ende. Inte minst för att Sverige är ett 
land där offentliga organ redan har mycket makt. ”Det finns 
inte många oberoende krafter som helt står på den enskildes 
sida”, konstaterar han.

även disciplinnämndens ordförande, Börje Samuelsson, tar i den ny
ligen utkomna tryckta verksamhetsberättelsen upp försvars
advokaternas betydelse för synen på advokatkåren, och i en 
filmad intervju utvecklar han sin syn på frågan.

Det går alltså att konstatera att det finns kloka röster som 
är väl värda att lyssna till när vargarna gläfser och ylar.

Tom Knutson
Chefredaktör 

Kloka röster i tider
då vargarna ylar

Advokaten på nätet: advokaten.se
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

i min förra ledare skrev jag, mot bakgrund av utvecklingen 
i Polen, om vikten av oberoende advokater och vad det 
faktiskt innebär för vår rättsstat Sverige.

Sedan dess har frågan ytterligare aktualiserats mot 
bakgrund av en motion som väckts av Sveri
gedemokraterna om att stärka den svenska 
förvaltningen (motion 2020/21:682). I mo
tionen föreslås att Advokatsamfundet bör 
omfattas av offentlighetsprincipen och för
statligas. Som grund för förslagen framförs 
direkta felaktigheter som att Advokatsam
fundet finansieras med allmänna medel ef
tersom medlemsavgiften betalas av yrkesut
övare som har monopol på statliga tjänster 
samt att vi fungerar som en politisk megafon 

i den allmänna debatten. Förslagen och 
felaktigheterna har framförts tidi

gare och bemötts (se Advokat
samfundets replik ”SDförslag 

ett hot mot vårt oberoende” 
i SvD 18/11 2019), men up
penbarligen behöver fakta 
upprepas. Det finns bety

dande risker med att fel
aktig information sprids 
eftersom det leder till 
felaktiga slutsatser. Låt 

mig därför klargöra föl
jande.

1. Vi har inte något ad
vokatmonopol i Sve

rige (med undan
tag för offentliga försvar). 
Enbart en minoritet av alla 
advokater i Sverige (19 %) 
arbetar som offentliga för
svarare, vilket innebär att 
den absoluta huvudde
len av alla advokatupp
drag utförs av advokater 
på en konkurrensutsatt 
marknad.

2. Advokatsamfun
det finansieras inte av 
allmänna medel utan 
huvudsakligen genom 
den medlemsavgift 

som ledamöterna beta
lar (5 700 kr/år). Några 

statliga ersättningar får samfundet inte. Majoriteten av 
alla advokater får inte betalt av offentliga medel för sitt 
biträde till klienter.
3. Advokatsamfundet är opolitiskt. Att förespråka 

rättssäkerhet bland annat i remissvar är inte 
en politisk agenda utan handlar om demo
kratiska grundvärderingar.

advokater företräder juridiska personer och en
skilda i förhållande till bland annat staten 
som har monopol på våldsutövning och fri
hetsberövande. Det uppdraget måste ut övas 
helt oberoende från statlig inverkan och 
påverkan. De kärnvärden som advokater är 
skyldiga att följa: oberoende, frihet från in
tressekonflikt och tystnadsplikt, är till för 
att garantera att uppdraget utförs lojalt med 
klienten. Om advokaten inte är oberoende 
kan man inte garantera 100 procent lojali
tet med klienten. Advokatens oberoende är 
alltså till för klienten och ger en nödvändig 
balans till statens makt. Om Advokatsam
fundet förstatligas tar vi ett steg i riktning 
mot ett auktoritärt samhälle. 

tänk dig in i situationen att du blir misstänkt 
och åtalad av åklagare (staten) för ett brott 
som du vet att du inte har begått. Då vill du 
troligtvis försvaras av en advokat som sta
ten inte kan påverka på något sätt? Eller du 
behöver rådgivning för att Skatteverket på
står att du har feltaxerat och ska betala till

baka en stor summa pengar. Skulle det då kännas rimligt 
att den advokat du tar hjälp av kan granskas av en statlig 
myndighet rörande de råd du får?

advokaters oberoende är en garanti för en demokratisk rätts
stat. Det är en fråga att ta på fullaste allvar. Låt oss hjäl
pas åt att sprida rätt information och påtala vikten av 
oberoende advokater.

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

Oberoende del 2

ADVOKATER 
FÖRETRÄDER 
JURIDISKA 

PERSONER OCH 
ENSKILDA I FÖR-
HÅLLANDE TILL 
BLAND ANNAT 

STATEN SOM HAR 
MONOPOL PÅ 

VÅLDSUTÖVNING 
OCH FRIHETS-
BERÖVANDE. 

DET UPPDRAGET 
MÅSTE UTÖVAS 
HELT OBEROEN-

DE FRÅN STATLIG 
INVERKAN OCH 

PÅVERKAN. 



 

GOLSHANAK
FATAHIAN
T.f. hovrättsassessor vid 
Svea hovrätt. Har arbetat 
som domare på Södertörns 

tingsrätt. Innan domarbanan 
arbetade hon på EU-

enheten på Justitie-
departementet.

FANNY 
GLEISS WILBORG

Advokat och grundare av 
Advokatfi rman Lundberg & 
Gleiss, inriktad på tvistlös-
ning. Har tjänstgjort som 
domare i domstol, senast 
som chefsrådman vid 
Södertörns tingsrätt. 

enheten på Justitie-

FANNY 
GLEISS WILBORG

Advokat och grundare av 
Advokatfi rman Lundberg & 
Gleiss, inriktad på tvistlös-
ning. Har tjänstgjort som 
domare i domstol, senast 
som chefsrådman vid 
Södertörns tingsrätt. 

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

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

– Skickliga och mycket posi-
tiva och trevliga föreläsare. 
Mycket bra kurs med bra 
urval av ämnen.

– Trevligt med två kursleda-
re som varvar pass. Bra med 
inblick direkt från hovrätten. 
Bra med tydliga hänvisning-
ar till lagrum och samling av 
relevanta rättsfall. Duktiga 
och sympatiska föreläsare!

– Tydlig genomgång av 
aktuella lagbestämmelser 
förenat med utmärkta prak-
tiska råd.

– Synnerligen bra.

– Bra upplägg. Välstruktu-
rerat. Relevanta frågeställ-
ningar.

– Väldigt givande att höra 
om hovrättsprocessen 
inifrån. Handfasta tips och 
konklusioner. Mycket bra 
upplägg på genomgång och 
information.

ATT TVISTA
I HOVRÄTT
Datum: 8/2, 17/5, 12/12 2018
Plats: Funckens gränd 1, 
Gamla Stan, Stockholm
Boka: 08-41 003 006,
info@fakultetskurser.se
www.fakultetskurser.se

ATT TVISTA
I HOVRÄTT

Sveriges främsta föreläsare kring hovrättsprocessen

DATUM: 8 FEBRUARI, 17 MAJ, 12 DECEMBER

DELTAGARNA 
TYCKER:

ATT TVISTA
I HOVRÄTT

WEBBINARIUM 29 APRIL 2021

Datum: 29 april 2021
Kursen är ett webbinarium

Boka: 08-41 003 006,
info@fakultetskurser.se 
www.fakultetskurser.se
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Riksrevisionen granskar just 
nu hur tingsrätterna och 
Domstolsverket hanterar 
ersättningarna till offentliga 
försvarare och målsägande-
biträden i brottmål. Ökade 
biträdeskostnader och tecken 
på att domstolarna brister i 
sina kontroller ligger bakom 
granskningen.

Myndigheten har inlett gransk
ningen ”efter indikationer på att 
domstolarna till viss del saknar 
förutsättningar att effektivt be
döma rimligheten i de ersätt
ningsanspråk som advokater och 
andra rättsliga biträden lämnar 
in”, skriver Riksrevisionen i ett 
pressmeddelande.

Syftet med granskningen är 
att svara på om tingsrätterna 
och Domstolsverket utövar en 
betryggande kontroll över han
teringen av ersättning till rätts
liga biträden i brottmål.

riksrevisionen konstaterar att kost
naderna för offentliga försva
rare, målsägandebiträden och 
andra rättsliga biträden under 
2020 var cirka 3,5 miljarder kro
nor och att kostnaderna under 
de tre senaste åren har ökat med 
15 procent samtidigt som kon
sumentprisindex har ökat med  
2,3 procent.

Ökningen beror delvis på att 
antalet ärenden har ökat och att 
varje ärende kräver mer tid i ge
nomsnitt.

men enligt riksrevisionen finns 
det indikationer på brister i 
dom stolarnas hantering av er
sättningsanspråken. Riksrevi
sionens årliga revison av Dom
stolsverket har noterat flera 
gånger att förutsättningarna för 
en rimlig kostnadsprövning är 
svaga och att de kostnadsräk
ningar som lämnas in inte alltid 
innehåller tillräcklig informa
tion om vad anspråken på er
sättning avser.

Riksrevisionen hänvisar också 
till att medierna ska ha rapporte
rat om offentliga försvarare som 
har debiterat felaktigt.

advokatsamfundets generalsekre
terare Mia Edwall Insulander 
säger att Advokatsamfundet väl
komnar granskningen.

– Vi förutsätter att Riksrevi
sionen också kommer att ta in 
advokaternas synpunkter på 
hur ersättningarna fungerar, sä
ger hon. 

Resultatet av granskningen 
sammanställs i en rapport med 
planerad publicering i oktober 
2021.

NYHETER

Riksrevisionen granskar
ersättningarna i brottmål

Nya regler i vårdnadstvister ska stärka barnet
Obligatoriska informations-
samtal och rätt för barn att 
tala med socialtjänsten oavsett 
föräldrarnas inställning är två 
av regeringens förslag för att 
stärka barnperspektivet i vård-
nadstvister.

Socialnämnden ska i framtiden 
få höra ett barn utan vårdnads
havarens samtycke och utan att 
vårdnadshavaren är närvarande 
i tvister om vårdnad, boende och 
umgänge. Det är ett av förslagen 

i regeringens proposition för att 
stärka barnperspektivet i vård
nadstvister.

i propositionen föreslås dessut
om bland annat att barnets rätt 
till information och att komma 
till tals tydliggörs, att föräldrar 
som överväger att inleda en tvist 
om barn som huvudregel ska ha 
deltagit i informationssamtal 
hos socialnämnden innan de 
kan vända sig till domstol, att 
en tillfällig vårdnadshavare ska 

kunna utses till exempel i en si
tuation där det förekommit död
ligt våld inom familjen och att en 
tidsgräns på fyra månader införs 
för utredningar om vårdnad, bo
ende eller umgänge.

lagen om informationssamtal före
slås träda i kraft den 1 januari 
2022, medan kravet på deltagan
de i informationssamtal föreslås 
träda i kraft den 1 mars 2022. I 
övrigt föreslås lagändringarna 
träda i kraft den 1 juli 2021.

Missa inte årets Rakel
Anmälan är nu öppen 
till årets livesända 
Rakelkonferens, som 

hålls måndagen den 26 april med 
start klockan 13.00. Konferensen 
direktsänds via Zoom. 

Under eftermiddagen samtalar 
generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander med Sveriges Radios 
vd Cilla Benkö om ledarskap. 
Dessutom hålls en paneldebatt 
ledd av Advokatsamfundets 
vice ordförande Eva-Maj Müh-
lenbock, omkring frågorna ”Hur 
ser juristbranschen ut idag?” och 
”Vad har hänt, vad finns kvar att 
göra?”.

I panelen deltar advokaterna 
Tone Myhre-Jensen och Made-
leine Varnäs tillsammans med 
chefsrådmannen Maria Eka och 
chefsjuristen Ida Kjos.

Riksrevisionens granskning av hur tingsrätterna hanterar ersättningen 
till försvarare och målsägandebiträden i brottmål välkomnas av Advokat-
samfundets generalsekreterare, som räknar med att även advokaternas 
synpunkter kommer att tas i beaktande.

FO
TO

: F
R
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Konkurser ska 
skötas digitalt

Regeringen föreslår i 
en proposition att all 
skriftlig kommunikation 

i konkursförfarandet ska kunna 
skötas digitalt. Förslagen inne-
bär bland annat att kungörelser 
fortsättningsvis normalt bara ska 
ske på internet och att konkurs-
ansökningar ska kunna lämnas 
till tingsrätten digitalt. Lagänd-
ringarna föreslås träda i kraft den 
1 juli 2021.

Niomånadersgräns för 
häktning aktuellt igen

Efter många turer tycks 
förslaget om en niomå-
nadersfrist för häktning 

av vuxna åter vara aktuellt i 
riksdagen. Regeringen föreslog 
ursprungligen en sexmånaders-
gräns, men justitieutskottet valde 
att i stället sätta gränsen vid nio 
månader. Förslaget fick hård 
kritik från såväl remissinstanser 
som Lagrådet, och det visade sig 
under vintern att det inte heller 
hade en majoritet bakom sig i 
riksdagen. 

I mars meddelade justitie-
utskottets ordförande Fredrik 
Lundh Sammeli dock att förslaget 
skulle behandlas igen, och att han 
bedömde att det fanns en majori-
tet för det i riksdagen.
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NYHETER

Trafikdata får bara användas
vid allvarlig brottslighet
Trafik- och lokaliseringsdata 
från telefoner, som visar hur 
en person kommunicerat eller 
var personen befunnit sig, 
får bara användas i syfte att 
bekämpa allvarlig brottslighet 
eller förhindra allvarliga hot 
mot säkerheten. Det fastslog 
EU-domstolen i mars i ett för-
handsavgörande.

Det är Estlands högsta domstol 
som vänt sig till EUdomstolen 
med en fråga om användningen 
av trafikdata. Bakgrunden är att 
en person dömts för bland annat 

stöld, med hjälp av bevisning i 
form av sådana data. Domen 
överklagades till Estlands högsta 
domstol, som då vände sig till 
EUdomstolen med frågan 
om användningen verkligen 
är förenlig med EUrätten.

EUdomstolen, som av
gjorde målet i så kall
lad stor kammare, fann 
att användningen av 
trafikdata i detta fall var 
oproportionerlig. Enligt 
domstolen kan endast syftet att 
bekämpa allvarlig brottslighet 
eller att förebygga allvarliga sä

kerhetshot berättiga att myndig
heter får tillgång till sådana data 
som avslöjar detaljer om den en
skildes privatliv.

I det aktuella målet var 
det Estlands ålagarmyndig
het som prövade om polisen 
skulle få tillgång till trafikda

ta. EUdomstolen fast
slår här att sådana pröv
ningar enligt EUrätten 
ska göras av domstol el
ler en annan oberoende 

myndighet. Åklagarmyndighe
ten uppfyller, enligt domstolen, 
inte detta krav på oberoende.

HD prövar fråga om ersättning för ”listad” advokat 
Högsta domstolen ska pröva 
frågan om en advokat kan få 
ersättning för resa och tidsspil-
lan från en ort där advokaten 
huvudsakligen är verksam till 
domstolsorten, trots att advo-
katen har kontor även där.

Målet gäller en advokat som för
ordnats som försvarare i Skel

lefteå tingsrätt.  Efter avslutade 
förhandling begärde advokaten 
ersättning för resa och tidsspil
lan för resan mellan Umeå och 
Skellefteå.

Tingsrätten avslog dock be
gäran, med hänvisning till att 
advokaten hade lokalkontor i 
Skellefteå och var upptagen på 
tingsrättens lista över försvarare 

och biträden som förordnas utan 
särskild begäran.  

Advokaten överklagade be
slutet, men Hovrätten för Övre 
Norrland gjorde samma bedöm
ning som tingsrätten. 

Advokaten överklagade även 
hovrättens beslut, och nu ska 
frågan alltså prövas av Högsta 
domstolen.

EU-domstolen i Luxemburg har lämnat vägledning om hur trafikdata får användas i brottsbekämpningen.
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Utländska månggiften 
ska inte godkännas

Regeringen föreslår nu i 
en proposition att perso-
ner som ingått polygama 

äktenskap i utlandet inte ska få 
sina äktenskap godkända i Sve-
rige. Detta gäller också om perso-
nerna gift sig före lagens ikraftträ-
dande. Undantag från förbudet ska 
endast kunna göras vid synnerliga 
skäl. Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2021.

Advokatsamfundet ställde sig i 
sitt remissvar till den utredning 
som föregått propositionen i hu-
vudsak positivt till förslagen, men 
ansåg att lagen inte skulle gälla 
retroaktivt för personer som gift 
sig före lagens ikraftträdande. 

Prop. 2020/21:149 Förbud mot er-
kännande av utländska månggiften  

Ökad mångfald i 
skiljeförfaranden

Allt fler kvinnor utses till 
skiljemän i förfaranden 
vid SCC, men mycket 

återstår att göra på mångfalds-
området. Det visar en undersök-
ning genomförd av Svenska 
handelskammarens skiljedomsin-
stitut, SCC. 

SCC har gått igenom 690 
skiljeförfaranden under åren 
2015–2019, där sammanlagt 
1 251 skiljemän utsågs. Resultatet 
blev att SCC dubbelt så ofta utser 
kvinnor till skiljemän som par-
terna. SCC utsåg under perioden 
35 procent av skiljemännen. 
30 procent av dessa var kvinnor. 
Bland de partsutsedda skilje-
männen var 14 procent kvinnor. 

EU-DOMSTOLEN

EU-dom- 
stolen, dom 

i mål C-746/18, 
H. K./Pro- 
kuratuur

Stort förtroende för 
polis och domstolar

73 procent av svensk-
arna har förtroende för 
polisen och 65 procent 

har förtroende för domsto-
larna. Det visar årets upplaga 
av undersökningen Förtroende-
barometern. Både polisen och 
domstolarna hör därmed till de 
institutioner som ligger högst upp 
på förtroendelistan.

Högst förtroende av alla 
samhällsinstitutioner åtnjöt sjuk-
vården, som 81 procent av de 
tillfrågade uppgav att de kände 
förtroende för.
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Ny fragmentiserad
brottslighet skapar problem
Många olika typer av insatser 
behövs för att bekämpa den nya 
gängkriminaliteten. Det fram-
kom när bland andra forskare, 
poliser och åklagare samlades 
till konferens om den organise-
rade brottsligheten. Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander påminde 
dock alla deltagare om vikten 
av att också slå vakt om rätts-
säkerheten. 

Det var en delvis mörk bild av 
dagens organiserade brottslighet 
som målades upp när Norstedts 
Juridik inbjöd till en digital hel
dagskonferens om den organise
rade brottsligheten den 25 mars. 

Utredaren Johanna Skinnari 
och enhetschefen Daniel Ves
terhav från Brottförebyggande 
rådet, Brå, inledde dagen med 
en presentation av dagens orga
niserade brottslighet, som be
skrevs som mångfacetterad. På 
senare år har det uppstått nya 
brottsliga grupperingar som, till 
skillnad från exempelvis de kri
minella motorcykelgängen, är 
löst sammansatta och mer våld
samma än tidigare gäng. 

Bilden fick stöd av sociolo
gen Amir Rostami som samta
lade med Daniel Vesterhav och 

moderatorn Willy Silberstein. 
Rostami beskrev en mer omfat
tande, fragmentiserad och våld
sam brottslighet som växer fram. 
Till skillnad från äldre grupper 
saknar de nya förortsbaserade 
gängen interna normer och reg
lering, vilket leder till att det blir 
”lite vilda västern” som Amir 
Rostami uttryckte det. 

advokatsamfundets generalsekre
terare Mia Edwall Insulander 
intervjuades via länk av mode
ratorn Willy Silberstein. Mia Ed
wall Insulander konstaterade att 
kriminaliteten naturligtvis är ett 
allvarligt problem, men att det 
är viktigt att inte glömma vad 
som ligger i den andra vågskå
len, nämligen rättssäkerheten. 

– Anonyma vittnen är ett bra 
exempel. Det diskuteras myck
et om detta egentligen är effek
tivt. Det används sällan i de län
der där man har det, eftersom 
bevisvärdet är så lågt. Samti
digt innebär det att man helt tar 
bort rättssäkerheten för den som 
är misstänkt, eftersom han inte 
får veta vem som vittnat mot ho
nom. Ska man då ta bort rättssä
kerheten för att införa en åtgärd 
som inte är effektiv? sa Mia Ed
wall Insulander. 

Willy Silberstein tog också 
upp den pågående diskussio
nen om försvarsadvokater som 
anklagas för att ha brutit mot re
striktioner för att hjälpa klienter. 
Mia Edwall Insulander pekade 
på att advokater naturligtvis inte 
får främja orätt, men att det sam
tidigt är en mycket liten andel av 
advokaterna som misstänks för 
övertramp. Hon påpekade dess
utom att de aktuella ärendena 
ännu inte har prövats av disci
plinnämnden, och förklarade att 
detta måste göras rättssäkert. 

mia edwall insulander fick avslut
ningsvis frågan om hon är orolig 
över synen på advokater i sam
hället. 

– Jag är orolig för att det 
sprids en bild av att fel är mycket 
vanligare än det är. Det handlar 
om fem anmälda ärenden, med
an advokatkåren består av 6 300 
personer, sa hon, men betonade 
också att samfundet har nollto
lerans mot etiska övertramp. 

Vid konferensen medverkade 
också bland andra regionpolis
chefen Mats Löfving, riksåklaga
re Petra Lundh, justitieminister 
Morgan Johansson och Mode
raternas rättspolitiske talesman 
Johan Forssell.

Domstolar och åklagare 
vill ha mer pengar

Domstolsverket begär 
i sitt budgetunderlag 
till regeringen 700 mil-

joner extra för åren 2022–2024. 
Tillskottet behövs, enligt Dom-
stolsverket, för att upprätthålla 
rättssäkerheten och hantera den 
kraftiga ökning av antalet mål 
som varit.

Även Åklagarmyndigheten be-
gär mer pengar. Det handlar om 
186 miljoner kronor extra år 2022, 
jämfört med den nivå för 2021 
som lades i senaste budgetpro-
positionen. För 2023 begär myn-
digheten ytterligare 54 miljoner 
kronor och för 2024 ytterligare 
53 miljoner.

HD: Lagman 
begick tjänstefel

Dåvarande JO Lars Lind-
ström beslutade i au-
gusti 2019 att väcka åtal 

mot en rådman i Borås tingsrätt 
för tjänstefel sedan tre tvistemål 
blivit liggande i flera år utan av-
görande. Även den lagman som 
hade varit chef för tingsrätten 
åtalades, eftersom JO ansåg att 
lagmannen inte hade agerat för 
att målen skulle bli avgjorda inom 
rimlig tid.

Hovrätten för Västra Sverige 
fällde i mars 2020 både rådman-
nen och lagmannen för tjänstefel. 
Lagmannen överklagade domen 
till Högsta domstolen.

Högsta domstolen delar hov-
rättens bedömning och dömer 
lagmannen för tjänstefel till dags-
böter.

Högsta domstolens dom B 2179-20

Bris har öppet 
dygnet runt

Från och med den 
15 mars har organi- 
sationen Barnens rätt 

i samhället, Bris, sin stödlinje 
för barn och unga öppen under 
dygnets alla timmar. Det betyder 
att barn alltid kan få professio-
nellt samtalsstöd via chatt eller 
telefon. 

De barn som ringer på natten 
kan, om det behövs, också boka 
in ett uppföljande samtal med en 
kurator på dagen.

ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Moderatorn Willy Silberstein i samtal med Johan Forssell (M) och justitieminister Morgan Johansson. De både poli-
tikerna talade båda för ytterligare hårda insatser mot brottsligheten. Johan Forssell efterlyste bland annat möjlighet 
till preventiv avlyssning, något som justitieministern ansåg kunde övervägas.
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Arbetet för att kriminalisera 
samröre med terroristorga-
nisationer fortsätter. Grund-
lagskommittén föreslår nu, 
på regeringens uppdrag, att 
grundlagen ändras så att fören-
ingsfriheten kan begränsas.

Regeringen har vid upprepade 
tillfällen föreslagit lagändringar 
som ska göra det straffbart att 
vara medlem i, eller ha samröre 
med, organisationer som ägnar 
sig åt terroristverksamhet. För
slagen har dock sågats av såväl 

remissinstanser som Lagrådet, 
som ansett att de strider mot 
den grundlagsfästa förenings
friheten.

När regeringen i februari förra 
året tillsatte en parlamentarisk 
kommitté med uppdraget ”att 
utreda ett förstärkt skydd för 
demokratin och domstolarnas 
oberoende” fick den frågan om 
föreningsfriheten på sitt bord.

Kommittén konstaterar i sitt 
första delbetänkande, som över
lämnades i mars, att en krimi
nalisering kräver att grundlagen 

ändras. Grundlagskommittén fö
reslår därför att det införs en ny 
regel som ger möjlighet till in
skränkning av föreningsfrihe
ten för sammanslutningar som 
ägnar sig åt, eller understödjer 
terrorism. Den nya regeln place
ras i regeringsformen som en del 
av den befintliga begränsnings
bestämmelsen och föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2023.

Betänkandet ska nu remissbe
handlas.

SOU 2021:15 Föreningsfrihet 
och terroristorganisationer

Kommitté vill ändra grundlagen 

Advokatsamfundets föreläsningar
för sommarnotarier kommer tillbaka 
Satsning på föreläsningar för 
advokatbyråernas sommarnota-
rier från 2020 återkommer i år.

I sommar kommer Advokat
samfundet att erbjuda föreläs
ningar för sommarpraktikanter 
på advokatbyråer igen, liksom 
sommaren 2020. De uppskatta
de föreläsningarna för sommar
notarier sändes digitalt från hör
salen på Advokatsamfundets 
kansli i Stockholm.

