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”Olika jobb kräver olika mycket. Om man vill nå vissa tvingas man försaka 
annat.”   sr:s vd cilla benkö på årets rakelkonferens

Advokater bygger 
broar mellan 

teori och praktik

FOKUS: ADVOKATERNA OCH AKADEMIN

Digital Rakelkonferens
lockade många deltagare

Lagrådet om
tidiga förhör

Gästkrönikör: Andreas 
Norlén, riksdagens talman



20% på hundratals  
juridiska kurser,  
boka hur många du vill!
Ta ett eller flera steg upp i din kunskapstrappa med hjälp  
av vårt somriga erbjudande. 

Sommarerbjudandet* ger 20% på hundratals juridiska  
kurser och nyhetsdagar inom flera rättsområden i både  
digitalt och fysiskt format. Boka hur många kurser du  
vill och glöm inte att tipsa kollegorna! Erbjudandet gäller  
fram till midsommar, 25/6 – 2021.

Ange kampanjkod: SOMMAR20

*Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Hitta din kurs på nj.se/sommar
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REDAKTIONEN

mycket gott finns att säga om den svenska demokratin och sam
hällsbygget. Och en hel del att vara både tacksam och stolt 
över. Ofta har svåra samhällsproblem historiskt sett lösts med 
pragmatism och konsensus, och på sätt skapat en grundläg
gande och långsiktig stabilitet för att kunna bygga ett välfärds
samhälle.

men, myntet har en baksida. Ett starkt civilkurage har knappast 
uppmuntrats i byggandet av dagens Sverige. Inte heller har 
fria debattörer med helt nya och annorlunda tankar upp
muntrats. 

Och inte har de sociala medierna ökat respekten för dem 
som tycker olika. 

Snarare debatterar man för att stärka sin egen ställning i 
den grupp man redan tillhör genom att på olika sätt demo
nisera sin motståndare. I stället för att debatten handlar om  
ett utbyte och prövande och brytande av olika idéer. Respekt 
för motdebattören eller nyfikenhet på nya idéer ersätts ofta 
av personangrepp och fördömanden och en vilja att missför
stå.  Bubblor ersätter öppna forum. Ingen är intresserad av 
att lyssna på den som säger emot. Den öppna, kreativa och 
respektfulla debatten går förlorad. Till skada för samhällets 
och demokratins utveckling. 

därför vill redaktionen rikta ett särskilt tack till alla de debattö
rer som medverkar i denna utgåva, tidigare och kommande. 

För som talmannen Andreas Norlén skriver i sin gästkrö
nika i det här numret: ”Jag välkomnar en livaktig debatt om 
hur vi kan värna och utveckla vår hundraåriga demokrati. Ef-
tersom advokater är en oundgänglig del av den demokratiska 
rättsstaten och därmed varje dag bidrar till att bära upp de-
mokratin skulle jag gärna se att fler advokater deltog i en så-
dan debatt. Att bidra till en stärkt demokrati är ett sätt att för-
valta arvet från demokratins genombrott.”

Kloka ord.
Tom Knutson
Chefredaktör 

Tack alla debattörer
för att  ni bidrar!

… och på Twitter: @Advokaten_SE

Advokaten på nätet: advokaten.se
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

i mina två senaste ledartexter har jag skrivit om advokatens 
oberoende och vikten av oberoende advokater i vår de
mokratiska rättsstat. Det finns emellertid anledning till 
en tredje del.

På senare tid har jag allt oftare fått frågor som tyder 
på en okunskap rörande advokatens obe
roende gentemot den egna klienten. Man 
undrar om klientlojaliteten innebär att man 
alltid ska göra exakt som klienten säger och 
enbart ge de råd som klienten själv vill ha. 

Så är självklart inte fallet. Advokaten mås
te vara fri och obunden även gent

emot klienten. Dels därför att det 
annars finns en risk att advo

katen inte följer gällande rätt 
och god advokatsed, dels 
därför att advokaten ska ge 
de råd som objektivt sätt 
är bäst för klienten, inte 
de råd som klienten vill 
ha. Ibland sammanfaller 
de men inte alltid.

när det gäller advokatens 
fyra kärnvärden kan man 

säga att tre av dem – oberoen
det, tystnadsplikten och frihe

ten från intressekonflikter 
– är till för att garantera det 
fjärde: lojaliteten med kli
enten. Om advokaten inte 
är helt oberoende, har en 
säkerställd tystnadsplikt 
och kan garantera att det 
inte finns någon intres
sekonflikt så kan det 
enskilda uppdraget inte 
utövas helt lojalt med 
klienten. En advokats 
främsta skyldighet är 
att ta tillvara klien
tens intressen på bäs

ta sätt och efter bästa 
förmåga. Men.

Att hantera ett klientuppdrag enligt lag och god ad
vokatsed kräver att advokaten också har en viss distans 
och oberoende även gentemot den egna klienten. Det är 
nämligen inte säkert att en advokat kan utöva uppdraget 
helt lojalt med klienten om man står i beroendeförhål

lande till varandra på något sätt. Om advo
katen till exempel ombeds att utföra något 
olagligt måste man självklart avstå men 
även om det rör något mindre allvarligt kan 
det påverka. Om en advokat till exempel 
umgås privat med sin klient, måste advoka
ten ställa sig frågan om det finns en risk att 
det kan påverka klientuppdraget på något 
sätt så att det inte kan utföras helt fritt och 
oberoende. 

jag är själv av uppfattningen att det är bättre 
att ta det säkra före det osäkra främst för 
klientens skull, så att uppdraget inte påver
kas negativt. Men det är också angeläget att 
ta det säkra före det osäkra mot bakgrund 
av det ansvar vi alla har för att upprätthålla 
förtroendet för advokater. En advokat ska 
enligt portalparagrafen i VRGA § 1 uppträ
da sakligt och korrekt så att förtroendet för 

advokatkåren upprätthålls. Det gör man säkrast och på 
bästa sätt genom att inte ta några risker beträffande sitt 
oberoende.

att det har kommit många frågor det senaste året kring ad
vokaters relationer till sina egna klienter tyder på att det 
finns en osäkerhet och/eller okunskap kring dessa frå
gor. Det är inte bra. Ingen ska behöva tvivla en sekund 
på advokaters integritet och på att de upprätthåller ett 
oberoende både gentemot staten och andra aktörer, och 
i förhållande till den egna klienten. 

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

Oberoende och den 
egna klienten – del 3

JAG ÄR SJÄLV AV 
UPPFATTNING-
EN ATT DET ÄR 
BÄTTRE ATT TA 

DET SÄKRA FÖRE 
DET OSÄKRA 
FRÄMST FÖR 
KLIENTENS 

SKULL, SÅ ATT 
UPPDRAGET 

INTE PÅVERKAS 
NEGATIVT.



Välkommen!

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

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

SE HELA VÅRT KURSUTBUD PÅ 
WWW.FAKULTETSKURSER.SE

EQUINE LAW
OM JURIDIK KRING HÄSTAR

Datum: 4 juni 2021
Föreläsare: Dan Nordenberg, advokat, Advokatfirman ACTA i Helsingborg KB 
och Cecilia Tholse Rogmark, advokat, Advokatbyrån Gulliksson AB.

Det finns runt 360 000 hästar i Sverige och hästnäringen omsätter över 20 miljarder kr årligen. I domstol 
förekommer många tvister relaterade till häst, de allra flesta köprättsliga. Juridiken kring häst spänner över en 
rad rättsområden och brukar benämnas Equine Law, alltså hästjuridik. Kursen ger en fördjupning i de särskilda 
problem som förekommer inom Equine Law med särskilt fokus på tvister om fel i häst.

Det finns i princip tre typer av fel som regelmässigt uppkommer efter försäljning av häst – veterinärmedicin-
ska fel, beteendefel och rådighetsfel. Ombud i denna typ av mål får ofta relatera till köprättslig praxis som rör 
andra varor och försöka översätta denna till häst. Kursen behandlar dessa frågor liksom andra juridiska fråge-
ställningar som typiskt sett uppkommer kring hästar.

WEBBINARIUM

”De båda föreläsarna var väldigt bra och engagerade. Det blev en interaktiv och givande dag.”

”Kursen gav svar på relevanta frågor och rättsfall med förankring i praktisk tillämpning. 
Både Dan och Cecilia var mycket engagerade föreläsare.”

”Kursen överträffade mina förväntningar. Kursen var anpassad för den praktiskt verksamma 
juristen.”
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Tidiga förhör som bevisning 
riskerar att förskjuta balansen 
i processen till den misstänktes 
nackdel, anser Lagrådet, som 
vill se ändringar i regeringens 
förslag. 

I början av april kom regering
ens utlovade lagförslag om hur 
tidiga förhör ska få användas 
som bevis vid huvudförhand
lingar. Förslaget, i form av en 
lagrådsremiss, bygger på en ut
redning som presenterades 2017, 
och som fick hård kritik av bland 
andra Advokatsamfundet.

De nya reglerna innebär bland 
annat att berättelser från för
hör inför en brottsbekämpan
de myndighet ska kunna använ
das som bevis, att bevisning ska 
kunna tas upp i domstol före hu
vudförhandling samt att vittnes
attester ska få användas som be
visning.

Lagrådets yttrande kom i slu
tet av april. Lagrådet framhål
ler där, liksom Advokatsamfun
det har gjort i tidigare remissvar, 
att förslagen innebär att balan
sen mellan åklagaren och den 
misstänkte förskjuts, bland an

nat därför att bevisupptagning 
kan ske i ett skede då det kan 
vara svårare för den misstänkte 
att ta till vara sin rätt. Förskjut
ningen i balansen mellan åklaga
ren och den misstänkte gör det 
särskilt angeläget att lagstiftaren 
ser till att rätten vid lämplighets
bedömningen tar tillräcklig hän
syn till den misstänktes rättighe
ter, skriver Lagrådet.

i sitt yttrande noterar Lagrådet 
också att de omständigheter 
som enligt förslaget ska beak
tas vid bedömningen av om det 
är lämpligt att ta upp bevis ti
digt framför allt har att göra med 
behovet eller nyttan av tidig be
visupptagning. Här vill Lagrådet 
också lyfta fram rättssäkerhets
aspekterna, som ska vägas mot 
behov eller nytta när domstolen 
avgör om det är lämpligt med ti
dig bevisupptagning.

NYHETER

Lagrådet: Rättssäkerhetsaspekter 
bör läggas till i lagförslaget

Viktigt utvärdera datavläsning
Det nya tvångsmedlet hemlig 
datavläsning används betydligt 
mer än beräknat, visar en un-
dersökning. Advokatsamfundet 
efterlyser nu en utvärdering av 
reformen.

Tvångsmedlet hemlig dataavläs
ning infördes 2020, genom en ny 
lag. Hemlig dataavläsning inne
bär att polisen, med hjälp av tek
niska hjälpmedel, i hemlighet får 
tillgång till en dator eller annan 
teknisk utrustning som används 
för kommunikation, för att kun
na se vilken information som 
finns i den.

I slutet av mars avslöjade Sve
riges Radios Ekoredaktion att det 
nya tvångsmedlet använts betyd
ligt mer än vad man i förväg räk
nade med. I den utredning som 
låg till grund för lagförslaget be
dömde utredaren att hemlig da

taavläsning skulle komma att an
vändas ungefär lika mycket som 
hemlig rumsavlyssning, alltså i 
ungefär 100 fall per år. 

Men under det knappa år som 
gått sedan lagen trädde i kraft 
har svenska domstolar fattat be
slut i nära 500 ansökningar om 

hemlig dataavläsning. Enligt Sä
kerhets och integritetsskydds
nämnden godkänns de allra 
flesta ansökningarna. Advokat
samfundets generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander, som in
tervjuades av Ekot, efterlyste en 
utvärdering av reformen.

Advokat uteslöts 
för kärleksbrev

Advokatsamfundets dis-
ciplinnämnd beslutade 
vid sitt möte i april att 

utesluta en brottmålsadvokat, 
som var offentlig försvarare för 
en av de tilltalade i ett stort mål 
angående bland annat grovt nar-
kotikabrott. Nämnden fann, enligt 
beslutet, att advokaten, när klien-
ten var häktad med restriktioner, 
har överlämnat brev till och från 
klienten. Advokaten har också för-
medlat information från klienten 
om musik som den häktade klien-
ten ville få sänd till sig. 

Enligt disciplinnämnden var om-
ständigheterna synnerligen för-
svårande, och advokaten uteslöts 
därför ur Advokatsamfundet. En 
ledamot var skiljaktig och ansåg 
att påföljden skulle bli varning 
med högsta straffavgift.

I slutet av mars avslöjade Sveriges Radios Ekoredaktion att det nya tvångs-
medlet använts betydligt mer än vad man i förväg räknade med. 

FO
TO

: T
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Fler poliser anmäldes
6 100 anmälningar 
kom under 2020 in till 
polisens avdelning för 

särskilda utredningar, SU. Detta 
var över 200 ärenden fler än före-
gående år. Sedan 2016 har antalet 
anmälningar ökat med 17 procent. 
Ökningen kan, enligt Polisen, till 
stor del förklaras av att antalet 
polisanställda har ökat. 

Drygt 83 procent av de ut-
redningar som SU hanterar rör 
anmälningar mot poliser. De 
vanligaste anmälda brotten var 
tjänstefel, 58 procent, våldsbrott, 
13 procent, och ofredanden,  
4,3 procent.

Rekordsiffror för M&A Q1
Den globala transak-
tionsmarknaden visar 
rekordhöga siffror 

för det första kvartalet 2021, 
enligt Mergermarket. Transak-
tionerna uppgick till 1,16 biljoner 
amerikanska dollar, vilket är 
den högsta siffran för ett första 
kvartal någonsin, enligt Merger-
market. 

Även den nordiska marknaden 
uppvisade höga siffror, med 
transaktioner till ett värde av 
21,2 miljarder euro. Detta är,  
enligt Dagens Juridik, det näst 
högsta värdet för kvartal 1 nå-
gonsin för Norden.
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Här har du kardan!
Ibland behöver du en överenskommelse  
som är mer än ett fast handslag.
Avtalsguiden ger dig experternas bästa  
råd om hur du skapar ett tryggt och  
högkvalitativt avtal. 

nj.se/avtalsguiden

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
NUMMER 9 2020 ÅRGÅNG 86

”Folkmord är den yttersta konsekvensen av diskriminering.”   lars arrhenius, sveriges nye diskrimineringsombudsman

Tidiga förhör 
skapar konflikt 
i Rättssverige

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

Samfundet storsatsar 
på digitala kurser

Percy Bratt prisas för
framstående insatser

Gästkrönikör: 
Parul Sharma

TIDIGA FÖRHÖR

Läs mer om diskussionerna om 
tidiga förhör i Advokaten nr 9 2020.
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NYHETER

Familjerättsadvokater presenteras i film
Många privatpersoner vet inte 
riktigt vad en advokat är och 
vad advokaten kan hjälpa till 
med. En film som nu sprids i so-
ciala medier kan väcka intresse 
och kanske öka kunskapen om 
vad advokattiteln står för.

Vad skiljer en advokat från andra 
jurister egentligen? Det är nog en 
fråga som många familjerättsad
vokater stött på. Det råder dess
utom en hård konkurrens just 
inom familjerätten, och många 

advokater har också efterlyst 
hjälp från Advokatsamfundet 
med att marknadsföra just varu
märket advokat och de speciella 
regler som omger advokatyrket. 

advokatsamfundet har tagit fram  
en kort film om just advokaten 
och vad denna kan bistå med. 
Filmen, som är framtagen för 
användning i sociala medier, 
följs också av en informations
text riktad till just privatperso
ner som kan ha frågor kring till 

exempel vårdnad av barn, arv el
ler fastighetsköp.  

Filmen och det tillhörande 
budskapet lanserades den 7 maj 
i olika sociala medier. Det är fritt 
för alla advokater att dela och 
sprida filmen i de kanaler man 
använder. Filmen har spritts till 
advokater för nedladdning och 
delning. Den kan också ses på 
Advokatsamfundets Youtubeka
nal och på Advokatsamfundets 
olika konton i sociala medier.

https://youtu.be/dRtb1RHoCo0

Advokater väl rustade att förebygga penningtvätt
Advokater kan användas i syfte 
att tvätta pengar. Advokaterna 
är dock duktiga på att lära 
känna sina klienter, vilket 
minskar risken, enligt en ny 
nationell riskbedömning. 

En ny nationell riskbedömning 
av penningtvätt och finansiering 
av terrorism i Sverige 2020/2021 
presenterades i slutet av april. 
Riskbedömningen har tagits 
fram av Samordningsfunktio
nen mot penningtvätt och finan
siering av terrorism, där Advo
katsamfundet ingår tillsammans 
med 16 myndigheter.

Riskbedömningen visar hur 
bolag och verksamhetsutövare 

som lyder under penningtvätts
lagen kan utnyttjas för penning
tvätt och finansiering av terro
rism, hur stor risken för detta är 
och hur stora konsekvenserna 
för samhället blir om detta sker. 
Den innehåller dessutom en om
fattande sektorskatalog.

Enligt riskbedömningen löper 
många företag och branscher 
inom handeln risk att utnyttjas 
för penningtvätt och i förläng
ningen bidra till finansiering av 
kriminella nätverk. Advokater
na löper, enligt genomgången, 
en medelstor risk för att utnytt
jas i dessa syften, särskilt i form 
av så kallade möjliggörare, som 
skapar legitimitet för suspekta 

upplägg. Dock anses såväl ad
vokater som revisorer gene
rellt vidta grundliga kundkän
nedomsåtgärder, vilket minskar 
sårbarheten. Sammantaget be
skrivs advokater och advokat
bolag som ”mycket väl rustade 
för att motverka att deras tjäns
ter används som ett led i pen
ningtvätt”.

Advokatsamfundet har tidiga
re tagit fram en särskild vägled
ning för advokater och advokat
byråer beträffande lagstiftningen 
om bekämpning av penningtvätt 
och terroristfinansiering.

Nationell riskbedömning av 
penningtvätt och finansiering av 

terrorism i Sverige 2020/2021

Filmen har spritts till advokater och kan också ses på Advokatsamfundets Youtubekanal och på Advokatsamfundets 
olika konton i sociala medier.

Sexualbrottsgrupp 
kortar utredningstider

En särskild sexual-
brottsgrupp utreder 
sedan 2019 alla våld-

täktsärenden hos polisområde 
Stockholm Nord. Och specialise-
ringen har lett till högre kvalitet 
i ärendena samtidigt som utred-
ningstiderna har kortats, visar en 
utredning från Brottförebyggande 
rådet, Brå.

Rättssäkerheten brister 
i anknytningsärenden

Migrationsverket och de 
svenska utlandsmyndig-
heterna brister i arbetet 

med att klarlägga de sökandes 
identitet i så kallade anknytnings-
ärenden. Det visar en granskning 
av Riksrevisionen, som nu efter-
lyser åtgärder från både reger-
ingen och Migrationsverket.

Termen anknytningsärende 
används när personer söker up-
pehållstillstånd för att flytta till 
en anhörig i Sverige. Under 2020 
fattade Migrationsverket beslut 
i drygt 39 000 sådana ärenden. 
Anknytning är därmed det näst 
vanligaste skälet till uppehållstill-
stånd i Sverige.

Rån och våld leder 
till fortsatta brott

Pojkar som lagförs för 
rån och flickor som 
lagförs för våld eller 

hot mot tjänsteman, som första 
brott, löper störst risk att fortsatt 
begå många brott, visar en ny 
rapport från Brå. Undersök-
ningen visar också ett samband 
mellan tidig brottsdebut och en 
mer avancerad brottslighet än 
andra jämnåriga och fortsatt 
brottslighet. 

Ett annat resultat från Brås 
studie är den anmärkningsvärda 
överdödligheten bland de så kall-
lade högaktiva lagöverträdarna. 
Bland kvinnorna är överdödlighe-
ten 25 gånger större än förväntat, 
och bland män är den 11 gånger 
större. Drygt hälften av dödsfal-
len förklaras av förgiftningar och 
överdoser.

Brå: Strategiska brott bland 
ungdomar på 2010-talet och 
faktorer av betydelse för att 

lämna ett kriminellt liv
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Förtydliganden med anledning 
av nya regler om fullmakter 
Från den första januari i år 
behöver offentliga försvarare 
normalt inte lämna in en skrift-
lig fullmakt till domstolen. Nu 
kommer signaler till Advokat-
samfundet om att fullmaktsfrå-
gan leder till inställda förhand-
lingar i hovrätterna. 