Efter förra årets snabbt fram
tagna provomgång med föreläs
ningar som var riktad till som
marpraktikanterna på ett litet 
antal advokatbyråer, kommer 
alla byråer att kunna anmäla 
sina praktikanter till årets före
läsningsserie.

Bakgrunden till föreläsning
arna 2020 var att coronapan 
demin gjorde det oförutsett 
svårt för många advokatbyrå
er att hitta givande sysselsätt

ning till sina sommarnotarier. 
För att skapa en lärorik akti
vitet utvecklade Advokatsam
fundet i samråd med flera by
råer en föreläsningsserie i fyra 
delar med föreläsare från sam
fundets kansli och styrelse som 
presenterade advokatyrket ur 
olika infallsvinklar: Advokatens 
roll och etik, hur man blir ad
vokat samt samfundets arbete 
för rätts säkerhet och mänskliga 
 rättigheter.FO
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IMY fokuserar  
på klagomål
Integritets-
skyddsmyndig-
heten, IMY, ska 
under de kom-
mande två åren 
främst fokusera 
på dataskydds-
förordningen 
och bygga på 
klagomål från enskilda personer. 
Det fastslås i myndighetens till-
synspolicy. En viktig anledning till 
prioriteringen är enligt Lena Lind-
gren Schelin, generaldirektör för 
IMY, att dataskyddsförordningen, 
GDPR, stärker enskildas rättighe-
ter och ökar kraven på de företag, 
myndigheter och andra som han-
terar personuppgifter. 

MEDLEMSKAP I TERRORISTORGANISATIONER

FÖRELÄSNINGSSERIE 2021

Christer Danielsson, Mia Edwall 
Insulander och Johan Sangborn 
(infälld) under föreläsningarna 2020.

Otydligt förslag 
om barnfridsbrott

I en lagrådsremiss i 
början av mars föreslog 
regeringen att det ska 

införas ett särskilt barnfridsbrott 
som innebär att det blir straffbart 
att utsätta ett barn för att bevitt-
na brott i en nära relation.

Förslaget har nu granskats av 
Lagrådet, som pekar på ett par 
otydligheter i lagförslaget. Det 
handlar om att rekvisitet ”be-
vittna”, där författningskommen-
tarerna enligt Lagrådet behöver 
förtydligas. Det är också otydligt 
vilka som avses med begreppet 
”närstående”, anser Lagrådet. 

Förslag om Lex Lilla 
hjärtat lämnade

Utredningen som fått 
namnet Lex Lilla hjär-
tat har nu lämnat sina 

förslag för att stärka skyddet för 
barn som tvångsvårdas. Utred-
ningen föreslår bland annat att 
tvångsvård av barn inte ska få 
upphöra förrän de omständighe-
ter som föranledde vården har 
förändrats på ett varaktigt och 
genomgripande sätt. Socialnämn-
den ska enligt förslaget också bli 
skyldig att överväga om det finns 
skäl att ansöka om flyttningsför-
bud när nämnden planerar för att 
avsluta tvångsvård.

Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör, Ds 2021:7

Lena Lindgren 
Schelin.
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Ny generalsekreterare 
för Finlands advokater

Finlands Advokatför-
bund har utsett en ny 
generalsekreterare: vi-

cehäradshövding Niko Jakobsson. 
Niko Jakobsson tillträdde sin 

tjänst hos den finländska advokat-
organisationen den 15 februari 
2021. Han efterträder Minna Me-
lender, som har blivit kanslichef 
på Marknadsdomstolen i Finland.

Niko Jakobsson blev advokat 
2016. Innan han blev generalse-
kreterare arbetade han sedan 
2012 på Borenius Advokatbyrå i 
Helsingfors. Där var han general 
counsel med ansvar för com-
pliance-frågor och även chef för 
byråns teknikutveckling. Jakobs-
son är särskilt intresserad av 
datavetenskap och informations-
teknik och har förutom juridiska 
artiklar publicerat flera hundra 
artiklar om it. Han har haft ett 
antal förtroendeuppdrag inom 
Advokatförbundet tidigare, bland 
annat i expertgrupper om teknik 
och dataskydd.
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ICJ vägleder om terror-
bekämpning och MR
Internationella Juristkommis-
sionen (ICJ) har publicerat en 
vägledning med titeln Terrorism 
Offences and Human Rights in the 
EU: A Short Guide.

Vägledningen riktar sig till ci-
vilsamhällets organisationer och 
andra som arbetar med mänskliga 
rättigheter för personer drabbade 
av terrorism eller av staters åt-
gärder mot terrorism. Den ger en 
överblick över det internationella 
och EU-rättsliga regelverket för 
skydd av mänskliga rättigheter 
när lagarna om straff för terro-
ristbrott tillämpas i EU-länderna. 
Den är särskilt inriktad på hur ut-
redning, åtal och rättslig prövning 
av terroristbrott enligt EU:s direk-
tiv (EU) 2017/541 om bekämpande 
av terrorism påverkar mänskliga 
rättigheter. ICJ har också publice-
rat en mer utförlig rättslig analys.

Den korta vägledningen kan 
laddas ned från ICJ:s webbplats 
www.icj.org.

Genom lagändringar har 
Polen avskaffat möjligheten 
att överklaga det nationella 
domstolsrådets förslag om 
tillsättning av domare i Polens 
högsta domstol. I en dom kom-
mer EU-domstolen fram till att 
lagändringarna kan strida mot 
unionsrätten.

Nationella domstolsrådet i Po
len har som huvuduppgift att 
lägga fram förslag till republi
kens president om tillsättning av 
domare i Polens allmänna dom
stolar. De 15 domarledamöterna 
i domstolsrådet tillsätts numera 
av det polska parlamentet, sej
men, i stället för av domarkol
leger som tidigare.

I augusti 2018 beslöt domstols
rådet att inte föreslå fem kandi
dater till vakanta domartjänster 
i Polens högsta domstol. I stäl
let föreslog domstolsrådet andra 
kandidater till domartjänsterna.

De fem kandidater som inte 
hade föreslagits överklagade 
domstolsrådets beslut till Polens 
högsta förvaltningsdomstol. Den 

högsta förvaltningsdomstolen 
begärde ett förhandsavgörande 
från EUdomstolen om huruvi
da de polska lagreglerna – efter 
ett antal lagändringar som hade 
genomförts – innebar åsidosät
tanden av bland annat rättsstats
principen och rätten till ett ef
fektivt rättsmedel.

förvaltningsdomstolen påpekade i 
sin begäran om förhandsavgö
rande att det efter lagändring
arna krävdes att samtliga delta
gare i ett tillsättningsförfarande 
överklagade domstolsrådets be
slut – annars vann beslutet laga 
kraft. Bland dem som måste del
ta i överklagandet ingick alltså 
även de som hade blivit före
slagna till domartjänsterna och 
därmed inte hade något intres
se av att överklaga. Det inne
bar att domstolsrådets förslag 
om tillsättning till domartjäns
ter alltid skulle vinna laga kraft. 
Även andra lagregler, bland an
nat regler som gjorde den hög
sta förvaltningsdom stolen obe
hörig, hindrade kandidater från 

att få en omprövning av dom
stolsrådets beslut.

Mot den bakgrunden ansåg 
den högsta förvaltningsdom
stolen att det inte fanns något 
effektivt rättsmedel för kandi
dater som inte hade föreslagits 
av domstolsrådet, och det fram
stod som oklart om lagreglerna 
var förenliga med unionsrätten.

Förvaltningsdomstolen ut
tryckte också farhågor för att 
de nya reglerna, där domarle
damöterna valdes av parlamen
tet i stället för av domarkolleger, 
innebar en risk för att ledamö
terna skulle hamna i beroende
förhållande till de politiska par
tierna. 

eu-domstolen fann i sin dom att lag
ändringarna som innebar att det 
inte längre gick att få en effektiv 
domstolsprövning av domstols
rådets beslut kan utgöra ett åsi
dosättande av unionsrätten. I så 
fall ska den nationella domsto
len inte tillämpa lagändringarna.

EU-domstolens dom 2 mars 2021 
i mål C-824/18

Polens domartillsättningar 
kan strida mot EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolens byggnad i Polen. 

EU-DOMSTOLEN:



63 år gör skillnad
2020 har varit ett annorlunda och prövande år för alla.
Men även om allt har varit nytt så har allt varit precis 
som vanligt och vi har hjälpt våra kunder att frigöra 
kapital genom att avyttra på auktion.
 
Behöver ni hjälp att avyttra konkursgods eller värdera 
en verksamhet, hör av er till någon av våra erfarna 
värderingsmän så hjälper vi er!
 
Fynd & förnuft sedan 1958

SVENLJUNGA HK
Kindsvägen 44
512 50 Svenljunga
0771-10 11 00

GÖTEBORG
Frihamnen 10
417 55 Göteborg
0771-10 11 00

LUND
Nyckelkroken 4
226 47 Lund
0771-10 11 00

LINKÖPING
Låsblecksgatan 9
589 41 Linköping
0771-10 11 00

SKELLEFTEÅ
Gymnasievägen 24
931 57 Skellefteå
0771-10 11 00

STOCKHOLM
Källängsvägen 2
141 71 Segeltorp
0771-10 11 00

KARLSTAD
Gjuterigatan 1
652 21 Karlstad
0771-10 11 00

VÄNERSBORG
Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänersborg
0771-10 11 00 
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I flera grannländer kringskärs advokaternas och 
advokatorganisationernas självständighet och oberoende. 
Och även i Sverige höjs röster för bland annat ökad statlig 
kontroll över tillsynen. Men det finns starka skäl att värna 

om advokaternas oberoende, anser forskare och advokater. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER

Diskussionerna och riksdagsmotioner
na om att öka den statliga kontrollen 
över Advokatsamfundets verksamhet 

väcker förtjusning på skvallersajten Flash
back men oro bland advokater. 

Enligt Eric Bylander, professor i process
rätt vid Uppsala universitet, blossar frågan 
om oberoendet upp då och då i debatten, ofta 
i anslutning till händelser där advokater kan 
ha gjort fel. Möjligen, påpekar Bylander, har 
det just nu inträffat ett antal sådana händel
ser under kort tid, vilket kanske har gjort ro
pen på att kontrollera advokaterna starkare. 

En sökning i riksdagens dokumentdatabas 
visar just det. Emellanåt kommer en motion 
som ifrågasätter advokaternas ansvar att själ
va reglera kåren och bedriva disciplinverk
samhet. 2013 motionerade exempelvis soci

aldemokraten Susanne Eberstein i riksdagen 
om att låta en ”oberoende nämnd” ta över 
tillsynen av advokaterna. I motionen hän
visar Eberstein till uppgifter i medierna om 
en advokat som somnat under pågående 
förhandling, och ”trots det bara har fått en 
straffavgift och en varning av Advokatsam
fundets disciplinnämnd”.

ADVOKATER FÖRSVINNER OCH FÄNGSLAS
Advokat Percy Bratt, verksam inom rättig
hetsjuridiken, hör till dem som oroas av kra
ven på ökad statlig kontroll över advokat
kåren. 

– Advokaterna kan inte utföra sin rättsstat
liga uppgift, att tillvarata klientens intressen, 
om de har andra bindningar och kontroller. 
En fri, oberoende advokatkår är en nödvän

Viktigt 
att skydda 
oberoendet

ADVOKATKÅRENS STÄLLNING IFRÅGASATT
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Advokatkårens och Advokatsamfundets roll och ställning regleras i 8 kapitlet rät-
tegångsbalken. Här framgår att advokater är skyldiga att iaktta god advokatsed. 
Vad som är god advokatsed fastställs av Advokatsamfundet. 

Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar de anmälningar som kommer in mot 
advokater. Disciplinnämnden utses av Advokatsamfundets fullmäktige, förutom tre 
ledamöter som ska representera det allmänna intresset. Dessa tre utses av reger-
ingen. De offentliga representanterna kom in i nämnden 1982, men var då bara två. 
1997 utökades den offentliga representationen till tre ledamöter, efter initiativ från 
Advokatsamfundet.  

Den disciplinära verksamheten står under Justitiekanslerns kontroll. JK kan 
återförvisa ett ärende till nämnden och överklaga ett ärende till Högsta domsto-
len. Den som uteslutits ur samfundet eller nekats inträde kan också klaga direkt 
till Högsta domstolen. 

Frågan om att öka det statliga inflytandet över den disciplinära verksamheten 
behandlades i en utredning 1999. Den parlamentariska kommittén övervägde då 
inrättandet av en helt ny statlig nämndmyndighet, men fann inga fördelar med en 
sådan ordning. Däremot pekade kommittén på flera nackdelar, bland annat att en 
statlig tillsyn riskerade att negativt påverka den enskildes ”möjlighet att få sin rätt 
tillvaratagen”.

OBEROENDET REGLERAT I RÄTTEGÅNGSBALKEN

Att advokatkåren svarar för sina egna etiska regler och själv kontrollerar efter-
levnaden av dem är ingen självklarhet i omvärlden. I Polen har regeringspartiet 
Lag och rättvisa främst riktat in sig på att kontrollera domstolarna, men även 
advokaterna har hamnat i myndigheternas blickfång. Bland annat har landets jus-
titieminister blandat sig i arbetet inom Warszawas advokatsamfunds disciplinära 
domstol genom att överklaga ett beslut om att lägga ner ett disciplinförfarande.

Men även i betydligt mindre auktoritära och mer närliggande länder, som 
Storbritannien, har reformer genomförts under senare år som minskat advoka-
torganisationernas oberoende. Det norska stortinget ska i april rösta om en ny 
advokatlag, som bland annat innebär att Advokatforeningens disciplinverksamhet, 
som i dag utgör första instans i den lagreglerade disciplinverksamheten, förlorar 
sin roll. I stället ska en statlig advokatnämnd med en minoritet advokater sköta 
tillsynen över advokaterna.

GRANNLÄNDERNA
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dig förutsättning för att den enskilde ska få 
ett effektivt skydd för sina rättigheter. Om 
advokatkåren är uppbunden och kontrolle
rad av staten, då kan man inte ha den obe
roende ställningen. Det tycker jag inte bara 
är festtalsretorik, utan det är en genuin san
ning, och det finns ett starkt empiriskt stöd 
för det om man tittar utanför landets grän
ser, säger Percy Bratt. 

Under sin tid som ordförande för orga
nisationen Civil Rights Defenders såg Per
cy Bratt många exempel på hur auktoritära 
stater vände sig just mot advokatkåren och 
försökte kontrollera den. Ytterst kan följden 
bli att advokater som företräder regimkriti
ker försvinner eller fängslas, som skett till 
exempel i Belarus.

För enskilda medborgare i de länder där 
advokaterna kontrolleras och misstänklig
görs blir också konsekvenserna kännbara, 
påpekar Percy Bratt. 

– Det blir svårare för den enskilde, och det 
gäller både fysiska och juridiska personer, att 
få ett effektivt skydd för sina grundläggande 
rättigheter  eftersom den som ska se till att 
dessa rättigheter får genomslag i praktiken 
inte är fri, utan står under risk för repres
sion och kontroll av exempelvis statsmak
ten, säger han.

Eric Bylander uppfattar inte att det i dag 
finns något direkt hot mot den svenska advo
katkårens oberoende ställning. Snarare, me
nar han, kan många uttalanden i debatten 
uppfattas som ”allmänt gnöl” från åklagare 
och andra som vill se en smidig process med 
att lagföra och straffa kriminella.

– Många åklagare uppfattar försvarare som 
försvårare, som talesättet lyder. Men de ska 
ju vara försvårare! Det är lite för sällan man 
säger det, men advokater är till för att göra 
tillvaron för myndigheter lite mindre lätt
hanterlig, fastslår Eric Bylander. 

Samtidigt som hotet inte är överhängande 
finns det all anledning att slå vakt om obe
roendet, anser Eric Bylander. Inte minst för 
att Sverige är ett land där offentliga organ 
redan har mycket makt. 

– Det finns inte många oberoende krafter 
som helt står på den enskildes sida, säger 
han. 

VIKTIGT ATT FÅ VARA OBEKVÄM
På individnivå fyller advokaterna alltså en 

”EN FRI, OBEROENDE 
ADVOKATKÅR ÄR 
EN NÖDVÄNDIG 

FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT 
DEN ENSKILDE SKA FÅ 
ETT EFFEKTIVT SKYDD 

FÖR SINA RÄTTIGHETER.” 
percy bratt

l Enholm, Matheus; Strandman, 
Mikael; Nyberg. Katja: Förstat-
liga del av Advokatsamfundet, 
SvD 19 november 2019.
l Larsson, Daniel: ”Hög tid att 
se över Advokatsamfundets 
egentillsyn”, Dagens Juridik, 
19 oktober 2020.
l Motion 2020/21:682
l Motion 2019/20:544
l Motion 2018/19:123
l Motion 2013/14:Ju221
l Nordling, Lotty: Den offentliga 
representantens roll i disciplin-
nämnden, I Vänbok till Anne 
Ramberg, Jure, 2019. 
l Schmidt, Nina: Nytt 
disiplinær system for advokater: 
Vil ha mer følbare reaksjoner, 
Advokatbladet, 8 februari 2021. 
l SOU 1999:31, Tillsyn över 
 advokater m.m.

KÄLLOR

REPORTAGE

» 

”Samfundet är idag en mäktig lobby- och re-
missorganisation som därtill ibland fungerar 
som politisk megafon i den allmänna debatten 
i allmänhet och som företräder sina egna med-
lemmars intressen i synnerhet.”

Orden är hämtade från en riksdagsmotion in-
lämnad till riksdagen av fem sverigedemokrater 
under hösten 2020. I motionen, som innehåller 

RÖSTERNA FÖR MINSKAT OBEROENDE

Under sin tid som ordförande 
för organisationen Civil Rights 
Defenders såg advokat Percy 
Bratt många exempel på hur 
auktoritära stater vände sig 
just mot advokatkåren och 
försökte kontrollera den.
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viktig roll: att skydda individen mot statens 
maktapparat. Det ska helt enkelt inte gå allt 
för smidigt för myndigheterna 
att utsätta människor för tvång 
och begränsningar, menar Eric 
Bylander.

För att advokaterna ska kun
na utföra detta viktiga uppdrag, 
som ”försvårare”, behövs enligt 
Eric Bylander också en stark 
organisation som stöder kåren. 
Bylander jämför med sin roll 
som forskare. 

– Jag behöver känna att mitt 
universitet kommer att ställa 
upp för mig även om jag säger 
avvikande saker, att jag får vara 
obekväm, för det ingår i rollen. 
Om jag inte känner att univer
sitetet ställer upp för mig när 
det blåser blir min individuella 
självständighet sämre.

På samma sätt behöver den 
enskilda advokaten känna stöd 
från samfundet, snarare än räds
la för att straffas för eventuel
la fel. 

– Rädda advokater är dåliga 
advokater, sammanfattar Eric Bylander, som 
också har åsikter om Advokatsamfundets re

aktioner på den pågående diskussionen om 
advokatetik och eventuella brott mot den. 

– Jag är lite bekymrad över att 
samfundet har varit så snabbt 
att yla med vargarna när det 
gäller kritik mot enskilda advo
kater, säger han, och varnar för 
att genast ”lägga sig platt” inför 
kritiken. 

Men även på ett organisato
riskt plan är det viktigt med ett 
fritt och frispråkigt advokatsam
fund, påpekar Bylander, som 
hänvisar till Advokatsamfun
dets remissverksamhet. 

– Vi behöver de som vågar 
säga ”nej, stopp!”. Jag skriver 
återkommande förslag till re
missyttranden från juridiska 
fakultetens sida och märker att 
det påfallande ofta bara är två 
instanser som är motvalls: aka
demin och Advokatsamfundet. 
Ofta har vi uppfattningar som 
liknar varandra, säger han, och 
tillägger att det är en smula be
klämmande att dessa är de enda 
avvikande rösterna. 

Nejsägarna är viktiga för att förhindra en 
utveckling där rättssäkerheten och rättig

hetsskyddet successivt urholkas, framhål
ler Eric Bylander. 

– Man talar ibland om de små stegens ty
ranni. Och det kan bli så att om man inte 
höjer blicken och inser att många små steg, 
som vart och ett kan försvaras, kan leda till 
en mycket olycklig slutstation, säger han. 

I Sverigedemokraternas retorik om Advo
katsamfundet beskrivs det ofta som olämp
ligt att en organisation såsom Advokatsam
fundet kombinerar myndighetsutövning och 
opinionsbildning på det rättsliga området. 
Eric Bylander förstår i och för sig frågeställ
ningen. 

– Om enskilda tillsynsärenden användes 
för att bilda opinion åt något visst håll skul
le det naturligtvis bli heltokigt. Men min 
övergripande bild är att Advokatsamfundet 
är duktigt på att hålla isär sina olika roller, 
säger han.

UTVECKLINGEN OROAR
Även Percy Bratt ser starka rättsstatliga skäl 
att slå vakt om advokatkårens och Advokat
samfundets oberoende, inte minst i ljuset av 
utvecklingen i vissa länder i vårt närområde. 

– Det finns en utveckling i auktoritär rikt
ning i många länder. Vi är inte helt fria från 
den påverkan heller. I ett sådant läge under
stryks ytterligare behovet av en fri och obe
roende advokatkår. 

Man kan, menar Percy Bratt, jämföra med 
diskussionen om domstolarnas oberoende. 
Där pågår nu en utredning om hur självstän
digheten kan stärkas. Kanske skulle det vara 
en idé att även se över regleringen om ad
vokaternas oberoende, och grundlagsskydda 
det, funderar Bratt. 

Såväl Eric Bylander som Percy Bratt pe
kar på att det redan i dag finns en statlig 
kontroll över Advokatsamfundets disciplin
verksamhet, dels genom de offentliga repre
sentanterna och dels genom JK:s tillsyn. Det 
är bra, anser Percy Bratt, som tror att det
ta höjer tilltron till kåren och understryker 
dess betydelse.

Samtidigt är det viktigt att det främst är 
advokater som granskar advokater. 

– Det är ju vi som har inblick i advokatupp
giften och hur de olika advokatetiska dilem
man som kan uppkomma ska hanteras. Så jag 
tycker att det är väldigt viktigt att advokat
kåren granskar sig själv, säger Percy Bratt. ¶

”MAN TALAR 
IBLAND OM DE 
SMÅ STEGENS 
TYRANNI. OCH 

DET KAN BLI SÅ 
ATT OM MAN 
INTE HÖJER 

BLICKEN OCH IN-
SER ATT MÅNGA 
SMÅ STEG, SOM 
VART OCH ETT 
KAN FÖRSVA-

RAS, KAN LEDA 
TILL EN MYCKET 
OLYCKLIG SLUT-

STATION.” 
eric bylander

flera rent felaktiga påståenden, önskar riksdags-
männen en statlig utredning för att undersöka 
”om den lämpligaste åtgärden för att säkerställa 
allmänhetens och medias insyn i samfundets 
verksamhet är att förstatliga den efter norsk 
förebild eller att samfundet tas upp i bilagan till 
offentlighets- och sekretesslagen” så att samfun-
dets handlingar görs offentliga. 

Motionen har återkommit på riksdagens bord 
tre år i följd. Likartade tankar fördes också fram 
på debattplats av tre sverigedemokratiska po-
litiker (varav två också undertecknat motionen) 
hösten 2019. Ett år senare, i oktober 2020, var 
det i stället kammaråklagare Daniel Larsson som 
tog till orda på debattplats i Dagens Juridik och 
talade för att förstatliga tillsynen över advoka-

terna. Åklagaren tog sin utgångspunkt i att en 
advokat som anmälts till disciplinnämnden enligt 
Larsson fått en allt för lindrig påföljd. Ärendet 
överklagades av JK till HD, men har ännu inte 
avgjorts. Larsson ansåg också att disciplinnämn-
dens ordförande i medierna uttalat sig på ett sätt 
som visade att ”verksamheten präglas av intern 
jargong istället för saklighet”. 

För att advokaterna ska kunna utföra det viktiga uppdraget, som ”försvårare”, behövs enligt Eric Bylan-
der, professor i processrätt, också en stark organisation som stöder kåren.
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Familj: Hustru Linnea, psykolog, sonen 
Andreas, advokat, sonen Hans, affärsjurist, 
och dottern Gunilla, läkare. Sju barnbarn.
Favoritplatser: Paris och  Östersund.
Förebild: Författaren och nobelpristagaren 
Mario Vargas Llosa. För att han skriver så bra, 
såväl om nutidspolitik som historia, ibland även 
skabröst.
Språk: Engelska, tyska och franska. Spanska 
till vardags.
Favoritapp: Ingen, gillar inte appar.
Kör: Audi.
Fritid: Konst, litteratur och film.

PERSONLIGT: BO VICTOR
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I ett rättssäkert samhälle sker förändringar med eftertänksamhet. 
Men i dag blir rättsfrågor ibland slagträn för politiker, med risk för 

ogenomtänkta beslut. Det säger advokat Bo Victor, 85, som efter 55 år 
i yrket har ett unikt perspektiv på samhällsutvecklingen och advokatrollen.

TEXT: ULF STORM

B o Victor utstrålar pondus och förtro
ende när han tar emot i traditionell 
advokatkostym på första våningen i 

ett stenhus i centrala Östersund. Rösten är 
djup, tydlig och kraftfull. Om handslag kun
nat ske hade det sannolikt varit fast. Nu blir 
det en coronanickning i stället och konstate
randen att morgonspriten är insmord.