Sedan de nya reglerna om digi
tal kommunikation i domstolar
na trädde i kraft har hovrätterna 
möjlighet att snabbare påbörja 
handläggningen av brottmål 
och sätta ut dessa till förhand
ling, utan att behöva utreda frå
gan om försvararen har fullmakt. 
I de fall försvararen överklagat 
utan att dessförinnan ha kun
nat nå sin klient i syfte att und
vika rättsförlust för klienten kan 
detta ställa till problem och leda 
till att förhandlingar måste stäl
las in, vilket lett till en del irrita
tion och omak för parterna. 

De nya reglerna innebär att of
fentlig försvarare som också är 

ombud för sin klient inte längre 
behöver ge in skriftlig fullmakt, 
annat än om rätten anser att det 
behövs. Fortfarande måste dock 
advokaten ha fullmakt från kli
enten för att vidta processuella 
åtgärder, till exempel att över
klaga en dom.

Det är alltid viktigt för den 
som uppträder som ombud, oav
sett om det är i rollen som för
svarare eller i annan roll, att ha 
en skriftlig eller digital fullmakt 
som bevis på vilken behörighet 
som klienten gett ombudet. I 
vissa fall är emellertid en advo
kat skyldig att överklaga en dom 
som går emot klienten, trots att 
klienten inte kunnat nås för in
struktioner om överklagande. 
Det framgår av samfundets pro
memoria Advokatens uppdrag 
för svaga eller utsatta klienter, 
som bygger vägledningen på dis
ciplinnämndens praxis.

Redan i sitt remissvar till 
den promemoria som ligger till 

grund för reformen pekade Svea 
hovrätt på att dessa problem 
skulle kunna uppstå. Lagstifta
ren ansåg dock att saken skulle 
hanteras genom att försvarare, 
som inte lyckats komma i kon
takt med sin huvudman och som 
överklagar för att undvika rätts
förlust, uppmärksammar detta 
förhållande i överklagandet.

viktigt att tänka på som försvarare 
kan vara att under målets gång 
reflektera över, och om möjligt 
planera för, hur man på bästa 
sätt kan inhämta klientens in
ställning till ett eventuellt över
klagande. (Se tips nedan.) Note
ras bör också att reglerna som 
undantar försvarare från kravet 
på att ge in skriftlig fullmakt inte 
gäller för advokater när de upp
träder som ombud i andra roller. 
Enligt de nya reglerna kan dock 
fullmakten undertecknas digitalt 
med en så kallad avancerad elek
tronisk underskrift. 

Redan i sitt remissvar till den promemoria som ligger till grund för reformen pekade Svea hovrätt på att problem 
med fullmaktsfrågorna skulle kunna uppstå.
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Utlänningslagen: nytt 
förslag presenterat

Regeringens överlägg-
ningar med de övriga 
riksdagspartierna resul-

terade i april i en lagrådsremiss 
med förslag till ändringar i utlän-
ningslagen. Förslagen innebär 
bland annat att uppehållstillstånd 
som huvudregel ska vara tids-
begränsade. Permanent uppe-
hållstillstånd ska tidigast kunna 
beviljas efter tre år med tidsbe-
gränsat uppehållstillstånd, och 
endast om vissa särskilda krav är 
uppfyllda, däribland ett krav på 
försörjning. Regeringen föreslår 
också att försörjningskrav vid 
anhöriginvandring införs. Lagrå-
det har yttrat sig över förslagen, 
och föreslår i sitt långa yttrande 
en rad förändringar, som dock 
främst är av språklig och redak-
tionell karaktär. 

KBT ersätter ”12 steg” 
för intagna

Kriminalvården omvand-
lar samtliga platser i 
missbruksprogrammet 

”12 steg” till normalplatser. Totalt 
handlar det om cirka 170 platser 
på fyra anstalter. 

Enligt Kriminalvården har 
programmet fungerat bra, men 
det är allt för tidskrävande. I 
stället för ”12 steg” ska Kriminal-
vården nu satsa på basprogram-
met Krimfokus, som bygger på 
kognitiv beteendeterapi (KBT). 
Tanken är att fler intagna därmed 
ska kunna få del av missbruksbe-
handlingen.

l  Att inhämta klientens inställning till ett överklagande är av särskild betydelse för försvarare, eftersom oklarheter 
riskerar att leda till rättsförlust av allvarligt slag.

l  Var tydlig med att klienten måste hålla dig som försvarare underrättad om adressbyten och ändrade kontaktupp-
gifter och varför detta är viktigt.

l  Red ut frågan om uppdraget för klienten även innefattar befogenhet att överklaga tingsrättens dom i ett tidigt 
skede och i vart fall senast i samband med huvudförhandlingen i tingsrätten.

TIPS FÖR ATT UNDVIKA INSTÄLLDA FÖRHANDLINGAR

Organiserad brottslighet: 
rekord i frihetsberövade

Åklagarmyndigheten la 
2020 ner mycket tid och 
rekordmånga frihetsbe-

rövades i det myndighetsgemen-
samma arbetet mot organiserad 
brottslighet. Det visar myndighe-
ternas redovisning till regeringen. 
Under året meddelades tings-
rättsdomar mot 271 åtalade och 
140 dömdes till fängelse i totalt 
341 år. Arbetet under det andra 
halvåret präglades, enligt redo-
visningen, till stor del av att polis 
och åklagare fick möjlighet att 
ta del av det franska Encrochat-
materialet.
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Skatteverket kan inte få bevis-
säkring av handlingar som lag-
ras i en molntjänst. Det finner 
Högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD) i ett beslut.

När Skatteverket gör en revision 
hos en skattskyldig, får Skattever
ket under vissa förutsättningar 
söka efter och ta om hand hand
lingar som behövs för revisionen, 
genom bevissäkring enligt skat
teförfarandelagen. Efter att Skat
teverket har gjort en ansökan, är 
det en förvaltningsdomstol som 
fattar beslut om bevissäkring.

Handlingar enligt skatteför
farandelagen avser både fysis
ka och elektroniska handling

ar. Elektroniska handlingar kan 
vara lagrade i en dator i den 
skattskyldiges verksamhetslokal, 
men också i en molntjänst. Det 
innebär att handlingarna lag
ras fysiskt på datorservrar som 
drivs av en tjänsteleverantör och 
att den som använder tjänsten 
får tillgång till handlingarna via 
internet.

Enligt HFD:s beslut, som kom 
i slutet av april, finns det dock 
inget lagstöd för att bevilja be
vissäkring av handlingar som är 
lagrade i en molntjänst.

I det aktuella målet besluta
de Skatteverket om revision hos 
en skattskyldig. Skatteverket an
sökte om att få söka efter och 

omhänderta handlingar i den 
skattskyldiges verksamhetsut
rymmen som var knutna dels till 
en angiven epostadress, dels till 
en digital handelsplats. Det var 
alltså handlingar som lagrades i 
molntjänster.

HFD konstaterar i sitt beslut 
att bevissäkring kräver lagstöd 
enligt regeringsformen 2 kap. 
6 och 20 §§ och att det saknas 
bestämmelser om bevissäkring 
i form av eftersökande och om
händertagande av handlingar 
som är lagrade i molntjänster. 
Ansökan om bevissäkring av 
handlingar i molntjänster kan 
därmed inte bifallas. 

HFD:s beslut i mål nr 655-20

Bevissäkring av handlingar 
i molnet saknar lagstöd

Kritik mot förlängd covidlag
Regeringen vill förlänga den 
tillfälliga pandemilagen. Men 
förslaget får kritik från såväl 
JO som Advokatsamfundet. 

Regeringen föreslår att både la
gen (2021:4) om särskilda be
gränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen co
vid19 (covid19lagen) och la
gen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serve
ringsställen ska fortsätta att 
gälla till utgången av januari 
2022. Förslaget har fått stöd från 
många håll, men också kritik. 

ChefsJO Elisabeth Rynning 
påpekar i sitt remissvar att la
garna innebär en långtgående 
överflyttning av makt från riks
dagen till regeringen, och att de 
dessutom möjliggör ingripan
de begränsningar av grundlags
skyddade fri och rättigheter. 
Hon skriver vidare att det vid en 
lagreglering av det här slaget är 
”särskilt viktigt att den demokra
tiska processen respekteras och 
att enbart åtgärder som bedöms 
absolut nödvändiga utifrån aktu

ella förhållanden kommer i fråga. 
Min uppfattning är att det på be
fintligt underlag inte går att be
döma förslagens rimlighet och 
att det krävs ytterligare övervä
ganden inom ramen för det fort
satta lagstiftningsarbetet”.

Även Advokatsamfundet ef
terlyser i sitt remissvar ”en 
uppdaterad behovs och konse
kvensanalys beträffande hur en
skilda, företag och andra verk
samhetsutövare påverkas” av 
förslagen.

Chefs-JO Elisabeth Rynning påpekar i sitt remissvar att lagarna innebär en 
långtgående överflyttning av makt från riksdagen till regeringen och att de 
dessutom möjliggör ingripande begränsningar av grundlagsskyddade fri- 
och rättigheter.

Snabbare lagföring 
nu i Kronoberg

Arbetssättet Snab-
bare lagföring tilläm-
pas sedan årsskiftet i 

flera polisområden, bland annat 
Kalmar-Kronoberg. Snabbare 
lagföring omfattar vanliga brott 
som ger högst tre års fängelse, 
till exempel rattfylleri, olovlig kör-
ning, narkotikabrott och stöld, när 
den misstänkte är över 18 år. Ar-
betssättet innebär att polisen gör 
klart utredningen redan på plat-
sen för brottet. Den misstänkta 
personen får sedan antingen en 
tid för domstolsförhandling eller 
en fullmakt med ett bötesbelopp 
som sedan fastställs av åklagare. 
Från 2020 använder hela polis-
region Stockholm arbetssättet, 
och nu sprids det alltså vidare i 
landet. 
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Hot och ofredanden 
drabbar muslimer

Hot och ofredanden är 
de vanligaste brotten vid 
islamofobiska hatbrott, 

men även hets mot folkgrupp via 
sociala medier, visar en under-
sökning genomförd av Brottsföre-
byggande rådet, Brå. Hatbrotten 
inträffar överallt och drabbar 
muslimer oavsett ursprung och 
religiös tillhörighet. Risken att 
utsättas ökar dock för personer 
som bär olika former av religiös 
klädsel på allmän plats eller är 
synliga i mediala sammanhang. 

Brå: Islamofobiska hatbrott

Brottsoffer vill 
kommunicera digitalt

Brottsoffer som ansöker 
om brottsskadeersätt-
ning från Brottsof-

fermyndigheten gör det gärna 
digitalt, visar en sammanställning 
av Brottsoffermyndigheten. Det 
digitala alternativet används av 
över hälften av dem som ansöker 
om ersättning. 

I juni 2020 började myndighe-
ten skicka digital post till den 
som sökt brottsskadeersättning 
via tjänsten Mina meddelanden. 
Från och med januari i år är det 
också möjligt att begära och få 
in handlingar digitalt via tjänsten 
Mina sidor.
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Amnesty International har 
publicerat sin årliga rapport om 
dödsstraffet i världen. 

I rapporten Death sentences 
and executions 2020 konstaterar 
Amnesty att antalet bekräftade 
avrättningar under 2020 är det 
lägsta på minst ett decennium.

Enligt rapporten är huvudskä
let till minskningen framför allt 
att det har skett färre avrättning
ar i länder som brukar avrätta 
många personer, även om en viss 
del av minskningen berodde på 
uppehåll med avrättningar på 
grund av pandemin. 

Amnesty skriver att restrik

tioner i samband med pandemin 
har påverkat tillgången till juri
disk rådgivning och rätten till 
en rättvis rättegång i flera län
der. Det gäller till exempel USA, 
där försvarsadvokater rapporte
rar att de inte har kunnat utföra 
avgörande utredningsåtgärder 
eller träffa sina klienter fysiskt.

– Att fortsätta med avrättning
ar mitt under en pandemi vi
sar än mer på den inneboende 
grymheten i straffet. Att kämpa 
mot ett dödstraff är svårt redan 
under vanliga omständighe
ter, men pandemin innebar att 
många människor som väntade 
på att avrättas inte kunde få till

gång till personlig juridisk råd
givning, säger Amnestys inter
nationella generalsekreterare 
Agnès Callamard i ett press
meddelande.

i egypten tredubblades antalet av
rättningar. I USA återupptog 
Trumpadministrationen de fe
derala avrättningarna efter 17 år 
och avrättade 13 dödsdömda un
der president Trumps sista sex 
månader vid makten. Efterträda
ren Joe Biden har förklarat att 
han avser att avskaffa det federa
la dödsstraffet och att verka för 
att det ersätts med livstids fäng
else även på delstatsnivå.

Coronapandemin hindrar 
dödsdömda att få advokathjälp

Ny norsk advokatlag skjuts upp
Förslaget till ny advokatlag 
skulle innebära stora för-
ändringar för advokatkåren i 
Norge. Men regeringen lade 
inte fram sin proposition i tid.

Redan i mars 2015 lämnade den 
norska advokatlagutredningen 
sitt förslag till ny advokatlag till 
regeringen. Justitiedepartemen
tet har aviserat stora förändring
ar bland annat i tillsynen över 
advokaterna och disciplinverk
samheten.

För att behandlas under den 
arbetsperiod som pågår, skulle 
propositionen ha lagts fram för 
Stortinget senast den 10 april. 
Men regeringen lämnade inte 
någon proposition. Enligt de
partementet kom nya synpunk
ter in på ett sent stadium, och 
regeringen vill kalla norska Ad
vokatforeningen till möte för att 
diskutera frågorna.

justitiedepartementet väntas bland 
annat föreslå:

l  Advokaternas tystnadsplikt 
regleras i lag.

l  Advokaternas rådgivnings-
monopol upphävs, och envar ska 
kunna erbjuda rättsligt bistånd.

l  Advokatutbildningen utvid
gas till att motsvara en termins 
heltidsstudier.

l  Det invecklade tillsyns- och 
disciplinförfarandet ändras. Da
gens tvåinstanssystem med Ad
vokatforeningens regionala dis
ciplinkommittéer och centrala 
disciplinnämnd försvinner och 
ersätts med ett nytt tillsynsor
gan: Advokatnämnden, som får 
ett sekretariat placerat hos Ad

vokatforeningen där jurister ska 
upprätta beslutsförslag. Advo
katnämnden övertar också upp
gifterna från dagens Advokatli
censnämnd, och myndigheten 
Tillsynsrådet för advokatverk
samhet ersätts med ett nytt or
gan, Advokattillsynen. Straff
avgifter på upp till 1,1 miljoner 
norska kronor införs.

advokatforeningen hoppas att Stor
tinget ändå kan behandla lagför
slaget före sommaren.

Källa: advokatbladet.no

IBAHRI fördömer 
domar i Hongkong

International Bar As-
sociations människo-
rättsinstitut IBAHRI för-

dömer domar mot två advokater 
i Hongkong. Martin Lee, QC, har 
varit ordförande i Hong Kong Bar 
Association och ledamot av 
Hongkongs lagstiftande för-
samling. Han grundade Demo-
kratiska partiet i Hongkong. Dr 
Margaret Ng har varit parla-
mentsledamot. Lee och Ng fick 
IBA:s människorättspris 2019. 
Den 1 april i år dömdes de och 
sju andra demokratiaktivister i 
Hongkong för fredliga demonstra-
tioner. Lee och Ng fick villkorliga 
domar på 11 respektive 12 måna-
ders fängelse.
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60 norska tingsrätter 
har blivit 23

Efter en lång process 
har en stor reform av 
domstolarna i första 

instans genomförts i Norge. Den 
26 april ersattes de 60 tingsrätter 
som har funnits med 23 nya tings-
rätter. Två tredjedelar av tingsrät-
terna lades alltså ned – men i en-
lighet med norsk regionalpolitik 
finns alla tingsställen ändå kvar, 
på samma platser som tidigare.

– Målet är att stärka domstols-
utbudet i hela landet, samtidigt 
som domstolen ska fortsätta att 
vara förlagd där den är i dag, sa 
Norges justitie- och beredskaps-
minister Monica Mæland.

Källa: advokatbladet.no

Försvarararvode för 
tidiga åklagarkontakter

Det brittiska justitiede-
partementet föreslår 
att försvarsadvokater i 

England ska få statligt arvode för 
arbete med frivilliga samarbets-
kontakter mellan den misstänkte 
å ena sidan och polis och åklaga-
re å den andra. Sådana kontakter, 
pre-charge engagements, sker på 
ett tidigt stadium i förundersök-
ningen, efter det första polisför-
höret men innan åtal har väckts. 
Pre-charge engagements kan 
bidra till att åtalet läggs ned eller 
får mindre omfattning.

Källa: The Law Society Gazette

AMNESTY INTERNATIONAL:

Norska Stortinget hade behövt regeringens proposition om ny advokatlag 
senast den 10 april för att behandla den före sommaruppehållet. Nu hoppas 
Advokatforeningen att regeringen ska ansöka om undantag från tidsfristen.



••  Molnbaserat administrativt system för advokater/juristerMolnbaserat administrativt system för advokater/jurister

••  Tid- och projektrapportering för ekonomer/konsulter m flTid- och projektrapportering för ekonomer/konsulter m fl

••  Appar för iOS och AndroidAppar för iOS och Android
••  StämpelklockaStämpelklocka
••  Statistik/rapporterStatistik/rapporter

••  FaktureringFakturering
••  RegisterRegister
••  Körjournaler mmKörjournaler mm

www.timeapp.se info@timeapp.se

••  Integration och fakturering till flera ekonomi- och lönesystemIntegration och fakturering till flera ekonomi- och lönesystem

TimeTimeApp App AdvokatAdvokat

TimeTimeApp App AffärsystemAffärsystem



14 ADVOKATEN NR 4 • 2021

REPORTAGE

Arbetet med jämställdhet och mångfald måste pågå
ständigt, menade deltagarna vid Rakelkonferensen.
Sveriges Radios vd Cilla Benkö var inledande talare.

TEXT: TOM KNUTSON

Den 26 april hölls nätverket Hildas 
Rakelkonferens, den femtonde i ord
ningen. Konferensen livesändes via 

Zoom från Advokatsamfundets hus i Stock
holm och följdes av cirka 250 deltagare. Un
gefär lika många som brukar delta på Rakel
konferenserna på Grand Hôtel.

Advokatsamfundets generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander inledde konferensen 
och redovisade också statistik över könsför
delningen vid landets advokatbyråer och hur 
den har förändrats från det att Hilda star
tades 2006 till i dag. Andelen kvinnor har 

ökat inom alla juristkategorier på byråerna, 
konstaterade hon, men det finns fortfarande 
saker kvar att göra.

Inledande talare vid konferensen var Sve
riges Radios vd Cilla Benkö, som samtalade 
med Mia Edwall Insulander under rubriken 
”Så leder hon Sveriges Radio in i framtiden”. 
Cilla Benkö, vars företag för ett par år se
dan utsågs till Sveriges mest jämställda ar
betsplats, fastslog direkt i samtalet att hon 
inte vill ses som kvinnlig chef – hon är Cilla 
Benkö som är chef. Samtalet kom sedan att 
handla om vikten av att som ledare och chef 
känna sig själv och att göra egna priorite
ringar kring karriären och livets andra delar.

PERSONLIGA LEDARSKAPET
Cilla Benkö, som är vd för Sveriges Radio 
sedan 2012, poängterade att chefskap är en 
titel på ett papper, medan ledarskap förtjä
nas. Benkö betonade att hon tror på det per
sonliga ledarskapet.

– Var den du är, gör inte om dig, uppma
nade Cilla Benkö, som underströk att som 
ledare måste man känna sig själv, vara själv
reflekterande och ha kunskap om både sina 
goda och dåliga sidor. Benkö sa att hon har 

ett intensivt temperament och kan uppfat
tas som krävande och tuff. Samtidigt är hon 
tydlig och bra på att få med sig människor i 
sin omgivning. Som sämst fungerar hon när 
hon är trött efter att ha sovit dåligt.

Bra chefsegenskaper, enligt Benkö, är att 
man gillar att arbeta med människor, kan 
glädjas åt andras framgång, är nyfiken och 
tydlig. Numer arbetar hon på en strategisk 
nivå, inte en operativ. Hennes uppgift är att 
peka ut riktningen för framtiden.

– Men inte att fixa hur det ska gå till.

BEREDD ATT FÖRSAKA
Cilla Benkö sa att hon aldrig har karriärpla
nerat eller gjort taktiska byten. I stället har 
hon gått på passion och tagit vara på de er
bjudanden som hon fått.

Digital 
Rakelkonferens
lockade många 

deltagare

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander inledde konferensen. FO
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Cilla Benkö inledde sin yrkesgärning inom 
sportjournalistiken. Under större delen av 
sin karriär har hon arbetat på SR. Så små
ningom fick hon ett erbjudande om att bli 
arbetsledare. Med tiden har arbetsuppgifter
na blivit allt mer krävande. Att vara vd för 
Sveriges Radio, liksom att vara chef för Ekot, 
som Benkö varit tidigare, ställer mycket sto
ra krav på engagemang och tillgänglighet. 
Hon betonade vikten av att vara medveten 
om det personliga valet som måste göras. Att 

man medvetet bestämmer sig för hur mycket 
kraft man vill lägga på arbetet. 

– Olika jobb kräver olika mycket. Om man 
vill nå vissa tvingas man försaka annat. Som 
vd har jag valt bort vissa saker, som jag med
vetet försakat, sa Cilla Benkö. 

Benkös familj har även haft hjälp med 
städning och hämtning på dagis för att få 
livspusslet att gå ihop.

MER ÄN SIFFROR
Sveriges Radio är en stor koncern med cirka 
2 000 anställda och ett stort antal arbetsplat
ser. Enligt Benkö har företaget kommit långt 
i jämställdhetsarbetet. Benkö varnade för att 
det kan bli alltför förenklat om man bara ser 
till procenttal och andel kvinnor och män på 
en arbetsplats. Jämställdhetsarbete handlar 

om mer än det. På Sveriges Radio uppma
nas både mammor och pappor att ta ut lång 
föräldraledighet. 

Cilla Benkö beskrev även en utvecklad stra
tegi för chefsutveckling inom Sveriges Radio. 
Och hon förklarade att företaget är tydligt 
med vilka krav som ställs på medarbetarna. 
Hon underströk även betydelsen av en bra 
dia log, gott ledarskap och sund företagskultur. 

Benkö underströk att det inte är bra om 
alla anställda har för likartad bakgrund och 
likartat synsätt. Benkö betonade att det är 
viktigt att Sveriges Radios medarbetare har 
olika erfarenheter och olika kompetenser 
för att företaget ska kunna vara hela Sveri
ges Sveriges Radio och i det ligger att kun
na granska och skildra samhällsutvecklingen 
från olika perspektiv. ¶ » 

Inledande talare vid konferensen 
var Sveriges Radios vd Cilla Benkö, 

som samtalade med Mia Edwall 
Insulander under rubriken ”Så leder 

hon Sveriges Radio in i framtiden”.

REPORTAGE
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Uppropet #medvilkenrätt har lett till ökad 
öppenhet och transparens i advokat- och 
juristvärlden. Men för att komma framåt 
måste vi fortsätta att praktiskt göra jäm-
ställdhet och bryta rådande normer, me-
nade deltagarna i paneldebatten om arbetet 
efter uppropet #medvilkenrätt. 

”Hur ser branschen ut idag? Vad har hänt 
efter #medvilkenrätt och vad finns kvar att 
göra?”. Det var rubriken på Rakelkonferen
sens panelsamtal med fyra tongivande kvin
nor: doktoranden Tove Lindgren, advokat 
Madeleine Varnäs, advokat Tone MyhreJen
sen och domaren Maria Eka. 

Moderatorn EvaMaj Müh
lenbock inledde med att reka
pitulera händelserna i novem
ber 2017, då #medvilkenrätt 
exploderade i rättsväsendet. 
Hon konstaterade att Advo
katsamfundet agerade snabbt 
och frågade sedan deltagarna 
om hur de i dag såg på skeen
det och uppropet. 

Tove Lindgren beskrev hela 
#metoo, där #medvilkenrätt 
ingick, som en störtvåg som 
svepte över alla branscher i 
samhället. Tove var själv med i 
den Facebookgrupp som ledde 
fram till uppropet och fick uppleva hur alla 
i branschen plötsligt talade om jämställdhet 
och sexuella trakasserier. 

Madeleine Varnäs ingår i den referens
grupp med uppgift att ge Advokatsamfun
dets styrelse stöd i frågorna, som bildades 
vid en hearing på samfundet under 2018. Hon 
pekade på att utbildning och information är 
helt avgörande för att lyckas nå fram i jäm
ställdhetsarbetet. Madeleine Varnäs konsta
terade att gruppen lämnat förslag till flera 
konkreta åtgärder, och att flera genomförts 
eller är på gång. 

Tone MyhreJensen mindes mycket väl 
hur uppropet och hennes egna reaktioner 
på det, förvandlade kvällens mysiga sago
läsning för fyraåringen till funderingar om 
hur hon själv, som byråledare, skulle agera 

för att kunna göra skillnad. Hon underteck
nade snabbt uppropet och förmedlade detta 
till alla medarbetare för att visa sitt stöd och 
firmans inställning. En avgörande faktor för 
att verkligen göra frågan brännande i bran
schen var dock kundernas reaktioner.

– Våra kunder reagerade snabbt och ville 
veta vad vi gör på området och hur vi arbe
tar för att öka jämställdhet och inkludering 
på CQ , berättade hon och konstaterade att 
jämställdhet därmed blev en mer tydlig af
färsfråga i branschen.

Även på domstolarna satte #medvilken
rätt rejäla spår. 

– Det här blev verkligen en 
väckarklocka även för hela 
domstolsväsendet. Alla tog det 
på väldigt stort allvar, sa Ma
ria Eka, som konstaterade att 
uppropet och berättelserna 
visat att domstolarna inte var 
fredade från sexuella trakasse
rier och jämställdhetsproblem. 

MÅSTE BRYTA NORMER
Så, tre och ett halvt år efter 
#medvilkenrätt; var står vi nu? 
Enigheten i panelen var stor 
om att arbetet inte är färdigt, 
utan måste pågå hela tiden. 

– Frågorna har fått ökad upp
märksamhet och det har blivit lättare att säga 
ifrån. Samtidigt är jag övertygad om att det 
finns ett stort mörkertal, och nya generatio
ner måste hela tiden få med sig styrkan att 
reagera, sa Maria Eka. 

Hon fick medhåll av Tone MyhreJensen.
– Med uppropet gick något dåligt sönder. 

Nu gäller det att hitta personer i varje orga
nisation som kan visa vägen framåt, sa hon 
och fortsatte:

– Jämställdhet är inget projekt med start 
och mål, utan det handlar om hur vi är mot 
varandra i vardagen, det handlar om att för
ändra kultur och beteenden.

Tove Lindgren var inne på samma spår.
– Det är inte möjligt att bryta tystnaden 

en gång för alla. Vi måste fortsätta att bry
ta mot normer som funnits under en lång 
tid. Vi måste fortsätta att göra jämställdhet, 
sa hon. 

Panelen fick också in en fråga från en 
deltagare om vilket ansvar arbetsgivare har 
för att motverka kränkningar och bristande 
jämställdhet. Tone MyhreJensen svarade att 
det naturligtvis vilar ett jättestort ansvar där. 
Madeleine Varnäs ansåg dock att många ar
betsgivare brister i att ta det ansvaret. 

– Fortfarande ses detta i stor utsträckning 
som en privat fråga. Men arbetsgivaren har 
ett ansvar inte bara för att hantera saker som 
uppstår, utan också att förebygga, sa hon. 

EvaMaj Mühlenbock avslutade samta
let med att konstatera att jämställdhet och 
mångfald är en gemensam framtidsfråga för 
alla advokatbyråer, en fråga som vi måste 
fortsätta att arbeta med. 

– Jag och många med mig vill fortsätta 
att känna både glädje och stolthet över mitt 
yrke, och jag vill att advokatyrket ska lysa 
som en stjärna över inte minst unga juris
ter, sa hon. 

 Ulrika Öster

» Tystnaden kan inte 
brytas en gång för alla

Advokat Eva-Maj Mühlenbock, vice ordförande i 
Advokatsamfundet och ansvarig för styrelsens 
jämställdhetsarbete.

Madeleine Varnäs, advokat 
vid A1 Advokater.

Tove Lindgren, doktorand vid Stockholms univer-
sitet och tidigare verksam vid advokatbyrå.

ledde diskussionen om #medvilkenrätt. I panelen fanns, , 
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Tone Myhre-Jensen, advokat 
och managing partner på 

advokatfirman Cederquist, 
och Maria Eka, chefsrådman 

vid Förvaltningsrätten 
i Stockholm, var två av de 

tongivande kvinnorna 
i paneldiskussionen 

om #medvilkenrätt vid 
årets Rakelkonferens.
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Advokat Leif Ljungholm vid 
entrén till Grand Hotel i Lund.
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Ordförandeposter intresserar honom – oavsett om det handlat 
om elevrådet i skolan eller Advokatsamfundet. Vid 76 års ålder 
är advokat Leif Ljungholm välrenommerad inom affärsjuridiken 

samt vice ordförande i samfundets disciplinnämnd, 
vars existensberättigande nu ifrågasätts.

TEXT: ULF STORM

V åren har svårt att bestämma sig för att 
stanna i den gamla stiftsstaden Lund 
och växlar snabbt mellan snålblåst, 

vindstilla, sol, regn och moln. Leif Ljung
holm, däremot, tvekar inte. Han har varit 
staden trogen sedan 1967.

Han tar emot på Grand Hotel där han ge
nom åren haft ett otal klientmöten. Den so
bra miljön med generöst tilltagna ytor, tak
höjd och långa avstånd mellan lunchborden i 
bistro Gambrinus är extra lämplig just i dag, 
när luftighet och avstånd rekommenderas i 
mellanmänskliga kontakter, menar advokat 
Ljungholm.

Iklädd jeans, polotröja och bruna boots 
gör han ett okomplicerat och avslappnat in
tryck vid vår armbågshälsning i receptionen. 
Men hans många uppdrag genom åren är 
långt ifrån okomplicerade. Bland annat val
des han för drygt tio år sedan till styrelseord
förande i HQ AB med uppdrag att utreda de 
händelser och förhållanden som gjorde att 
Finansinspektionen drog in alla tillstånd för 
HQ Bank. Han har också haft uppmärksam
made konkursförvaltaruppdrag bland annat 
för Nyckeln Holding AB, Malmö Aviation AB 
och tidningen Arbetet.

KÄRLEK TILL STADEN
Vi visas till ett fönsterbord med utsikt över 
Bantorget och Leif Ljungholm beställer en 
öl med samma namn som bistron till dagens 
fisk. Han förklarar sin kärlek till staden, som 
han aldrig lämnat sedan han började studera 
vid Juridicum i slutet av 1960talet.

– Vi flyttade så mycket när jag var barn. Så 
det är säkert en del av förklaringen till att jag 
inte velat flytta som vuxen. Pappa var lands
fiskal, vilket på den tiden innebar att vara 
polischef, åklagare och kronofogde samti
digt. Ville man göra karriär så gällde det att 
byta ort ibland, så det gjorde vi: Falkenberg, 
Halmstad, Laholm, Nässjö, Eksjö …

Leif Ljungholm växte upp som ensambarn 
i det han beskriver som ett typiskt medel
klasshem; det på den tiden vanliga scenari
ot med en pappa som gjorde karriär och en 
mamma som växlade hemmafrurollen med 
butiksjobb. Förutom de ständiga uppbrotten 
var uppväxten harmonisk.

Den fiktive försvarsadvokaten Perry Ma
son i svartvita tvbilder fick den unge Leif 
Ljungholm att intressera sig för yrket.

– Men jag förstod ju ganska snart att Perry 
Mason inte hade så mycket med verkligheten 

att göra. Däremot tror jag att jag alltid har 
haft ett rättspatos och att det var detta som 
ledde mig in på juridiken.

HJÄLPANDE ROLLER
Leif Ljungholm berättar att han tidigt drogs 
till roller där han fick hjälpa och företräda 
andra, till exempel som elevrådsordförande 
vid gymnasiet i Nässjö.

Efter juris kandidatexamen i Lund och 
tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt er
bjöds Leif Ljungholm en tjänst som biträ
dande jurist vid Advokatfirman Lundius och 
Laurin. Han poängterar att såväl tingstjänst
göringen som de första yrkesaktiva åren som 
allmänpraktiserande advokat gav honom en 
viktig förståelse för rättssystemet och advo
katens olika områden.

– Många unga jurister i dag går ju direkt in 
på en specialisering. Enligt min erfarenhet kan 
det bli en nackdel i den fortsatta karriären. 

Bäst är att först skaffa sig juridisk bredd 
och sedan hitta sin specialitet, menar Leif 
Ljungholm. Själv prövade han bland annat 
på familjerätt under sina första år i yrket.

– Det var slitsamt. Problemet var att jag 
tog med mig fallen hem.

Tänker ännu 
inte släppa taget

ADVOKAT LEIF LJUNGHOLM, 76:
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» Utanför vårt lunchbords panoramaföns
ter pågår byggarbeten för Grands komman
de uteservering. Frågan om advokat Ljung
holms eventuella känslighet i samband med 
familjerättsmålen dränks nästan av ett envist 
borrljud. Han uppfattar den ändå.

– Känslig vet jag inte. Det var mer att jag 
blev förbannad. Hur två människor som äls
kat varandra kan övergå till att drivas av hat 
och hämnd. Men jag beundrar verkligen de 
advokater som håller på med familjerätt.

FASCINERAD AV EKONOMI
Leif Ljungholm drogs mer och 
mer mot affärsjuridiken.

– Det är ju inte så att affärsjuri
diken är befriad från stress men 
det är på en annan nivå än det 
jag upplevde inom familjerät
ten. Dessutom har jag alltid varit 
fascinerad av ekonomi: resultat 
och balansräkningar. Jag blev ti
digt förordnad som konkursför
valtare av Lunds tingsrätt.

Under det senaste pandemis
ka året har Leif Ljungholm tagit 
det ganska lugnt med uppdra
gen, berättar han.

– Det är svårt att agera som 
advokat när man inte kan träffa klienterna 
personligen, så jag har minimerat antalet 
uppdrag och möten.

Nu under våren väntar dock ett 30tal bo
lagsstämmor, där Leif Ljungholm represente
rar amerikanska fondförvaltare. Och det var 
inte så länge sedan han processade i domstol.

– Det var ett stort mål som pågick 2017 till 
2020 med två omfattande huvudförhandling
ar i Malmö tingsrätt respektive hovrätt. Det 
handlade om fejkade anbud i en stor bostads
rättsförening. Min plädering som försvarare 
handlade mest om påföljden.

KITTLANDE UPPDRAG
Processandet tar på krafterna, konstaterar 
Leif Ljungholm.

– Aldrig mer, säger jag efter varje gång. 
Det brukar min fru notera. Sedan efter nå
gon vecka eller så är jag sugen igen. Men nu
förtiden tackar jag bara ja till uppdrag som 
på något sätt känns lite extra kittlande.

Hustrun Annika Boström är också advo
kat samt partner i Ljungholm & Boström Ad
vokater AB.

Att han fortfarande arbetar drygt tio år 
efter den vanliga pensionsåldern förkla
rar han med att ”det fortfarande är kul och 
jag blir smickrad när någon ber om min 
hjälp”.

Ombedd att titta i backspegeln på sin långa 
karriär nämner Leif Ljungholm uppdraget 
som konkursförvaltare för Nyckeln Holding 
AB, som pågick under nästan hela 1990talet.

– Det var den största konkursen sedan 
Kreugerkraschen. Finansbolaget innefatta

de bland annat ett flygbolag och 
flera dotterbolag utomlands. 
Min roll blev närmast att vara 
företagsledare: förhandla, sälja, 
rekonstruera.

En dagsaktuell fråga till en ex
pert på området blir oundviklig 
när vi förflyttar oss mellan res
taurangborden, genom recep
tionen och in till sköna fåtöljer 
i den minst lika luftiga Piraten
foajén för kaffe: Blir det en ex
plosion av konkurser nu i pan
demins spår?

– Jag tror vi reder upp det här 
i Sverige, inte minst tack vare 
statligt stöd. Det var en del kon
kurser för ett år sedan då pan

demin bröt ut. Men det jag har sett var att 
många företag som gick i konkurs då skyll
de på corona, de skulle ha gått omkull ändå.

FORTSATT FLYGANDE
Rekonstruktionen av flygbolaget Malmö Avi
ation AB som pågick 1993 till 1996 är något 
av det som Leif Ljungholm är mest stolt över 
i sin karriär. Han begärde koncession och 
konkursboet fick fortsätta att flyga.

Rekonstruktionen lyckades; verksamhe
ten och personalen kunde vara kvar i det 
som sedan blev flygbolaget BRA. Det finns 
fler efterföljande kapitel i den historien. Leif 
Ljungholm är dock nöjd över sin insats så 
långt den sträckte sig.

Hans meritlista är lång inom konkursför
valtning, rekonstruktioner, försvarare i eko
brottmål och uppdrag som skiljeman i tvis
ter. 

– Jag är en god lyssnare och anses duktig 
på förlikningar. I tvister handlar det mycket 
om att vara lösningsfokuserad här och nu, 
inte gräva så mycket i vem som gjorde fel 
och när.

En annan lista med ansenlig längd är den 
över förtroendeuppdrag, bland annat det 
som ordförande för Sveriges advokatsam
fund åren 1996 till 1999.

– Internationellt är detta ett mycket stort 
uppdrag och på ett rent personligt plan gav 
det mig många utländska vänner som jag 
fortfarande har kontakt med.

Professionellt är det internationella per
spektivet viktigt, menar Leif Ljungholm och 
tar ett exempel:

– Just nu pågår en utredning angående fö
retagsrekonstruktioner inom den internatio
nella insolvensrätten. Det är ett direkt resul
tat av samarbete över gränserna.

FÅR MYCKET TILLBAKA
Sitt engagemang i många förtroendeuppdrag 
genom åren parallellt med ett hektiskt yrkes
liv förklarar Leif Ljungholm med att ”upp
dragen ger så mycket tillbaka. Många intres
santa diskussioner och fördjupningar med 
kunniga människor”.

Vi konstaterar att det utlovade regnet 
ser ut att dröja och bestämmer oss för att 
tömma kaffekopparna och ta en promenad 
i lärdomsstaden. Kanske har magnolian vid 
universitet börjat blomma, misstänker Leif 
Ljungholm.

Familj: Hustru Annika Boström, advokat. Tre 
barn i tidigare äktenskap: Helen, läkare, Andre-
as, jurist på Raoul Wallenberg-institutet, Oskar, 
 bolagsjurist. Åtta barnbarn.
Kör: Till vardags Porsche Cayenne och Mini 
 Cooper. På racerbanor Porsche 992 Turbo S.
Språk: Engelska, danska, svenska.

Fritidsintressen: Motorsport, opera, har också 
en bakgrund som maratonlöpare.
Favoritplats: London.
Favoritapp: WhatsApp, som vi använder för 
 konversationer inom familjen.
Läser just nu: Sara Danius postumt utgivna 
 Sidenkatedralen.

PERSONLIGT: LEIF LJUNGHOLM

DET ÄR SVÅRT 
ATT AGERA 

SOM ADVOKAT 
NÄR MAN INTE 
KAN TRÄFFA 
KLIENTERNA 

PERSONLIGEN, 
SÅ JAG HAR 

MINIMERAT AN- 
TALET UPPDRAG 

OCH MÖTEN.

Efter juris kandidatexamen i Lund och tingstjänstgöring                                 vid Malmö tingsrätt erbjöds Leif Ljungholm en tjänst som biträdande jurist vid Advokatfirman Lundius och Laurin i Lund. Han har sedan dess blivit staden trogen.
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På Klostergatan stannar han 
och pekar upp mot en sliten fa
sad.

– Där uppe fanns Advokatfir
man Lundius och Laurin där jag 
började arbeta 1974. Fyra år se
nare var jag delägare och fick 
med mitt efternamn i firma
namnet.

Vi vandrar vidare mot uni
versitet och kommer in på Leif 
Ljungholms i högsta grad aktu
ella förtroendeuppdrag. 

Sedan 2010 är han ledamot av 
samfundets disciplinnämnd, se
dan 2017 dess vice ordförande. 
De så kallade gangsteradvoka
terna har föranlett en hel del 
extra sammanträden i nämn
den, främst digitalt, under den 
senaste tiden. Samtidigt som 
politiska röster, främst sverigedemokratis
ka, höjts i samma anda som kammaråklagare 
Daniel Larsons debattartikel i Dagens Juri
dik i höstas, nämligen, kortfattat: Lägg ner 
disciplinnämnden i samfundets regi, låt inte 
advokater granska sig själva.

Detta är ett resonemang som haltar be
tänkligt, menar Leif Ljungholm:

– För det första så har vi tre 
offentliga ledamöter i disciplin
nämnden, de är inte advokater. 
Och för det andra så handlar 
den prövning vi gör endast om 
huruvida en advokat har åsido
satt god advokatsed. Men är det 
som skett ett brott enligt brotts
balken så ska förundersökning 
inledas och eventuellt åtal väck
as på sedvanligt vis. 

OBEROENDET HOTAS
Att frånta samfundet ansvaret 
för disciplinnämnden, och till 
exempel ha ett statligt organ 
för ändamålet, skulle dessutom 
hota advokatkårens oberoende 
ställning i samhället, menar Leif 
Ljungholm.