Ovanför portalen till husets entré mot 
Storgatan sitter en skylt sedan många år: 
F. Victors advokatbyrå. Det var mitt under 
brinnande världskrig år 1941 som Bo Victors 
far Frans grundade byrån. Bo Victor blev ad
vokat 1966 men började på byrån redan un
der juridikstudierna och som biträdande ju
rist efter juris kandidatexamen i Uppsala och 
tingstjänstgöring. 

– Men nu ska jag bara jobba 2021 ut. Sedan 
ska jag sluta. Det har jag i och för sig sagt de 
senaste tio åren …

Visst arbete på byrån hade Bo Victor re
dan som skolpojke.

– Jag fick springa ärenden och gå med post. 
Det fanns två syften med det, dels sparades 
brevporto, dels tyckte pappa att det var bra 
och lärorikt att jag fick besöka myndighe
ter och domstolar, berättar Bo Victor med
an han guidar genom våningsplanet där by
rån huserar. 

TREDJE GENERATIONEN
Takhöjd, stengolv, hyllor fyllda med böck

er och ett och annat svartvitt fotografi från 
svunna tider, konst, prång, kontorsrum med 
pappershögar och datorer; allt vittnar om 
både historia och aktiv nutid. 

I det största kontorsrummet, ett hörnrum 
med ljusinsläpp från flera håll, tittar vi in och 
hälsar på Andreas Victor, Bo Victors son och 
tredje advokatgeneration på plats. 

– Glöm inte att bjuda på kaffe sedan, upp
manar Andreas Victor sin far.

– Nejdå, jag har köpt kaffebröd också, sva
rar Bo Victor och greppar ett foto av sin egen 
far, Frans, som står i en bokhylla.

– Min pappa drev byrån till 1976. Nu har 
Andreas snart jobbat här i tre decennier, sä
ger Bo Victor.

Över kaffe och lokala bakverk i ett kon
ferensrum berättar Bo Victor om sin dot
ter Gunillas son Ossian, som studerar juri
dik och ofta ringer sin morfar samt skickar 
sina uppsatser. Han kan vara en kandidat för 
den fjärde generationen på byrån, antyder 
Bo Victor.

Att arbeta med familjen har bara förde
lar, anser han.

– Det blir en väldigt enkel och smidig kom
munikation mellan mig och Andreas efter
som vi känner varandra så väl. Men jag har 
sagt åt honom att dra i nödbromsen om han 
märker att jag kalkar till mig. Jag vill ju inte 
avsluta ett långt advokatliv med att göra bort 
mig.

DIVERSEHANDEL
Hittills har detta inte skett. Bo Victor säger 
att det är det han är mest stolt över: drygt 
55 år som advokat utan att begå några all
varliga misstag. Han beskriver fenomenet 
advokatbyrå i mindre stad som en diverse
handel. I dag sysslar han mest med boutred
ningar och brottmål. Advokater över 70 år 
får ju inte längre klienter sig tilldelade men 
Bo Victor har ändå många mål, just nu ett 
tiotal.

– Jag har bland annat många äldre krimi

”Var påläst och älska
dina medmänniskor”

» 

l Juris kandidat, Uppsala universitet 1959.
l Studier vid universitet i USA och Frankrike.
l  Jämtlands östra domsagas häradsrätt 

1960–1962.
l F. Victors Advokatbyrå 1962– 
l Inträde i Advokatsamfundet 1966.
l  Uppdrag: Sekreterare i Norra avdelningen 

av Sveriges advokatsamfund. Ordförande i 
Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhets-
råd. Medlem i Riksidrottsnämnden. Ledamot 
i Statens konstråd. Ledamot och expert 
i offentliga utredningar i familjerätt och 
 skadeståndsrätt.

l  Övrigt: Ordförande respektive vice ordfö-
rande i kommittéerna för Östersunds OS-
ansökningar 1998 och 2002. Styrelseposter i 
både det svenska och det europeiska tennis-
förbundet. Styrelseordförande i flera stora 
företag i Jämtland.

CURRICULUM VITAE

BO VICTOR – PASSIONERAD ADVOKAT I 55 ÅR
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nella som jag företrätt förut och som vill ha 
mig igen. 

Bo Victor erkänner att en dag i domsto
len tar på krafterna, nu något mer än i yng
re dagar. 

– Men det jag är mest trött på är egentli
gen alla kommentarer: ”Men hej, jobbar du 
fortfarande? Varför det?”

Han har svaret på den frågan men först 
vill Bo visa delar av den stad han varit tro
gen hela livet.

En bister vind, isfläckar och sandinbakade 
frusna snörester kantar vår stadspromenad. 
Men det finns halkfria passager.

– Jag har lärt mig hur jag ska gå här för att 
undvika att halka, säger Bo Victor och pe
kar rakt fram.

– Där vid Storgatans slut ser du tingsrät
ten, det är inte många minuters promenad 
för mig. Det är fördelen med en liten stad, 
nära till allt. Jag upplever också ett kollegialt 
förhållande till domare och åklagare. I stor
städer råder ett hårdare klimat, det har jag 
känt när jag processat vid några tillfällen i 
Stockholm och Göteborg. 

”KÖPER RÖSTER”
Det är mer än ett halvt sekel sedan som Bo 
Victor för första gången som advokat styrde 
sina steg till en domstolsförhandling. Det för 
oss in på ett samtal om rättsväsendet förr 
och nu. Bo Victor anser att det i dag finns 
politiker som ”köper röster” genom att fö
reslå olika rättspolitiska åtgärder.

– Ofta är detta utlöst av någon specifik 
händelse. I asyl och migrationsdebatten 
kommer till exempel idéer om att använda 
strafflagstiftningen för att lösa problem. 

Under sina första decennier som advokat 
såg Bo Victor ett rättsväsende som mer levde 
sitt eget liv, styrt av kunniga jurister och inte 
så påverkat av politiker.

– Jag säger inte att till exempel 
1960 års rättssamhälle var bätt
re på något sätt, det var ett sys
tem anpassat efter sin tid. Men 
skillnaden, jämfört med i dag, är 
att politikerna då inte använde 
rättspolitiken som slagträ i de
batten. Nu bjuder de ibland över 
varandra när det gäller straff
skärpningar och andra förslag. 
Jag ser det som ren opportu
nism.

Bo Victor betonar vikten av 
att lagstiftningsförslag och an
dra förändringar måste ske på 
ett genomtänkt och eftertänk
samt vis.

SKICKLIGA ÅKLAGARE
En annan stor förändring, fast till det bätt
re, som Bo Victor sett under sina många ak

tiva år, handlar om yrkesskickligheten hos 
åklagarna.

– Den har ökat markant, åkla
gare är generellt sett väldigt väl
utbildade och skickliga i dag. På 
1960talet var det inte ovanligt 
att talan i domstol fördes av en 
landsfiskal, som hade en kort 
juridisk skolning och fungerade 
som både polischef och åklagare.

Skickliga åklagare innebär ett 
hårdare motstånd för advokater. 
Men det gör processerna mer 
rättssäkra och sina motstånda
re bör man högakta, enligt Bo 
Victors sätt att se.

Han anser att det svenska 
rättsväsendet fungerar bra, även 
nu under pandemin. 

– Men videorättegångar blir förstås inte 
lika bra som i verkligheten. Man får inte sam
ma känsla för sanning och osanning och det 
är svårt att bilda sig en uppfattning om perso
nen. Jag hoppas att domstolarna efter pande

min återgår till det normala och inte av kost
nadsskäl gör videorättegångar till standard.

Efter fotograferingspauser längs vägen skå
dar vi nu Frösön från Stortorget, där några 
barn leker på ett stort snöberg. Så norrlänning 
han är påpekar Bo Victor att det börjar kän
nas lite kallt. Dessutom är det dags för lunch.

– Jag är en generös natur och beklagar 
verkligen att jag inte kan bjuda på lunch. 
Men det går ju inte under rådande pandemi
restriktioner.

ALLMÄNHETENS TJÄNARE
När vi ses igen efter lunch sitter Bo Victor 
bakom sitt skrivbord på sitt arbetsrum. Han 
har tagit hissen ner från översta våningen, 
där han bor i en våning tillsammans med sin 
hustru Linnea, 80. En klient är inbokad sena
re på eftermiddagen men tid finns att prata 
mer om hans långa advokatliv.

– Jag är tacksam för att jag har ett rum kvar 
på byrån och fortfarande kan utöva mitt yrke 
som allmänhetens tjänare.

Han berättar att han under sina första fem 

» 

SKILLNADEN, 
JÄMFÖRT 

MED I DAG, 
ÄR ATT 

POLITIKERNA 
DÅ INTE 

ANVÄNDE 
RÄTTSPOLITIKEN  

SOM SLAGTRÄ 
I DEBATTEN.

Tre advokatgenerationer Victor, Andreas till vänster. Bo håller i ett foto av byråns grundare, Frans Victor.



ADVOKATEN NR 3 • 2021 21

REPORTAGE

yrkesaktiva decennier inte tog ut en enda 
sjukdag. Men för två år sedan drabbades han 
av tungrotscancer, genomgick strålbehand
ling, efterbehandling i ett halvår och frisk
förklarades sedan. Bo Victor säger att han 
kom ut ur krisen med en förhöjd livskänsla.

Allmänhetens tjänare. Det är så han upp
fattar advokatrollen. Vi kommer in på ämnet 
genom dagens debatt om så kallade gangster
advokater.

– Det är sällan jag blir riktigt upprörd. Men 
bara misstanken att det finns advokater som 
begår brott för pengar … Vad jag förstår är 
inget helt avgjort ännu i de misstänkta fal
len. Utredningar pågår. Men generellt kan jag 
säga att advokat är ett internationellt yrke 
och överallt är vår uppgift att medverka till 
rättssäkra samhällssystem.

SAMFUNDET ÖPPNAR DÖRRAR
Bo Victor har sett många olika rättssystem 
under sina resor tillsammans med hustrun 
Linnea. Även om de har varit hemstaden tro
gen som bo och arbetsort så har det oftast 

blivit långa vistelser utomlands varje år. Och 
ofta har Bo Victor passat på att besöka loka
la domstolar och fängelser. Han 
har bland annat upplevt New 
Delhis gulddekorerade högsta 
domstol med rättegångsbetjän
ter i 1700talskläder samt gatu
advokater vid trottoarpulpeter 
i Myanmar. Han har även sett 
domstolar med kulsprutebeväp
nade vakter.

– Rättssystemet avspeglar 
samhällets situation och resor
na har gett mig många intres
santa perspektiv.

Bo Victor säger att det är hans 
olika funktioner inom Advo
katsamfundet genom åren som 
öppnat dörrarna. Han har bland 
annat varit ordförande i samfundets rätts
säkerhetsråd. I de fall då dörrarna inte öpp
nats till domstolar i ett besökt land säger 
det också något väsentligt om landet i fråga, 
menar Bo Victor.

Han anser att samfundet fyller en stor 
funktion för alla utövare av advokatyrket.

– Det är inget lätt jobb. Ibland går man på 
blomsterängar, ibland på minfält. Då är det 
viktigt att vara en del i ett sammanhang. En
sam är inte stark och mitt engagemang i sam
fundet har helt enkelt handlat om att få vara 
med och skapa en gemensam kraft.

Bo Victor tycker att samfundet har en god 
förmåga att hålla ihop en starkt diversifierad 
samling av advokater samt att samfundets 
fortbildningsinsatser inom olika grenar ut
vecklats till det bättre år från år, vad gäller 
både kvantitet och kvalitet.

EMPATISK FÖRMÅGA
På alla sina resor har han haft nytta av att 
kunna kommunicera obehindrat på engel
ska, tyska och franska och hyfsat även på 
spanska. Språkintresse har han alltid haft. 
Under både gymnasie och universitets
åren, arbetade han som journalist på lokal
tidningar.

– Det har jag haft stor nytta av i advokatrol
len. De två yrkena liknar faktiskt varandra på 
vissa sätt. Hur man intervjuar, kan lära sig 
förstå en personlighet, samla fakta noggrant 
och presentera ett resultat. 

Bo Victor tror att hans styrkor som advo
kat är empatisk förmåga och genuint män
niskointresse.

– Människor som kommer till mig för hjälp 
känner att jag blir djupt engagerad i deras 
problem och inte bara är ute efter att kunna 
skriva ut en räkning. Talar vi om brottmål, 
så handlar det om empati även då, inte för 
själva brottet men för den misstänkte brotts
lingen, som ofta har en trasig bakgrund och 
rätt till bästa möjliga försvar.

Så var det då svaret på frågan, varför arbeta 
20 år efter normal pensionsål-
der?

– Det här är Jämtland. Vad ska 
man göra om man är frisk och 
varken jagar, fiskar eller åker 
skidor? Jag skulle ju kunna sitta 
inne och läsa fler böcker. Men 
då är det mer spännande att ar
beta som advokat i verkligheten. 
Det är ett privilegium.

Bo Victors passion för sitt 
yrke går inte att ta miste på.

– När jag går till domstolen 
för en förhandling brukar jag 
tänka: Ett: det kommer inte att 
bli som jag tror, två: det blir en 
föreställning som är intressan

tare än något jag skulle kunna se på teatern. 
Och jag behöver inte ens betala för biljetten.

Har du något råd till unga advokater?
– Var påläst. Älska dina medmänniskor. ¶

l 80-årsjubilerar i år och är en 
av landets äldsta advokatbyråer. 
l Grundades år 1941 i Östersund 
av advokat Frans Victor.
l Erbjuder advokattjänster inom 
konkurs- och obeståndsjuridik, 
fastighetsrätt, ekonomisk fa-
miljerätt, företagsöverlåtelse, 
brottmål, familjerätt, allmän af-
färsjuridik, asyl- och migrations-
rätt samt skadeståndsrätt.
l Förutom far och son, advo-
katerna Bo och Andreas Victor, 
tjänstgör även advokaterna 
Torbjörn Pettersson och Mico 
Carlemår vid byrån.

F. VICTORS ADVOKATBYRÅ

ENSAM ÄR INTE 
STARK OCH MITT 
ENGAGEMANG I 

SAMFUNDET HAR 
HELT ENKELT 
HANDLAT OM 
ATT FÅ VARA 

MED OCH SKAPA 
EN GEMENSAM 

KRAFT.

Tre advokatgenerationer Victor, Andreas till vänster. Bo håller i ett foto av byråns grundare, Frans Victor.
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Att möta Jesus i en cell        på häktet,

eller Att hitta       en stund av normalitet

jag sitter på en vit plastträdgårdsstol, han sitter på sängen. 
Han är klädd i de grå och gröna kläderna märkta med 
KV, rummet är litet och dörren är stängd, men inte låst 
just nu eftersom jag också är här inne. Vem är det som 
sitter där på sängen? Jag får inte säga hans namn på 
grund av sekretessen och jag får inte säga vad jag hör 
i samtalet på grund av min tystnadsplikt. Men jag vet 
ändå vem det är som sitter framför mig och det kan jag 
berätta för er alla utan att bryta tystnadsplikten.

Det är Jesus som sitter på sängen, iklädd grön fleece
tröja, orakad och uppgiven, orolig för hur det ska gå för 
familjen och när han ska få träffa dem igen. 

Hur menar hon nu? Sitter Jesus där i cellen eller bo
stadsrummet på häktet? Ja, det är just det jag menar. Att 
vi ska besöka dem som sitter i fängelse står det tydligt i 
bibeln*, Jesus säger att det vi gör för en av dessa minsta, 
det gör vi för honom. Dessa minsta förklaras med att det 
är de som är hungriga, törstiga, nakna och hemlösa och 
behöver mat, vatten, kläder och någon som tar hand om 
dem samt de som är sjuka eller i fängelse och behöver 
besök. Om vi gör det vi ska eller inte mot dessa män
niskor så är det Jesus själv vi gör det för, eller låter bli 
att göra. Det är alltså på en direkt uppmaning från Jesus 
som vi går till häktet och fängelset, blir insläppta i inpas
seringen och sedan på avdelningen och i bostadsrum
met. Det är också på grund av lagen om religionsfrihet 
som vi finns där, även om du är frihetsberövad så har du 
rätt att utöva din religion och möta en pastor, präst, dia
kon, ordenssyster, imam eller annan muslimsk själavår
dare.

ungefär 180 fängelsesjälavårdare finns på landets fängelser 
och häkten, varje vecka besöker vi häktade och intagna 
samt möter personal. Förutom de grundläggande skälen 

till att vi finns så tillför denna närvaro mer än du kanske 
först tänker på. Det finns människor som återkommer 
varje vecka, som aldrig har uniform (förutom det lilla 
vita frimärket i kragen eller någon annan symbol), som 
inte skriver några journaler eller daganteckningar. Den 
tystnadsplikt och tystnadsrätt som gäller för pastorer 
och präster har inte någon annan yrkesgrupp. Alla intag
na och häktade har rätt att möta oss, även de med fulla 
restriktioner under häktningstiden och de som sitter av
skilda eller isolerade. Det finns en dörr som alltid står 
öppen när så mycket annat är låst och stängt för dig.

Enskilda själavårdssamtal, gudstjänster, gruppsamling
ar för bön eller samtal av olika slag är det vi gör och kan 
erbjuda. Det är möjligheter att utöva sin religion men 
också så mycket mer. Ibland ger det en stund av norma
litet i denna del av verkligheten där så mycket är onor

GÄSTKRÖNIKA

SUSANNE RODMAR
Susanne Rodmar är konsulent för 
andlig vård i Kriminalvården på 
Sveriges kristna råd och pastor i 
Equmeniakyrkan. Rodmar reflekterar 
över möten med människor hon haft 
på häkten och anstalter. Hon konsta-
terar att trots olikheter på ytan så 
är den andre inte så annorlunda än 
hon. Susanne Rodmar skriver: ”Håll 
fast vid det när så många vill få oss 
att tro att olikheterna oss människor 
emellan är större än det vi delar och 
har gemensamt.”

Sveriges kristna 
råd (SKR) har 
genom ett avtal 
med Kriminal-
vården ansvar 
för samordning 
och förmedling 
av andlig vård 
i densamma. 
Det gäller inte 
bara den kristna 
delen utan all 
andlig vård. Det 
finns ytterligare 
två konsulenter 
för detta upp-
drag på SKR. 
En av dem är 
präst i Svenska 
kyrkan och en 
är imam.

SKR
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malt. Jag kommer aldrig glömma en kommentar från en 
av de häktade efter att gemensamhetsavdelningen på 
häktet hade varit på gudstjänst nere i andaktsrummet: 
”För en liten stund så glömde jag faktiskt var jag är nå
gonstans.” För honom blev gudstjänsten i andaktsrum
met med larmade kyrkfönster en stund av normalitet i 
tillvaron som häktad. Gudstjänstens moment med att 
sjunga, lyssna till bibeltexter, be och tända ljus är precis 
desamma innanför och utanför murarna.

I en annan gudstjänst firade vi nattvard och några in
tagna stod tillsammans med ett par vårdare och oss pas
torer när vi delade bröd och vin (alkoholfritt om någon 
undrar) – i just den stunden spelade det inte någon roll 
vem som har en nyckelknippa i fickan och vem som inte 
har nyckel, i detta ögonblick är vi lika. Det är en av de 
starkaste bilderna av vad nattvarden verkligen kan inne
bära som jag fått vara med om under mina år som pas
tor. Det finns stunder där olikheterna i våra livssituatio
ner och förutsättningar suddas ut och det är fantastiskt 
att få vara med om.

att jag som pastor på häkte och fängelser har fått erfara 
gudstjänster och själavårdssamtal som satt spår både 
i mig och i andra som var med är inte så oväntat eller 
svårt att föreställa sig. Men tjänsten och uppdraget har 
också inneburit en hel del annat. Föreställ dig att en 
grupp vuxna män, dömda för vålds och/eller narko
tikabrott, sitter runt ett bord och försöker limma ihop 
flirtkulor, fjädrar med mera till fina påskkycklingar. Lå
ter det lite oväntat? Ja, det gör det nog, en av dem som 
var med påpekade just det – tänk om någon skulle se oss 
nu, vad skulle de tro eller säga då? När det närmar sig 
jul samlas vi runt samma bord och pysslar julkort. Då 
är det röda pappersark, glitterpennor och klistermärken 

med tomtar och änglar som finns på bordet och efter 
en stund blir julkort som intagna kan skicka till sina fa
miljer. Varför gör vi då detta? Är detta verkligen seriöst, 
och är det tillräckligt religiöst för att en präst och pastor 
ska hålla på med sånt? På den frågan kan du få lite olika 
svar, men jag skulle säga att det är en förmån att få sitta 
och pyssla påskkycklingar och julkort tillsammans med 
Jesus, eftersom det är honom vi möter. Det blir också 
fina samtal när vi samtidigt sitter och skapar något med 
våra händer, även om det vi gör kan verka futtigt.

när jag suttit i plaststolen där i häktescellen och fått sam
tala om allt mellan himmel och jord har jag ofta känt 
mig privilegierad, inte bara för att jag får gå ut genom 
dörren och åka hem varje kväll, utan också för det jag 
fått lära mig om livet av de människor jag mött. Dessa 
samtal som handlat om allt från vilka olika pepparsor
ter som finns, till ångest och oro, streetracing, djupa 
existentiella frågor och hur det går att finna och känna 
hopp, har förändrat mig. Människor med en bakgrund 
och ett vardagsliv som är så långt ifrån mitt har fått mig 
att förstå hur mycket som är lika i att vara människa. 
Trots olikheter på ytan så är den andre inte så annorlun
da än jag, håll fast vid det när så många vill få oss att tro 
att olikheterna oss människor emellan är större än det vi 
delar och har gemensamt. 

Susanne Rodmar
Konsulent för andlig vård och pastor 

Att möta Jesus i en cell        på häktet,

eller Att hitta       en stund av normalitet

GÄSTKRÖNIKA

* Om du undrar över bibelordet jag refererade till i början  
så plocka fram bibeln i bokhyllan eller telefonen, 

leta rätt på Matteusevangeliet, kapitel 25, vers 31–45.
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Försvararna 
är stolta

Den etiska nivån bland landets försvarare 
är generellt god, och de allra flesta försvars- 
advokaterna gör ett gott arbete, anser en rad 
skickliga försvarare. Samtidigt finns en oro 

över att etiska felsteg och den debatt de 
orsakar kan skada kåren, och kanske 

i förlängningen rättssäkerheten.  
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: FÖRSVARSADVOKATERNA OCH ETIKEN
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tolt. Ordet återkommer gång på gång när 
åtta erfarna försvarsadvokater berät

tar om sitt arbete. Stolthet över att 
stå på en utsatt människas sida, 
stolthet över att i sin roll försvara 
rättssäkerheten och stolthet över 
att styras av strikta etiska regler. 

Men den mediala debatten om 
försvarare handlar knappast om 

stolthet. Snarare 
är det begrepp som 

”gangsteradvokater” 
och ”gängadvokater” 

som återkommer. Många 
krönikörer och debattörer info

gar visserligen en brasklapp om att 
de flesta försvarare naturligtvis skö
ter sig, innan de börjar kräva åtgär
der, medan en åklagare som förekom
mer frekvent i olika medier sträckte 
sig så långt som till att tala om ”en 
bransch som inte är frisk”. På Twitter 
och mer yviga internetforum haglar 
invektiven över advokaterna – dem 
som misstänks för övertramp men 
också hela kåren. 

Hur står det då till med den etiska 
medvetenheten och regelefterlevnaden bland Sveriges 
försvarsadvokater? 

På det hela taget mycket bra, menar de intervjuade 
advokaterna. 

– Jag skulle vilja påstå att alla sätter väldigt stort vär
de vid att leva upp till vad som är god advokatsed, där
för att man sätter väldigt stort värde i yrkesrollen. Alla 
är väldigt stolta över vad de arbetar med, och för att 

kunna behålla den stoltheten så vill man också vara ett 
gott föredöme för kåren, säger advokat Thomas Olsson.

Visst ska den som gjort fel och brutit mot de advo
katetiska reglerna straffas för det, menar Thomas Ols
son. Men kåren som helhet har inget att skämmas för.

Och Thomas Olsson får medhåll av advokat Fred
rik Ungerfält. 

– Det har varit direkt plågsamt att ta del av de senaste 
skriverierna om övertramp. Men min egen erfarenhet 

är att de flesta försvarare är oerhört 
omdömesgilla och oerhört noggranna 
i att hantera de etiska frågorna, säger 
han och fortsätter: 

– Vi har fått ett förtroende av sam
hället där vi har rättigheter som inga 
andra har i en förundersökning, och 
det är något som jag upplever att vi 
alla är medvetna om och försöker 
hantera på ett så bra sätt som det 
bara går. 

Som det anstår en god försvara
re påpekar också Fredrik Ungerfält, 
liksom flera andra av de intervjuade 
advokaterna, att de flesta av de i me
dierna utpekade advokaterna ännu 
inte fått sin sak prövad i disciplin
nämnden. 

– Jag skulle vara en dålig försvarsadvokat om jag för
dömde eller dömde någon som ännu inte har fått sin 
sak prövad, säger exempelvis advokat Lars Kruse. 

HANDLAR OM ETT FÅTAL
Försvararens uppdrag är svårt och innebär många etis
ka överväganden, konstaterar advokaterna. Samtidigt 
är de övertygade om att den absoluta majoriteten av 
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”Alla är väldigt 
stolta över vad de 

arbetar med, och för 
att kunna behålla den 
stoltheten så vill man 

också vara ett gott 
föredöme för kåren.” 

thomas olsson

CLEA SANGBORN
Advokat sedan 1999. Verksam vid 
Försvarsadvokaterna i Stockholm.