Vi är framme vid universite
tet, som också innehåller Raoul Wallenberg
institutet där Leif Ljungholm suttit tolv år i 
styrelsen.

– Det finns ju mer aggressiva organisatio
ner för mänskliga rättigheter. De behövs ock
så. Men för mig är det viktigt att arbeta med 
kunskap och utbildning i syfte att åstadkom
ma förändring och kämpa för oberoende ad

vokater, åklagare och domare runt om i värl
den. Precis som institutet gör.

Han tonar ner sin egen roll i institutet nå
got och säger att ”det var ju bara ett styrel
seuppdrag, jag var inte styrelseordförande”. 
Likväl ett engagemang utanför affärsjuridi
kens område.

Drivkraften och energin kommer från 
ett aldrig sinande rättspatos, förklarar Leif 
Ljungholm sin framfart genom livet. Möjli
gen gäller detta inte farten på racerbanan 
Nürburgring där han stundtals far fram i sin 
Porsche 992 Turbo S med 650 hästkrafter. 

Motorsport känns kanske inte som det 
självklara svaret på frågan om fritidsintres
sen från en 76årig advokat. Men på något 
sätt går bilden ändå ihop. Utan gasen i bot
ten hade meritlistorna aldrig kunnat bli så 
långa. Och ännu tänker han inte släppa ta
get, vare sig om ratten, affärsjuridiken eller 
samfundets disciplinärenden.

När det gäller magnolian var Leif Ljung
holm dock lite för optimistisk. På platsen vid 
universitetet där studentsångarna ska sjunga 
in våren väntar magnolian på mer sol innan 
blomningen. Men först ska himlen öppna sig. 
Vi hinner precis skiljas och söka skydd från 
regnet på varsitt håll innan det öser ner. Bra 
tajming på själva skiljeförfarandet. ¶

Efter juris kandidatexamen i Lund och tingstjänstgöring                                 vid Malmö tingsrätt erbjöds Leif Ljungholm en tjänst som biträdande jurist vid Advokatfirman Lundius och Laurin i Lund. Han har sedan dess blivit staden trogen.

FÖR MIG ÄR 
DET VIKTIGT 
ATT ARBETA 

MED KUNSKAP 
OCH UTBILD-
NING I SYFTE 

ATT ÅSTADKOM-
MA FÖRÄNDRING 
OCH KÄMPA FÖR 

OBEROENDE, 
ADVOKATER, 

ÅKLAGARE OCH 
DOMARE RUNT 
OM I VÄRLDEN.
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Demokratin – aldrig en gång för alla vunnen

den 21 april 1917 samlades uppemot 10 000 människor på 
Riksplan framför Riksdagshuset i Stockholm. Svår mat
brist rådde i landet och på olika platser hade hunger
kravaller utbrutit. I riksdagen skulle statsminister Carl 
Swartz informera om livsmedelssituationen. Stämningen 
var spänd, när polismästaren kom ut på riksdagshusets 
trappa. Han blickade ut över folkhavet och höjde sin hö
gra arm för att ge polisstyrkan order om attack – men då 
drog kommissarie Kempe ner armen på sin chef och för
de in honom i riksdagshuset. Det blev inga våldsamheter. 

Kanske var detta ett avgörande ögonblick i Sveriges 
historia, vilket flera skrivit om, bland andra Per T Ohls
son. Om polisen hade gått till attack och demonstranter 
hade dödats kanske en fredlig demokratisering hade för
bytts i en våldsam utveckling av det slag som drabbade 
andra länder.

Vid den här tiden fanns det en påtaglig rädsla för re
volution i Sverige. Samtidigt intensifierades kampen för 
den rösträttsreform som skulle ge kvinnor rösträtt och 
som skulle göra slut på den graderade rösträtten i kom
mun och landstingsval, där en person kunde ha en röst 
och en annan upp till 40 röster. Det blev ingen revolu
tion. Det blev en kompromiss.

den 17 december 1918 fattade riksdagen, efter en bred uppgö
relse, ett principbeslut om att (nästan) allmän och lika 
rösträtt för både kvinnor och män skulle införas. Efter
som riksdagen var urtima – extrainkallad – och endast 
en lagtima – ordinarie – riksdag fick besluta om grund
lagsändringar krävdes nya beslut för att genomföra re
formen. De fattades 1919 och 1921, med mellanliggande 
val 1920, det sista riksdagsvalet som bara män fick delta 
i. I september 1921 fick så kvinnor äntligen rösta i ett 
riksdagsval och när riksdagen återsamlades i januari 1922 
intog de första fem kvinnliga ledamöterna sina platser.

Det demokratiska genombrottet för ett århundrade 
sedan högtidlighåller Sveriges riksdag under hela den 
innevarande mandatperioden. Det är hela Sveriges riks
dag som firar hela Sveriges demokrati och då firar vi 
självklart i hela Sverige. En vandringsutställning turne
rar på alla länsmuseer och i pandemins spår har även en 

turnerande utomhusutställning utvecklats, för att bara 
nämna några av alla aktiviteter. 

I dag är Sverige en stabil demokrati och toppar ofta 
internationella jämförelser av det demokratiska tillstån
det i världen. Nyligen publicerade VDem Institute vid 
Göteborgs universitet sin årliga rankning med Sverige på 
andra plats efter Danmark. Vi har fria och rättvisa val, 
domstolar som dömer oberoende av regering och riks
dag, fria medier, ett livskraftigt civilsamhälle, respekt för 
fri och rättigheter, akademisk frihet – allt kännetecken 
på det som brukar kallas en liberal demokrati. Till detta 
kommer ett viktigt inslag i vår politiska kultur: vi ändrar 
demokratins grundregler endast i brett samförstånd, inte 
med snäva majoriteter. Reformen 1918 är ett tidigt exem
pel på det.

Vi har kommit långt på hundra år, men ett av mina 
budskap under jubileet är att vi inte får ta demokratin 
för given. Den möter hot och utmaningar också i vårt 
land, också i dag. 

GÄSTKRÖNIKA

ANDREAS NORLÉN
Andreas Norlén valdes till riks-
dagens talman 2018 och har innan 
dess varit moderat riksdagsle-
damot och ordförande i konsti-
tutionsutskottet. Andreas Norlén 
är juris doktor och disputerade 
2004 vid Linköpings universitet 
på avhandlingen Oskälighet och 
36 § avtalslagen. Talmannen är 
bland mycket annat ordförande i 
kommittén som leder riksdagens demokratijubileum, vil-
ket man kan läsa mer om på firademokratin.riksdagen.se. I 
sin gästkrönika konstaterar talmannen att advokater är en 
oundgänglig del av den demokratiska rättsstaten och där-
med varje dag bidrar till att bära upp demokratin och att 
han gärna ser att fler advokater deltog i en debatt om hur 
vi nu kan värna och utveckla vår demokrati.
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För hundra år sedan var inte rösträtten till för alla. I 
dag har Sverige ett internationellt sett mycket högt val
deltagande, men ett lågt valdeltagande i vissa grupper 
är ett orosmoment. För hundra år sedan frågade man sig 
vilka som skulle få representera men i dag är frågan sna
rare vilka som vill, då medlemstalen i de politiska parti
erna minskar trendmässigt sedan många år. Det kan ge 
sämre möjligheter för partierna till exempel att fånga 
upp medborgarnas åsikter och att vara rekryteringsbas 
för framtidens förtroendevalda. Extremister med olika 
ideologisk inriktning bekämpar vår demokrati, ibland 
med våld. Många som deltar i samhällsdebatten möter 
hat och hot, inte minst i sociala medier, vilket kan leda 
till självcensur och avhopp. Påverkanskampanjer, ibland 
iscensatta av andra länder, syftar till att skapa misstro 
och motsättningar.

blickar vi ut i världen ser vi en än mer oroande utveckling. 
VDem Institute konstaterar att antalet liberala demo
kratier har minskat från 41 till 32 under de senaste tio 
åren och i dessa länder lever bara 14 procent av världens 
befolkning. 68 procent lever i auktoritärt styrda länder 
och resterande i demokratier med brister. Trenden fort
sätter i fel riktning och demokratin försvagas gradvis i 
viktiga länder. Samtidigt är få länder inne i en demokra
tiseringsprocess.

Som riksdagens talman är det inte min roll att komma 
med alltför detaljerade synpunkter på vilka sakpolitiska 
åtgärder som bör vidtas för att värna demokratin, men 
jag tillåter mig några kommentarer.

Denna internationella utveckling visar att demokra
tin aldrig kan sägas vara vunnen en gång för alla. Länder 
som vårt, med en lång demokratisk tradition, är rimligen 
bättre skyddade än unga demokratier mot olika försök 
att undergräva demokratin, men ingen går helt säker. 
Därför verkar det klokt att skapa olika konstitutionel
la spärrar som gör det svårare att i en framtid försöka 
montera ner demokratiska institutioner. Vi har redan en 
hel del sådant i Sverige, men 2018 uppmanade konsti
tutionsutskottet och riksdagen enhälligt regeringen att 
överväga att ytterligare öka skyddet för domstolarnas 

oberoende och att göra det svårare att ändra grundlagar
na. Förra året tillsatte regeringen en parlamentarisk ut
redning som ska analysera bland annat dessa frågor och 
jag ser med intresse fram emot dess resultat.

jag engagerade mig partipolitiskt i slutet av 1980talet och 
redan då diskuterades det i partierna hur man skulle få 
fler att aktivera sig. Partierna har blivit öppnare sedan 
dess, men samtidigt har samhället förändrats och det 
traditionella föreningslivet fått allt svårare att rekryte
ra nya aktiva. En fortsatt modernisering av både arbets 
och kommunikationsformer är därför nödvändiga för att 
partierna ska kunna vända utvecklingen.

Frågan om hot och hat i samhällsdebatten illustrerar 
att demokrati inte enbart handlar om formella struktu
rer, utan också om värderingar. Vår yttrandefrihet gör 
att vi kan säga nästan vad som helst utan att hindras av 
staten, men att något inte är förbjudet innebär inte att 
det är lämpligt. Ett nyckelord för att beskriva händelser
na 1917–1918 är besinning. Nyckelaktörer besinnade sig 
och lyckades lugna ner en utveckling som var på väg i 
fel riktning. Jag skulle önska att fler besinnade sig också 
i dagens debatt.

Internationellt bör Sverige agera tillsammans med li
kasinnade för att främja demokrati. Riksdagen försöker 
ge ett konkret bidrag till konsolideringen av demokra
tin i Nordmakedonien, genom ett erfarenhetsutbyte med 
landets parlament om bland annat parlamentariska ar
betsformer.

jag välkomnar en livaktig debatt om hur vi kan värna och ut
veckla vår hundraåriga demokrati. Eftersom advokater 
är en oundgänglig del av den demokratiska rättsstaten 
och därmed varje dag bidrar till att bära upp demokratin 
skulle jag gärna se att fler advokater deltog i en sådan 
debatt. Att bidra till en stärkt demokrati är ett sätt att 
förvalta arvet från demokratins genombrott.

Andreas Norlén
Riksdagens talman

Demokratin – aldrig en gång för alla vunnen

GÄSTKRÖNIKA
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Tillgängliggör juridisk information 

Allt inom 
straffrätten 
– utvalt av jurister. 

Och 20 andra 
nischade tjänster. 

I N
F O N E T

Mordet med kökskniven: 16 års fängelse 
är det nya normala straffet för mord
analys av Dennis Martinsson, 
universitetslektor och jur. dr i straffrätt.

”Kommentaren i facebookgruppen”  
– En fråga om hets mot folkgrupp
analys av Erik Svensson, docent i straffrätt.

Skadestånd vid oaktsam våldtäkt
analys av Sandra Friberg, lektor och docent i 
civilrätt vid Uppsala universitet.

HD om uppsåt, oaktsamhet och 
risktagande vid penningtvätt
analys av Gustaf Almkvist, jur.dr och 
tingsfiskal.

Lagmannens ansvar
analys av Frida Velander, extra åklagare.

Oproportionerlig häktning vid långsam 
handläggning i domstol
analys av Simon Andersson, doktor och 
universitetslektor.

Våldtäktsdömd fick byta offentlig 
försvarare
analys av Mikael Kullberg, kanslichef på 
Statsrådsberedningens granskningskansli. 

Tidiga förhör upprör, men vad innebär 
förslaget?
nyhet av Angelica Wåhlin Björklund med 
kommentar av advokat Bengt Ivarsson. 

Få järnkoll på straff- och processrätten med JP Straffrättsnet. Här hittar du lagstiftning, 
förarbeten, rättsfall, analyser och nyheter samtidigt som våra jurister väljer ut och tipsar om 
det mest intressanta och viktigaste materialet. Bevakningen av rättsfall är komplett ner till 
tingsrätterna, dessutom analyseras all praxis från HD av experter. Läs mer om exempelvis:  

JP Straffrättsnet ingår i Juristpaketet. Utöver tjänsten erbjuder vi ytterligare 20 nischade 
informationstjänster. 

Dags att testa en ny juridisk informationtjänst? 
Läs mer på www.jpinfonet.se/juristpaketet
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Advokater 
bygger broar 
mellan teori 
och praktik

Advokater fyller en viktig funktion vid landets 
juristutbildningar. Som lärare och föreläsare blir 

de brobyggare över klyftan mellan teori och 
praktik, och kanske kan de också bidra till att 
minska den betygshets som fortfarande råder. 

Men trots att de undervisande advokaterna trivs 
och är uppskattade av studenterna finns det både 

praktiska och ideologiska hinder för advokater 
som vill dela med sig av sina kunskaper.

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: ADVOKATERNA OCH AKADEMIN
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dvokatrollen rymmer många olika 
delar. En av de advokatsysslor som 
det sällan talas om är rollen som 
lärare: lärare och principaler för 

unga biträdande jurister ute på 
advokatbyråerna förstås, men 
också föreläsare och lärare 
till framtidens jurister på de 

sju juristutbildningarna i 
Sverige. 

Hur många 
advokater som 
egentligen delar 

med sig av sina 
kunskaper vid universitet är svårt att säga. Men de är 
många – och populära bland studenterna, som upp
skattar de praktiska inslagen och historierna från verk
ligheten. 

Även utbildningsansvariga verkar i stort vara posi
tiva till att ta in praktiker, och däri
bland advokater, i undervisningen. 
Ändå tycks det finnas en spänning 
kring juristutbildningen, där åtmins
tone somliga akademiker vill slå vakt 
om juristutbildningens akademiska 
status, och kanske därmed tvekar att 
låta praktiskt verksamma, icke dispu
terade jurister ta tid och resurser i 
utbildningen. 

MÖTEN STIMULERAR
– Det finns många likheter mellan att 
vara advokat och att vara lärare, det 
finns mycket kopplingar emellan. 

Det säger advokat Theddo Rother
Schirren, som i närmare 30 år undervisat blivande ju
rister på juristprogrammet vid Stockholms universitet. 

Den gemensamma röda tråden i advokatrollen och 
läraruppdraget är, enligt Theddo RotherSchirren, pe
dagogiken och förmågan att fånga en publik.

– Med privatpersoner som klienter måste man lära 
sig att lyssna på vad de säger och sedan försöka förkla
ra för dem så att det blir begripligt. Processadvokaten 
har också en pedagogisk uppgift, både att förklara för 
klienterna, och att förklara för domstolen varför man 
har rätt, fastslår Theddo RotherSchirren.

Theddo är en av många advokater i landet som för
enar juridisk rådgivning och processer med undervis
ning och ibland också forskning. Som praktiker kan de 
förutom teoretisk kunskap om lagar och praxis också 
ge exempel ur verkligheten, exempel som ger kött och 
nerv till det juridiska skelettet.

Theddo RotherSchirren arbetar, som han själv ut
trycker det, halvtid som lektor och heltid som advokat. 
Ursprungligen var familjerätt Theddos ämne, men un
der åren har det också blivit andra kurser. Vid ett tillfäl
le fick Theddo RotherSchirren och hans kollega Johan 

Schüldt ta över en specialkurs i civilprocess som ännu 
inte var färdigplanerad, med bara några dagars varsel. 

– Det var rätt kul, men väldigt arbetsamt alltihop. Så 
småningom började vi trappa ner lite, och nu är det 
egentligen bara den ekonomiska familjerätten som vi 
undervisar i, berättar Theddo RotherSchirren, som 
planerar att gå i pension vid årsskiftet. 

Det bästa med läraruppdraget, menar Theddo 
RotherSchirren, är kontakten med alla intresserade 
och trevliga studenter. 

– Det är otroligt stimulerande. De är nyfikna och de 
uppskattar att få träffa advokater som är ute i verklig
heten och kan berätta om egna och andras erfarenhe
ter, säger Theddo, och fortsätter:

– Vi kan ju berätta om saker som har hänt och situa
tioner som har uppstått. Som advokat har man en hel 
resväska full med anekdoter. Det har en pedagogisk po
äng. Om man berättar en intressant anekdot så kommer 
studenterna ihåg det bättre än principer och regler. De 

är ganska tråkiga. Men anekdoter är 
spännande.

GER GLÄDJE
Just roligt och stimulerande är ord 
som alla de intervjuade advokater
na använder för att beskriva lärar
uppdraget. En av dem som verkligen 
tycker om att undervisa och möta stu
denter är Martina Slorach. Hon före
läser i arbetsrätt på Stockholms och 
Karlstads universitet, på både dagtid 
och kvällstid. 

– Det är ju jätteroligt tycker jag. Det 
är därför det bara har växt och växt 
och litegrann tagit över yrkeslivet, sä

ger hon med hörbar entusiasm. 
Martina Slorachs lärarbana startade med ett inhopp 

på kvällstid, men tar nu upp en stor del av hennes ar
betstid. Hon uppskattar särskilt blandningen av olika 
studenter.

– Jag träffar dels de jätteambitiösa studenterna på ju
ristutbildningen, som är ganska unga. Och dels träffar 
jag folk på kvällskurserna som är ute i arbetslivet och 
som tar en kurs på kvällen för att vidareutbilda sig. De 
har helt andra perspektiv, berättar Martina.

Även Carl Svernlöv, advokat på den globala affärs
byrån Baker McKenzie, tycker mycket om att under
visa. Men vägen in till läraruppdraget gick för hans del 
via doktorandutbildningen. När han påbörjade dokto
randstudierna i mitten på 90talet, trodde han nämli
gen att undervisning var en obligatorisk del av fors
karutbildningen. 

– Så lite tveksam knallade jag upp till professor Lars 
Pehrson på fakulteten i Stockholm, och sa att ”här är 
jag, beredd att börja undervisa”. Lars, å sin sida, tyckte 
väl att det var bra med ytterligare arbetskraft, och de 
hade behov, så jag fick börja undervisa, berättar Carl. 

”Det finns många 
likheter mellan att vara 

advokat och att vara 
lärare, det finns mycket 

kopplingar emellan.” 
theddo rother-schirren

Advokat Theddo 
Rother-Schirren ar-
betar huvudsakligen 
med ekonomisk famil-
jerätt vid advokatby-
rån Rother-Schirren. 
Sedan nästan 30 
år undervisar han 
också i familjerätt 
vid Stockholms 
universitet, där han 
delar en heltidstjänst 
som universitetslek-
tor och ett arbetsrum 
med advokat Johan 
Schüldt. Anställ-
ningen gjorde att 
Theddo och Johan i 
många år fick ansöka 
om dispens från Ad-
vokatsamfundet för 
ett år i taget för att 
få vara anställda av 
universitetet. Till sist 
fick de båda en tills-
vidaredispens. ”De 
orkade väl inte hålla 
på med det där varje 
år”, säger Theddo 
Rother-Schirren om 
dispensbeslutet.

28
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Först flera år senare förstod Carl Svernlöv att han 
inte alls hade behövt ta undervisningspass, eftersom 
han redan hade finansiering för sin verksamhet. Men 
då hade han upptäckt glädjen i undervisningen, och 
när han efter doktorsavhandlingen fick erbjudande att 
bli adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala 
universitet tog han sig gärna an uppdraget. 

KLAR PÅ UNIVERSITETET
I tolv års tid kombinerade Carl Svernlöv advokatrol
len med uppdraget som professor i associationsrätt, 
huvudsakligen aktiebolagsrätt. Han tog även initiativ 
till en ny specialkurs i internationell M&A. Förutom 
teori kring företagsöverlåtelser innehåller kursen ock
så mycket praktiska inslag. Före coronapandemin fick 
studenterna dessutom delta i en praktikvecka på ad
vokatbyrån Baker McKenzie. 

– Jag övertalade olika kolleger och andra exper
ter inom olika områden att komma och föreläsa för 
studenterna och tala om sina specialområden och ge 
praktiska insikter. De här kurserna har varit väldigt 
populära och jag tror att studenterna har uppskattat 
dem just för att de är så praktiska i förhållande till den 

fortfarande ganska teoretiska juristutbildningen, säger 
Carl Svernlöv.