 Clea Sangborn började sin juridiska bana inom det 
affärsjuridiska fältet, men kände rätt snabbt att 
det inte passade henne. 

– På tingsrätten hade jag hanterat brottmål och jag 
kände att jag ville tillbaka till det, så jag sökte mig till 
en byrå som höll på med brottmål. Det är ju liksom en 
glöd i det på ett annat sätt än i tvistemål och affärsju
ridik. Det är roligt, aldrig tråkigt.

Vad är bäst med ditt arbete?

”Man måste              vara svårt nyfiken”
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försvarsadvokaterna håller sig till regelverket och utför 
sitt arbete professionellt och med integritet. 

– Om det förekommer regelbrott så är det ett fåtal 
advokater som kliver över linjen från det etiska till det 
som kan vara kriminellt. Det måste vi komma till rätta 
med, säger advokat Petter Hetta.

Han är övertygad om att de allra flesta fel som begås 
i försvararverksamheten beror på bristande omdöme, 
inte på dålig kunskap om etiken. 

Petter Hetta får medhåll av flera försvarare. Gott om
döme är en grundsten för försvararen, brister det kan 
det lätt bli fel. 

Att de felande advokaterna utgör en liten minoritet i 
kåren som helhet tycks få stöd i statistiken. Under 2020 
betalade Domstolsverket ut ersättning till minst 1 600 
försvarare (se faktaruta ovan) för sammanlagt omkring 
80 000 uppdrag. 

Samma år behandlade Advokatsamfundets disciplin
nämnd 705 ärenden om påstådda brott mot de vägle
dande reglerna. 159 av dessa ledde till en påföljd. Av 
disciplinnämndens statistik framgår inte hur många av 
anmälningarna som rör försvarare.

De medialt uppmärksammade påstådda försyndel
serna är förstås betydligt färre. Totalt är det fyra ad
vokater som under 2020 och 2021 anklagats för att ha 

brutit mot sin tystnadsplikt genom att läcka informa
tion eller föra ut meddelanden från personer som sut
tit häktade med restriktioner. Tre av dessa ärenden är 
ännu inte prövade i disciplinnämnden.

Advokat Tomas Nilsson upplever att den etiska nivån 
bland advokaterna i dag är bättre än tidigare. En viktig 
orsak till det är advokatexamen och de kurser som le
der fram till den, där etiken är central. 

– Samfundet ska vara berättigat stolt över att vi har 
vägledande etiska regler och att vi har en ordentlig 
prövning. Jag vet till exempel inte hur mycket åkla
garna diskuterar etik, säger Tomas Nilsson, som har 
en känsla av att åklagarna reflekterar mindre om etiska 
överväganden än advokaterna. 

KAN SÄGA VAD SOM HELST
Advokater, och särskilt försvarsadvokater, är förstås 
vana vid att ifrågasättas. Men den senaste tidens de
batt har fått flera av försvararna att ta illa vid sig. 

– Jag har alltid varit väldigt stolt över att vara försva
rare. Jag har alltid trott att jag gjort så gott jag kunnat 
och att andra säkert förstår det. Men så visar det sig att 
människor i största allmänhet, vanliga människor, de 
har väldigt svårt för försvarsadvokater. Det blev som 
en käftsmäll, säger advokat Clea Sangborn. 
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Under 2020 betalade Domstolsverket ut ersättning till försvarare över 80 000 gånger. Siffran kan naturligtvis inte rakt av 
tolkas som antalet uppdrag – det händer att ett uppdrag ersätts med flera betalningar – men säger ändå något om omfatt-
ningen av försvarsadvokaternas arbete. Delat med den normala ersättningsnivån, timkostnadsnormen, innebär siffran mer 
än en miljon timmar av försvarararbete. 

Kretsen som tar uppdragen är också stor. Omkring 1 200 advokater har i Advokatsamfundets matrikel angett att de arbe-
tar som offentliga försvarare eller med brottmål. Domstolsverkets statistik antyder att antalet försvarare är ännu högre. Un-
der 2020 utbetalades ersättning för offentlig försvarare till cirka 1 600 betalningsmottagare. Mottagarna är advokatbyråer, 
och varje mottagare kan därmed innebära fler än en advokat.  Källor: Domstolsverket, Advokatsamfundets matrikel

SÅ MÅNGA ÄR FÖRSVARARNA

– Vi har ett väldigt litet fönster som vi kan agera 
inom när det gäller juridiken. Åklagaren åtalar männ
iskor där de tycker att de har bevisning. För oss gäller 
det att hitta det lilla, lilla hålet som gör det möjligt att 
ha en rimlig invändning, på juridisk grund, för att ge 
att bra försvar. Det är väldigt roligt.

Vad är svårast?
– Att man ibland har klienter med en jätteknasig in

ställning och invändningar som inte är något vidare 
alls. Men det svåraste nu för tiden tycker jag ändå är 
det som har hänt i brottmålsbranschen: att några få ad
vokater har gjort att man nästan känner att man inte 
vill vara advokat inom brottmål. Människor har ju re
dan från början svårt att hålla isär våra klienter och 

oss som försvarar klienterna. Det gör att steget är så 
kort, att även om bara fem advokater missköter sig på 
ett allvarligt sätt, så finns risken att hela förtroendet 
för advokaterna trasas sönder.

Vilka egenskaper är viktigast för att man ska bli en bra 
försvarare?

– Man måste vara svårt nyfiken alltså. Det blir lätt
are om man är naiv också, på det sättet att man har lätt 
att köpa vad klienten säger. Att man kan skapa en bild 
kring det klienten säger som gör det lätt att jobba. Se
dan också det juridiska arbetet som man ska göra är ju 
väldigt kul. Det är därför det är så roligt att arbeta på 
en byrå som bara jobbar med brottmål, för det enda vi 
pratar om är ju juridik.  ¶

”Man måste              vara svårt nyfiken”
» 
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Advokat Anna Björklund har liknande erfarenheter.
– Jag hörde av en bekant som är polis att det finns 

i det allmänna snacket att en bra advokat är en advo
kat som ligger vid ett stenblock i Nybroviken, berättar 
hon, och fortsätter:

– Vi är numera en yrkeskategori som man kan kasta 
skit på och som både polis och åklagare utgår från – 
naturligtvis inte alla åklagare och poliser – men de ut
går ifrån att vi är nästan som buset.

Advokat Anders Wallin beskriver sin känsla som 
frustration. 

– Jag är ju rätt stolt över mitt jobb och min advokat
titel. Då kan man bli frustrerad när såna här saker dy
ker upp, eftersom de drar ner varumärket för oss alla, 
säger han. 

Även Thomas Olsson har reagerat på tonfallet i de
batten om försvarare. Och han anser att vissa debatt
glada åklagare bär en stor del av skulden till det hät
ska tonläget. 

– Vissa element inom åklageriet angriper både för
svarsadvokater och andra aktörer inom rättssystemet 
på ett sätt som aldrig skådats tidigare. Det har skapats 
en stämning där man kan tillåta sig att säga nästan vad 
som helst om försvarsadvokater utan att det på något 
sätt får konsekvenser eller leder till någon form av re
primand, säger han.

Thomas Olsson tycker också att Advokatsamfundet 

PETTER HETTA
Advokat sedan 1997. 

Verksam på advokatbyrån 
Kaiding i Umeå. Ledamot av 
Advokatsamfundets styrelse.

 Petter Hetta inledde sin juristbana som affärs
jurist. Försvararuppdragen tog han från början  
främst för att bibehålla sin processvana och för 

att få in uppdrag till byrån, men rätt snabbt blev de en 
betydande del av verksamheten. 

– Ju mer man håller på med det, desto mer fängs
lande tycker jag att det är. Att det har blivit så mycket 
försvarararbete beror ju på att det är både viktigt och 
intressant. Dessutom är det stimulerande genom kli
entkontakter i form av alla möjliga personer, även så
dana som man kanske aldrig annars hade träffat på. 

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Det är mycket överraskningar i jobbet. Mötet med 

människor och att det händer mycket oväntade saker 

Försvararen måste                       vara humanist och tycka om människor
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borde ifrågasätta debattörerna mer och tydligare kom
municera att de allra flesta advokaterna sköter sitt ar
bete utmärkt. 

– Vi har liksom ingenting att be 
om ursäkt för. Vi fyller en otroligt  
viktig funktion. Förmodligen skulle 
man kunna säga att försvarsadvoka
ten utgör en av grundstenarna i det 
demokratiska samhället och har till 
uppgift att vara den som ytterst fö
reträder den enskilde individen mot 
staten, när staten gör anspråk på att 
utöva sitt våldsmonopol. Det gör alla 
försvarsadvokater med högsta beröm. 
Varför skulle en hel yrkeskår behöva 
be om ursäkt för att någon enstaka 
individ inte riktigt klarar av att hål
la måttet?

FINNS STORA RISKER
Ett samtalsklimat där försvarare lik
ställs med kriminella och det skojas om att sänka dem 
i Nybroviken kan förstås vara obehagligt och tråkigt 
för advokaterna. Men det finns också värre risker med 
dagens vindar. Det anser i alla fall Anna Björklund. 

– Den största risken är att vi får advokater som inte 
vågar göra någonting. Att vi får rädda advokater som 

inte tillvaratar sina klienters intressen. Min känsla är 
att om vi står upp för våra klienter i till exempel en 
förhörssituation, och polisen tycker att vi är jobbiga, 

då finns det en risk att de hotar med 
att anmäla oss eller anmäler oss till 
samfundet, säger hon, och tillägger 
att försvararens uppgift definitivt inte 
är att göra saker lättare för polis och 
åklagare. 

– Vår uppgift är alltid att vara lo
jala med våra klienter och ta tillva
ra deras rättigheter även om det gör 
jobbet svårare för polis och åklagare. 
En försvarare måste ha mycket inte
gritet och ha ett stort mod. Om det 
börjar ruckas på det, störs hela ba
lansen. Vi är ju ändå en del i en kedja 
som ska tillgodose rättssäkerhet i det 
demokratiska systemet. Ruckar man 
för mycket på det, för att vi advoka
ter börjar vara rädda, då är vi farligt 

ute, fastslår Anna Björklund.
Även Petter Hetta är inne på liknande tankar. 
– Om advokaten inte gör det som är hans skyldighet, 

nämligen att försvara sin klient fullt ut och efter bästa 
förmåga, beroende på att han är rädd för att göra etiska 
misstag eller fel, så går det ju förstås ut över klienten. 

”Vår uppgift är alltid 
att vara lojala med våra 
klienter och ta tillvara 
deras rättigheter även 

om det gör jobbet 
svårare för polis 

och åklagare.” 
anna björklund

i brottmålen i jämförelse med tvistemål eller den van
liga affärsjuridiken.

Vad är svårast?
– När personkemin med klienten inte fungerar alls. 

Det händer inte ofta, men det händer. Man kan inte 
samarbeta med klienten på ett bra sätt. Då blir ju inte 
heller slutresultatet bra.

Hur gör du då?
– Man gör sitt bästa för att överbrygga samarbets

svårigheterna. Men ibland går inte det. Och då begär 
ibland klienten att få byta försvarare. Det får de göra 
ibland, men inte alltid. Och då gäller det helt enkelt att 
vara professionell och göra sitt bästa. 

För att bli en bra försvarare behöver man vara hu
manist och tycka om människor, fastslår Petter Hetta. 
Förutom, förstås, de goda kunskaperna i straffrätt. 

– Sedan måste man ha ett verkligt driv i rättssäker
hetsengagemanget och känna att varje mål är viktigt 
för den enskilde. Även om det är ett litet mål för ad
vokaten så är det viktigt för den enskilde klienten. Det 
gäller att försöka göra ett gott arbete varje gång och 
för varje klient.¶

Försvararen måste                       vara humanist och tycka om människor
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Tidsregistrering via mobil, 
Outlook samt CSI MyDesk
 
• Digital fakturering och 

kontrollprocess 

• Heltäckande rapportering  
inklusive dashboard  

• Integration med redovisning, 
dokumenthantering och KYC 

• Trygg implementering  

• Förstklassig kundsupport 

• Via molntjänst eller On-premise

Ett omfattande och anpassbart stöd för advokatbyråns processer;   

från intag av klienter och ärenden, 
till fakturering och hantering av 
klientbetalningar

Läs mer

www.csilawyer.se

Det är inte bra. Klienten har ju anled
ning att förvänta sig att försvararen 
gör allt han eller hon kan inom ra
men för det som är lagligt och etiskt 
försvarbart för att försvara honom, 
säger han. 

En annan sida av problemet kan 
vara att polis och åklagare börjar hål
la inne med information av mer eller 
mindre berättigad rädsla för läckor. 

– Vi försvarare måste få den infor
mation vi behöver så tidigt som möj
ligt för att kunna försvara dem som är 
misstänkta för brott på ett rättssäkert 
sätt. Inskränker man de möjligheterna 
skulle jag säga att hela processen kom
mer att kantra över ännu mer till åkla
garnas fördel och de misstänktas nackdel, och rättssä
kerheten hotas på ett påtagligt sätt, hävdar Petter Hetta. 

FOKUS PÅ BROTTSBEKÄMPNING
Oron för att poliser och åklagare på olika sätt ska för

söka undanhålla information för för
svarare för att undvika läckor kan låta 
överdriven. Men faktum är att ano
nyma poliskällor i en artikel i Dagens 
Nyheter uttryckt att de redan gör det i 
vissa fall. Petter Hetta befarar att oron 
för läckor också i förlängningen ska 
leda till nya lagförslag i samma rikt
ning. 

Oron får förstås ytterligare luft 
av dagens rättspolitiska klimat, med 
starkt fokus på brottsbekämpning och 
nya tvångsmedel för att komma åt de 
kriminella. Och Fredrik Ungerfält ser 
en koppling mellan diskussionerna 
om brottsligheten och att enstaka fel 
från advokaters sida fått så stor upp

märksamhet. Förändringen av brottsligheten, med det 
ökade antalet skjutningar och sprängningar och orga
niserad kriminalitet, har gjort människor brottströt
ta, menar han. Och det kan spilla över på försvararna.

– Försvararen ses som en försvarare av brott, och inte 

» 

”Vi försvarare måste 
få den information vi 
behöver så tidigt som 
möjligt för att kunna 
försvara dem som är 

misstänkta för brott på 
ett rättssäkert sätt.” 

petter hetta
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en försvarare av en människa och en garant för rätts
säkerhet. I det ljuset kan då, som har skett på sistone, 
vissa etiska överträdelser blåsas upp till något alldeles 
för stort, säger han, och tillägger att den enda vägen 
att komma förbi situationen är att advokaterna använ
der sig av de etiska reglerna och de regler som finns i 
rättegångsbalken och följer dem nitiskt och noggrant.

Tomas Nilsson instämmer i resonemanget.
– Försvararen ska vara stark i sak, låt vara korrekt 

i sättet. Men en brottmålsrättegång är ingen tebjud
ning, säger han.

Alla de intervjuade försvararna är starkt kritiska mot 
dagens rättspolitiska och kriminalpolitiska debatt. ”Be
drövlig” är ett ord som flera advokater använder för att 
beskriva den, liksom ”onyanserad” och ”grund”. Flera 
advokater efterlyser en mer vetenskapligt grundad dis
kussion, i stället för att politikerna som i dag försöker 
locka väljare med löften om avskaffande av ”straffra
batten” för unga eller inskränkningar av omedelbar
hetsprincipen. 

Förutom att de snabba lösningarna och hårdare ta
gen i många fall inte kommer att vara särskilt effektiva, 

enligt advokaterna, hotar de också skyddet för enskil
da människors integritet, påpekar bland andra Anders 
Wallin. Men just det argumentet tycks vara svårt att nå 
fram med i dagens debatt. 

– ”Vanligt folk” anser att om man har rent mjöl i på
sen så har man inget att dölja. Så är det kanske. Men 
integritet har ju ett egenvärde. Som någon sa: ”Integri
tet är som syre, man saknar det inte förrän det är bor
ta.” Exemplen i historien, på vad som kan hända om fel 
krafter styr och får tillgång till obegränsade resurser 
att kränka folks integritet, visar att det sällan går bra, 
säger Anders Wallin. 

SKA INTE GÖRA BEDÖMNINGAR
De fyra advokater som figurerat och hängts ut som skyl
diga till överträdelser i den senaste tidens debatt har 
alla det gemensamt att de på olika sätt sägs ha utfört 
tjänster för sina klienter, tjänster som inte är förenliga 
med advokaters andra skyldigheter enligt de advokat
etiska reglerna och rättegångsbalken. 

Och visst händer det emellanåt att klienter ber om 
tjänster av olika slag, berättar försvarsadvokaterna, 

LARS KRUSE
Advokat sedan 1989. 

Verksam i Helsingborg vid Advokatbyrån 
Kruse & Co Försvarsadvokater.

  Lars Kruse började sin advokatbana i Klippan, ”på 
landet” som han säger, vid en allmänpraktise
rande byrå. 

– Vi var två som började på den enda byrån i domsa
gan, och vi blev uppringda av tingsrätten, som utgick 
från att vi skulle åta oss försvararuppdrag som en ser
vice åt domstolen, berättar Lars. 

Det passade Lars rätt bra, eftersom processer intres
serade honom mycket. Och efter omkring 15 år blev det 
nödvändigt att välja mellan civilrätten och straffrätten. 

– Jag tyckte att straffprocessen var roligast, mest in
tressant, och gav störst utmaningar. Då avvecklade jag 
alla civila uppdrag och från den dagen var jag renod
lad försvarsadvokat.

Vad är bäst med ditt arbete?
– Ser man det ur principiell vinkel, vilket jag tycker 

att man ska göra, så fyller försvararen en oerhört viktig 

och central funktion i den demokratiska processen. I 
ett demokratiskt samhälle ska alla ha rätt till ett försvar, 
säger Lars Kruse, som också uppskattar omväxlingen.

– Det är väldigt mycket snabba ryck och snabba be
slut. Det finns en nerv i straffprocessen som också sti
mulerar. Sedan är det också oerhört stimulerande att 
man hela tiden träffar nya människor. Och även den 
som har begått ett brott är människa, och ska bemötas 
som en människa. 

Vad är svårast?
– Man möter människor i kris, människor i konflikt. 

Man möter lidande, brottsoffer, människor som råkat 
illa ut. Även den tilltalade kan ju understundom ses 
som ett offer för omständigheterna. Och man måste 
kunna försvara även den som är bespottad och uthängd 
i medierna.

Lars Kruse beskriver försvararuppdraget som en livs
stil snarare än bara ett arbete. För att klara uppdraget 
är det viktigt att tycka om människor, konstaterar han. 

– Man måste kunna lyssna och sätta sig in i situa
tioner som är väldigt udda. Och inte fördöma. Sedan 
måste man naturligtvis kunna straffprocessen och det 
straffprocessuella regelverket i RB och BrB på sina fem 
fingrar.¶

”Det finns en nerv i straffprocessen 
som också stimulerar”

Lars Kruse.
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ANNA BJÖRKLUND
Advokat sedan 2000. Verksam på 

advokatbyrån Sju advokater i Stockholm.

 Det var samhällsengagemanget som förde Anna 
Björklund in på advokatbanan.

– I tidernas begynnelse var min idé att jag 
skulle bli granskande journalist, men sedan kom jag 
inte in på journalisthögskolan. Men samhällsengage
manget har alltid funnits, och då var jurist ett bra al
ternativ. Försvararens arbete är intressant, om vi tittar 
ur ett demokrati och rättssäkerhetsperspektiv. 

Vad är bäst med ditt arbete?
– Jag tycker väldigt mycket om mitt jobb, utan att 

kunna säga exakt vad det är jag tycker om. Det är ett 
fantastiskt yrke, jag älskar det verkligen och är nöjd 
och stolt över mitt yrkesval. Det är ändå någon slags 
tillfredsställelse att se att man kan göra skillnad. Att 
vara egenföretagare och kunna bestämma över sitt liv 
är naturligtvis också en av fördelarna.

Vad är svårast?
– De svåraste målen är de där man har en känsla av 

att klienten verkligen är oskyldig, och förstår att det 
hänger på mig och att jag presenterar det hela på ett så 
bra sätt att alla andra också förstår detta.

En annan svårighet är förstås att arbetet är extremt 
omväxlande och snabbt kan gå från en känsla av kon
troll till kaos, konstaterar Anna Björklund. 

– Man kan komma till kontoret klockan åtta och kän
na att ”i dag ser det rätt trevligt ut, läget är under kon
troll”. Och så fem över åtta är det kaos.

Flexibilitet är alltså en grundförutsättning för att 
man ska kunna klara av jobbet som  försvarsadvokat, 
liksom, förstås, ett särdeles gott omdöme, stark inte
gritet, mod, goda juridiska kunskaper och en verbal 
förmåga.

 
Mod?

– Ja, inte mod att våga gå över gränser och tänja 
på systemet utan mod att våga stå upp för sin kli
ent även om man har väldigt många människor emot 
sig som tycker att klienten ska låsas in för resten av 
sitt liv.¶

även om det inte är så vanligt. Tydlighet är ett nyckel
ord vid dessa tillfällen. 

– Det finns bara en enda rimlig hållning till det, näm
ligen att inte ge sig in på att tillmötesgå sådant. Visar 
man den inställningen tydligt så brukar det accepteras, 
säger Fredrik Ungerfält. 

– Jag brukar säga att jag skulle 
bryta mot mina etiska regler om jag 
hjälpte dig med detta och att jag inte 
är beredd att göra det. Jag har nog 
aldrig stött på en enda klient som 
inte har förstått det, när jag förkla
rar, säger Anna Björklund.

Clea Sangborn upplever att det har 
blivit vanligare med önskemål om att 
försvararen ska hjälpa till med tjäns
ter på senare år. Och när det händer 
är den enda vägen att följa reglerna 
till punkt och pricka, påpekar hon.

– Det går inte att göra en egen be
dömning, utan man måste säga nej, och höra med åkla
garen om det är okej, fastslår Clea Sangborn, som också 
tror att egna bedömningar och försök att vara snäll och 
hjälpa sin klient kan ha legat bakom eventuella fel som 
begåtts av försvarare. 

Lars Kruse resonerar på samma sätt. Den advokat 
som vill vara snäll och hjälpa till, kanske med ett en

kelt meddelande till en mamma eller flickvän, kan göra 
förödande misstag, som i värsta fall vänds mot klien
ten, och stärker åklagarens position. Just därför är det 
också viktigt att brott med högre straffvärde hanteras 
av erfarna advokater.

– Där kan man också råka ut för de 
mest pockande klienterna, som säger 
att de annars begär en annan advokat. 
Det är klart att det är en jättesvår si
tuation för en ung advokat som är be
roende av sina uppdrag för att få hem 
mat till sina barn och betala sina om
kostnader. Det är då man måste klara 
att säga att ”då får du göra det”.

BYTER FÖRSVARARE
Flera av advokaterna har upplevt att 
klienter begär att få byta försvarare ef
ter att de sagt nej till att utföra tjäns
ter. Särskilt vanligt tycks detta vara i 

gängrelaterade mål. 
Att en misstänkt person vill byta försvarare kan för

stås ha många orsaker, som att personkemin inte stäm
mer. Men det kan också handla om att en klient hoppas 
eller tror att en annan advokat ska vara mer benägen 
att tänja på de etiska gränserna. 

– Ibland har jag blivit utbytt, och tolkat det som att 

”Det går inte att göra en 
egen bedömning, utan 

man måste säga nej, 
och höra med åklaga-

ren om det är okej.” 
clea sangborn

En försvarare måste ha mod

Anna Björklund.
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klienten förstått vad jag sagt, men inte accepterar det, 
berättar Anna Björklund. 

– Det kan vara så att vissa misstänkta får tips om att 
de ska ha en annan advokat, som kanske på ett annat 
sätt hjälper till med saker som man inte ska hjälpa till 
med. Så är det förstås i långt ifrån alla fall, det är säkert 
en minoritet. Men jag tror att man måste vara vaksam 
på det. Det blir en lite konstig konkurrenssituation om 
man på något sätt kan få konkurrensfördelar genom 
att inte riktigt följa det regelverk som finns, säger hon.

Samtidigt är naturligtvis rätten att fritt välja sin ad
vokat grundläggande för rättssäkerheten, menar både 
Anna Björklund och andra intervjuade advokater. Nå
gon påpekar också att ansvaret för att upprätthålla god 
advokatsed ligger på Advokatsamfundet, och inte på 
domstolarna. 

Clea Sangborn vittnar om att det på senare tid fö
rekommit att hennes klienter, via anhöriga, kontaktats 
av advokater som erbjuder sig att ta över uppdraget. 

– Flickvänner ringer till mig och säger att ”det ringde 
en annan advokat till mig och sa att min kille ska byta 
advokat, det känns jättekonstigt, jag tycker jättemyck
et om dig”, säger hon och tillägger att det i vissa fall 
faktiskt leder till att klienten begär ett försvararbyte. 

BRA MED DISKUSSION
Enigheten är stor om att den absoluta huvuddelen av 

Sveriges försvarare är noggranna med att följa både lag 
och etiska regler. Trots det, eller kanske just därför, me
nar flera av advokaterna att dagens diskussioner kan 
föra något gott med sig. 