Uppdraget som adjungerad professor har fallit för 
maxgränsen om tolv år, men fortfarande har Carl Svern
löv några uppsatsstudenter kvar som han handleder. 
Även handledaruppdraget beskriver han som myck
et roligt. 

– Jag är väldigt hands on som handledare, läser löpan
de utkast och kommenterar. Ofta ges det också möjlig
het för mina studenter att kombinera uppsatsskrivan
det med praktik på byrån, berättar Carl. 

En annan professor, Sanna Wolk, har så att säga bytt 
sida: från akademin till praktiken. För ett par år sedan 
lämnade hon sin heltidsprofessur vid Uppsala univer
sitet, för en roll som ansvarig för IPrätt och hållbarhet 
vid Cirio advokatbyrå. 

– Jag var rätt klar på universitetet. Det går ju inte att 
komma så mycket högre än att ha byggt ett eget institut 
och vara professor. Så det var dags att ta sig an nästa. 
Och då var byråbranschen en given plats, säger Sanna 
Wolk, som beskriver sig som en förändrare. 

Det som behöver förändras inom advokatbyråvärl
den och då i synnerhet den affärsjuridiska världen är, 

Professor Sanna 
Wolk är Head of IP 
och Head of Sus-
tainability på Cirio 
Advokatbyrå samt 
fortfarande knuten till 
akademin genom sin 
koppling till Kungliga 
tekniska högskolan, 
KTH. Hon lämnade 
däremot för två år 
sedan sin heltids-
roll som professor 
i immaterialrätt vid 
Uppsala universi-
tet, där hon också 
grundade och ledde 
Institutet för immate-
rial-, marknads- och 
konkurrensrätt (IMK). 
Till hösten ska Sanna 
Wolk avlägga advo-
katexamen för att 
sedan förhoppnings-
vis bli advokat.

Juristprogram-
met finns i dag på 
sju universitet i 
Sverige: Göteborg, 
Karlstad, Lund, 
Stockholm, Umeå, 
Uppsala och Öre-
bro. Utöver detta 
finns andra typer 
av rättsvetenskap-
liga utbildningar 
vid flera andra 
högskolor och uni-
versitet. 

JURIST- 
UTBILDNINGEN 
I SVERIGE

» 
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enligt Sanna Wolk, en konservativ och auktoritär tra
dition som hämmar juristernas individualitet och där
med självförtroende. 

– Då behövs det starka seniora personer som kom
mer in och vågar visa mod. Det är ju inte så enkelt när 
man är nyutexaminerad, och snabbt hamnar de unga i 
den konservativa byråtraditionen, säger Sanna Wolk.

Ett annat problem i branschen är att kvinnor och 
personer med utomeuropeiskt ursprung har svårt att 
ta sig upp i branschen, anser Sanna Wolk, som arbetar 
aktivt med förändring också på detta område.

YRKESUTBILDNING FÅR VÄNTA
Advokat André Andersson undervisar 
vid Stockholms universitet och sitter 
dessutom i styrelserna för två forsk
ningscentrum. I grunden ligger ett 
starkt engagemang för lärande, för
klarar han.

– Jag tror att det är viktigt att på en 
advokatbyrå skapa en kultur av livs
långt lärande, så att vi som praktiker 
känner både en koppling till och ett 
engagemang för den akademiska forsk
ningen och för den akademiska sidan 
av yrket, säger André Andersson.

Han tillägger att han ”en gång i 
världen” var med om att etablera kra
vet på vidareutbildning för advoka
ter, ett krav som stammar ur samma 
tankegångar.

Som praktiker vill André Anders
son, precis som Carl Svernlöv, vara 
med och ge juriststudenterna en bild 
av vad det innebär att arbeta praktiskt 
med juridik. Juristutbildningen är ju 
trots allt en yrkesförberedande utbildning, konstaterar 
André. Samtidigt är han tydlig med att juristutbildning
en främst är, och ska vara, akademisk. 

– Jag tror att man ska ha en praktisk koppling på det 
som man läser på universitetet, men fortfarande är det 
ju akademiska studier snarare än praktisk yrkeskun
skap det handlar om, säger han, och fortsätter: 

– Studenterna ropar alltid efter praktiska moment, 
men vissa saker lär man sig bäst på universitetet med
an man lär andra bäst i arbetslivet. Vissa saker måste 
nog vänta tills man kommer ut på en domstol eller en 
advokatbyrå. 

Theddo RotherSchirren är av samma uppfattning. 
– Yrkesutbildningen får anstå tills man kommer ut i 

yrkeslivet. Det viktigaste är att man lär sig grunderna, 
metodiken, den akademiska metoden, att läsa in ett 
ämne och analysera och strukturerna och deducera, 
säger han. 

Sanna Wolk är övertygad om att advokater har myck
et att tillföra i akademin, som ett komplement till de 
akademiska studierna. 

– Juridik är mycket teori på universitet. Det är ju inte 
konstigt, för plattformen är att studenterna ska få juri
diska kunskaper och ett juridiskt tänk. Men studenterna 
måste också kunna hantera teorin på ett praktiskt sätt. 
Det tillför advokaterna, de visar att ”så här arbetar vi 
praktiskt med lagstiftningen”, säger hon, och tillägger 
att advokater också kan visa bredden i yrket, att det 
finns många olika slags advokatvägar att gå för den 
som är intresserad. 

INTRESSE OCH BUDGET STYR
Under sin tid som professor och kursansvarig vid ju
ristutbildningen vid Uppsala universitet brukade Sanna 

Wolk bjuda in gästföreläsare från den 
juridiska världen och ordna studie
besök hos domstolar, advokatbyråer 
och andra juristarbetsplatser. Förut
om att få en praktisk inblick i arbets
livet kunde studenterna också knyta 
värdefulla kontakter som underlätta
de för dem som ville ha uppsatsprak
tik eller på andra sätt få kontakt med 
praktiker.  

– Jag tycker att det ska vara stör
re symbios över huvud taget mellan 
universitet, advokatbyråer och an
dra myndigheter, som domstolar, sä
ger Sanna Wolk.

Alla verkar vara överens om att ad
vokater, liksom andra praktisk verk
samma jurister, har mycket att bidra 
med i juristutbildningen. Anekdoter, 
warstories, case – beteckningarna är 
många på vad advokaterna kan erbju
da som skiljer dem från rena akade
miker. Den samlade bilden är också 

att studenterna verkligen uppskattar att möta verksam
ma jurister som delar med sig av sin erfarenhet. Frågan 
är bara om universiteten och de kursansvariga på ju
ristutbildningen är beredda att släppa in praktikerna. 
Ja och nej, svarar André Andersson.

– På många håll finns ett väldigt stort intresse. Men 
det är ju lite personberoende och beror på varje ämnes
föreståndare och i allmänhet vilka direktiv som kom
mer från ledningen vid respektive fakultet. Det skif
tar ju över tid också vid de olika juristprogrammen, 
säger han. 

Ett par av de undervisande advokaterna berättar ock
så att de upplever att universiteten blivit mer restrik
tiva i att ta in praktiker i undervisningen. 

Sanna Wolk tror inte att försiktigheten att ta in ex
terna lärare egentligen beror på ovilja. 

– Att man inte plockar in externa lärare har med bud
get att göra. Man har inte pengarna. Men däremot på 
specialkurserna och magisterprogrammen, där har man 
nya budgetar. Då kan man ta in mycket mer praktiker, 
fastslår hon. 

” Jag tror att det är vik-
tigt att på en advokat-

byrå skapa en kultur av 
livslångt lärande, så att 
vi som praktiker kän-
ner både en koppling 

till och ett engagemang 
för den akademiska 
forskningen och för 

den akademiska 
sidan av yrket.” 

andré andersson

Advokat André Andersson, numera senior adviser på Mannheimer Swartling efter många år som 
delägare, undervisar vid juristprogrammet vid Stockholms universitet. Han är också styrelseledamot 
i två forskningscentrum: Stockholm Centre for Commercial Law och Stockholm Centre for International 
Law and Justice. För sina insatser för Stockholms universitet utsågs han 2017 till hedersdoktor. 
Sin juristutbildning läste han dock vid Lunds universitet. 

Advokat Carl 
Svernlöv, delägare 
i Baker McKenzie i 
Stockholm, bör-
jade undervisa som 
doktorand, eftersom 
han trodde att det var 
obligatoriskt. Senare 
insåg han att han 
inte alls hade behövt 
föreläsa och hålla 
seminarier, men då 
hade han upptäckt 
hur roligt det var 
med undervisning. Ett 
år efter att han lagt 
fram sin doktorsav-
handling 2007 fick 
han frågan om att bli 
adjungerad professor 
i associationsrätt vid 
Uppsala universitet, 
ett uppdrag som han 
innehade fram till 
förra årsskiftet. 
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Praktikernas kunskap är värdefull 
i juristutbildningen, men den måste 

integreras med omsorg och integritet. 
Det menar kursansvariga vid två av 
landets juristutbildningar, som båda 

välkomnar advokater som lärare. 
FOKUS: ADVOKATERNA OCH AKADEMIN

 Den svenska juristtraditionen bjuder att var och 
en ska bli vid sin läst: advokaten som advokat, 
rättsvetaren som rättsvetare. Men det förekom

mer ändå byten mellan karriärerna. Kanske kan gräns
överskridarna också bidra till att öka intresset för att 
ta in praktiker i undervisningen. 

Jessica Östberg är en av gränsöverskridarna. Hon ar
betade på advokatbyrå i omkring tio år, innan hon bytte 
spår. 2016 disputerade hon på en avhandling om styrelse
ledamöters lojalitetsplikt. Och till skillnad från advokat 

Advokater ger undervisningen  aktualitet
AKADEMIKERNA

VÄCKER INTRESSE FÖR YRKET
Men vad har då advokaterna att vinna på att lägga tid 
och energi på undervisning och handledning av stu
denter? Carl Svernlöv har flera svar, på olika nivåer. 

– Jag gör det här för att jag tycker att det är väldigt ro
ligt. Jag tycker att det är roligt att undervisa, jag tycker 
att det är roligt att interagera med studenterna. Men 
jag kan motivera den tid jag lägger 
för mina partners och för mitt företag 
med att det är ett väldigt bra rekryte
ringsverktyg, säger han och fortsätter:

– Många av de kolleger som jag har 
och har haft under årens gång har va
rit studenter till mig från början. Oftast 
uppsatsstudenter, för då lär man känna 
dem lite bättre och ser vad de går för. 

Närvaron vid universitetet kan 
också bidra till ett mer allmänt va
rumärkesbyggande, både för honom 
personligen och för Baker McKenzie, 
påpekar Carl Svernlöv. 

Även de andra advokaterna pekar 
på att de får möjlighet att visa för stu
denterna vad advokatyrket innebär. 

– Vi förmedlar ju också yrkesrollen, 
förklarar vad vi jobbar med och väck
er kanske också ett intresse för att bli 
advokat, säger Martina Slorach.

Dessutom innebär undervisningen att de själva tving
as att hålla sig konstant uppdaterade på sina områden. 

– Studenterna, de frågar ju och frågar, så det gäller 
att hålla sig ajour. Man får tillfälle att titta på lite mer 
övergripande strukturer, teorier och principer på ett 
sätt som man kanske inte alltid har tid med som advo
kat. Det har jag haft stor glädje av som advokat, säger 
Theddo RotherSchirrer.

Martina Slorach uppskattar också det nya perspektiv 
på juridiken som undervisningen medför. 

– Som advokat är man till största delen med när sa
ker har gått åt skogen och det har uppstått en tvist. 
Människor går inte till en advokat i onödan. När jag 
träffar studenterna får jag vara med mer förebyggande 
och berätta hur de ska undvika att hamna i tvist och 

vad de ska tänka på innan. Inte bara 
städa och ordna upp en besvärlig si
tuation, säger hon. 

BETYGEN STRESSAR
Uppgifter om osund betygshets och 
stress på juristprogrammet har före
kommit i många år. Och flera av de 
föreläsande advokaterna har sett tyd
liga prov på stressen. Martina Slorach 
berättar om att studenter som får näst 
högsta betyg på skriftliga uppgifter 
brister i gråt av besvikelse, trots att 
hon intygar att uppsatsen är bra. Hon 
får också mycket frågor om hur vik
tiga betygen är, och om det går att få 
jobb även utan toppbetyg.

Sanna Wolk känner igen proble
met. Hon anser att advokatbyråerna 
bär en del av skulden. 

– Många advokatbyråer har inte moderna rekryte
ringsrutiner, utan går främst på betyg i kombination 
med tester som tar fram en viss typ av ”personlig  
heter”, vilket är väldigt skrämmande egentligen, ef
tersom så otroligt mycket kompetens försvinner, sä
ger hon. 

André Andersson märker också att studenterna är 
stressade. Han tycker att betygshetsen är överdriven, 
och pekar på att jurister i dag har en god arbetsmark

”När jag träffar studen-
terna får jag vara med 

mer förebyggande och 
berätta hur de ska und-

vika att hamna i tvist 
och vad de ska tänka 
på innan. Inte bara 

städa och ordna upp en 
besvärlig situation.” 

martina slorach
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Carl Svernlöv (se artikel på s. 28) valde Jessica att stanna 
inom akademin på heltid för att forska och undervisa.

– Jag tycker att det är jättekul att undervisa! Juristyr
ket är ett av de viktigare yrkena i samhället, och det är 
helt centralt för rättssäkerheten och rättstryggheten 
att vi har duktiga jurister, säger hon.

Jessica Östbergs undervisning i bolagsrätt ligger ti
digt i utbildningen, redan på termin tre. Hon uppskat
tar att möta studenterna på ett tidigt stadium i utbild
ningen.

– Min idé är att försöka inspirera dem och få dem att 
förstå hur roligt det är med juridik, och särskilt bolags
rätt då, men också att lära ut den juridiska metoden så 
att de kan lösa rättsliga problem på ett bra sätt. Jag för
söker också inskärpa vikten av yrket och att man ska 
lära sig så mycket som möjligt för framtiden, inte bara 
plugga för tentan. Studenterna måste faktiskt kunna 
använda den juridiska metoden när de är klara, säger 
Jessica Östberg.

Bakgrunden som verksam advokat har hon stor  

Advokater ger undervisningen  aktualitet

nad. Samtidigt har den meritokratiska ordningen där 
unga anställs delvis baserat på betyg också sina förde
lar, menar André Andersson. 

– Betygen är både kvinnornas och arbetarbarnens 
bästa vän. Betygen gör det möjligt för dig att, oavsett 
familj, bakgrund, oavsett etnicitet, kön eller sociala 
kontakter, visa upp vad du kan. Du kan få in en fot, sit
ta ting kanske. Oavsett var du kommer ifrån så får du 
ändå den sociala polityren som behövs för en fortsatt 
karriär, säger han, och fortsätter:

– Risken är, om man går in för intervjuer eller andra 
urvalsprinciper, att socialt välanpassade akademiker
barn slår ut arbetarbarn som arbetat hårt. 

LIVET ÄR FULLT AV PRAKTIK
Även om betygshetsen är jobbig för studenterna, och 
kanske ofta obefogad, tycker de intervjuade advoka
terna på det hela taget att svenska juriststudenter får 
en bra utbildning.

André Andersson, som arbetat mycket med rekryte
ring av nya, unga jurister till byrån, är nöjd med dem 
som rekryteras. 

– Jag tycker på det hela taget att de är väl rustade 
för arbetet. De studentaktiverande momenten har ju 
också ökat på alla utbildningar. Juristerna är bättre på 
att analysera, argumentera och skriva än för en gene
ration sedan, säger han, och tillägger att man möjligen 
kunde göra utbildningen lite mindre encyklopedisk och 
ge mer utrymme för fördjupning. 

Också Martina Slorach konstaterar att juristutbild
ningen är bra. 

– Den är ambitiös, med hög nivå. Om man jämför 
med när jag läste så tycker jag att man har skruvat upp 
nivån. Nu ska studenterna inte bara lära sig gällande 
rätt, utan också kunna analysera gällande rätt utifrån 
olika perspektiv, konstaterar hon. 

Däremot kan Martina önska att utbildningen hade 
lite bättre kontakt med arbetslivet. Själv utnyttjade 
hon möjligheten som fanns tidigare att skriva ett min
dre omfattande examensarbete och i stället lägga in 
tio veckors praktik under sin sista termin. Det är nå
got hon inte ångrar. 

– Jag praktiserade på Hyresnämnden och så skrev jag 
en lite kortare uppsats. Det var jättekul, jätteintressant, 
och sen fick jag jobb på Hyresnämnden förstås, och en 
väg ut i yrkeslivet. Det är ju på arbetsplatsen man lär 
sig hur man jobbar, säger hon, och önskar att praktik
möjligheten skulle återinföras. 

André Andersson är betydligt mer tveksam till åter
införandet av praktik.

– Livet är sedermera fullt av praktik. Många gånger 
syftar ju praktiken bara till att få in en fot någonstans. 
Jag är inte så säker på att det är väl använd tid på ju
ristprogrammet, säger han. 

Ett sätt att kombinera den höga teoretiska nivån med 
mer praktiska inslag kan vara att lägga in mer nischade 
och praktiska specialkurser i slutet av juristprogram
met. Här kan förstås praktiker göra en insats. Både An
dré Andersson och Carl Svernlöv har goda erfarenhe
ter av just detta. 

Även Sanna Wolk är nöjd med juristutbildningen – 
med ett undantag. De juridiska fakulteterna, liksom 
akademin som helhet, sitter fast i ett föråldrat och till
krånglat språk, menar hon. Det är något som andra 
myndigheter eller domstolar sedan länge ändrat.

– Akademiskt har det alltid ansetts vara ”finare” om 
du använder ett tillkrånglat språk än ett vanligt språk
bruk. Vilket ju inte stämmer i sig. Att skriva enkelt och 
lättförståeligt är mycket svårare än att skriva långt och 
tillkrånglat. Den traditionen vill däremot inte riktigt 
tvättas bort, även om de yngre forskarna har slutat med 
det så hänger det kvar, säger hon. ¶

Advokat Martina 
Slorach arbetar vid 
Advance Advokat-
byrå, främst med 
fastighetsrätt och 
arbetsrätt. Numera 
tar dock undervis-
ningen en stor del av 
hennes arbetstid. Hon 
undervisar på jurist-
linjen vid Stockholms 
universitet, men 
också bland annat vid 
kandidatprogrammet 
personal, arbete och 
organisation (PAO) 
och vid Karlstads 
universitet. Martina 
Slorach har också 
varit med och skrivit 
böcker inom arbets-
rätt, diskriminering 
och yttrandefrihet.
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» nytta och glädje av i undervisningen, anser Jessica Öst 
berg. 

– Jag kan ju ganska lätt se den praktiska verkligheten 
framför mig, och jag har exempel ur mitt yrkesliv som 
jag kan hämta upp och illustrera rätten med. Det blir 
lite mer levande, om man kan berätta med ett case el
ler lyfta fram ett exempel. Man kan också förklara att 
”det här är teorin, men så här går det till i praktiken”.

Förutom att Jessica själv undervisar har hon också 
ett antal advokater knutna till kursen i associationsrätt 
som kommer in och föreläser. 

– Det inslaget vill jag verkligen ha kvar. Jag hade kun
nat ta alla föreläsningarna själv, men jag har valt att till 
viss del ta in externa advokater, för jag tror att det är 
bra och roligt för studenterna att nu verksamma ad
vokater får föreläsa. De tar upp aktuella fall och egna 
exempel från verkligheten, vilket ger föreläsningen ak
tualitet, och det blir inte heller för teoretiskt, förklarar 
Jessica Östberg.

Hon konstaterar att det inte är några svårigheter att 
få föreläsare att ställa upp – snarare har hon kandi
dater på kö. Samtidigt är det inte ett 
uppdrag som vem som helst kan axla, 
påpekar Jessica.

– Det måste finnas lite djup, och fö
reläsaren måste kunna fånga en pu
blik. Det sitter omkring 250 personer 
i salen, där kanske en relativt stor del 
inte är så intresserade av ämnet från 
början. Då gäller det att fånga dem. 
Så det krävs ganska mycket av före
läsaren. 

STUDIEBESÖK GER KUNSKAP
Även Patrik Lindskoug, docent vid 
Lunds universitet och vicedekan med 
ansvar för undervisningen vid juridis
ka fakulteten, ser positivt på att prak
tiskt verksamma advokater och juris
ter kommer in och undervisar. Men, 
påpekar han, det är viktigt att prak
tikerna håller en hög pedagogisk och 
teoretisk nivå och verkligen tillför något. 

– När jag själv läste juridik hade vi också advokater 
som kom in och bara ville marknadsföra sin byrå och 
vilka de var. De höll en presentation av byrån och så 
rabblade de något rätt så basalt. Det funkar inte längre, 
fastslår Patrik Lindskoug och fortsätter:

– Den sortens marknadsföring får de syssla med i 
andra sammanhang. 