– Ska vi kunna städa advokatkåren, lite slarvigt ut
tryckt, då måste felen komma upp. Så på det viset är 
det bra att diskussionen finns. Sedan tycker jag att den 
kunde vara mer balanserad. Det är en väldigt lite an
del av försvararna som beter sig, säger Anders Wallin. 

– Jag tycker att det är bra att de här diskussionerna 
kommer upp, för att det visar att vi måste lägga ännu 
större fokus på etik och teknikfrågor framöver, säger 
även Lars Kruse. 

Och han får medhåll av Tomas Nilsson. 
– Det är svårt att säga om de påstådda bristerna i 

etiken är en trend eller en anhopning av tillfälligheter 
under en period. Oavsett vilket tycker jag att det är 
korrekt att sätta in åtgärder. Förekomsten av etikreg
ler och möjligheten till prövning av advokatens etik 
är otroligt viktig för oss, i förhållande till andra kon
sulter som uppträder som ombud. Vi ska slå vakt om 
etiken, säger han.

Det kanske allra viktigaste sättet att slå vakt om  
etiken är att samtala om den, menar Tomas Nilsson, 
liksom flera av de andra advokaterna. Lars Kruse kall
lar det kollegiala samtalet för ”ett gemensamt uppdrag  
för advokaterna”. Lättast är det förstås att hålla liv i 

FREDRIK UNGERFÄLT
Advokat sedan 1997. Verksam vid 

advokatfirman Litigate i Göteborg. 
Ledamot av Advokatsamfundets styrelse.

 Försvararens arbete är mycket intressant, man får 
ta del av människors liv som man annars aldrig 
hade fått göra.

Det säger Fredrik Ungerfält om sitt arbete. Annars 
är det de stora rättssäkerhetsaspekterna med försva
rarrollen som framför allt driver honom. 

– Att kunna ge klienten en rättvis rättegång är otro
ligt tillfredsställande för försvararen personligen. Man 
får tillämpa både straffrätt och humanism och man 
måste ha stora kunskaper om det mesta, säger han.

Vad är bäst med ditt arbete?
– Tillfredsställelsen av att man har kunnat ge klienten 

det försvar som han ska ha. Hans aspekter och hans syn
punkter på utredningen har kommit fram och en rätt
vis rättegång har genomförts. Det är tillfredsställande. 

Vad är svårast?
– Olika överväganden kring bevisfrågor skulle jag 

säga. I vart fall i större mål är det ofta ett omfattande 
och komplext material. Det är ofta bevisning av indi
ciekaraktär eller strukturell karaktär, eller samverkande 
bevisning. Det där är inte lätt att hantera, utan kräver 
mycket noggranna överväganden kring hur man ska 
hantera försvaret.

Två grundläggande egenskaper är centrala för den 
som vill vara en bra försvarare, anser Fredrik Unger
fält: kunskap och erfarenhet. 

– Själva grundförutsättningen är goda kunskaper 
och att du har satt dig in i det straffrättsliga och pro
cessrättsliga regelverket. Men du blir inte en bra för
svarare på en gång, utan det krävs många års arbete 
och processande för att du ska komma dit. Det är väl 
egentligen först nu i mitt liv som jag känner att jag är 
en hyfsat kompetent försvarare, säger Fredrik Unger
fält, och fortsätter:

– Sedan måste man ha ett intresse för människor. Du 
måste ha en god kommunikativ förmåga och en förmå
ga att se människan.¶

Den 1 januari 2011 
ändrades Advo-
katsamfundets 
stadgar så att tre 
års kvalificerad ju-
ridisk verksamhet 
kan räcka för in-
träde i samfundet. 
Samtidigt som fem-
årskravet ersattes 
med ett treårskrav 
skärptes kraven 
på innehållet i den 
verksamhet juris-
terna utövar under 
kvalifikationstiden.

Reformen ge-
nomfördes för 
att anpassa de 
svenska kraven till 
dem som gäller i 
övriga EU-länder, 
och därmed stärka 
de svenska advo-
katernas konkur-
renskraft.

TIDSKRAVET

En försvarare måste ha mod Viktigt att se människan

Fredrik Ungerfält.
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samtalet om det finns försvararkol
leger vid samma byrå. Men även de 
som saknar detta, och arbetar en
samma, kan hitta samtalspartners, i 
landets försvararkollegier eller helt 
enkelt genom att söka upp kloka kol
leger att bolla frågorna med, påpekar 
Lars Kruse. 

Både Tomas Nilsson och Lars 
Kruse vill också lyfta fram samtalen 
över yrkesgränserna, med exempel
vis åklagare och domare. Lars Kruse 
brukar hålla föredrag för poliser och 
tullare om försvararens roll, en uppgift som han upp
skattar mycket.

– Plötsligt upplever man att de får en helt annan för
ståelse för vår roll. Det är ändå vi som ska vara garan

ten för en rättvis rättegång. Det är vi 
och klienten mot staten. Det är vi och 
den lilla människan mot staten. Det 
är ingen lätt uppgift och det kräver 
mycket arbete, gott omdöme och ett 
gott handlag, fastslår Lars Kruse.

Förutom att samtala är det också 
helt grundläggande att gå till själva 
källorna för etiken, menar Fredrik 
Ungerfält.

– Alltså, läs, ta fram och titta på  
reglerna så hittar du nästan alltid ett 
svar på frågorna. Sedan finns det ock

så mycket i RB som tar sikte på vad en försvarare får 
och ska göra. Men det viktigaste är att vara medveten 
om de etiska frågorna och tillämpa de regler vi har, 
säger han.

”De som inte kan sköta 
restriktioner och lik-

nande ska inte vara för-
svarare och advokater.” 

anders wallin

Åklagaren Lisa dos Santos skrev i Expressen i 
samband med rapporteringen om de advoka-
ter som läckt information: ”De exempel vi sett 
menar jag är symtom på ett större problem. Vi 
har en bransch som inte är frisk. Det behöver 
man möta på annat sätt än med enbart enskilda 
disciplinärenden.” 

”Gängadvokaterna måste bort från rättssa-
larna” utbrast Expressens ledarredaktion i fe-
bruari. Även advokater har gett sig in i debatten. 
Advokat Raoul Smitt ansåg i ett debattinlägg på 
Dagens Juridik i februari att händelserna med 
så kallade gangsteradvokater innebar att Advo-
katsamfundet står inför sin största utmaning i 

modern tid. Smitt efterlyste i artikeln också en 
rad olika insatser, däribland hårdare och mer 
differentierade sanktioner mot advokater som 
bryter mot de advokatetiska reglerna. 

Även advokat Kristoffer Ståhl argumenterar i 
Expressen i februari för kraftigt höjda straffav-
gifter för advokater som gör fel. 

DEBATT I MEDIER OCH POLITIK

Advokat 
Tomas Nilsson 
var, vid sidan 

av verksamheten 
som försvarare, 

ordförande i Advokat-
samfundets styrelse 

åren 2007–2011. 

» 
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DOMAREN KAN TA ANSVAR
Samtal och möten beskrivs alltså som grundstenar i att 
vidmakthålla försvararnas höga etiska nivå. Flera beto
nar också vikten av att disciplinnämnden gör noggran
na prövningar och att de advokater som begår etiska 
misstag straffas för detta. 

– De som inte kan sköta restriktioner och liknande 
ska inte vara försvarare och advokater, säger Anders 
Wallin. 

Även Clea Sangborn ser det som självklart att disci
plinnämnden ska pröva de anmälningar som kommit 
in på vanligt sätt. 

– Tingsrätten har en egen möjlighet, de kan ju säga 
nej till en advokat om de anser att det inte är en lämplig 
advokat för uppdraget, även om advokaten är begärd. 
Där tror jag inte att så många domare vågar gå in och 
säga nej, säger Clea Sangborn.

Lars Kruse är inne på liknande resonemang. 
– Det står i lagen att domstolen ska förordna den 

som är därtill lämpad. När det gäller tyngre mål, mer 
komplexa mål, då skulle jag vilja att domstolarna tog 
det uppdraget på större allvar än jag kan uppleva att 
de gör i dag, säger han.

Ett sätt att ta detta ansvar, menar Lars Kruse, kan 
vara att rättens ordförande ringer upp den unga advo
kat som är begärd eller föreslås bli förordnad och pra
tar om målet med denne, innan förordnandet spikas.

MISS ATT SÄNKA KRAVET
Advokaterna pekar också på andra, mer strukturella 
satsningar, som skulle kunna bidra till att säkra etikens 
ställning. En av dem är att åter förlänga det så kallade 
tidskravet för att bli advokat. 

– Jag tror att det var en jättestor miss när man bytte 

TOMAS NILSSON
Advokat sedan 1983. Verksam vid 

Sju advokater i Stockholm. 
Tidigare styrelseledamot och ordförande 

i Advokatsamfundet.

 Tomas Nilsson tyckte egentligen att många ämnen 
var intressanta under juristutbildningen. Men 
när han blev amanuens i straffrätt förstärktes 

det redan tidigare stora intresset för straffrätt och pro
cesser. Brottmålsadvokat blev det logiska valet, ett val 
Tomas Nilsson aldrig har ångrat. 

Vad är bäst med ditt arbete?
– Det är ett traditionellt advokatarbete på det sättet 

att man verkligen har en tydlig klient, en fysisk person, 
och man kan driva klientens intresse på ett tydligt sätt. 

Man argumenterar muntligt och skriftligt. På det sättet 
är rollen verkligen klar.

Vad är svårast?
– Det är svårt att peka på enskild sak, men det dyker 

upp olika svårigheter i ett mål. Dels att sätta sig in och 
ibland hinna sätta sig in ordentligt. Dels kan det dyka 
upp juridiska saker som man måste knäcka på. Taktiska 
saker som man måste fundera över, och framförandet 
måste man också tänka igenom. 

Vilka egenskaper är viktigast för att man ska bli en bra 
försvarare?

– Man ska ha ett intresse för juridiken som sådan 
förstås, och även kunna ha en klientkontakt. För att få 
rättens öra måste man också ha något av psykologisk 
insikt om vad som faller väl ut och vilka argument som 
biter på en domstol. Man har ju sitt framförande inför 
en liten samlad, men uppmärksam, publik.¶

Diskussionerna har också nått politiken, där 
företrädare för olika oppositionspartier försökt 
ta politiska poänger. Bland annat frågade li-
beralerna Johan Pehrson och Frida Gommel i 
Göteborgs-Posten justitieministern varför han 
var tyst i frågan. De båda efterlyste också höjda 
straffavgifter för advokater som bryter mot god 

advokatsed, något som Advokatsamfundet då 
redan tillsatt en utredning om.

Sverigedemokraterna har på flera olika sätt 
tagit medieskriverierna om de påstådda re-
gelbrotten till förevändning för att ifrågasätta 
Advokatsamfundets självständighet och egen-
tillsyn. I en debattartikel publicerad i början av 

februari hävdar exempelvis partiets företrädare 
Mikael Strandman och Matheus Enholm att 
”ingen” (kursiveringen är artikelförfattarnas) 
av de i medierna utpekade advokaterna har 
ute slutits. Advokatsamfundets disciplinnämnd 
hade då endast prövat en av de fyra anmäl-
ningar som medierna rapporterat om. 

Psykologisk insikt behövs 
för att fånga rätten
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THOMAS OLSSON
Advokat sedan 1997. Verksam vid Fria 

advokater i Stockholm. Tidigare ledamot 
av Advokatsamfundets styrelse.

 Thomas Olsson hade siktet inställt på att bli för
svarsadvokat redan när han började sina juri
dikstudier.

– Jag hade kanske nån intuitiv insikt om att just den 
rollen skulle passa min personlighet bäst.

Vad är det som passar för dig?
– Det handlar om att trivas med vad man kan kalla 

ett underdogperspektiv där man så att säga represen
terar den lille mannen mot systemet. Det verkar finnas 
något nästan instinktivt med det. 

Vad är bäst med ditt arbete?
– Det är ett otroligt omväxlande arbete där ingen dag 

är lik den andra. Men framför allt är det känslan av att 
utföra något väldigt viktigt och angeläget, en viktig och 
angelägen samhällsuppgift. 

Svårast, anser Thomas Olsson, är att förlora mål. 

Varför?
– Jag tror att man, om man ska utföra ett bra arbete 

som försvarsadvokat, måste ha lite av en vinnarskalle 
eftersom man alltid kämpar i uppförsbacke. Man måste 
vilja väldigt mycket, och då blir man alltid lite frustre
rad när det inte blir som man tänkt sig. 

Thomas Olsson har i dag mest stora mål, med mycket 
inläsning. Inspirerad av de affärsjuridiska advokatbyrå
erna tar han hjälp av kolleger och biträdande jurister på 
byrån i arbetsgrupper när materialet blir svåröverskåd
ligt, vilket gör arbetet effektivare och ger Thomas själv 
tid att fokusera på strategi och framförande i rätten. 

Frågan om vilken egenskap som är viktigast för att 
bli en bra försvarare kan Thomas Olsson inte svara 
rakt av på. Det finns, menar han, olika typer av försva
rare. Vissa, som Thomas Olssons gamle principal Leif 
Silbersky, har sin stora styrka i agerandet i rättssalen, 
medan andra är duktigare på juridiska analyser och att 
föra rättsliga resonemang.

Vilken typ är du?
– Jag ligger nog mer åt det hållet där man ser juridi

ken som det viktigaste arbetsinstrumentet i brottmåls
processen. Man har ju inte precis nån Beppe Wolgers
röst, så jag får nog satsa på juridiken.¶

från fem års yrkeserfarenhet till tre år för att man ska 
kunna bli advokat. I alla fall på brottmålssidan har det 
haft stor negativ betydelse. Vi är många advokater i 
Stockholmsområdet, konkurrensen är jättehård, säger 
Anna Björklund, som ser en stor fara i att unga, nybliv
na advokater startar egna byråer och genast anställer 
ännu yngre advokater och jurister.

– Advokatyrket är ett hantverk och ett erfarenhets
yrke! Man har inte de färdigheterna när man precis 
har blivit advokat. Då kan man inte vägleda andra, sä
ger hon, och varnar för att oerfarenhet lätt kan leda till 
bristande omdöme och integritet. 

Även Clea Sangborn ser stora faror i att advokater 
allt för snabbt öppnar eget. 

– Man har ingen kunskap med sig från äldre, utan 

ska lösa allting själv. Ofta är det säkert jättesnälla ad
vokater som hjälper sina klienter lite för mycket. Det 
är bara det att de inte har något tydligt omdöme om 
vad som är rätt och fel, för att de inte reflekterar över 
det, säger hon. 

Hård konkurrens bland brottmålsadvokater, särskilt 
i storstäderna, oklarheter kring de så kallade domstols
listorna som tingsrätterna använder för att förordna 
försvarare och för stora förordnanden är några andra 
faktorer som enligt advokaterna kan ligga bakom etis
ka övertramp. Men just behovet av erfarenhet och att 
få lära sig yrket stegvis är den allra viktigaste faktorn 
för att bli en skicklig och omdömesgill försvarare, det 
anser nästan samtliga intervjuade advokater. 

– Jag ser ju att väldigt unga kolleger får ganska  

Under hösten 2020 och vintern 2021 skakades 
advokatkåren och rättsväsendet av medieupp-
gifter om att advokater vidarebefordrat med-
delanden mellan personer som suttit häktade 
med restriktioner och närstående personer. I 
samtliga fall hade advokaterna – sammanlagt 
fyra personer – varit försvarare i mål med 

gängrelaterad brottslighet och kriminella nät-
verk. 

I augusti anmälde tre olika åklagare en väst-
svensk advokat för att han fört ut information 
från klienter som suttit häktade med restrik-
tioner. Advokaten tilldelades senare den näst 
strängaste påföljden, varning med en straffav-

gift på 50 000 kronor, av Advokatsamfundets 
disciplinnämnd. Beslutet överklagades av Jus-
titiekanslern, som yrkade att Högsta domstolen 
skulle ändra disciplinnämndens beslut och 
utesluta advokaten ur Advokatsamfundet. HD 
har ännu inte fattat beslut i ärendet.

I början av november entledigades en ad-

FAKTA OM MEDIERAPPORTERINGEN

Trivs med underdogperspektivet
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svåra uppdrag. Jag driver ju själv en renodlad brott
målsbyrå och vet att jag aldrig skulle skicka de yngsta 
på byrån på den typen av uppdrag som jag ser att an
dra tar på sig, säger Lars Kruse och tillägger att han 
vill återinföra kravet på fem års yrkeserfarenhet för 
att få bli advokat.

Han föreslår också nya regler som begränsar hur 
många biträdande jurister som en advokat får vara 
principal för. 

– Jag skulle vilja säga två. För då kan man få hand
ledning. Det kan jag ibland också se, att det finns biträ
dande jurister som inte får nån handledning.

Thomas Olsson delar uppfattningen om att unga 
advokater behöver lära yrket stegvis. Men han menar 
samtidigt att det i dag finns strukturella problem som 

hindrar advokater att bygga upp större byråer, där unga 
får en chans att arbeta sida vid sida med erfarna kolle
ger. Det handlar om jävsreglerna eller åtminstone om 
hur dessa tillämpas. 

– Förr eller senare hamnar man i ohanterliga jävssi
tuationer. Det innebär att försvarsadvokatbyråer ofta 
blir väldigt små för att undvika de här jävsproblemen, 
fastslår Thomas Olsson.

Han tillägger att med dagens treårskrav för att bli 
advokat innebär ordningen att nyblivna advokater star
tar eget.

– Det gör att nyblivna försvarsadvokater på kanske 
25 år kan hamna i situationer där de utsätts för ganska 
hårda påtryckningar av klienter och klienternas bekan
ta om att göra saker som är etiskt tveksamma. ¶

vokat från sitt uppdrag i ett narkotikamål i 
Södertörns tingsrätt sedan det framkommit 
att hon smugglat brev mellan en häktad klient 
och dennes flickvän. Händelsen är anmäld till 
Advokatsamfundet och ska behandlas av disci-
plinnämnden. 

I februari i år avslöjade Expressen att två 

advokater vid samma advokatbyrå anmälts 
till JK och Advokatsamfundet för att i en 
krypterad chatt ha läckt information som de 
fått med yppandeförbud, och för att de på 
andra sätt hjälpt ett brottsligt nätverk. Expres-
sen publicerade såväl namn som bild på de 
anklagade advokaterna, trots att varken JK 

eller Advokatsamfundet ännu prövat anmäl-
ningarna. 

JK beslutade att inte inleda någon utredning 
om brott mot tystnadsplikten, eftersom advo-
katerna inte uppges ha offentliggjort informa-
tionen. Advokatsamfundets disciplinnämnd har 
ännu inte fattat beslut i ärendet. 

Advokat Thomas 
Olsson har arbetat 
med många upp- 
märksammade mål. 
Här intervjuas han 
utanför säkerhets-
salen i Stockholms 
tingsrätt i samband 
med en huvudför-
handling 2019.



ADVOKATEN NR 3 • 202140
40

ANDERS WALLIN
Advokat sedan 1998. Verksam vid Wallin 

Advokatbyrå i Uppsala. Ordförande 
i Mellersta avdelningens styrelse.

 Anders Wallin kommer från en 
juristsläkt och hade tidigt en 
bra bild av vad det innebar att 

vara advokat. Och just försvararupp
draget var för honom det ”riktiga” ad
vokatarbetet. 

– Att vara den person som egentli
gen är den enda som en utsatt männis
ka har att vända sig till för att få hjälp 
är en väldigt tillfredsställande roll, sä
ger Anders Wallin.

Under en period lämnade han brott
målen för arbete på en affärsjuridisk 
byrå. Men när längtan efter straffrät
ten blev för stor lämnade han byrån 
och startade i stället en egen brott
målsbyrå. 

Vad är bäst med ditt arbete?
– Dels är det att man känner att man gör något viktigt 

för någon som ingen annan egentligen står på samma 
sida som. Sedan kan jag också tycka att det är väldigt 
tillfredsställande att det är så omväxlande, ingen dag 

är den andra lik, man träffar väldigt mycket olika ty
per av människor. 

Vad är svårast?
– Det som är roligast är också det mest utmanan

de: det är väldigt mycket olika människor. Och en del 
människor är inte så lätta att hantera. 
Så personkontakterna är både det ro
ligaste och det svåraste, säger Anders 
Wallin.

Svårigheterna skiljer sig också mel
lan olika måltyper. 

– Ju större målen blir desto svårare 
blir de, med mer avvägningar när det 
gäller kontakter man ska ha med an
höriga och närstående när klienten sit
ter frihetsberövad och sådana saker. 

Vilka egenskaper är viktigast för att 
man ska bli en bra försvarare?

– Mycket social kompetens. Man 
träffar folk i väldigt olika livssituatio
ner, och det gäller att vara empatisk 
och kunna sätta sig in i den personens 

förhållanden. Sedan krävs det integritet också, så att 
man inte hamnar i ett läge där man blir allt för nära kli
enten. Samtidigt som man ska ha en väldigt förtroen
defull relation till sin klient, så att klienten litar på mig, 
så måste man också hålla en viss distans i förhållande 
till regelverk, restriktioner, sekretess och liknande.¶
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 Enligt RF kap. 1 § 2 skall samer
nas möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur och 

samhällsliv främjas. Sverige anslöt 
sig tidigt till FNkonventionen om 
avskaffande av alla former av rasdis
kriminering 1965. En FNkommitté av 
oberoende experter övervakar att den 
följs, Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination (CERD). 

I 50 år har CERD påpekat bris
ter och rasdiskriminering i svensk 
samepolitik i strid med internatio
nell rätt och vår grundlag! Kritiken 
har med åren blivit skarpare, med 
krav på konkreta åtgärder från den 
svenska statens sida, men till ingen 
nytta. Bristen på handling har också 
länge kritiserats av samer, sympati
sörer och experter. 1989 antog ILO 
en konvention om ursprungs och 
stambefolkningars rättigheter. Då 
krävde såväl samer som svenska och 
internationella kritiker, att Sverige 
skulle ansluta sig till den. Regering 
efter regering försäkrade att visst 
skulle det ske, men först måste det 
ena efter det andra, mest gränsfrå
gor, utredas. I stort har det kommit 
tre SOUbetänkanden varje årti
onde, ett stort och två små, men de 
ledde inte till mycket. Den grund
liga utredningen Samernas sedvane
rätt (SOU 2006:14) under ledning av 
nyligen bortgångne Sven Heurgren 

och under medverkan av bland an
dra Lars Rumar, expert på kartogra
fisk dokumentation, klargjorde det 
allra mesta om samernas historiskt 
grundade renbetesrätter, gränser 
med mera. Det utmynnade i rekom
mendationen, att Sverige nu borde 
ratificera ILOkonventionen. Men 
regering och riksdag kunde inte be
sluta sig nu heller.

Under tiden hade en samnor
disk kommitté under ordföran
deskap av en ansedd norsk ju
rist, professor Carsten Smith, och 
med experter från finska, norska 
och svenska regeringskanslier och 
sameting, utarbetat ett förslag till 
nordisk samekonvention, som på 
det hela togs väl emot av Nordens 
samer. Den var tänkt att kunna till

trädas även av Ryssland till stöd 
för Kolahalvöns samer. Nu disku
terades om inte en sådan konven
tion skulle ratificeras i stället för 
ILOkonventionen. Efter uppvakt
ning av för samesaken engagerade, 
ordnade riksdagens konstitutions
utskott den 9 juni 2011 ett semina
rium med deltagande av experter 
och samer från nämnda länder samt 
ledamöter av konstitutionsutskot
tet med flera (2011/12:RFR 4, KU). 
Från Regeringskansliet försäkrades 
då, att granskningarna av förslaget 
till nordisk samekonvention och för
handlingarna mellan de tre länderna 
borde kunna vara klara inom tre år, 
så att konventionen då skulle kunna 
ratificeras. Detta har nu, tio år sena
re, inte skett. Jag minns hur innan vi 
den gången lämnade riksdagshuset, 
en ledamot av konstitutionsutskot
tet klappade en bunt handlingar i 
samefrågan under armen försäkran
de ”Nu ska vi inte glömma det här!”.

valåret 2018 blev kritiken från FN och 
CERD alltmer skarp och konstruk
tiv. I konkreta ordalag framhölls vad 
som borde göras. Till den inhemska 
kritiken av politikernas handlings
förlamning anslöt sig också då av
gående justitiekanslern Anna Skar
hed, som påpekade det bisarra i att 
politikerna övervältrade ansvaret 

Samerna, staten      och sanningen
Visst är samefrågan komplicerad, men att årtionde efter årtionde inte förmå ta tag 
i den så att vi får en samepolitik i enlighet med vår grundlag och internationell rätt 
inger inte respekt för våra politiker. Det anser Peter Nobel, jur. dr.

Peter Nobel är en 
svensk jurist och äm-
betsman samt har tidi-
gare varit advokat. Han 
har haft en rad upp-
drag under åren, bland 
annat var Nobel värl-
dens första diskrimine-
ringsombudsman (1986–1991), gene-
ralsekreterare i svenska Röda Korset 
(1991–94) och expert i FN:s kommitté 
mot rasdiskriminering (1998–2001). 
Peter Nobel är juris hedersdoktor vid 
Uppsala universitet.
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för samefrågor på domstolarna, som 
fick ta itu med dem rättegång efter 
rättegång med allt vad det innebär i 
förluster av tid, pengar och sinnes
frid. Det sista exemplet är advokat 
Peter Danowskys framgångsrika ta
lan ända till Högsta domstolen för 
medlemmar i Girjas sameby. Hur 
förklara handlingsförlamningen i 
regering och riksdag? Svaret man 
oftast får är att politiker har ”berö
ringsskräck” i samefrågan. Visst är 
frågan komplicerad, men att årtion
de efter årtionde inte förmå ta tag i 
den så att vi får en samepolitik i en
lighet med vår grundlag och inter
nationell rätt inger inte respekt för 
våra politiker.