Inom Patrik Lindskougs område i Lund, förmögen
hetsrätten, medverkar en rad gästföreläsare, advokater, 
rekonstruktörer, konkursförvaltare, och representanter 
för Kronofogdemyndigheten i undervisningen. 

Tillsammans med praktikerna ger Patrik Lindskoug 
och hans forskarkolleger bland annat en praktiskt in
riktad kurs i obeståndsrätt, där akademikerna går ige

nom lagen och praktiker ger exempel ur verkligheten, 
som Patrik Lindskoug uttrycker det.

– På det viset får vi ett teoretiskt och ett praktiskt un
derlag för en kurs. Det är en väldigt rolig kurs att köra, 
säger han och tillägger att kursen brukar vara mycket 
uppskattad av studenterna. 

Studiebesök vid juristarbetsplatser är ett annat upp
skattat inslag i undervisningen, berättar Patrik Lind
skoug. 

– Sådana här field trips kan förstås ha ett marknads
föringsinslag, men om jag är mån om innehållet som 
kursföreståndare och tydlig med att det inslaget ska 
bort, då kan de vara väldigt intressanta, säger Patrik 
Lindskoug.

BALANSEN VIKTIG
Patrik Lindskoug var under flera år verksam som fors
kare och lärare i Danmark, vid Copenhagen Business 
School i Köpenhamn. Han kan konstatera att grann
landet har en lite annan syn på praktiker inom aka
demin än vi har i Sverige. Detta märks bland annat på 

att universiteten har särskilda tjäns
ter för praktiskt yrkesverksamma, på 
olika nivåer. Högst meriterade är de 
externa lektorerna, som anställs på 
deltid, antingen fast eller tidsbegrän
sat. Den normala perioden är tre år, 
men den kan ofta förlängas.

– Tjänsterna är mer intressanta än 
man skulle kunna tro. Det finns ett 
meritvärde och ett prestigevärde, på 
så vis att alla vet att om du får en så
dan tjänst, då är du en kompetent per
son på detta område. Kommer du upp 
så att du kan få ett externt lektorat, då 
är du duktig på ditt område, förklarar 
Patrik Lindskoug. 

Patrik Lindskoug kan önska att det 
även i Sverige fanns mer öppna dör
rar mellan praktik och akademi. 

– Det är klart att det är en akade
misk utbildning. Men samtidigt är vi 

förstås medvetna om att juridiken är ett hantverk och 
de som kommer ut ska bli duktiga på detta hantverk. 
På det sättet måste vi vara beredda att beakta båda de
larna. De flesta kommer ju inte att fortsätta i akademin 
utan de kommer att komma ut och jobba praktiskt. Det 
gör att vi är intresserade av vad avnämarna tycker, fast
slår Patrik Lindskoug.

Redan en av hans företrädare som vicedekan hade 
liknande tankar som Patrik och skapade därför en pro
fessionsgrupp med företrädare för juristbranschen, 
knuten till universitetet. Gruppen finns kvar, även om 
verksamheten som så mycket annat stannat av under 
pandemin. Arbetet med professionsgruppen har bland 
annat resulterat i ett par kurser på avancerad nivå som 
innehåller betydande moment av det praktiska slag som 

”Jag hade kunnat ta alla 
föreläsningarna själv, 
men jag har valt att till 

viss del ta in externa 
advokater, för jag tror 

att det är bra och roligt 
för studenterna, att nu 
verksamma advokater 

får föreläsa.” 
jessica östberg

Jessica Östberg är 
universitetslektor i 
associationsrätt vid 
Stockholms universi-
tet och verksam vid 
Stockholm Centre for 
Commercial Law, där 
hon också ingår i sty-
relsen. Efter examen 
och tingsmeritering 
var Jessica verksam 
vid advokatbyrå i om-
kring tio års tid, innan 
hon tog upp drömmen 
om att doktorera och 
sedan stannade kvar 
vid universitetet. ”Jag 
har alltid haft i åtanke 
att doktorera, helt en-
kelt för att jag är nör-
digt intresserad av 
juridik och då främst 
bolagsrätt”, säger 
Jessica Östberg.
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avnämarna efterlyser, berättar Patrik Lindskoug.
– Ska vi vara en relevant utbildning så måste vi lyssna 

på avnämarna. Vissa delar av utbildningen kan behöva 
betydligt mer praktiska inslag än andra. I den del som 
jag verkar inom, affärsjuridiken, vill vi gärna ha en åter
spegling av affärsjuridiken, som vi sedan förstås lägger 
ett akademiskt filter på. I andra delar kanske det är min
dre relevant, säger Patrik Lindskoug, som återkommer 
till att de praktiker som kommer in i undervisningen 
också måste kunna tillföra något.

– Här handlar det om ett förberett möte mellan aka
demin och praktiken, så vi ska veta vad de har att bidra 
med och på vilket sätt vi kan bidra till varandra, vilket 
förstås är till glädje för båda parterna i långa loppet. 
Och för studenterna inte minst.

FINNS EN SPÄNNING
Både Patrik Lindskoug och Jessica Östberg är alltså po
sitiva till att släppa in advokater och andra praktiker i 
undervisningen – så länge det verkligen tillför något. 

Men det är inte självklart att alla rättsvetare delar de
ras bild. Jessica Östberg tycker sig se en spänning inom 
akademin i just frågan om att låta praktiker undervisa. 

– Vissa menar att det bara är personer med veten
skaplig kompetens som ska undervisa. Och jag tycker 
också att det är viktigt att personer med vetenskaplig 
kompetens undervisar i stor utsträckning. Samtidigt är 
också inslagen av praktiker bra och värdefulla.

För Jessica Östberg är det viktigt att universiteten 
även fortsättningsvis vågar släppa in praktiker i under
visningen. Hon ser också andra möjliga förbättringar, 
som skulle kunna stärka utbildningen ytterligare.

– Det är viktigt att man inte släpper den praktiska 
delen, användningen av den juridiska metoden och 
tillämpningen av rätten. Och att vi har lärare som 
kan inspirera studenterna till studier för att lära sig 
yrket, inte bara plugga inför tentan. Möjligen skulle 
vi behöva försöka utvidga antalet skriftliga uppgif
ter också, men det är ju ytterst en fråga om resurser,  
säger hon. ¶

Patrik Lindskoug är 
docent och vicede-
kan vid juridiska 
fakulteten vid Lunds 
universitet. Han är 
dessutom förestån-
dare för Affärsjuri-
diskt centrum vid 
Lunds universitet, 
ACLU. Tidigare var 
han verksam vid 
Copenhagen Business 
School i Köpenhamn.

Samverkan 
nödvändig 
i dagens 
samhälle 
– vänd!FO
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Kraven på den akademiska forskningen att 
samverka och vara relevant för samhället 
och näringslivet ökar hela tiden. Ett sätt 

att underlätta samverkan är att skapa 
forskningscentrum kring centrala rättsom-

råden. Sådana centrumbildningar kring 
affärsjuridik finns i Lund och Stockholm. 

FOKUS: ADVOKATERNA OCH AKADEMIN

 Universitetet och den praktiska juridiska verk
samheten kan ibland framstå som två skilda 
världar. Medan rättsvetarna ägnar år åt olika 

vetenskapliga problem och teorier rörande rättssys
temet, löser advokater hela tiden rättsliga och prak
tiska problem, gör strategiska överväganden och fat
tar snabba beslut. 

Samtidigt finns det mycket att vinna på att rättsvetare 
och advokater möts och talar med varandra. Det anser 
både advokater och forskarna själva. Och mötesplatser 
finns det, inte minst i de olika forskningscentrum som 
vuxit fram vid landets universitet. 

Docent Patrik Lindskoug är föreståndare för Affärs
juridiskt centrum vid Lunds universitet (ACLU), en 
tvärvetenskaplig forskningsmiljö med forskare från 
fyra fakulteter. Han ser samverkan mellan forskare och 
praktiker som nödvändig redan i dag, och kanske ännu 
mer i framtiden. 

– Tidigare har forskare suttit på akademin och job

Samverkan nödvändig  i dagens samhälle
FORSKNINGSCENTRUM

AFFÄRSRÄTTSLIGT CENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET (ACLU)
ACLU bildades 2015 av förmögenhets- och affärsrättsligt verksamma 
forskare vid Lunds universitet.

Syftet med centret är att främja en framgångsrik forskning inom 
det affärsjuridiska området. För att uppnå detta ska ACLU främja ”ett 
intensivt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan universitetet och det 
praktiska rättslivet”.

Ett 30-tal forskare från fyra olika fakulteter är i dag knutna till ACLU. 
Huvuddelen är verksamma vid juridiska fakulteten eller vid institutio-
nen för handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

ACLU:s styrelse består av representanter för såväl fakulteter som 
näringslivet. Ordförande är advokat Erik Sjöman.

Sedan 2019 har ACLU en deltidsanställd föreståndare, docent Patrik 
Lindskoug.

ACLU fokuserar på tre uppgifter:
l att ta initiativet till och leda forskningsprojekt,
l att anordna föreläsningar, konferenser och seminarier, samt
l att sträva efter att etablera samarbete med andra universitet, 

forskningsinstitutioner och andra organisationer, såväl nationellt som 
internationellt, med verksamhet inom det affärsjuridiska området.

Källa: Patrik Lindskoug, ACLU:s webbplats www.aclu.lu.se
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bat med sina egna projekt, och det praktiska rättslivet 
har i princip gått sin väg. Men i ett allt snabbare snur
rande samhälle behöver vi forskare få inspel, få veta 
vilka problem som är i fokus. Var saknar vi lösningar 
i det praktiska rättslivet i dag? Det gör att vi kan rikta 
forskningsinsatser mot rätt frågor, men också se vilken 
forskning som kan vara intressant att bedriva i framti
den, säger Patrik, som tillägger att forskningen fortfa
rande förstås måste vara fri.

Vid ACLU kommer inspelen genom en styrelse med 
representanter för det praktiska rättslivet, men framför 
allt vid de många seminarier och konferenser som ar
rangeras kring olika aktuella ämnen. Varje termin hålls 
ett antal sådana, just nu förstås via skärm. 

Även Jessica Östberg, universitetslektor och styrel
seledamot i och avdelningsledare för bolags och vär

depappersavdelningen vid Stockholm Centre for Com
mercial Law (SCCL), betonar vikten av samverkan och 
möten. Visst är det viktigt att kunna knyta duktiga fors
kare till sig för att säkra kvaliteten på forskningen, kon
staterar hon. Men: 

– Den kanske viktigaste uppgiften som centret fyller 
handlar om universitetets tredje ben: samverkan med 
det omgivande samhället, säger Jessica.

Precis som ACLU ordnar SCCL konferenser och se
minarier där praktiker som advokater, bolagsjurister, ju
rister från departement, domare och myndighetsjurister 
kan diskutera såväl aktuell forskning, som olika rättsli
ga problem som aktualiseras i anledning av ny lagstift
ning eller praxis. Här kan alltså ny forskning presente
ras och diskuteras, men deltagarna kan också presentera 
problem lämpliga att undersöka närmare i forskningen.

Samverkan nödvändig  i dagens samhälle
Universitetshuset 

i centrala Lund i 
parken Lundagård. 

Huset är ritat av 
Helgo Zettervall.



ADVOKATEN NR 4 • 202138
38

» 

Advokat André Andersson är styrelseordförande vid 
SCCL. Han betonar att vinsterna av samverkan går åt 
båda hållen.

– Centrets uppgift är att skapa en brygga mellan prak
tiker och akademiker. Det går åt två håll. Praktikerna 
ska förstå vad som händer inom forskningen och upp
dateras, men akademikerna ska också vara med i vilka 
de aktuella frågeställningarna är ute på fältet och ta 
med det i forskningen, säger André Andersson, som 
också följer centret vid sin alma mater, Lunds univer
sitet, med stort intresse. 

Forskningscentrum som ACLU och SCCL har alltså 
mycket att ge både till forskare, som får reaktioner på 
forskningen och nya uppslag, och till praktiker som får 
möjlighet att hålla sig framme vid forskningsfronten 
inom det egna området. 

För forskningens del kan centrumbildningarna ock
så bidra till att skapa attraktiva forskningsmiljöer och 

därmed locka till sig de främsta talangerna. Detta är 
inte alltid helt lätt på det affärsjuridiska området, kon
staterar Patrik Lindskoug. 

– Vi har samlat folk som håller på med förmögenhets
rätt och affärsjuridik oavsett vilken fakultet de befin
ner sig vid. Vi har ju ett litet problem med dessa om
råden i dag, för advokatbyråerna plockar alla som även 
vi skulle vilja stannade här. Så vi startade ACLU bland 
annat för att för att få en fungerande miljö och säkra 
återväxten, och därmed bli mer attraktiva i konkurren
sen med andra arbetsgivare, förklarar han.

ADVOKATER KAN BIDRA
Och intresset för att samverka och överbrygga klyftan 
mellan världar är stort, både från akademiker och från 
praktiker. Både Jessica Östberg och Patrik Lindskoug 
ser stort och brett intresse för olika arrangemang. Co
ronapandemin har dessutom fått det goda med sig att 

STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW (SCCL)
Stockholm Centre for Commercial Law 
inrättades vid Stockholms universitets 
juridiska fakultet år 2000 på initiativ av 
professor Jan Kleineman och advoka-
ten jur. dr h.c. Gunnar Nord.

SCCL har som främsta uppgift att 
främja forskning och forskarutbildning 
inom affärsjuridiken i vid bemärkelse. 
Centret utgör en del av juridiska fakul-
teten och står under överinseende av 
juridiska fakultetsnämnden. 

För närvarande arbetar cirka 20 

forskare vid SCCL med fokus på kom-
mersiell rätt.

SCCL leds av en styrelse med 
representanter för forskningen och 
det praktiska rättslivet. Ordförande 
är advokat André Andersson. Före- 
ståndare för SCCL är professor 
Göran Millqvist.

SCCL har fyra fokusområden:
l att ta initiativ till, leda och samord-

na forskningsprojekt samt offentliggöra 
och sprida resultaten därav,

l att insamla och bearbeta forsk-
ningsmaterial,

l att anordna vetenskapliga före- 
läsningar, seminarier och symposier, 
och

l att sträva efter samarbete med 
sådana lärosäten, institutioner, 
 organisationer och myndigheter inom 
och utom Sverige som verkar inom 
SCCL:s intresseområde.

Källa: SCCL:s webbplats www.sccl.se
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Stockholms univer- 
sitet vid Frescati på 
Norra Djurgården 
i Stockholm.
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samverkan ökat, även mellan olika lärosäten. I tider 
av digitala möten behöver ju inte längre stockholm
are sätta sig på tåget till Lund för att delta i semina
rier, och tvärtom. 

En tråkigare följd av pandemin är att det inte läng
re minglas efter seminarierna på SCCL, berättar Jes
sica Östberg.   

– Det är annars utmärkt för såväl äldre som yngre ad
vokater att gå på de här seminarierna. De syns, ming
lar, och kan knyta kontakter. Nätverkandet är väldigt 
viktigt som advokat. Här kan man nätverka och också 
passa på att visa framfötterna, säger hon. 

För att kunna bli riktigt framgångsrika inom forsk
ning och brobygganden behöver forskningscentrum 
som ACLU och SCCL förstås också resurser, för ad
ministratörer, forskare, lokaler och annat. Även här kan 
och vill advokaterna vara med och bidra, konstaterar 
Jessica och Patrik. 

– Jag upplever nu, både från akademin och åtmins
tone från vissa delar av det praktiska rättslivet, att man 
är beredd att dra sitt strå till stacken, säger Patrik Lind
skoug.

OLIKA FORMER AV STÖD
Stödet kan ta sig olika former. Patrik Lindskoug berät
tar om en advokatbyrå som välvilligt givit några advo
kater helt eller delvis tjänstledigt för att doktorera vid 
fakulteten med bibehållen kontakt till byrån.

– Vi vill ju gärna få in flera doktorander på det här 
sättet. Där har vi en utmaning i att göra det möjligt med 
parallella karriärvägar, så att advokater kan ha en stark 
koppling till akademin även om de fortsätter som ad
vokater, och att de betraktas som betydande personer 
vid sina byråer, trots att de bedriver forskning som hu
vudverksamhet, fastslår Patrik Lindskoug, och tillägger 
att alla kanske inte är mogna för dessa tankar ännu. ¶

ANDRA FORSKNINGSCENTRUM I SVERIGE
Vid landets universitet finns också 
flera andra forskningscentrum och 
forskningsinstitut inom ett brett spann 
av juridiska områden. Många har ad-
vokater knutna till verksamheten, ofta 
i form av styrelseledamöter. Här är 
några av dem. 

Vid Uppsala universitets juridiska 
fakultet finns Institutet för fastighets-
rättslig forskning, med advokat Tomas 
Johansson i styrelsen.

Stockholms universitets juridiska 

fakultet har en rad av centrum och in-
stitut knutna till sig. 

l Institutet för immaterialrätt och 
marknadsrätt, med advokaterna Karin 
Cederlund och Åsa Hellstadius i sty-
relsen. 

l Barnrättscentrum, där Advokat-
samfundets generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander är styrelseordfö-
rande. 

l Institutet för europeisk rätt, med 
advokat Elisabeth Eklund i styrelsen.

l Institutet för rättsinformatik (IRI), 
där advokat Björn Johansson Heigis 
sitter i styrelsen.

l Stockholms miljörättscentrum, 
med advokat Per Molander i styrelsen. 

l Stockholm Centre for International 
Law and Justice, där advokat André 
Andersson sitter i styrelsen. 

Vid Handelshögskolan i Karlstad 
finns Akademiska rådet för insolvens-
rätt, med advokaterna Rolf Åbjörnsson 
och Ulrik Hägge i styrelsen. 
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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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 Ien nitton sidor lång inlaga re
dovisar vi varför så kallade En
crochattar inte ska tillåtas som 

bevis. Inlagan innehåller tydliga 
hänvisningar till källor, rättsprax
is och relevant lagstiftning. Inlagan 
bygger på månader av arbete som 
jag tillsammans med fyra andra ad
vokater ägnat åt att försöka förstå 
vad det är som hänt. Var kommer 
bevisningen ifrån? Hur har den upp
bringats? Hur kontrollerar man be
visningens autencitet?

I en debattartikel hos Svenska 
Dagbladet den 1 april 2021 har sex 
åklagare i chefsposition förklarat att 
de företräder ett antal åklagare som 
har ”behövt” bemöta de här invänd
ningarna och det som anförs av för
svarsadvokaterna är bara ”populis
tiskt och vilseledande”.

personligen har jag inte tidigare varit 
med om att en debatt om juridis
ka frågor på det här sättet degrade
ras till en fråga om de inblandades 
dolda agendor. Jag har dock kunnat 
konstatera att representanter för 
åklageriet tar sig allt större friheter 
när det kommer till att angripa för

svarsadvokater och den roll de har i 
rättssystemet.

Det som är oroväckande i just 
det här fallet är att det som vi an
ser vara en juridiskt svår, men vik
tig principiell fråga, avfärdas av sex 
chefsåklagare med ett hånfullt på
stående om att vi är populister och 
försöker vilseleda. Varifrån kom den 
här attityden? När övergick vi från 
att diskutera sakfrågan till att håna 
varandra?

särskilt allvarligt är det att det hand
lar om sex chefsåklagare, eftersom 
deras attityd till försvarsadvokater 
kan förväntas fortplantas ner i orga
nisationen. Om chefen avfärdar ad
vokatens invändningar med att det 
bara handlar om populism och vil

seledanden, så är det den inställning 
som de underlydande också kom
mer att inta.

Jag inser att Riksåklagaren inte 
kan ingripa mot enskilda åklagares 
debattinlägg, men det borde vara 
möjligt för Åklagarmyndigheten att 
ta fram riktlinjer för hur de anställ
da ska förhålla sig till andra aktörer 
i rättssystemet. Den hånfulla och ar
roganta attityd som allt fler åklagare 
uppvisar i debatten och på sociala 
medier måste på något sätt stävjas 
innan den underminerar den respekt 
för varandra som är en förutsättning 
för att systemet ska fungera.

jag uppmanar därför advokatsamfundet 
att snarast ta initiativ till överlägg
ningar med Riksåklagaren om att ut
arbeta någon form av policy för hur 
åklagare och advokater ska bemöta 
varandra i det offentliga. Vi kan inte 
fortsätta att ha det så här, där sex 
chefsåklagare avfärdar relevanta ju
ridiska invändningar med hånfulla 
kommentarer om populism och vil
seledanden.