Den 18 november 2020 meddelade 
CERD i beslut efter särskild anmä
lan, att Sverige brutit mot konventio
nens artiklar 5 d och v samt 6. Dessa 
artiklar rör ett antal medborgerliga 
rättigheter och föreskriver verksamt 
rättsligt skydd för alla under en stats 
jurisdiktion. CERD:s beslut blir känt 
i världen. Sveriges regering uppma
nas också att göra utslaget känt i lan
det! Det utgår från en anmälan till 
CERD från 15 medlemmar i Vapstens 
sameby biträdda av Mattias Åhrén, 
föreståndare för Samerådets enhet 
för mänskliga rättigheter. Anmälan 
som gjordes den 16 september 2016 
avsåg regeringens beslut den 22 au

gusti samma år att bevilja GE Nordic 
AB koncession för gruvdrift i Rönn
bäcken, Stor umans kommun, utan 
något samråd med samebyn, vilket 
man uttryckligen begärt, eller någon 
hänsyn till dess önskemål och rennä
ringens krav.

samerna är sveriges och förmodli
gen Europas enda urfolk. De var de 
första att besitta och använda de 
områden, där de först påträffades. 
De beskattades av Gustav Vasa, un
danträngdes av finska och svenska 
nybyggare och utsattes för religi
onsförföljelse på 1600talet. I sin 
lappländska resa uttryckte Linné 
medkänsla för deras behandling 
och rättslöshet. Under 1800 och 
1900talen drabbades de av rasbio
logi, tvångsförflyttningar, lappsko
lor, lappfogdar med mera. Den ofta 
detaljändrade renskötsellagen 1886 
ger samerna ensamrätt till rensköt
sel i landet, men leder också till en 
tragisk splittring av samerna i ren
skötande samer och övriga, efter
som endast medlemmar i en same
by, inte en by i vanlig mening utan 
ett kooperativ, får bedriva rensköt
sel på det område som avdelats för 
samebyn. Tvångsförflyttningar, tvis
ter om jakt och fiske, militära an
språk på övnings och skjutfält, tu
ristindustri, vattenregleringar, som 

dränkt många fiskesamers bostäder 
utan att någon ersättning kommit 
på fråga, gruvdrift och dess förstö
relse av renbetesmarker, vindkraft
verk, som skrämt renarna bort från 
stora marker, är hot mot samernas 
möjligheter till traditionellt liv och 
bevarad kultur. Samisk konst, hant
verk, film, musik, litteratur har på 
sistone uppmärksammats allt mer 
och berikat vårt land. Vill verkligen 
majoriteten av oss svenskar, att ren
skötseln och med den förbunden sa
misk kultur ska gå under? Det finns 
hotbilder i skuggan av politikernas 
handlingsförlamning. Samiska barn 
mobbas i skolan. Rasistiskt samehat 
kommer till uttryck. Samers renar 
har dödats, ibland plågats till döds. 
Motstridiga intressen kan inte und
vikas och utveckling måste ha sin 
gång, men hänsyn, rättsskydd och 
lika medborgarrätt bör inte få sopas 
undan i ytterligare årtionden. Vi är 
skyldiga att försvara vårt urfolk och 
dess kultur.

På Jokkmokks marknad frågade 
jag en same: ”När går affärerna här 
som bäst?” Han svarade: ”När det 
är 27 grader kallt för då bestämmer 
dom sig fort!” Det har alltför länge 
varit ljummet i riksdagshus och re
geringskansli!

Peter Nobel   
Jur. dr

Samerna, staten      och sanningen

MOTSTRIDIGA 
INTRESSEN 
KAN INTE 
UNDVIKAS 

OCH UTVECK-
LING MÅSTE 

HA SIN 
GÅNG, MEN 
HÄNSYN, 

RÄTTSSKYDD 
OCH LIKA 

MEDBORGAR-
RÄTT BÖR 
INTE FÅ 
SOPAS 

UNDAN I 
YTTERLIGARE 
ÅRTIONDEN.
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 Jag har många gånger förundrat 
mig över att många jurister ut
anför akademin synes påfallan

de ointresserade av frågan om rätt
visa. Vi vet hur vi ska studera lagen, 
dess förarbeten, doktrin och prejudi
kat. Det är självklart. Men där bort
om? Enligt min erfarenhet tycks näm
ligen många praktiskt verksamma 
jurister och ämbetsmän se ett själv
klart likhetstecken mellan rättvisa 
å ena sidan och rätt tolkning av lag, 
prejudikat, doktrin och förarbeten å 
den andra. Men är rättvisan verkligen 
så enkel? 

Jag ska nedan försöka beskriva 
varför jag anser att rättvisa är viktigt 
inte bara som en komplex teori för 
akademin utan såväl för praktiskt 
verksamma jurister som för lagstif
taren, men även för andra såsom 
exempelvis anställda tjänstemän i 
offentligt finansierad verksamhet. 
Vidare ska jag lyfta några tankar, 
en grovt yxad teori, vars syfte är att 
kunna tillämpas både i den dagliga 
praktikerns verksamhet men också 
för lagstiftaren samt i resonemang 
de lege ferenda. Min förhoppning är 
att teorin i bästa fall ska stimulera 
till ytterligare diskussion i detta icke 
oviktiga ämne. 

Mot bakgrund av de mycket kloka 

filosofer och jurister som konstru
erat och filosoferat i ämnet före mig 
inser jag att hela projektet med att 
försöka presentera en ny teori om 
rättvisa kan förefalla väl pretentiöst. 
Och möjligen lever jag i en egen
händigt uppblåst bubbla av juridisk 
hybris, men i min strävan efter stjär
norna kanske jag ändå kan nå roten 
av en buske. 

det torde numera vara rimligt erkänt 
inom zoologin att inte bara vi män
niskor utan förmodligen alla sociala 
djur föds med en inbyggd rättvise
känsla. Exempelvis har professor 

Frans de Waal genom experiment 
och studier av i huvudsak primater, 
men också andra djur, kunnat visa 
att i vart fall våra närmsta släkting
ar, övriga primater, har en myck
et väl utvecklad känsla för rättvisa. 
Hans beskrivning av hur exempel
vis en kapucin (ett slags mindre pri
mat) blir upprörd över att hon får 
en mindre attraktiv belöning än en 
annan kapucin för att lösa samma 
slags uppgift är slående (Mama’s 
Last Hug, 2019). Frans de Waal visar 
att förmodligen alla sociala djur har 
många av de egenskaper vi tidigare 
tagit för genuint mänskliga såsom 
exempelvis skam, skuld, empati, 
glädje och självbehärskning. Detta 
gäller också känslan för rättvisa.

Envar som varit eller är förälder 
till små barn kan vittna om samma 
sak. Det finns en medfödd känsla för 
rättvisa hos var och en av oss som 
inte beror på uppfostran. Gör till ex
empel experimentet med att ge ett 
barn mindre belöning än ett annat 
för samma prestation, och vi får i de 
allra flesta fall se samma reaktion 
som hos en orättvist behandlad ka
pucin. Rättvisekänslan finns hos oss. 
Medfödd.

Vetskapen om att vi har en med
född känsla för rättvisa skulle möjli

PRAKTISK JURIDIK

Tankar om rättvisa
Rättvisa är vackert, det håller de flesta människor med om. Men varför visar många 
praktiskt verksamma jurister så lite intresse för rättvisan i sin yrkesutövning? Har till och 
med vi advokater blivit så förblindade i vår jakt på den tekniskt fulländade juridiken att vi 
gått vilse och blivit till rättspositivistiska bödlar? Det frågar sig advokat Michael Pålsson.

Michael Pålsson 
är advokat och 
delägare på Juhlin 
& Partners. Hans 
verksamhetsområ-
den innefattar av-
talsrätt, arbetsrätt 
och tvistelösning 
av kommersiella tvister. Han har ett 
stort intresse för rättsfilosofi och är 
författare till ”Det bra livet, det dåliga 
livet – moraliska frågor ur ett praktiskt 
perspektiv”, och ”[Hypotetiska hän-
delseförlopp] Om frihet i vår tid”. På 
sin fritid skriver han på en ny bok om 
rättvisa när han inte lyssnar på vinyl 
eller sällskapar.

PRESENTATION
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gen kunna avfärdas som visserligen 
intressanta vetenskapliga framsteg, 
men helt ointressanta för juridi
ken. En sådan slutsats skulle emel
lertid enligt mitt förmenande vara 
förhastad. Det finns otaliga exempel 
ur historien som visar att männi
skor protesterar mot orättvisa sys
tem och lagar, allt från franska re
volutionen till mahatma Gandhis 
protester mot det brittiska översty
ret och kastsystemet, den amerikan
ska medborgarrättsrörelsen, Nelson 
Mandela och ANC i Sydafrika och 
dagens klimatprotester. Alla dessa 
rörelser är sprungna ur en tanke på 
att det finns rättvisa och orättvisa 
och att gällande system och lagar 
är fel.

Men tankar om rättvisa och orätt
visa kan också institutionaliseras 
såsom de tankar om vad som är na
turligt rätt och fel som styrde Nürn
bergrättegångarna. Nazisterna hade 
följt sina egna lagar, men deras la
gar var perverst orättvisa och kunde 
därför bortses från. Förintelsen och 
de påföljande Nürnbergrättegång
arna är enligt mitt förmenande ett 
uppenbart bevis för hur människans 
medfödda rättvisekänsla måste be
aktas.

Vi har lagar också inom civilrät

ten som styrs av vad som är rättvist 
och orättvist, där 36 § avtalslagen är 
tydligast och anger att om ett avtal 
är eller har blivit oskäligt, det vill 
säga orättvist, så kan avtalet jämkas 
eller i sin helhet lämnas utan avse
ende.

Men också straffrätten har väsent
liga inslag av skälighet och rättvi
sa. I brottsbalkens 29 kapitel ”Om 
straffmätning och påföljdseftergift” 
ges möjligheter till både lindrigare 
och hårdare straff inom ramen för 
olika brott. Redan i första paragra
fen anges att ”[v]id bedömningen av 
straffvärdet ska beaktas den skada, 
kränkning eller fara som gärningen 
inneburit, vad den tilltalade insett 
eller borde ha insett om detta samt 
de avsikter eller motiv som han el
ler hon haft”.

Rättvisan är följaktligen viktig 
också för lagstiftaren.

på ett alldagligt och praktiskt plan tror 
jag därutöver att många advoka
ter skulle hålla med om att rättvi
sa dessutom är viktigt i vardagen. 
Var och en som processar civilrätt 
i domstol har varit i förlikningsdis
kussioner, där ordföranden ofta är 
den som ska försöka medla mellan 
parterna. Enligt min personliga erfa

renhet, som jag dessutom vet att jag 
delar med många kollegor, har ord
föranden i de allra flesta förliknings
förhandlingar samma eländiga tak
tik. Först försöker vederbörande att 
enskilt med respektive part förklara 
fördelarna med förlikning. Därefter 
följer en lång och raljerande redo
görelse av hur svårt klienten kom
mer att få att bevisa olika omstän
digheter och till sist rådet att 50/50 
väl ändå är att föredra framför en 
förnedrande förlust och att beta
la motpartens rättegångskostnader. 
Uttryck som ”rättvisans rouletthjul” 
och ”rättvisa är en sak men juridik 
en annan” är inte ovanliga hos både 
domare och advokater.

Men ska det verkligen vara så? 
Om inte rättviseaspekten beaktas 
är jag personligen rädd för att män
niskors tilltro till hela rättssystemet 
riskerar att urholkas. Vi måste enligt 
min uppfattning därför bli bättre på 
att använda oss av rättvisan i prakti
ken och att förklara rättviseaspekten 
för alla inblandade.

Jag längtar till den dag en ordfö
rande ska säga till en stursk svaran
de i ett skadeståndsmål:

– Jag vet att käranden har svårt 
att bevisa att det föreligger adekvat 
kausalitet mellan hans skada och ert 

PRAKTISK JURIDIK
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agerande. Men vi vet också att kä
randen lidit svår ekonomisk skada 
och att ni gått därifrån med vinst. 
Tycker ni verkligen att det är rätt
vist?

En rättvis förlikning behöver 
nämligen inte innebära att båda par
ter känner sig som kränkta förlorare 
och att båda ekonomiskt eller på an
nat sätt ska förlora lika mycket. En 
bra förlikning känns rättvis för båda 
parter.

Avtal som är orättvisa håller dess
utom sällan i längden, enligt min 
erfarenhet. Den som känner att ett 
avtal är orättvist kommer att göra 
allt för att komma ur detsamma och 
kanske till sist bryta mot dess reg
ler, medan rättvisa avtal leder till 
tillit mellan parterna och fler affä
rer. Därför lyssnar oftast även väl
digt stora företag på sina finansiellt 
svagare leverantörer och kunder. 
De vet nämligen att om avtalet blir 
för oförmånligt för andra parten så 
upplevs det orättvist och då kom
mer det inte att hålla vilket i läng
den blir dyrare för alla inblandade.

Samma logik gäller förmodligen 
även i andra sammanhang såsom 
inom familjerätt, straffrätt, diskri
minering och så vidare. Människors 
känsla för vad som är rättvist och 
orättvist har betydelse. Följaktligen 
har rättvisa också betydelse i den  
praktiska verksamheten för oss ad
vokater men även för andra jurister, 
domare, åklagare, liksom för offent
ligt anställda tjänstemän.

som jag nämnde inledningsvis är de 
flesta praktiskt verksamma jurister 
skickliga på att läsa ut gällande rätt. 
Vi har lärt oss tekniken hur vi ska 
tolka lagarna och prejudikaten, och 
vi är oftast skickliga. Men att tilläm
pa gällande rätt är en sak. Rättvisa 
kan ibland vara en annan.

För att inte hamna fel i jakten på 
rättvisa måste vi som jag ser det 
ha en metod för att komma fram 
till vad som faktiskt är rättvist i det 
enskilda fallet. Förvisso finns det 
mycket stora och berömda tänkare, 
Ronald Dworkin, Immanuel Kant, 
John Rawls och många fler som re
dan konstruerat sina uppfattningar 
om rättvisa och det moraliskt riktiga 
handlandet. För egen del finner jag 
dock inte dessa teorier praktiskt till
lämpliga i min dagliga verksamhet. 
Det blir för komplext, och de flesta 
av oss avhåller sig därför från denna 
typ av rättviseresonemang.

Detta betyder inte att jag förkas
tar rättslärdas och filosofers teorier. 
Absolut inte. Jag läser och får hela 
tiden nya insikter av nu levande och 
tidigare kloka tänkare. Däremot vill 
jag göra ett försök att diskutera en 
praktiskt tillämplig metod för att 
fastställa vad som är rättvist i den 
juridiska vardagen. 

Som jag nämnde inledningsvis 
innehåller min primitiva teori en
dast fyra beståndsdelar, nämligen 
sanning, vetenskap och beprövad 
erfarenhet, medkänsla samt långsik
tighet. Tanken är att varje enskild 
fråga där osäkerhet föreligger om 
rättvisan ska kunna prövas mot teo
rin och att oftast endast ett tänkbart 
svar kommer att vara möjligt.

För de flesta av oss är att hålla sig 
till sanningen en förutsättning för en 
intelligent och civiliserad diskussion 
rörande allt. Inte minst rättvisan. 
Sanning är grundläggande inte i en 
relativ mening, utan rent faktiskt. Vi 
ska inte tolerera att vare sig politi
ker, advokater eller andra jurister el
ler ämbetsmän medvetet ljuger eller 
ens slirar på sanningen. Förvisso är 
få av oss ofelbara och alla människor 
har någon gång ljugit, medvetet eller 
omedvetet. Men en sak är att våra 

minnen förbleknar och att våra hjär
nor förskönar våra egna handlingar 
i minnets dimmor. En helt annan sak 
är att medvetet ljuga. Det kan aldrig 
tolereras. Om ingenting kan hållas 
för sant, kommer vi aldrig till någon 
lösning utan vandrar i stället runt i 
en ändlös labyrint av lögner. Utan 
ett sunt förhållande till sanningen 
fördjupas konflikter och kan inte lö
sas när parter gräver ner sig i sina 
juridiska skyttegravar. Efterdyning
arna av det amerikanska president
valet 2020 är ett ypperligt exempel 
på detta, med advokater som åbero
pade uppenbara lögner till stöd för 
att valet skulle ha varit riggat.

Förvisso kan olika perspektiv an
föras – det är viktigt. Men det finns 
en objektiv sanning som alltid måste 
eftersträvas. Om vi inte eftersträvar 
den objektiva sanningen kommer vi 
nämligen heller aldrig uppnå rätt
visa vare sig för lagstiftaren, i det 
enskilda fallet i domstol, eller för 
socionomen som ska omhänderta 
ett barn.

Vetenskapen i sig är amoralisk 
och har inget som helst begrepp om 
rättvisa. Vetenskapen kan aldrig på 
egen hand tala om för oss vad som 
är rättvist eftersom vetenskap är 
just vetenskap utan egna värdering
ar. Vetenskapen ska vara objektiv, 
opartisk och icke värderande. Den 
talar om för oss vad som är fakta, 
men inte mer. Objektivt fastställda 
fakta bör därför aldrig få förvandlas 
till åsikter som kan debatteras.

Men att vetenskap i sig är amora
lisk är en annan sak än att säga att 
vetenskapen inte har någon plats i 
frågan om rättvisa. Tvärtom har ve
tenskapen allt sedan upplysningen 
haft och har en stor del i moralens 
och därmed rättvisans utveckling 
och innehåll. Vetenskap är där
för oundgänglig i frågor om rätt
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visa. Inom juridiken finns utrymme 
för vetenskap rörande bland annat 
DNAspår, vittnespsykologi, hjär
nans utveckling under uppväxtåren, 
drogers inverkan, hur och om hår
dare straff motverkar brottslighet, 
ekonomiska teorier, spelteorier, sta
tistik med mera.

Beprövad erfarenhet är professio
nell och gemensam kunskap inom 
olika områden som är utvecklad, 
prövad och dokumenterad över tid 
och av flera. Den beprövade erfa
renheten växer fram genom spe
cialisters erfarenheter. Finns ingen 
vetenskap, duger ofta beprövad er
farenhet till exempel om hur vittnen 
kan agera i olika situationer, vilken 
påföljd som kan vara lämplig för en 
ung person som gjort sig skyldig 
till en kriminell handling, vilka an
svarsbegränsningar som behövs i 
avtal för att försäkringsbolagen ska 
acceptera en viss affär, hur en soci
alarbetare ska förmå små barn att 
öppna sig och tala om något som 
hänt. Beprövad erfarenhet är för alla 
yrkesmän och yrkeskvinnor en helt 
nödvändig ingrediens för att kunna 
utföra sina yrken. Att inte ta hänsyn 
till beprövad erfarenhet är därför 
lika välbetänkt som att gå till baga
ren för att reparera sin cykel.

Med hjälp av bästa tillgängliga 
vetenskap och beprövad erfaren
het inom olika områden får vi hjälp 
att bestämma vad som i det enskilda 
fallet är rättvist.

En bra lag ska liksom ett bra av
tal och en bra förlikning hålla över 
tiden och vara robust för att i mesta 
möjliga mån ge förutsebarhet till de 
inblandade. Problemet är emellertid 
enligt min erfarenhet att de flesta av 
oss tenderar att snarare tänka kort
siktigt än långsiktigt. Varför det är 
så vet jag inte, men en tänkbar för
klaring är att vi genom evolutionen 

oftast tvingats tänka kortsiktigt helt 
enkelt för att överleva. Dessutom 
finns det många gånger för få inci
tament att tvingas tänka långsiktigt. 
Den politiker som ska besluta om en 
ny lag har bara en mandatperiod på 
sig att visa för sina väljare hur dug
lig vederbörande är och varför han 
eller hon ska bli omvald. Ordföran
den som leder en förlikning vill i 
statistiken få så många mål avgjorda 
som möjligt och har därför ett in
tresse av att parter förlikas i och för 
sig, men samtidigt inte möjlighet att 
lägga för mycket tid och resurser på 
ett enskilt fall så att utfallet blir rätt
vist och därmed långsiktigt. Vissa 
mindre bra advokater agerar som 
om de, snarare än att hitta en håll
bar lösning på sin klients problem, 
hellre undergräver en konflikt och 
på så sätt kortsiktigt kan håva in ett 
större arvode. Mindre duktiga och 
dessutom stressade poliser lägger 
ned utredningen i brist på bevis, fast 
att en utredning på sikt skulle ha 
stora utsikter att lyckas, men skulle 
ta tid. Alla människor har sina driv
krafter, och inte alla är goda.

En teori om rättvisa som ska fung
era i praktiken kräver därför att de 
inblandade tvingar sig själva att 
tänka över långsiktigheten i sina råd 
och beslut. Om vi inte tvingar oss 
att se till de långsiktiga effekterna 
riskerar vi nämligen att kortsiktiga 
vinster grumlar blicken och att re
sultatet blir orättvist och därmed 
inte hållbart.

mina kunskaper om psykologi är begrän
sade till lekmannens, men som jag 
förstår det var nazisternas makt
övertagande i Tyskland på 1930ta
let och dess förföljelse av judar och 
andra minoriteter sannolikt inte 
följden av en hastigt uppkommen 
epidemi av ondska. Det är emeller

tid lätt att konstatera att nazister
nas grymheter aldrig hade kunnat 
ske om jurister, ämbetsmän, poli
tiker och övriga människor hade 
vägrat att medverka i förföljelserna 
med hänsyn till sin medkänsla med 
offren. De tyska juristerna och äm
betsmännen förvandlades till rätts
positivistiska bödlar som hjälpte 
nazisterna att driva igenom sina 
barbariska lagar. 

Detta hade enligt min uppfatt
ning inte varit möjligt om alla först 
hade tvingats konsultera sin med
känsla och förklara hur den stämde 
med den omänskliga behandlingen 
av flera miljoner människor. Både i 
det stora, lika väl som i det enskil
da fallet. 

Även om vi i Västeuropa inte be
hövt uppleva något liknande som 
nazismen efter andra världskriget 
och Förintelsen givetvis är ett ex
tremt exempel, är det min uppfatt
ning att ett rättvist resultat idag – 
nästan vad det än må gälla – ändå är 
beroende av att vi också konsulterar 
vår medkänsla innan vi ger råd och 
innan vi fattar beslut.

Som jag redan påpekat finns det 
redan en mängd långt mer fullödiga 
och komplexa teorier om rättvisa än 
den jag i all enkelhet ovan redovi
sat. För egen del finner jag emeller
tid dessa teorier svåra att praktiskt 
tillämpa och jag tror dessutom inte 
att jag är särskilt ensam om denna 
åsikt. Rättvisa är emellertid enligt 
min uppfattning alltför viktigt för 
att i allt överlåtas till akademins 
högre sfärer. Vi behöver praktiska 
hjälpmedel, en metod, att använda 
när vi som praktiskt yrkesverksam
ma advokater ger råd och fattar be
slut. Mina tankar ovan är ett försök 
att bidra till en sådan metod.

Michael Pålsson   
Advokat 
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ETIK

Advokatexamen fyller många 
blivande advokater med viss 
oro. Fast rätt förberedd så går 
det utmärkt för de flesta. En av 
tio examinander underkänns i 
genomsnitt.

Advokatexamen består av tre 
kurser och en muntlig examen. 
Kurserna är delkurs 1 om advo
katyrkets etik och teknik, del
kurs 2 om förhandling, medie
träning och framförandeteknik 
samt delkurs 3 om konstitutio
nell rätt, rådgivaransvaret och 
advokatens kärnvärden. Kur
sernas innehåll har i vissa de
lar ändrats och kompletterats 
genom åren, men de första två 
har i grunden fortfarande sam
ma inriktning.

De tre delkurserna förbereder 
för och leder fram till en munt
lig examen i advokatetik och god 
advokatsed. Examinationen är 
en del av inträdesförfarandet, 
eftersom det krävs ett godkänt 
examensresultat för att kunna 
beviljas inträde i Advokatsam
fundet (utöver andra särskilda 
krav). Examensförfarandet kan 
därför sägas utgöra myndighets
utövning, och en underkänd exa
men kan överklagas till samfun
dets utbildningsnämnd. Under 
de 17 år som advokatexamen 
har funnits, har mer än 6 500 bli

vande advokater genomgått ex
amen. I genomsnitt underkänns 
cirka 9 procent av examinan
derna. Om någon underkänns 
tre gånger, måste vederbörande 
gå om de tre delkurserna innan 
ett nytt examenstillfälle kan bli 
aktuellt.

– Det vanligaste skälet till att 
en examinand under
känns är otillräckliga 
förberedelser. Tiden 
kanske inte räcker 
till, annat kommer 
emellan. Men förbe
red dig väl och avsätt 
tillräcklig tid, så ökar 
chanserna markant 
för att klara examen, 
säger Jonas Olbe, ut
bildningschef på Ad
vokatsamfundet. Han 
tillägger:

– Samtidigt bör det påpekas 
att de flesta examinander är 
väldigt väl förberedda och har 
satt sig in i reglerna och advo
katetiken. 