Thomas Olsson    
Advokat

Ett öppet brev till Sveriges
advokatsamfund och Riksåklagaren
Advokat Thomas Olsson och andra advokaters invändningar mot så kallade Encrochattar 
har bemötts av åklagare i ett debattlägg på ett sätt som Olsson uppfattar som hånfullt.
”Den hånfulla och arroganta attityd som allt fler åklagare uppvisar i debatten och på 
sociala medier måste på något sätt stävjas innan den underminerar den respekt för 
varandra som är en förutsättning för att systemet ska fungera”, skriver Thomas Olsson, 
som uppmanar Advokatsamfundet att snarast ta initiativ till överläggningar med 
Riksåklagaren om att utarbeta någon form av policy för hur åklagare och advokater 
ska bemöta varandra i det offentliga.

Thomas Olsson är 
advokat sedan 1997. 
Han är verksam vid 
Fria Advokater i 
Stockholm och har 
tidigare varit leda- 
mot av Advokatsam- 
 fundets styrelse.

DEBATTÖREN

VARIFRÅN 
KOM DEN HÄR 
ATTITYDEN? 
NÄR ÖVER-

GICK VI 
FRÅN ATT 

DISKUTERA 
SAKFRÅGAN 

TILL ATT 
HÅNA 

VARANDRA?

 A ngeläget inlägg av Thomas 
Olsson. Debatten i det offent
liga bör föras mer sakligt och 

professionellt. Detta är en fråga som 
vi har all anledning att diskutera i 
den arbetsgrupp med företrädare för 

åklagarväsendet, domstolar och ad
vokater som nyligen omarbetade de 
vägledande handlingsreglerna för ett 
professionellt uppträdande i rättssa
len. Vi behöver bemöta varandra på 
ett respektfullt sätt trots skilda åsik

ter, inte bara i rättssalen utan även i 
debatten. Annars riskerar det att ska
da förtroendet för hela rättssystemet.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare 

Sveriges advokatsamfund

ADVOKATSAMFUNDETS GENERALSEKRETERARE KOMMENTERAR
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 Advokater i Sverige marknads
för sig generellt sett spar
samt då det rådde ett förbud 

fram till år 1994. Vissa anser alltjämt 
att behovet av att annonsera inte 
finns då det goda ryktet genererar 
merparten av uppdragen. En hand
full advokatbyråer har med blan
dad framgång haft en mer offensiv 
framtoning vilket vi kunnat läsa om 
i kvällstidningar och i samfundets 
disciplinnämnds beslut. Merparten 
av advokatbyråerna hamnar numera 
någonstans mittemellan med egna 
hemsidor, annonser via sökmotorer, 
bloggar, podcasts samt varierande 
närvaro i sociala medier. Generellt 
kan dock sägas att advokater många 
gånger är dåliga på att framhålla 
värdet av advokattiteln och förde
larna med att anlita en advokat istäl
let för en jurist. 

På senare tid har vi kunnat märka 
av en allt större konkurrens av an
dra aktörer på marknaden. Juristby
råer har inom det humanjuridiska 
området blivit allt mer framträdan
de och tagit större marknadsandelar. 
De har börjat marknadsföra sig allt 
mer aggressivt jämfört med många 
advokatbyråer vilket i sin tur går ut 
över de humanjuridiska advokater
na i form av färre klienter och mins
kade intäkter. I nästa led kan detta 
leda till ett minskat intresse för att 
såsom advokat specialisera sig inom 
humanjuridiken. 

vid mitt arbete med en ny hemsida 
genomförde jag bland annat en sök
ordsanalys av ett antal humanju
ridiska byråer. Jag blev uppmärk
sammad på det sätt vilket juridiska 
byråer i sin annonsering och mark
nadsföring använder sig av advokat
titeln samtidigt som de i sin infor

mation till potentiella klienter tonar 
ned skillnaderna mellan advokater 
och jurister och ifrågasätter värdet 
av att anlita ”en dyr advokat”. Det 
finns exempel på juristbyråer som 
med en omfattande och offensiv 
marknadsföring kommer överst på 
träfflistan i Google efter att ha an
nonserat på sökordet advokat.

Vid annonsering via Google Ads 
syns det annonserande företaget 
på de ord, meningar och fraser som 
företaget själv väljer att annonsera 
på. Vid en sökning på Google är de 
översta samt de nedersta sökresul
taten oftast reklamlänkar avseende 
företag som valt att annonsera på de 
aktuella sökorden. Ett exempel som 
jag vill lyfta är Familjens jurist som 
är en juristbyrå med kontor på en 
mängd orter över hela landet. Famil
jens jurist har under år 2020 haft ute 
inte mindre än 1 132 annonser varav 
141 olika annonser där de annon
serat på ordet advokat, exempelvis 
”advokat Stockholm”, ”advokat Gö
teborg” och ”advokat Malmö”. Det 
finns även annonser som anspelar 
på enskilda advokater eller advokat
byråer vilket innebär att personer 
som söker efter en viss advokat eller 
advokatbyrå istället får träff på Fa
miljens jurist.

Jag har tänkt att ge exempel på 

två av ett flertal annonser som rik
tar in sig på enskild individ eller 
advokatbyrå. Det ena exemplet är 
att de använt sig av sökorden ”In
sulander jurist” där de anspelar på 
Advokatsamfundets generalsekre
terare Mia Edwall Insulander, ad
vokat Lotta InsulanderLindh samt 
advokatbyrån med samma namn, 
Insulander Lindh Advokatbyrå. Det 
andra exemplet jag vill lyfta är att 
de annonserat på begreppet ”fri ad
vokat”. Eftersom de använder sig av 
så kallad kontextuell sökning inne
bär det att Google känner av stavfel 
och känner igen rätt ord. I detta fall 
åsyftas sannolikt advokatbyrån Fria 
Advokater där bland andra advokat 
Thomas Olsson arbetar. I det senast 
nämnda exemplet har den aktuella 
reklamannonsen kommit upp vid 
8,3 procent av samtliga sökningar av 
den aktuella advokatbyrån.

Det finns även annonser på före
tagets hemsida med skrivningen ”le
tar du efter jurist eller advokat? Du 
kan med fördel vända dig till Famil
jens jurist”.

utöver ovan nämnda problematik där ti
teln advokat används vid annonse
ring förekommer det att juristbyråer 
annonserar på sökordet advokat
byrå på söktjänster såsom eniro.se 
vilket innebär att när någon söker 
på advokat kommer olika juristby
råer upp som alternativ. För poten
tiella klienter kan det vara svårt att 
avgöra skillnaden mellan att anlita 
en advokat eller biträdande jurist 
på advokatbyrå och en jurist på ju
ristbyrå. 

Det är möjligt att nästa steg för 
juristbyråerna är att ta en större an
del av marknaden inom affärsjuridi
ken. Måhända är detta något svårare 

Dags att markera mot juristbyråers           intrång på advokattiteln

Juristbyråer har inom det humanjuridiska området blivit allt mer framträdande och har 
börjat marknadsföra sig aggressivt jämfört med många advokatbyråer. Det är angeläget att 
förhindra eller i vart fall försvåra för de juridiska byråerna att göra intrång på advokattiteln 
och använda sig av den i sin marknadsföring. Det anser advokat Ann Bergström.

Ann Bergström 
är advokat sedan 
2008 och arbetar 
uteslutande med 
humanjuridik. 
Verksam i norra 
Sverige i egna bo-
laget Advokat Ann 
Bergström AB. Ledamot i Norra avdel-
ningens styrelse.
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då i vart fall vissa av upphandlarna 
kan vara mer insatta i skillnaderna 
mellan advokater och jurister. För 
att knyta an till exemplet med Fa
miljens jurist kan konstateras att 
Familjens jurist nyligen lanserat Fö
retagarens jurist för att på detta sätt 
åta sig även andra ärendetyper och 
därmed konkurrera med fullservice
byråer samt de affärsjuridiska advo
katbyråerna.

Det är angeläget att förhindra el
ler i vart fall försvåra för de juri
diska byråerna att göra intrång på 
advokattiteln och använda sig av 

den i sin marknadsföring. Vidare är 
det av stor vikt att tydliggöra vad 
advokattiteln innebär och de förde
lar som är förenade med att anlita 
en advokat eller biträdande jurist 
på advokatbyrå framför en jurist på 
juristbyrå. Att föra fram värdet av 
advokattiteln är särskilt viktigt då 
juristbyråerna i viss mån har kon
kurrensmässiga fördelar av att inte 
vara bundna av de advokatetiska 
reglerna gällande exempelvis jäv el
ler förbud mot att använda så kallad 
success fee och därmed kan konkur
rera på andra villkor. 

sammanfattningsvis anser jag att det är 
viktigt att Advokatsamfundet gör 
en tydlig markering att det inte är 
acceptabelt att göra intrång på ad
vokattiteln. Vidare bör de human
juridiska och de affärsjuridiska 
byråerna göra gemensam sak och 
tillsammans göra allmänheten och 
potentiella klienter medvetna om 
värdet av advokattiteln. Advokatti
teln är något att slå vakt om så att 
inte andra utnyttjar titeln på vår be
kostnad.

Ann Bergström   
Advokat

Dags att markera mot juristbyråers           intrång på advokattiteln

DET ÄR 
ANGELÄGET 

ATT FÖR-
HINDRA 
ELLER I 

VART FALL 
FÖR SVÅRA 

FÖR DE 
JURIDISKA 
BYRÅERNA 
ATT GÖRA 

INTRÅNG PÅ 
ADVOKAT-

TITELN OCH 
ANVÄNDA SIG 
AV DEN I SIN 
MARKNADS-

FÖRING.

 Det är ett viktigt debattinlägg 
som Ann Bergström har skri
vit. Enligt min erfarenhet är 

frågeställningarna tyvärr inte nya. 
Konkurrensen från andra aktörer 
inom det humanjuridiska området 
har pågått länge. Familjens jurist till 
exempel, som Ann Bergström näm
ner som exempel, öppnade sitt för
sta kontor år 2002. Kanske hårdnar 
emellertid konkurrensen för varje 
år som går, och jag delar Ann Berg
ströms uppfattning att det är ange
läget att advokater själva framhåller 
värdet av advokattiteln och förde
larna med att anlita en advokat i 
stället för en jurist. 

Att juristbyråer har konkurrens
mässiga fördelar av att inte vara 
bundna av de advokatetiska regler
na är inte självklart. Våra kärnvär
den, tystnadsplikten, oberoendet, 
lojaliteten och frihet från intresse
konflikter, är klientprivilegier. De är 
till för att det ska bli så bra rådgiv
ning som möjligt för klienten. Det 
är viktigt att klienten förstår den 

skillnaden när de väljer mellan en 
advokat och en juristbyrå.

Sedan jag tillträdde som general
sekreterare har jag tagit de här frå
gorna på största allvar. Jag tillsatte 
därför en särskild arbetsgrupp som
maren 2020. Arbetsgruppen består 
av åtta advokater från olika delar 
av landet som arbetar med famil
jerätt. Utifrån diskussionerna med 
arbetsgruppen har Advokatsamfun
det nyligen tagit fram en gemensam 
marknadsföringsfilm som illustrerar 
skillnaden mellan advokater och ju
rister. Jag hoppas att alla advokater 
som arbetar med familjerätt (men 
även andra advokater) vill dela fil
men på sina sociala medier och i 
andra kanaler just för att gemen
samt föra fram värdet av advokat
titeln. (Läs mer om detta projekt på 
min blogg på hemsidan och på s. 9.) 
Utöver filmen arbetar vi aktivt med 
andra förslag för att stärka kunska
pen om skillnaden mellan advokater 
och jurister samt arbetar också med 
att förhindra felaktigt användande 

av advokattiteln. Enligt lag är det 
straffbart att utge sig för att vara ad
vokat om man inte är det. 

jag vill också gärna slå ett slag för 
den informationstext som vi nyli
gen har tagit fram för alla advokater 
tillsammans med en uppdatering av 
vår logotyp. Texten är tänkt som en 
gemensam information för alla ad
vokater att använda i sin marknads
föring och beskriver skillnaden mel
lan advokater och jurister. Den går 
att ladda ned från vår hemsida (un
der rubriken För advokater och bi
trädande jurister/Advokatverksam
heten/logotyper). Ju fler advokater 
som använder sig av den texten på 
sina hemsidor eller i andra kanaler, 
desto tydligare blir det att vi delar 
synen på värdet av advokattiteln. 
Det ska vara lätt för en klient att 
förstå skillnaden, i vart fall när man 
kontaktar en advokat. 

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare 

Sveriges advokatsamfund

ADVOKATSAMFUNDETS GENERALSEKRETERARE KOMMENTERAR
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 Först lite formaliteter: Inled
ningsvis hänvisar Nobel till 
RF kap. 1 § 2 som citeras: ”Sa

miska folkets och etniska, språkliga 
och religiösa minoriteters möjlighe
ter att behålla och utveckla ett eget 
kultur och samhällsliv ska främjas.” 
Nobel felciterar då RF inte anger 
”samhällsliv” utan ”samfundsliv”. 
Artikeln handlar om staten och sam
erna. Varför ordet ”sanningen” ingår 
i artikelns rubrik är oklart. Nobel 
blandar sedan ihop SOU 2006:14, 
med titeln ”Samernas sedvanemar
ker” (som leddes av lagmannen Jan 
Alvå under medverkan av Lars Ru
mar), med SOU 1999:25, som hand
lade om ILOkonvention 169 och 
leddes av landshövdingen Sven 
Heurgren. Det var den senare som 
rekommenderade att Sverige bor
de ratificera konventionen. Nobel 
anklagar staten för rasdiskrimine
ring. Som exempel anges religions
förföljelse på 1600talet, rasbiolo
gi, tvångsförflyttningar, lappskolor, 
splittring av samerna i renskötare 
och ickerenskötare, mobbning av 
samiska barn i skolan etc. 

påståendena om rasdiskriminering mås
te ifrågasättas. Statens förhållan
de till samerna har – historiskt sett 
– inte varit en fråga om etnicitet. I 
den mån samerna blivit föremål för 

särbehandling har denna varit po
sitiv och haft sin grund i deras no
madiserande livsföring och deras 
näring – jakten, fisket och rensköt
seln (”lappmannanäringarna”). På 
medeltiden och långt in i modern 
tid hade samerna i egenskap av no
mader företräde till jakt och fiske i 
Lappmarken, baserat på att de be
talade skatt för sin näring, medan 
jordbrukarna fick jaga och fiska en
dast till husbehov. Samerna hade i 
egenskap av nomader en privilegie
rad ställning i skattehänseende och 
slapp utskrivning till krigstjänst, det 
så kallade ”lapprivilegiet”.

Genom 1886 års renbeteslag 
gavs samerna monopol på rensköt
sel. I anslutning därtill reservera
des marken ovanför odlingsgrän
sen som betesmark för renskötseln. 
Genom denna lagstiftning och nya 

versioner av renbeteslagen säker
ställdes renskötarnas möjligheter 
till fortsatt rendrift i konkurrens 
med det expanderande jordbruket. 
Renskötarnas anspråk på mycket 
stora markområden för betesända
mål har emellertid varit svåra att 
förena med samhällsutvecklingen i 
stort. I modern tid har konkurrens 
om utrymmet med andra intressen 
än jordbruksnäringen inte kunnat 
undvikas: vattenkraften, friluftslivet, 
gruvnäringen, vindkraftverken etc. 
Statens uppgift har då varit att göra 
en nödvändig avvägning mellan oli
ka intressen, och då har renskötseln 
ibland fått stå tillbaka. Målkonflik
terna kommer att bestå. Ett tydligt 
exempel utgör nu behovet av mine
ralerna som behövs brytas för att 
uppnå klimatmålen. (Nobel nämner 
ett modernt konkret exempel, be
slutet att bevilja GE Nordic AB kon
cession för gruvdrift i Rönnbäcken. 
Rönnbäckenprojektet, vari omfat
tande dialoger med samerna ägde 
rum, lades dock ned av andra skäl 
och är inte en av de 15 aktiva gruvor 
som finns i Sverige.)

samerna började organisera sig poli
tiskt i början av 1900talet. Rensköt
selmonopolet och reserveringen 
av marken ovanför odlingsgrän
sen för renbete inspirerade till krav 

     Påståendena
om rasdiskriminering       måste ifrågasättas

I en debattartikel publicerad i Advokaten 
nr 3/2021 (”Samerna, staten och sanningen”) 
kritiserar Peter Nobel riksdagens politiker för 
att inte försvara vårt urfolk och dess kultur. 
Artikeln ger anledning till några kommentarer. 
Det anser advokat Jonas Bratt.

Jonas Bratt är 
advokat sedan 1993 
och delägare på 
Eversheds Suther-
land Advokatbyrå 
där han är verksam 
som affärsjurist 
främst inom finans, 
energi och hållbarhet.
”Jag fick en hel del kommentarer när 
jag skaffade elbil och solceller för 
10 år sedan”.
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 E nligt RF kap. 1 § 2 skall samer-
nas möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och 

samhällsliv främjas. Sverige anslöt 
sig tidigt till FN-konventionen om 
avskaffande av alla former av rasdis-
kriminering 1965. En FN-kommitté 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 SOU-betänkanden 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 ILO-konventionen. 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 
ILO-konventionen. 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 

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 1600-talet. I sin 
lappländska resa uttryckte Linné 
medkänsla för deras behandling 
och rättslöshet. Under 1800- och 
1900-talen 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
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.

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.

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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på äganderätt till statens mark och 
ensamrätt till naturens resurser 
på grund av urminnes hävd. Dessa 
krav intensifierades efter bildandet 
av Svenska Samernas Riksförbund 
(SSR) 1950. Rättegångar mot sta
ten inleddes som resulterade i det 
så kallade skattefjällsmålet, i vilket 
samerna dock misslyckades i sina 
krav på äganderätt till marken och 
i annat fall ensamrätt till jakt, fiske 
och andra nyttigheter. Samerna ac
cepterar inte statens syn på rättsför
hållandena.

samerna har sedan de sista decennier
na av 1900talet funnit stöd för sina 
politiska ambitioner i den interna
tionella uppmärksamheten kring in
dianernas situation i Nordamerika 
och urinvånarnas situation i Austra
lien. På dessa ställen hade urbefolk
ningen tidigare med våld trängts 
undan av inkräktare och krävde nu 
sin rätt. Man kan dock inte jämföra 
samhällsutvecklingen i Sverige med 
koloniseringen av Nordamerika el
ler Australien. Samerna är sedan 
1300talet integrerade i det svenska 
riket genom lagstiftning. Det som 
gör det svårt att tillgodose samernas 
krav på ratificering av ILOkonven
tionen 169 är att den svenska lag
stiftningen är inriktad på rensköt
seln och en avvägning mellan olika 

konkurrerande intressen, medan 
konventionen förutsätter en defini
tion av markområden som samerna, 
en etnisk grupp, traditionellt inne
haft, som underlag för exklusiva rät
tigheter för samerna. 

under senare decennier har de svens
ka samerna, parallellt med samer i 
Norge och Finland, varit synnerligen 
aktiva politiskt både för främjande 
av den samiska kulturen i stort och i 
sina krav på markrättigheter i enlig
het med ILOkonventionen. I Girjas
målet gjorde en sameby med stöd av 
SSR anspråk på markägarens jakt 
och fiskerätt inom sitt område ovan
för odlingsgränsen. Samebyn krävde 
urfolkets rätt och gjorde gällande 
urminnes hävd. Högsta domstolen 
biföll kravet. Girjasdomen är en tri
umf i den samepolitiska propagan
dan för urfolksrättigheter, men juri
diskt och konkret är den en olycka. 
Renskötselrätten har en helt annan 
bakgrund än urminnes hävd, och 
domen har förstärkt motsättning
arna mellan olika delar av befolk
ningen med avseende på jakten och 
fisket, både mellan renskötare och 
andra samer och mellan samer och 
ickesamer.

Det är svårt att finna juridiskt bä
rande skäl, eller för den delen på 
moderna idéer om samhällsbyggan

de baserade argument, för att en mi
noritet ska åtnjuta privilegier som 
går långt över vad övriga svenskar 
inklusive majoriteten av samer åt
njuter. I vilka andra delar av samhäl
let bygger vi rättigheter på etnicitet 
i stället för principer? I vilka andra 
delar av vårt samhälle ger vi särskil
da rättigheter till synes på grundval 
av argument om att vederbörande 
har funnits i landet längst tid? 

juridik och politik som förstärker et
niska identiteter leder bort från 
den tolerans och uthållighet som en 
demokrati behöver för att lösa so
ciala konflikter. I en diskussion om 
vem som tillhör en viss etnicitet el
ler religion nås inga kompromisser 
till skillnad från en diskussion om 
vem eller vilka som ska ha vilka rät
tigheter på vilka villkor. Nobel har 
dock en poäng i att lagstiftaren bör 
ingripa för att tydliggöra hur kom
promisserna ska lösas, men då från 
ett modernt demokratiskt och sak
ligt perspektiv. Detta skulle ligga i 
alla samers och övriga svenskars in
tresse.