SÅ GÅR EXAMINATIONEN TILL
Examen genomförs i vanliga fall 
åtta gånger om året på ett kon
ferenshotell strax utanför Stock
holm, dit examinander från hela 
landet kommer för att träffa exa
minator och censor. Men under 
coronapandemin har examina

tionerna, liksom annan utbild
ning i samfundets regi, blivit 
digitala. Det innebär att exami
nander, examinatorer och censo
rer är uppkopplade från kontoret 
eller hemmet, och samfundets 
kansli agerar ”sambandscentral” 
som kopplar ihop och kontrolle
rar examinationerna. 

Examinanden blir 
tilldelad en exami
nator, som leder exa
mensförhöret, och en 
censor, som historiskt 
har haft till uppgift att 
granska examen, men 
som i det här samman
hanget deltar i beslu
tet på lika villkor. För 
underkänt examensre
sultat krävs att både 
examinator och cen

sor vill underkänna. Före exa
men får examinand, examina
tor och censor bedöma om jäv 
föreligger. Om så är fallet får 
examinanden en annan exami
nator och censor. En tidigare 
underkänd examinand får inte 
samma examinator eller censor 
nästa gång. Inför examensda
gen diskuterar examenskollegiet 
examensuppgifterna, för att be
stämma lägsta godtagbara stan
dard och för att säkerställa en 
enhetlig bedömning. Även un
der själva examinationen över

lägger kollegiet, om tveksamhe
ter i bedömningen skulle uppstå. 

TIPS INFÖR EXAMEN
– En blivande examinand bör 
vara väl förberedd för att klara 
examen, säger Jonas Olbe och 
fortsätter:

– I det ingår bland annat att 
läsa och sätta sig in i Vägledan
de regler om god advokatsed, 
disciplinnämndens praxis och 
avgöranden samt vägledande 
uttalanden om god advokatsed 
från Advokatsamfundets styrel
se. Minst lika viktigt som att stu
dera reglerna är att förstå deras 
innebörd och hur de kan tilläm
pas i praktiken.

Examinanden bör också öva 
på de gamla examensfrågor 
som finns på samfundets webb
plats. Jonas Olbe uppmanar bli
vande examinander att gärna 
öva tillsammans med en kol
lega på samma sätt som vid en 
riktig examen. Det innebär att 
man förbereder uppgiften un
der 30 minuter och därefter un
der cirka 15 minuter redogör för 
de problem man hittar i de olika 
situationer – till exempel jävs
prövning, antagande av uppdrag, 
klientkontakter, uppträdande i 
domstol, faktureringsrutiner – 
som beskrivs i uppgiften. Efter 
föredragningen ställer kollegan 
(examinatorn) kompletterande 
frågor under ytterligare högst  
15 minuter. Under examen för
väntas examinanden bland an
nat identifiera brott mot tyst
nadsplikten, hitta jäv och förstå 
hur upplysningsplikten gäller 
samt kunna redogöra för advo
katrörelsens organisation liksom 
för arvodes och fakturerings
principer. Det förväntas också 
att examinanden kan sätta ner 
foten och inte vara överdrivet 
försiktig i sina slutsatser. 

Så ökar du dina chanser 
att klara advokatexamen

Jonas Olbe.

Advokatexamen infördes den 1 januari 2004 efter att 
Advokatsamfundets styrelse den 18 april 2002 hade 
antagit regler om obligatorisk advokatexamen för in-
träde i Sveriges advokatsamfund. Därmed ställdes för 
beviljande av inträde i Advokatsamfundet krav att den 
sökande, utöver de kvalifikationer som reglerades i 
rättegångsbalkens åttonde kapitel, genomgått särskild 
utbildning och uppnått ett godkänt examensresultat. 
Blivande advokater hade sedan 1988 genomgått den 
så kallade etik- och yrkesteknikkursen, som i sitt nya 
format från 2004 ingick i advokatutbildningen som den 
första av tre obligatoriska delkurser. Dessa tre kurser 
delades in i nämnda delkurs 1 om advokatetik, delkurs 

2 om förhandling, medieträning och kommunikation 
samt delkurs 3 om att driva advokatverksamhet, råd-
givaransvaret och Europarätt. Kursernas innehåll har 
i vissa delar ändrats och kompletterats genom åren, 
men de första två har i grunden fortfarande samma 
inriktning. Delkurs 3 innehåller sedan drygt tio år en 
hel dag om konstitutionell rätt (som ersatte avsnittet 
om att driva advokatverksamhet) och sedan 2016 en 
skriftlig examen i samma ämne. Därmed sattes fokus 
på advokatens särskilda roll i rättsstaten och inte minst 
den ökade betydelse som regeringsformen, Europa-
konventionen och EU-stadgan har fått som verktyg för 
den processande advokaten.

BAKGRUND OM ADVOKATEXAMEN
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Antalet examinander på den muntliga examen i ad-
vokatetik minskade under pandemin 2020 till 408 
från 464 året innan, fördelade på 4 fysiska och 11 
digitala examenstillfällen. Av dessa var 234 kvin-
nor och 174 män, jämfört med 259 kvinnor och 205 
män året innan. Av årets 408 examinander under-
kändes 39 personer, varav 20 kvinnor och 19 män. 
Motsvarande siffror 2019 var 52 underkända, 25 
kvinnor och 27 män. Två underkända examinander 
överklagade beslutet, men utbildningsnämnden 
biföll inte något av dessa överklaganden. Under 
året skrev 434 personer examen i konstitutionell 
rätt (som är en del av delkurs 3), en minskning 
från 605 personer året innan. 

ADVOKATEXAMEN 2020 I SIFFROR 

Advokatetik för 
verksamma advokater
Den 18 maj genomförs Advokat-
akademiens kostnadsfria kurs 
om advokatetik, i den nya version 
av kursen som riktar sig endast 
till yrkesverksamma advokater. 
Föreläsare är advokaterna Lena 
Frånstedt Lofalk och Sten Bauer.

Kursen innehåller en genom-
gång av de grundläggande reg-
lerna om god advokatsed och 
senare praxis från Advokatsam-
fundets disciplinnämnd. 

Under kursen redovisas också 
den formella handläggningen av 
disciplinärenden hos Advokat-
samfundet. 

Det är Advokatakademiens och 
föreläsarnas avsikt att kursen ska 
vara interaktiv. Stort utrymme 
lämnas för frågor och diskussio-
ner om etik, regler och praxis.

Försvararen, restriktioner 
och advokatetiken
Advokatakademien erbjuder ett 
nytt kostnadsfritt seminarium om 
hur försvarsadvokaten kan och 
bör agera när klienten är häktad 
med restriktioner. Seminariet har 
snabbt blivit fullbokat under våren, 
och nu finns nya tillfällen på Advo-
katakademiens webbplats: 30 au-
gusti, 11 oktober och 22 november. 

Seminariet leds av advokaterna 
Ulrika Borg och Staffan Berg-
qvist, som båda är ledamöter av 
disciplinnämnden. Under semina-
riet diskuteras hur advokaten bör 
sköta kontakterna kring en klient 
som har restriktioner och om det 
har blivit vanligare att häktade 
klienter ställer långtgående krav 
på advokaten. De advokatetiska 
reglerna och vikten av en etisk 
kompass analyseras. 

Seminariet tar upp praktiska 
exempel samt välkomnar aktiv 
diskussion och utbyte av erfaren-
heter från deltagarna.

Advokatakademiens webbplats.
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Vad gjorde att kommunen änd-
rade inställning?

– Sofie uttryckte att hon ville 
ha advokat, att hon inte hade fått 
information om beslut som fat
tats om hennes boende, att ingen 
hade lyssnat på henne eller frå
gat om hennes åsikt. Hon hade 
med andra ord inte fått rätt till 
information eller rätt att kom
ma till tals, som barnkonventio
nen slår fast i sina grundprinci
per. Situationen kändes absurd: 
Samtidigt som barnkonventio
nen har blivit svensk lag, satt ett 
minderårigt 
barn omhän
dertaget av 
myndigheter, 
helt fråntagen 
sina rättighe
ter, och gavs 
inga möjlighe
ter att få hjälp.

– Sofie kon
taktade mig 
i smyg. För 
mig känns 
det självklart 
att hon mås
te kunna akti
vera sina rät
tigheter själv, 
få rätt till ett 
ombud, till 
någon som 
kan hjälpa 
henne att föra fram sina åsikter 
– att få komma till tals, helt en
kelt. Domstolen ansåg inte att 
hon själv kunde aktivera rätt
en till ett ombud. Behov av bi
träde skulle anmälas av social
nämnden – som hade fattat de 

beslut som Sofie ville klaga på! 
Socialnämnden ignorerade mina 
ihärdiga påstötningar under ett 
halvår.

– Efter anmälan till Ivo om att 
socialnämnden inte hade anmält 
till förvaltningsrätten att Sofie 
hade behov av juridiskt biträde, 
kritiserades socialnämnden för 
just detta. Ivo ålade även soci
alnämnden att redovisa hur den 
hade vidtagit åtgärder för att 
komma tillrätta med bristerna. 
Samma dag som Ivo meddela
de sitt beslut, stötte jag på so

cialnämnden 
igen. Då an
mälde nämn
den behov av 
biträde till 
förvaltnings
rätten, som 
förordnade 
mig som ställ
företrädare 
och offentligt 
biträde enligt 
LVU.

Hur har Sofies 
situation för-
ändrats?

– Sofies si
tuation har 
förbättrats ef
ter Ivos kritik. 
Nu har hon 

rätt att prata med mig och kom
municera med sina närstående. 
Det har öppnat möjligheten för 
oss att ha kontakt och låta dom
stol pröva de beslut som har fat
tats. Vi väntar på en process där 
Sofie själv ska få komma till tals 

inför domstolen, vilket förvalt
ningsrätten har beslutat om. Ti
digare har barn som inte är pro
cessbehöriga, under 15 år, inte 
fått medverka i domstol. Men 
när ett barn själv vill komma 
till rätten måste vi hitta en form 
för det. Med barnkonventionen 
som lag måste vi kunna möta 
barn som vill bli hörda inför 
domstol på ett sätt som blir bra 
för barnet.

Vad tycker du om utredningen om 
barnets bästa när vård enligt LVU 
upphör (Ds 2021:7), ”Lex Lilla 
hjärtat”?

– I utredningen föreslås att 
socialnämnden kan tidigare
lägga en vårdnadsöverflyttning 
till familjehemmen. Om barnen 
flyttas hem ska socialnämn
den i sex månader vara skyldi

ga att följa upp barnets situa
tion i hemmet. Det känns som 
en självklarhet för mig. Efter att 
en tvångsplacering avslutas upp
hör inte socialnämndens ansvar 
för barnet. Det är angeläget att 
den myndighet som har ansva
rat för barnets vård följer upp 
att det fungerar vid en återfören
ing med föräldrarna. Däremot är 
jag ytterst tveksam till förslaget 
att tidigarelägga möjlighet till en 
vårdnadsöverflyttning. Grunden 
för tvångslagstiftningen är ju att 
barn ska skyddas från omsorgs
svikt. En överflyttning av vård
naden är ett stort ingrepp i ett 
barns och en förälders liv och 
ska inte göras förrän det står 
helt klart att det är det bästa 
för barnet. Två år är enligt mig 
en kort tid utifrån såväl barnets 
som förälderns perspektiv.

När barn själva vill höras inför domstol
måste vi hitta en form för det

SOFIE KONTAKTADE 
MIG I SMYG. FÖR MIG 

KÄNNS DET SJÄLVKLART 
ATT HON MÅSTE 

KUNNA AKTIVERA SINA 
RÄTTIGHETER SJÄLV, 

FÅ RÄTT TILL ETT 
OMBUD, TILL NÅGON 

SOM KAN HJÄLPA 
HENNE ATT FÖRA FRAM 
SINA ÅSIKTER – ATT FÅ 

KOMMA TILL TALS, 
HELT ENKELT. 

MÅNADENS ADVOKAT

ULLABELLA AF KLERCKER

Advokat UllaBella af Klercker tog sig an att företräda 13-åriga ”Sofie” 
som mot sin vilja blev omplacerad från familjehemmet till ett 
HVB-hem (se Advokaten nr 1/2021). Kommunen vägrade medge att 
behov av biträde fanns – men nu har kommunen ändrat sig, och 
UllaBella af Klercker har förordnats.

AKTUELLT
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Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Sanna Johansson har tillde-
lats Advokatvännernas upp-
satsstipendium i kommersiell 
rätt för år 2020 – SCCL-priset 
– om 20 000 kronor för sin 
examensuppsats ’’Ospecifice-
rade samlade störningskrav’’ 
vid juridiska institutionen, 
Stockholms universitet.

l Alexander Grägg har tillde-
lats Advokatvännernas upp-
satsstipendium i kommersiell 
rätt för år 2019 om 20 000 
kronor för sin examensupp-
sats ”Internationell behörighet 
i avtalsrättsliga tvister” vid 
juridiska institutionen, Stock-
holms universitet. 

l Amin Bell har utsetts till ny 
managing partner vid Harvest 
Advokatbyrå.  

l Erik Brändt Öfverholm blev 
ny delägare i DLA Piper den 
1 mars.

l David Säfwe har den 
18 mars utsetts till chefsråd-
man vid Nacka tingsrätt.

l Claes Mårtensson har den 
18 mars utsetts till lagman vid 
Förvaltningsrätten i Växjö.

l Stefan 
Holgersson, 
tidigare justi-
tieombudsman, 
har utsetts till 
ny president i 
Kammarrätten 
i Stockholm.

Maria-Pia en av landets mäktigaste
Som enda advokat finns Vinges 
managing partner advokat 
Maria-Pia Hope med på Dagens 
Industris lista över näringslivets 
viktigaste kvinnor. Listan, som 
presenterades i början av mars, 

baseras på  ägarlistor, medie arkiv 
samt kommunikation från bolag 
och valberedningar.

Motiveringen för Maria-Pia 
Hope, som hamnar på plats 81 av 
125, lyder: ”Med mer än 20 års 

erfarenhet av bank och finans 
och rankad bland Sveriges 
ledande advokater på området 
av IFLR och Chambers Global 
leder hon landets största 
affärsjuristbyrå.”

Lena Frånstedt Lofalk blir 
kungens advokat
Advokat Lena Frånstedt Lofalk har 
utsetts till ny hovauditör från den 
1 juni 2021. Lena Frånstedt Lofalk 
efterträder Axel Calissendorff som 
haft uppdraget sedan 2009. Hov-
auditören är juridisk rådgivare till 
kungafamiljen. 

Lena Frånstedt Lofalk har i 
många år varit engagerad i Sveri-
ges advokatsamfund, bland annat 
som ordförande i disciplinnämnden. 
År 2016 belönades hon med Advo-
katsamfundets pris för framstående 
insatser inom advokatyrket.

Advokatbyrå lockar 
flest studenter
Advokatbyrån Mannheimer 
Swartling toppar listan när före-
taget Universum frågar landets 
juriststudenter om deras dröm-
arbetsplats. 

På andra och tredje plats 
 kommer Åklagarmyndigheten, 
respektive FN. 

Även advokatbyråerna Vinge, 
Setterwalls, Cederquist och 
 Baker & McKenzie återfinns  
bland de 25 mest attraktiva  
arbetsgivarna.

Azza Soliman får svenskt stipendium
Stiftelsen Anna Dahlbäcks Min-
nesfond tilldelar den egyptiska 
advokaten Azza Soliman 2021 års 
stipendium. Azza Soliman är advokat 
och kvinnorättsaktivist. Hon har 
varit med och grundat två frivil-
ligorganisationer  som arbetar för 
kvinnors rättsliga ställning i Egypten: 
Stiftelsen Centret för rättshjälp till 
egyptiska kvinnor och Advokater för 
rättvisa och fred.

Anna Dahlbäcks Minnesfond instiftades 2016 av 

Kerstin och Lars Dahlbäck för att 
uppmärksamma och fortsätta den 
ideella verksamhet som Anna Dahl-
bäck, advokat, humanjurist och verk-
sam i Amnesty International, hängivet 
ägnade sig åt. Stipendiet delas ut till 
personer – företrädesvis advokater 
och jurister – som gör insatser i 
Anna Dahlbäcks anda för mänskliga 
rättigheter i Sverige eller utomlands 

och som i samband med det har visat prov på bety-
dande engagemang och civilkurage.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Andersson, Malou: Barn i brott-
mål : en antologi / Malou 
Andersson, Anna Kaldal (Jure, 
2020. 257 s.)

Bergström, Clas: Aktiebolagets 
grundproblem / Claes Berg-
ström, Per Samuelsson  
(6. uppl. Norstedts juridik.  
315 s. Institutet för rättsveten-
skaplig forskning ; 173) 

Eklund, Karin: Aktiebolagsrätt 
och aktiemarknadsrätt / Karin 

Eklund, Daniel Stattin (3. uppl. 
Iustus. 528 s.)

Gerhard, Peter: Köprättens grun-
der (15. uppl. Liber. 279 s.)

Immaterialrätt och otillbörlig 
konkurrens / Ulf Bernitz, Per 
Jonas Nordell, Jan Rosén, 
Claes Sandgren (15. uppl. Jure, 
2020. 446 s.)  

Iseskog, Tommy: Uppsägning av 
personliga skäl (9. uppl. Nor-
stedts juridik. 2020. 353 s.)

Jensen, Ulf: Panträtt i fast egen-
dom (11. uppl. Iustus. 2020. 
283 s.)

Johansson, Svante: Associations-
rätten : en introduktion (7. uppl. 
Norstedts juridik. 120 s.) 

Julstad, Barbro: Fastighetsin- 
delning och markanvändning 
(7. uppl. Norstedts juridik. 
205 s.)

Kastberg, Patrik: Kommunal-
lagen : en kommentar (3. uppl. 
Jure. 301 s.) 

Larsson, Kalle: Dödsboutred-
ningar och dödsboanmälningar 
: en handbok om kommunens 
ansvar (Norstedts juridik, 
Stockholm : 2020. 154 s.)

Lundgren, Lars: Nya social-
lagarna : med kommentarer 
i lydelsen den 1 januari 2021 
/ Lars Lundgren, Per-Anders 
Sunesson (34. uppl. Norstedts 
juridik. 672 s.)

Lundin, Stefan: Lagen om tobak 
och liknande produkter : kom-
mentarer (Norstedts juridik. 
277 s.)

Millqvist, Göran: Sakrättens grun-
der : en lärobok i sakrättens 
grundläggande frågeställningar 
avseende lös egendom (9. uppl. 
Norstedts juridik. 275 s.) 

 LÄSTIPS

Lojalitet i arbetet : misskötsamhet  
Författare: Louise 
D’Oliwa, Lucas Ide-
ström
Förlag: Sanoma Ut-
bildning
Anställda är skyldiga 
att vara lojala med 
sin arbetsgivare, 
en skyldighet som 
bland annat innebär 
att inte missköta 
sig i arbetet. Men 
var går gränserna för vad som borde till-
låtas på en arbetsplats, vilka typer av miss-
skötsamhet är grund för uppsägning och hur 
ska arbetsgivaren agera på ett korrekt sätt 
när arbetstagaren inte sköter sig? Boken går 
igenom olika former av misskötsamhet från 
arbetstagarens sida och hur Arbetsdomstolen 
bedömer dessa. Författarna har tidigare gett 
ut boken ”Lojalitet i arbetet : arbetstagarens 
skyldigheter” som behandlar vilka krav som 
ställs på arbetstagaren före, under och efter 
en anställning.

Så tolkas ABK : en kommenterad rättsfalls-
samling inom konsulträtt
Författare: Helena 
Dahlberg och Henrik 
Rosenqvist
Förlag: Svensk 
Byggtjänst
Boken tar upp de 
mest relevanta rätts-
fallen som gäller 
tolkning och tillämp-
ning av bransch- 

standardavtalet för konsultuppdrag, ABK. 
Ett 20-tal domar kommenteras, ordnade 
utifrån vilken frågeställning de behandlar 
(konsultuppdragets omfattning, organisation, 
ansvar, försäkring samt ersättning och betal-
ning). Boken har korta sammanfattningar och 
en förteckning över vilka bestämmelser i ABK 
som behandlas i respektive rättsfall och är 
avsedd att kunna användas av alla som har 
behov av vägledning kring hur ABK ska till-
lämpas.

 AVHANDLINGAR  
Officialprincipen i migrationsprocessen av 
Isa Cegrell Karlander, Uppsala universitet.
Förvaltningsdomstolen har en skyldighet en-
ligt 8 § förvaltningsprocesslagen att se till att 
ett ärende blir tillräckligt utrett innan man fat-
tar ett beslut, den så kallade officialprincipen. 
Detta utredningskrav varierar dock beroende 
på en mängd olika faktorer. Avhandlingen 
analyserar domstolens utredningsskyldighet 
vid bedömning av migrationsärenden, särskilt 
asylärenden och syftar till att klargöra inne-
börden av bestämmelsen. Studien innehåller 
en rättsfallsanalys av ett 40-tal avgöranden 
från Migrationsöverdomstolen där undersök-
ningsskyldigheten behandlas.

Asplund, Ida: Den enskildes rättssäkerhet 
i individnära tillsyn av Ida Asplund, Umeå 
universitet. 
Studien behandlar utvecklingen av statlig 
tillsyn på fem områden samt den enskilde 
anmälarens rättssäkerhet i och till följd av 
denna tillsyn. De fem områden som granskas 
är tillsynen av socialtjänstens verksamhet, 
hälso- och sjukvården, diskrimineringslag- 
stiftningen, dataskyddet samt Justitieom- 
budsmannens tillsyn över den offentliga 
förvaltningen, från mitten av 1900-talet 
fram till i dag. Vidare undersöks vilken roll 
tillsyn spelar i en rättsstat för att förvalt-
ningen ska kunna kontrolleras vid sidan om 
exempelvis domstolar. En av slutsatserna 

i avhandlingen är att individens rättsliga ställ-
ning i tillsynen är oklar och varierar mellan de 
olika tillsynsmyndigheterna. 

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET

 BOK 

Jag måste, när ingen annan vill : kvinno- 
rättskämpen Sophie Sager av Karin Milles, 
Natur & Kultur.
En biografi om den feministiska pionjären So-
phie Sager som blev känd genom det så kalla-
de Sagerska målet 1848, ett klassiskt svenskt 
rättsfall. Som 23-årig, nyinflyttad till Stock-
holm från en mindre småländsk ort, anmälde 
hon sin hyresvärd för övergrepp. Hon är en 
av de första kvinnorna i Sverige som väckte 
åtal för våldtäkt och dessutom vann målet i 
domstol. Våldtäktsmålet väckte stor uppmärk-
samhet av hennes samtid och blev för henne 
starten för en lång kvinnopolitisk kamp. Hon 
höll föreläsningar, gav ut böcker och ordnade 
litterära sammankomster, men blev hårt kriti-
serad och hånad för sina åsikter om kvinnors 
rättigheter. 1859 emigrerade hon till  USA där 
hon engagerade sig i den amerikanska kvinno-
rörelsen. Hon dog 1901, 75 år gammal.
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AKTUELLT

Olsson, Jan: Grundläggande 
kriminalteknik / Jan Olsson, 
Thomas Kupper (4. uppl. Jure. 
377 s.) 

Rosén Andersson, Helena: Lagen 
om offentlig upphandling : en 
kommentar / Helena Rosén 
Andersson et al. (3. uppl. 
Norstedts juridik, 2020. 
1264 s. Norstedts gula biblio-
tek)

Rättsinformatik : juridiken i det 
digitala informationssamhället 
/ Cecilia Magnusson Sjöberg, 
red. (4. uppl. Studentlitteratur. 
680 s.)

Schytzer, Jonatan: Fordrans upp-
komst inom insolvensrätten 
(Iustus. 2020. 543 s. Skrifter 
från juridiska fakulteten i 
Uppsala ; 143. Diss. Uppsala 
universitet, 2021)

Svensson, Erik: Specialstraffrätt 
(Iustus. 108 s.)

Wendleby, Monika: Dataskydds-
förordningen GDPR : han-
tera registrerades rättigheter 
(Sanoma utbildning. 748 s.)

Wendleby, Monika: Dataskydds-
förordningen GDPR : hantera 
registrerades rättigheter : en 
arbetsbok (Sanoma utbildning. 
183 s.)

Westberg, Peter: Civilrättskipning 
1 : tvistemål (3. uppl. Norstedts 
juridik. 457 s.  Institutet för rätts-
vetenskaplig forskning ; 202) 

Westberg, Peter: Civilrättskip-
ning 2 : privat tvistlösning / Pe-
ter Westberg och Lotta Mauns-
bach (3. uppl. Norstedts juridik. 
113 s. Institutet för rättsveten-
skaplig forskning ; 216)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

”Rättssäkerheten måste värnas”
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander 
intervjuades den 4 mars i en stor 
artikel i Dagens Industri. Mia Ed-
wall Insulander uttalade sig i arti-
keln bland annat om dagens fokus 
på brottslighet och hårdare tag.  

”Politikerna från alla läger 
försöker övertrumfa varandra 
i att kräva hårdare tag. Just nu 
känns det som om vi är de enda 
som håller emot, vilket bara gör 
vår röst ännu viktigare. Vi vill så 
klart också att brottsligheten ska 
minska och att medborgarna ska 
känna sig trygga i samhället, men 
frågan är vad som är rätt väg dit. 
Rättssäkerheten måste värnas” sa 
generalsekreteraren bland annat.

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander  
i Nämndemannen
Nämndemännens riksförbunds 
tidning Nämndemannen intervju-
ar Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander 
i årets första nummer. I intervjun 
svarar hon på frågor bland annat 
om försvararens roll i brottmåls-
processen och om advokaternas 
betydelse för den demokratiska 
rättsstaten samt om kriminalpo-
litik och integritetsfrågor i sam-
hällsdebatten. Dessutom redogör 
hon för Advokatsamfundets syn 
på nämndemannasystemet.

Nämndemannen

MÖT MIA EDWALL INSULANDER

NÄR BARN UTSÄTTS FÖR BROTT

VEM GÖR VAD I DOMSTOLARNA?

NUMMER 1.2021 • Nämndeman i fokus • Nytt och noterat • Föreningsnytt •  

Vi informerar: Domstolsverket • En tidning från Nämndemännens Riksförbund
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FYRA FRÅGOR TILL … BO BERNDTSSON

Rådgivning om compliance kräver praktisk erfarenhet
I boken Compliance: Vad gör 
du och ditt företag när ingen 
ser? beskriver advokat Bo 
Berndtsson på Setterwalls 
hur företag kan förhindra 
korruption och regelbrott i 
verksamheten.

Varför har du skrivit boken?
– Jag har arbetat med compli

ance på heltid sedan 2009 och 
har samlat på mig både bra och 
dåliga erfarenheter. I samband 
med att jag lämnade AB Vol
vo, där jag var chief compli
ance officer, tyckte jag att det 
skulle vara roligt och intressant 
att systematisera och dela med 
mig av mina praktiska erfaren
heter.

Hur stora är problemen? 
– Kraven på företagen ökar – 

från lagstiftaren i Sverige och 
andra länder, men framför allt 
ifrån andra intressentgrupper 
som kunder, leverantörer, fi
nansmarknaden, anställda. Det 
gör att företagen måste jobba 
aktivt med att dels ta reda på 
hur det ligger till i deras egen 
verksamhet, dels förebygga 
och förhindra eventuella pro
blem. Om företagen misslyckas 
blir konsekvenserna stora.

Vilka följder kan det 
få om företaget inte 
tänker på att han-
tera frågorna?

– De potentiella 
följderna för före
tagen består av två 
olika delar. Den ena 
är en risk kopplad 

till myndighetsåtgärder. Där 
kan det bli aktuellt med böter, 
men även straffansvar för indi
vider. Den andra konsekvensen 
handlar om företagets framtida 
affärer, i form av att man inte 
lever upp till kraven i exempel
vis upphandlingar eller andra 
kundkrav. Det leder till att fö
retaget förlorar affärer. Påver
kan på ett företags rykte och 
varumärke kan ha stora kon
sekvenser för affärerna, men 
också för företagets möjlighe
ter att överleva.

Vilken roll kan advo-
katen ha i klientföreta-
gets arbete? 

– Compliancear
betet skiljer sig från 
”vanlig” juridisk råd
givning. Det hand
lar om långsiktig och 

strukturerad rådgivning kring 
hur företaget ska agera pro
cessmässigt och systematiskt, 
snarare än om att lösa ett kon
kret affärsmässigt problem el
ler en konkret situation. Ad
vokaten måste därför kunna 
kombinera juridiskt kunnan
de, samt kunnande kring nöd
vändiga complianceprocesser 
och systematik, med praktisk 
och djupgående förståelse för 
hur ett företag bedriver sin af
färsverksamhet. Detta är nå
got som kräver dels lång er
farenhet av affärsjuridik, dels 
praktisk erfarenhet av att ar
beta med juridik och compli
ance i ett företag. Om man inte 
behärskar hela spektret är det 
svårt att lämna råd som är kor
rekta ur legalt perspektiv, men 
också fungerar i en praktisk 
miljö.



Möjlighet till upp till 75 MSEK i försäkringsbelopp

Sveriges advokatsamfunds ansvarsförsäkringar förmedlas av  
försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB.  
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ). 

Marknadsföringsmaterial. Copyright Willis Towers Watson 2021. 

Efter Willis Towers Watsons upphandling av Advokatsamfundets gruppförsäkrings- 
program inför 2021 erbjuder nu Länsförsäkringar möjligheten att vid behov ansöka om 
försäkringsbelopp upp till 72 MSEK över grundförsäkringens belopp om 3 MSEK.

Tilläggsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för fel eller försummelse i  
samband med yrkesmässig rådgivning inom ramen för advokatverksamhet.

Kontakta Advokatservice hos Willis Towers Watson  
För offert eller mer information, ta kontakt med Advokatservice genom att  
ringa 08-546 359 60 eller mejla till advokatservice@willis.com

Länsförsäkringar är tillbaka! 
Från och med 1 januari 2021 är Länsförsäkringar åter igen försäkringsgivare  
för ansvarsförsäkringarna i Advokatsamfundets försäkringsprogram. 
 
Länsförsäkringar har lång erfarenhet av advokat- och annan  
professionsansvarsförsäkring.
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SAMFUNDET

NY ADVOKAT: JESSICA KNECHT

Skarp uppfattningsförmåga krävs
för både jägaren och advokaten
Jessica Knecht på Norrlands-
advokaterna i Umeå blev advo-
kat den 12 mars. Hon brinner för 
jakt och fiske – och spelar piano 
i ett lokalt band.

Vad är det bästa med advokat-
yrket?

– Det är ett varierande och ut
manande yrke som tillåter (och 
ibland tvingar) mig att utveck
las såväl personligt som profes
sionellt. Utöver det uppskattar 
jag klientkontakten och möjlig
heten att kunna råda, vägleda 
och hjälpa mina klienter i olika 
situationer. 

Vad är det med jakten du tycker 
om?

– Jag älskar själva natur
upplevelsen och den gemen
skap som jakten bidrar till, oav
sett om jag jagar på egen hand 
eller i lag. Jag tycker om att jak
ten för olika människor sam
man. För mig handlar jakten 
om att  föra ett viktigt kultur
arv vidare. Väl ute i skogen är 
det en fantastisk känsla när hun
den söker ut och till slut bör
jar skälla, eller när jag efter en 
heldag på skidorna till slut får 
se en tjädertupp i topp. Om jag 
sedan lyckas fälla viltet – det är 
mindre viktigt, men givetvis en 
belöning om så sker. Jag ser det 
också som ett privilegium att 
jag genom jakten får äta ekolo
giskt kött.

Vilka sorters jakt ägnar du dig 
åt?

– Under hösten ligger fokus 
till största delen på älgjakten. 
Då går jag antingen som hund
förare eller deltar som passkytt. 
När tid och möjlighet ges tar jag 
mig gärna ut på lite pyrsch eller 

vaktjakt. Under vintersäsongen 
lägger jag större delen av klöv
viltsjakten åt sidan och fokuse
rar i stället på den spännande 
och mycket krävande toppfå
geljakten.

Finns någon gemensam näm-
nare mellan advokatuppdraget 
och viltjakten?

– Båda kräver en snabb och 
skarp uppfattningsförmåga 
samt att kunna hantera stress
fyllda situationer med ett lugn. 
En annan gemensam nämnare 
är att det är lika svårt att förutse 
hur en dag som advokat kom
mer att se ut, som det är att för
utspå hur en dag i skogen kom
mer att arta sig.

TimeTimeAppApp
AdvokatAdvokat

Bli effektivare

• TimeApp har ingen startavgift eller bindningstid.
• Abonnemanget kostar 135 kr per användare/månad.
• Smidig överföring av redovisade tider och kostnader.

• Importera befintliga klientregister mot en mindre avgift.
• Integration och export till flera löne- och ekonomisystem.
• Följer Advokatsamfundets råd för molnbaserade IT-tjänster.

www.timeapp.se/advokat info@timeapp.se

Fler av Jessicas jakt- 
och fiskebilder finns 
på Instagramkontot
@knechtan.
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SAMFUNDET

AVVECKLING AV HELA HEM
• SNABB FÖRSÄLJNING 
• AUKTION     • UPPKÖP 
• INTERNATIONELL MARKNAD

AUKTIONSHUSET METROPOL AB • SVEAVÄGEN 116, 113 50 STOCKHOLM • WWW.METROPOL.SE

• SNABB OCH PERSONLIG SERVICE
• ERFARET TEAM
• VÄRDERING I HEMMET

KONTAKTA OSS REDAN IDAG FÖR  
KOSTNADSFRI RÅDGIVNING 
Tel: 08-673 48 90
info@metropol.se

Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
530 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 12 MARS 2021 

Karin Arleskär, Advokatbyrån 
 Thomas Bodström AB, Stockholm
Rikard Arnör, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Stockholm
Metin Ataseven, Advokatbyrå Lex-
Seven AB, Södertälje
Stefan Balazs, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Simon Bengtsson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Emma Kadri Bergström, Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Sabina Björklund, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Linnea Björkstrand, Advokatfirman 
Delphi KB, Stockholm
Ingrid Blomqvist, Foyen Advokat-
firma KB, Stockholm
Johan Blomqvist, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm
Seher Budak, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Ida Cederborg, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Ni de Keiser, Advokatfirman Gripen 
AB, Stockholm
Gustav Delén, Hellström Advokat-
byrå KB, Stockholm
Alicia Ehn, Advokatfirma DLA Piper 
Sweden KB, Stockholm
Fredrik Ekfalk, PG Magnusson Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm
Jakob Eklund, Crusner Advokat-
byrå AB, Stockholm

Anna Ekström, Advokatfirman 
 Defens AB, Stockholm
Mikaela Fredriksson, Advokaterna 
Abrahamsson i Norrköping AB, 
Norrköping
Johanna Galfvensjö, Sandart 
& Partners Advokatbyrå KB, 
Stockholm
Sara Gannby, Frisells Advokatbyrå 
AB, Lund
Pia Järvengren Gerner, Next 
 Advokater KB, Stockholm
Ohad Graber-Soudry, Officio 
solicitors AB, Lund
Rickard Grönstedt, Advokatfirman 
Grönstedt AB, Stockholm
Theodor Hanson, Lindskog 
Malmström Advokatbyrå KB, 
Stockholm
Peter Harrysson, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Jonas Holm, Advokatfirma DLA 
 Piper Sweden KB, Stockholm
Claes Håkanson, Skyttevägen 36, 
Lidingö
Linda Bohlin Jacobsson, Atlas 
 Advokater KB, Stockholm
Jenny Johansson, Litigate Lawfirm 
West Advokat AB, Göteborg
Tina Kardar, Advokatfirman Johan 
Rainer AB, Stockholm
Linnéa Karlsson, 7wise Advokat-
byrå KB, Stockholm
Victor Sellin Karlsson, Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Karolina Kjellberg, Törngren 
 Magnell & Partners Advokatfirma 
KB, Stockholm

Simon Kjellstrand, Olsson Lilja 
 Advokater HB, Stockholm
Jessica Knecht, Norrlands-
advokaterna AB, Umeå
Malin Larsson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Emil Lechner, Lindskog Malmström 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Hugo Stålbröst Lindell, Wistrand 
Advokatbyrå Stockholm KB, 
 Stockholm
Clara Lundin, Advokatfirman 
NORDIA KB, Stockholm
Rebecka Kähler Maller, Advokat-
firman Goddaslaw AB, Täby
Rickard Mander, Advokatfirman 
Sylwan och Fenger-Krog AB, Falun
Gabriel Miller, Flood Herslow 
Holme Advokatbyrå AB, Malmö
Farzad Niroumand, Baker 
& Mc Kenzie Advokatbyrå KB, 
Stockholm
Mariélle Norbäck, Wistrand 
Advokatbyrå Stockholm KB, 
 Stockholm
Emilia Ohlin, Wistrand Advokatbyrå 
Göteborg KB, Göteborg
Emelie Olsson Zulfijaj, Advokat-
firman Delphi i Malmö AB, Malmö
Pontus Widell Orustfjord, JKN 
 Advokat KB, Stockholm
Justus Pettersson, Wistrand Advo-
katbyrå Göteborg KB, Göteborg
Daniel Prawitz, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö
Lukas Rozenau, Kilpatrick Town-
send & Stockton Advokat KB, 
Stockholm

Mattias Rättzén, Kirkland & Ellis 
International LLP, London,  
England
Maria Schefström, Landahl 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Åsa Sjögren, Advokatfirman 
Steinmann AB, Stockholm
Angelo Skog, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm
Erika Stjärnström, Foyen 
Advokatfirma KB, Malmö
Erik Sundqvist, Advokatfirman 
NORDIA KB, Stockholm
Ebba Svenburg, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Matilda Söderlund, Advokaterna 
WJ AB, Västerås
Cecilia Thuresson, Synch Advokat 
AB, Stockholm
Gustaf Wiklund, White & Case 
 Advokataktiebolag, Stockholm

 REGISTRERADE EU-ADVOKATER

Arthur Prost (avocat, Luxemburg), 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Victor Åberg (solicitor, Irland), 
White & Case Advokataktiebolag, 
Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Jeanette Almsätter, Lidingö, 
31 december 2020
Johnny Andersson, Helsingborg, 
1 februari 2021
Leif Andersson, Östersund, 1 mars 
2021
Petar Bojovic, Stockholm, 1 mars 
2021

61 nya ledamöter

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

Box 270,  Köpmangatan 1,  851 04 Sundsvall  
Tfn 060 -16 81 50,  Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Se presentation på s. 55!



ADVOKATEN NR 3 • 2021 57

I Rådgivaransvaret, särskilt om advokaters ansvar för sin rådgivning redogör 
advokat Rolf Johansson för den juridik som reglerar ansvaret för de ekonomiska 
skador som kan bli följden av oaktsam rådgivning. Boken innehåller bland annat 
en grundlig genomgång och analys av aktuella rättsfall på området.
 

278 s | 2021 | ISBN 9789177371373

Hur långtgående är advokatens skadeståndsansvar vid
oaktsam rådgivning, egentligen?

018-650330 | kundtjanst@iustus.se | iustus.se 

SAMFUNDET

Sebastian Pettersson Brodin, 
Stockholm, 25 januari 2021
Karin Claesson, Stockholm, 
1 februari 2021
Dag Edlund, Leksand, 1 januari 
2021
Marielle Eide-Westholm, Göteborg, 
14 februari 2021
Bo Eklund, Falköping, 22 februari 
2021
Elin Eliasson, Östersund, 6 februari 
2021
Nicolina Erickson, Malmö, 31 ja-
nuari 2021
Denice Forstén, Stockholm, 18 ja-
nuari 2021
Ulrika Hedberg, Malmö, 1 mars 
2021
Helena Helgeby, Stockholm, 
20 februari 2021
Sebastian Hellesnes, Stockholm, 
27 februari 2021
Anna-Zara Hägglund, Borås, 
1 mars 2021
Ulla Johansson, Kungsbacka, 
28 februari 2021
Hannes Josephson, Malmö, 
28 februari 2021
Hermina Grozdanic Kelly, Göte-
borg, 27 januari 2021
Nora Kjær-Christensen, Köpen-
hamn, 1 februari 2021
Olle Kristhammar, Stockholm, 
1 mars 2021
Claes Kronström, Malmö, 
28 februari 2021
Mats Lekman, Stockholm, 1 mars 
2021
Rolf Levin, Ransta, 1 januari 2021

Axel Lindberg, Alnö, 12 februari 
2021
Anna Lundberg, Stockholm, 
12 mars 2021
Mona Malm, Falun, 31 januari 2021
Anne-Catherine Matsson, Uppsala, 
1 mars 2021
Bobi Mitrovic, Göteborg, 1 februari 
2021
Ellinor Nilsson Löfving, Halmstad, 
1 mars 2021
Sara Söderling, Malmö, 1 mars 
2021
Wilhelmiina Taipalus, Stockholm, 
29 januari 2021
Anna Telg, Stockholm, 23 januari 
2021

Sofia Wallén, Boden, 1 mars 2021
Eddie Wallkvist, Stockholm, 
28 februari 2021
Anna Wernerman, Stockholm, 
8 mars 2021
Jan Wieselgren, Hovås, 31 decem-
ber 2020
Jenny Viklund, Umeå, 27 januari 
2021
Cecilia Xia, Stockholm, 31 januari 
2021

 AVLIDNA LEDAMÖTER

Kerstin Benkel, Kållered, 8 januari 
2021
Karin Björkquist, Helsingborg, 
9 september 2020

Lars Ekman, Farsta, 4 februari 2021
Ralph Halleröd, Saltsjöbaden, 
21 juni 2020
Kurt Hjertberg, Malmö, 3 juni 2020
Urban Hjärne, Borgholm, 26 januari 
2021
Hans Larsson, Uppsala, 26 decem-
ber 2020
Carl-Göran Ljungberg, Skövde, 
9 februari 2021
Lars Lundquist, Malmö, 22 juni 2020
Anders Nordström-Brunes, 
 Upplands Väsby, 7 juli 2020
Lars Skogh, Linköping, 21 decem-
ber 2020
Ulf Stigare, Stockholm, 18 januari 
2021

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet 
avgivit yttrande:
R-2020/2184 Departementspromemorian Effektivare 
förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av 
fängelsestraff med fotboja
R-2020/2245 Promemorian En kompletterande be-
stämmelse om villkor som andra länder ställer upp vid 
informationsutbyte om brott
R-2020/2270 Promemorian En utvidgad möjlighet för 
hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna
R-2020/2302 Betänkandet En samlad djurhälsoregle-
ring (SOU 2020:62) 
R-2020/2318 Energimarknadsinspektionens rapport 
Kapacitetsutmaningen i elnäten och promemorian 
Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i 
elnätsverksamhet
R-2020/2322 Promemorian Nya EU-bestämmelser 
om tullkontroller av kontanta medel
R-2020/2382 Departementspromemorian Bättre 
skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)
R-2020/2400 Betänkandet Försvarets radioanstalts 
internationella samarbete – en översyn av regelverket 
(SOU 2020:68)
R-2020/2415 Betänkandet En europeisk åklagarmyn-
dighet i Sverige (SOU 2020:74)

R-2020/2445 Promemorian Kompletterande bestäm-
melse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
R-2021/0150 Promemorian Förslag till nya regler om 
Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i pre-
miepensionssystemet
R-2021/0167 Promemorian Utvidgade möjligheter att 
utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia
R-2021/0261 Promemorian Förslag till ändringar i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
tjänstepensionsföretag 
R-2021/0277 Departementspromemorian Komplette-
ring till Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs  
(Ds 2018:18)
R-2021/0278 Utkast till lagrådsremiss Kompletteran-
de regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier
R-2021/0291 Förslag till föreskrifter om Tillväxtver-
kets handläggning av ersättning för kostnader för 
kompetensinsatser vid korttidsarbete
R-2021/0348 Promemorian Tillfälliga nedstängningar 
och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19
R-2021/0377 Promemorian Kompletterande bestäm-
melser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska 
unionen och Förenade kungariket

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN



58 ADVOKATEN NR 3 • 2021

TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om ”gangsteradvokater”
alla som läser den här spalten är förstås smärtsamt medvet
na om den pågående allmänna debatten om ”gangsterad
vokater”. Av den kan man få intrycket att kåren vimlar 
av advokater som går gängkriminellas ärenden och bry
ter mot såväl våra etiska regler som lagregler. 

Så är det förstås inte. 
Det finns ungefär 6 300 advokater i Sverige. Det som 

på senare tid har uppmärksammats i media rör ett litet 
fåtal ledamöter. 

Bara en av dessa har ännu varit föremål 
för prövning i disciplinnämnden. Advokaten 
varnades och ålades att betala högsta möj
liga straffavgift (jag återkommer till frågan 
om straffavgift). Justitiekanslern har över
klagat disciplinnämndens beslut till Högsta 
domstolen med yrkande om att advokaten 
ska uteslutas. Målet är ännu inte avgjort. 

om uteslutning av advokaten i fråga är påkallad 
eller inte är inget som jag, som ordfö

rande i styrelsen, ska bedöma; den 
frågan hanteras av den från sty
relsen fristående disciplinnämn
den. Så mycket kan jag dock 

konstatera att det från JK:s 
sida inte förefaller finnas en 
uppfattning om att disciplinnämnden skul
le vara för mild vid sin bedömning av brott 
mot advokatetiken. Det nu aktuella fallet 
är faktiskt första gången sedan 1994 som JK 

vänt sig till Högsta domstolen med ett 
yrkande om uteslutning efter att disci
plinnämndens påföljd stannat vid en 
varning med straffavgift.

När det gäller övriga i media på 
senare tid uppmärksammade fall 
pågår en prövning inför disci
plinnämnden. I den allmänna 
debatten verkar en del tycka att 
samfundet genast ska skrida till 
verket och kasta ut de här advo
katerna. Låt mig då stillsamt på
peka att även den – och kanske 
särskilt den – som får allvarliga 
anklagelser riktade mot sig har 
rätt att få sin sak prövad på ett 
rättssäkert sätt. Advokatsam
fundet – och vi advokater i 
allmänhet – är ju kanske de 

största förespråkarna för rättssäkerhet i domstols och 
myndighetsprocesser. Givetvis måste vi leva upp till det 
vid vår egen prövning. Vi måste därför – trots det all
männa larmet – ha lite is i magen och låta processen ha 
sin gång även om det tar lite tid.

det jag nu skrivit om de på senare tid uppmärksammade 
fallen innebär på intet sätt att jag eller andra företrädare 

för Advokatsamfundet tar lätt på frågan om 
påstådda brott mot advokatetiken. Tvärtom. 
Det vore farligt om bilden skulle sätta sig 
att samfundet inte förmår hantera dessa frå
gor. Ytterst skulle det kunna leda till att hela 
självregleringen sätts i fråga, något vi för 
övrigt redan sett exempel på från sverigede
mokratiskt håll. 

Från samfundets sida måste vi därför 
ständigt och på olika sätt ha fokus på etik
frågorna.

I det sammanhanget vill jag framhålla att 
styrelsen nyligen fattat beslut att tillsätta en 
arbetsgrupp som skyndsamt ska överväga 
om det finns anledning att höja den maxima
la straffavgiften vid brott mot god advokat
sed. Den har i många år varit 50 000 kronor. 
För egen del är jag inte heller främmande 

för att låta arbetsgruppen, när man är färdig med den 
frågan, överväga om också andra ändringar bör göras i 
regelverket.

Avslutningsvis: Det är av yttersta vikt att advokattiteln 
behåller sin positiva värdeladdning. Det är upp till oss 
alla att bidra till att den gör det. 

i övrigt är det bara att konstatera att en av höjdpunkterna i 
en styrelseordförandes liv inte blir av i år heller, nämli
gen att fysiskt delta i avdelningarnas årsmöten. För an
dra året lägger pandemin hinder i vägen för det. Det är 
sorgligt. Jag har alltid tyckt att det varit mycket givande 
att på ett informellt sätt kunna diskutera gemensamma 
frågor med ledamöter runt om i landet. Zoommöten – 
som det blir nu – fungerar för de formella delarna av ett 
årsmöte men också bara just för dem.  

VI MÅSTE 
DÄRFÖR – TROTS 
DET ALLMÄNNA 

LARMET – HA 
LITE IS I MAGEN 

OCH LÅTA 
PROCESSEN 
HA SIN GÅNG 
ÄVEN OM DET 
TAR LITE TID.



MARKNADSFÖRINGSRÄTT, 1u 
Den materiella rätten och processen

Niklas Briselius, Maria Bruder,  
Tobias Eltell, Johan Åberg
ISBN: 978-913911538-0

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER, 3u 
En introduktion till den legala 
processen

Magnus Forssman
ISBN: 978-913902228-2

SOCIAL ADEKVANS, 1u 
Ansvarsfrihet utan lagstöd

Jack Ågren
ISBN: 978-913902038-7

INKOMSTSKATTELAGEN, 21u 
En kommentar. Del I och del II

Mari Andersson, Mattias Dahlberg, 
Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus
ISBN: 978-913902394-4

PRESKRIPTION, 5u 
Om civilrättsliga förpliktelsers 
upphörande efter viss tid

Stefan Lindskog
ISBN: 978-913902403-3

OBESTÅNDSRÄTTEN, 9u 
En introduktion

Mikael Mellqvist
ISBN: 978-913920926-3
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Aktuell bolags- och börsrätt 2021
Missa inte årets nyhetsdag inom bolags- och börsrätt. Vi uppdaterar dig  
om den senaste lagstiftningen och praxis på området och belyser bland  

annat aktuella uttalanden från aktiemarknadsnämnden och  
marknadsplatsernas disciplinnämnder. 

Talare och program uppdateras löpande på webbsidan.

Reservera din plats på nj.se/1juni

Dennis Westermark 
advokat och delägare,  
Advokatfirman Lindahl

Dennis kommer bl.a. att tala om 
ny lagstiftning och ändringar 
i aktiebolagslagen, nya regler 
om prospektansvar, de nya 
ersättningsreglerna, ändringar i 
marknadsplatsernas regelverk 
och bud genom fusion - för och 
nackdelar. 
 

Monica Lagercrantz 
advokat och delägare,  
Advokatfirman Lindahl

Monica kommer bland annat 
att tala om rekommendationen 
kring riktade nyemissioner, 
accelerated book building och 
club deals.

Ola Svanberg  
advokat,  
Advokatfirman Lindahl

Ola kommer bland annat att 
tala om ny lagstiftning, ändring-
ar i börsernas och handelsplatt-
formarnas regelverk samt om 
notering av skalbolag - är
det möjligt på den svenska 
marknaden?
 

Psst. Nyhetsdagen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater.

Några av våra talare

1 juni | Hybrid