Jonas Bratt   
Advokat

Not: Författaren är medarbetare 
på samma advokatbyrå som 

företrädde staten i Girjasmålet.

     Påståendena
om rasdiskriminering       måste ifrågasättas

GIRJAS-
DOMEN ÄR 
EN TRIUMF 

I DEN SAME-
POLITISKA 
PROPAGAN-

DAN FÖR 
URFOLKS-

RÄTTIGHETER, 
MEN JURI-
DISKT OCH 
KONKRET 

ÄR DEN EN 
OLYCKA.
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 T änk dig att du skulle bli för
ordnad som offentlig försvara
re för en ny klient och du får 

inte träffa eller prata med klienten 
före det inledande polisförhöret. 

Tänk dig att du inte ens hade blivit 
tillfrågad om du var villig att åta dig 
det aktuella ärendet. Det är nämligen 
polisen som förordnar och du skulle 
få vetskap om förordnandet först ge
nom ett email med meddelandet att: 
”polisen har förordnat [dig] som of-
fentlig försvarare för individ [målnum-
mer].” Du är förordnad och i och med 
det träder dina skyldigheter som ad
vokat in. Du har inte kunnat göra nå
gon jävskontroll. Du vet inte vem du 
företräder eller vad det gäller.

Tänk dig att polisen i en kalen
der som kallas din, men som poli
sen styr över och har fri tillgång till, 
själva bestämmer när polisförhöret 
ska äga rum, plats och tidsåtgång. 
De gör en bokning i ”din” kalender 
och du får vetskap om det via ett e
mail. Huruvida det ens finns fysisk 
möjlighet att till exempel resa mel
lan de olika polisförhör som bokas 
in tas ingen hänsyn till. 

För att förhöret inte ska krocka 
med andra engagemang, huvudför
handlingar och andra förrättning
ar, så måste du skriva in alla sådana 
i ”din” kalender hos polisen. Efter 
förhöret får du ett förundersök
ningsprotokoll som du är skyldig att 
med tolk gå igenom med klienten 
för att kunna återkomma med even
tuell erinran inom 14 dagar. Genom
gången får högst ta en timme.

Tänk dig slutligen att det dess
utom är polismyndigheten som uti
från vad som framkommer i just 
det, många gånger det enda, polis
förhöret som därefter meddelar ett 
slutligt beslut i skuldfrågan. Samma 

myndighet beslutar samtidigt också 
om din ersättning.

utgången i detta fiktiva uppdrag är där
till helt livsavgörande för din klient. 
Utgången innebär skillnad mellan 
liv och död, i praktiken väntar ett 
dödsstraff om ni inte vinner målet. 

Skulle någon advokat åta sig ett 
uppdrag som offentlig försvarare 
med dessa förutsättningar? Skulle 
en advokat med handen på hjärtat 
kunna tillvarata en misstänkts rät
tigheter på ett rimligt sätt och dess
utom leva upp till god advokatsed? 
Naturligtvis inte.

Det är dock i dag precis dessa för
hållanden som advokater som tar 
uppdrag som offentliga biträden i 
asylärenden tvingas arbeta under. 
Offentliga biträden i asylärenden får 
inte bestämma själva vilka ärenden 
de tar. De får inte göra jävskontroll 
före förordnandet. De får inte själva 
boka in asylutredningar i sina ka
lendrar, då Migrationsverket tvingat 
dem att skapa kalendrar i verkets 
datasystem som verket sedan fritt 
förfogar över. De ska därtill inte 
träffa sin klient före asylutredning
en. De behandlas som myndighetens 
förlängda arm och förväntas vidta 
de åtgärder som myndigheten öns
kar få utförda och inget annat.

Med dessa förutsättningar är det 
omöjligt för de offentliga biträdena 
att tillvarata sina klienters rättig
heter. Deras huvudmän söker asyl, 
det vill säga skydd undan förföljel
se i hemlandet. Många gånger med 
livet som insats. Hur ska deras rät
tigheter kunna tillvaratas när de inte 
får träffa sitt offentliga biträde före 
asylutredningen? Hur ska de få in
formation om lagar och regler, be
visbörda och beviskrav? Hur ska de 
kunna förbereda sig inför den asyl
utredning vars innehåll är avgöran
de för utgången i ärendet, utan att 
veta vad som är viktigt att lyfta fram 
i utredningen?

Om dessa förutsättningar hade 
gällt svenska medborgare som miss
tänks för brott så hade sannolikt 
även de ivrigaste förespråkarna för 
hårdare tag, förenklad lagföring och 
sänkta beviskrav reagerat. Det finns 
helt enkelt en gräns för hur mycket 
vi kan tumma på mänskliga rättig
heter av politiska och ekonomiska 
skäl.

När det gäller asylärenden har 
den gränsen sedan länge passerats 
till den grad att jag, och många an
dra erfarna biträden, inte längre 
med hedern (och advokattiteln) i 
behåll kan acceptera att ta uppdrag 
som offentliga biträden i asylären
den. Det räcker nu!

Om inget omgående görs åt situa
tionen riskerar skyddet för de utsat
ta människor som söker skydd i vårt 
land från krig och förföljelse att för
svagas ytterligare genom att kompe
tensen hos de offentliga biträdena 
succesivt dräneras. Jag vill fortfa
rande tro att det saknas politiskt 
stöd för en sådan utveckling. 

Emilie Hillert    
Advokat

DET FINNS 
HELT ENKELT 

EN GRÄNS 
FÖR HUR 
MYCKET 
VI KAN 

TUMMA PÅ 
MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER 
AV POLITISKA 
OCH EKONO-
MISKA SKÄL.

Ett omöjligt uppdrag
När det gäller asylärenden har gränsen för hur mycket vi kan tumma på mänskliga rät-
tigheter av politiska och ekonomiska skäl sedan länge passerats. Så till den grad att jag, 
och många andra erfarna biträden, inte längre med hedern (och advokattiteln) i behåll kan 
acceptera att ta uppdrag som offentliga biträden i asylärenden. Det räcker nu! Det anser 
advokat Emilie Hillert.

Emilie Hillert är 
advokat och specia-
liserad på bland an-
nat migrationsrätt. 
Hon söker minska 
den enskildes 
underläge i migra-
tionsprocessen och 
lyfter kontinuerligt de rättssäkerhets-
frågor som aktualiseras.

DEBATTÖREN
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NÅGOT OM BAKGRUNDEN
Majoriteten av Sveriges befolkning 
är positiv till vindkraft – fram till 
den dag när vindindustrin knackar 
på och vill bli närmaste granne. Då 
bildas på några veckor en opposi
tion som på olika sätt organiserar 
sig för att stoppa vindkraftsplaner
na. Man frågar sig varför. En elpro
ducent som vill hjälpa till att minska 
koldioxidutsläpp, en energikälla 
som dessutom är ”hållbar”.1 Varför 
detta motstånd?

Upptakten till en vindkraftseta
blering är att ett projekteringsbolag 
bjuder in till samråd med ”sakägare” 
– det vill säga de närmast berörda 
grannarna. Därefter börjar ett för
farande som syftar till att omdana 
bygden där oppositionen bor. Det 
förfarandet kan ta många år.

Vindindustrin har gått från att 
vara enstaka vindkraftverk med en 
totalhöjd om kanske 70 m till att bli 
industrizoner med 100 verk, med en 
totalhöjd om 300 m, industrizoner 
som tar i anspråk många kvadrat
kilometer landareal och som helt 
kommer att dominera sitt område.

Vindindustrin har inte bara för

mågan att producera billig el när 
det blåser, den föranleder också 
stora ingrepp i tidigare orörd natur, 
buller, ljusfenomen och en del 
andra negativa egenskaper som 
 närboende inte uppskattar. Utsikt 
över en sjö har inte samma att
raktionsvärde som utsikt över ett 
vindkraftsfundament, en stålpe
lare tio gånger högre än omgivan
de granskog, toppad med rotorblad 
och blinkande lampor. Fastighets
priserna i vindindustrins närom
råde faller. Buller och infraljud stör 
nattsömn och skapar psykisk ohälsa. 
Den omgivande natur som tidigare 

var allemansrättsligt tillgänglig och 
en av anledningarna till val av bo
plats omvandlas till stängslade indu
strizoner.

Majoriteten av Sveriges befolk
ning bor sedan länge i städer. Vind
industrins negativa sidor har inte 
drabbat stadsbor – förrän nu. Den 
massiva utbyggnaden av vindkraft 
som nu sker tar i anspråk också 
stads och tätortsnära landsbygd. 
Områden där fastighetspriserna är 
höga och där människor som arbe
tar i staden av olika skäl funnit plat
sen för ett ”livsstilsboende”.

MILJÖBALKEN 
När miljöbalken kom för drygt 20 år 
sedan var det till stor del ett redige
ringsarbete. Ett knappt tjugotal la
gar sammanfördes och samordnades 
i en balk – miljöbalken (MB). Men 
det gjordes en stor innovation – por
talparagrafen i 1 kap. 1 §.

Bestämmelserna i denna balk syftar till 
att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande ge
nerationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde

PRAKTISK JURIDIK

Vindkraftsjuridik – ett nytt  arbetsområde för advokater
Utbyggnaden av vindkraft innebär stora risker för att miljöskador uppstår. Men bestäm-
melserna om skadestånd för miljöskador i miljöbalken 32 kap. borde inte finnas där utan i 
stället i skadeståndslagen, och den opartiska domstol som kan erbjuda en rättvis rättegång 
i miljöskademål är en allmän domstol – inte mark- och miljödomstolen, som tidigare har 
lämnat tillstånd till den skadebringande anläggningen. Det anser advokat Hans Kindstrand.

Advokat Hans 
Kindstrand har 
de senaste 40 
åren arbetat 
med fastig-
hetsrelaterad 
juridik, under 
senare tid 
med fokus på 
vindkraftens 
juridiska kom-
plikationer.

PRESENTATION

1 Renewable Energy Foundation, REF, rapport av professor Gordon Hughes, Edinburgh, där han studerat 6 400 danska vindkraftverk, gällande tiden från driftsätt-
ning till första driftsstopp för olika klasser av vindkraftverk, med slutsatsen att om inte marknadspriserna på el blir betydligt högre än idag, blir det olönsamt att 
underhålla turbinerna efter 12 à 15 år
2 MÖD 2005:66, 1/11 2005, mål nr M 2966-04
3 Tillståndsprövningen i nuvarande form strider enligt min uppfattning mot den grundläggande rättsprincipen att förmögenhetsomfördelning mellan enskilda inte 
får ske genom myndighetsbeslut.
4 Vägledning om buller från vindkraftverk 1/12 2020
5 FoHMFS 2014:13 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
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och att människans rätt att förändra och
bruka naturen är förenad med ett ansvar 
för att förvalta naturen väl.

Denna ambitiösa inledning följs av 
en minneslista under fem punkter 
som inleds med att miljöbalken skall 
tillämpas så att

människors hälsa och miljön skyddas 
mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan. 

Det här var en ambition som ganska 
snabbt kom att erodera. När det gäl
ler vindindustrins företräde kom ett 
tidigt besked från Mark och miljö
överdomstolen.

Miljööverdomstolen finner sammanta
get att det allmänna intresset att bygga 
ut vindkraften för att främja en hållbar 
utveckling (se 1 kap. 1 § miljöbalken) ta
lar för att bifall till bolagets ansökan vid 
prövning enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
De motstående intressena [min kursive
ring] är inte av sådan styrka att de utgör 
hinder för en vindkraftsetablering på 
platsen.2

”De motstående intressena” kan 
sammanfattningsvis sägas vara det 
övriga innehållet i MB 1:1. 

TILLSTÅNDSPRÖVNING
Storskalig vindkraft är definitions
mässigt miljöfarlig verksamhet. För 
att få etablera en storskalig vind
industri krävs tillstånd, vilket läm
nas av en miljöprövningsdelegation 
(MPD), vars beslut kan överklagas 
till Mark och miljödomstolen och 
efter prövningstillstånd till Mark 
och miljööverdomstolen (MÖD). 
Tillståndsprövningen sker enligt 
bestämmelser i MB.3 Prövningen är 
starkt schabloniserad. Enskildas rät
tigheter utgår från schabloner. Det 
finns praxis om vilket avstånd från 
ett vindkraftverk som förutsätts för 
att någon skall vara sakägare, vilka 
bullernivåer utomhus4 som anses 
vara tolerabla och vilka bullernivåer 
inomhus5 som man som närboende 
måste acceptera. En viktig regel är 
att buller utomhus inte kan mätas – 
bara beräknas, vilket sker utifrån be
räkningsmodeller som Naturvårds
verket utarbetat. I det verkliga livet 
stämmer inte alltid dessa modell
beräkningar när man mäter faktiskt 
buller, och särskilt problematiskt 
blir det när dessa värden översätts 
till beräknat buller inomhus när 

vindkraftverken står på plats och 
har tagits i drift. Det är först då som 
faktiskt buller inomhus konkretise
ras och blir mätbart.

Att åtgärda lågfrekvent buller vid bosta
den kan vara mycket komplicerat och 
kostsamt. Med nödvändighet måste skilj
ande konstruktioners vikt ökas för att ge 
bättre isolering vid de lägsta frekvenser
na, och det är inte alltid möjligt att åstad
komma på befintliga byggnader. Oturliga 
kopplingar mellan vibrationsresonanser 
och rumsresonanser kan dessutom förta 
effekten helt eller delvis för vissa frek

venser.6

I olika utredningar har konstaterats 
att mellan 10 och 20 procent av dem 
som utsätts för vindkraftsbuller är 
störda eller mycket störda.7

Att lågfrekvent buller (20–200 Hz, 
hörbart) påverkar människors hälsa 
är väl känt.8 Att infraljud (0–20 Hz, 
inte hörbart) har effekt är känt9 men 
är i Sverige inte närmare studerat. 
Infraljud mäts över huvud taget inte 
i den beräkningsmodell som Natur
vårdsverket utarbetat.

De metoder som i tillståndsären
det används för beräkning av bul
ler kan ifrågasättas.10 Hur verkligt 

MAJORI- 
TETEN AV 
SVERIGES 

BEFOLKNING 
BOR SEDAN 

LÄNGE I 
STÄDER. 

VIND-
INDUSTRINS 

NEGATIVA 
SIDOR 

HAR INTE 
DRABBAT 

STADSBOR – 
FÖRRÄN NU.

PRAKTISK JURIDIK

Vindkraftsjuridik – ett nytt  arbetsområde för advokater

» 

6 Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus, Rapport nr 3:2017 från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet
7 Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, Slutrapport till Naturvårdsverket, revide-
rad slutversion 28/11 2011
8 Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus, Rapport nr 3:2017 från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, och Kunskapssammanställning om 
infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, Slutrapport till Naturvårdsverket, reviderad slutversion 28/11 2011
9 Finländska Social- och hälsovårdsministeriet
10 Den modell som anvisas av Naturvårdsverket rekommenderas inte av WHO, Environmental Noise Guidelines for the European  Region. Det är inte heller samma 
mätmetod som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).
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buller skall mätas när vindindustrin 
väl är på plats är ännu inte närmare 
klarlagt.

TILLSYN
Under den tid som vindkraftsut
byggnaden pågått i Sverige har fo
kus legat på tillståndsprövning 
och tillsyn. När det gäller myndig
heters tillsyn kan man konstatera 
att den inte alltid är effektiv. I ett 
ärende där närboende klagade på 
buller från näraliggande vindkraft
verk tog det närmare tio år innan 
mark och miljödomstolen avskrev 
ärendet med hänvisning till att till
synen övergått från länsstyrelsen till 
kommunen. Någon åtgärd i syfte att 
åstadkomma en förbättrad situation 
för klagandena gjordes inte.

De försiktighetsmått som föreskrivs av 
en tillsynsmyndighet är inte straffsank
tionerade, till skillnad mot villkor i ett 
tillstånd enligt miljöbalken, men kan å 
andra sidan ändras i princip när som 
helst och har inte sådant rättsskydd som 
villkor i ett tillstånd har. Samtidigt kan 
tillsynsmyndigheten vid dessa förhållan
den mer lättvindigt kräva utredningar be
träffande bland annat buller för att even
tuellt ändra de försiktighetsmått som 
gäller. Det vill säga utreda sådana grund
läggande frågor som normalt görs klart i 
samband med en tillståndsprövning […] 
Med tanke på att länsstyrelsen numera 
inte längre är tillsynsmyndighet, har det 
överklagade föreläggandet förfallit och 
målet ska avskrivas utan vidare åtgärd.11

MB 32 KAP.12

Juridiken är den enskildes värn mot 
rättsövergrepp. När det gäller ska
dor som vindindustrin orsakar ”i sin 
omgivning” finns bestämmelser i 
MB 32 kap., bestämmelser som i vart 
fall enligt sin ordalydelse bör vara 
användbara.

Verksamhetsutövaren har ett 
strikt ansvar för personskada, sak
skada och ren förmögenhetsskada 

”av någon betydelse”. En fastighet 
som helt eller delvis blivit onyttig 
för ägaren är verksamhetsutövaren 
skyldig att lösa om ägaren begär det.

Den ansvarsbegränsning för verk
samhetsutövaren som kan föranle
das av ortsvanlighet och/eller all
mänvanlighet torde inte ha någon 
aktualitet vid nyetablering av en 
vindindustri.

Någon praxis när det gäller skada 
som orsakas av vindkraft finns inte. 
Det kan finnas flera skäl till det. Det 
kan bli dyrt att processa eftersom 
vanliga rättegångskostnadsregler 
gäller. Motparten kan förväntas ha 
betydande resurser både ekono
miskt och administrativt som man 
som enskild kan ha svårt att matcha, 
något som tydligt demonstrerats i 
tillståndsärendet. Åtgärder för att 
åstadkomma en effektiv myndig
hetstillsyn kan ha misslyckats. Den 
domstol som skall döma är samma 
domstol som tidigare lämnat till
stånd till vindkraftsetableringen och 
som då inte funnit några motståen
de intressen av sådan styrka att de 
utgjorde hinder för en vindkrafts
etablering på platsen. Man orkar 
bara inte fortsätta när tillståndet 
efter flera års motstånd resulterat i 
precis det man inte ville, där försök 
att åstadkomma tillsyn och åtgärder 
för att lindra bullerstörningar inte 
givit något resultat.

Utmattning inför en rättegång 
med oviss utgång och en ny period 
av ovisshet är högst begriplig.

Men – varje vandring börjar med 
ett första steg. All utrustning som 
behövs finns i MB 32 kap. även om 
den är felpackad och rätteligen bor
de finnas som ett särskilt kapitel i 
skadeståndslagen.13 Svensk rättsord
ning vill inte kännas vid ideell skada 
som inte är knuten till personskada. 
Det innebär att den som vill ha er

sättning för ren förmögenhetsskada 
måste hitta en objektiv måttstock. 
Om omgivningen förfulas kan det 
leda till att värdet på en fastighet 
sjunker. Den som kan påvisa fastig
hetens värde före och fastighetens 
värde efter har med andra ord en 
”objektiv måttstock” att luta sig mot.

PERSONSKADA
Som personskada räknas inte bara 
fysiska skador utan även psykis
ka sjukdomstillstånd.14 Det är väl 
känt att vindkraftsbuller kan orsaka 
sömnproblem, depression och andra 
psykiska störningar hos dem som 
blir utsatta. Personskada är inte bara 
ersättningsgill i den omfattning som 
anges i 5 kap. skadeståndslagen. Om 
en fastighetsägare drabbas av psy
kisk ohälsa och hans bostadsbygg
nad inte uppfyller gällande krav för 
buller inomhus på grund av ett nä
raliggande vindkraftverk kan ”fastig
heten bli onyttig för ägaren”. I så fall 
uppkommer enligt MB 32 kap. 11 § 
en skyldighet för verksamhetsutöva
ren att lösa fastigheten. ”Rättsprax
is är dock mager”, men ”[m]an skall 
tydligen fästa avgörande vikt vid 
ägarens skydd.”15 (Se vidare nedan 
om inlösen).

Här finns en tydlig parallell med 
radon. Radongas är luktfri. Den 
finns naturligt i berggrunden och är 
naturligt förekommande i de flesta 
boendemiljöer. Förekomsten kan 
inte uppfattas av människan. Nu
mera är det allmänt accepterat att 
radonhalter över vissa referensnivå
er utgör en hälsorisk. Så har det inte 
alltid varit.

Från att ha diskuterats i fack
press från mitten av 1950talet, och 
då främst som ett arbetsmiljöpro
blem för gruvarbetare, kom Social
styrelsens kungörelse med råd och 
anvisningar om åtgärder mot ra

PRAKTISK JURIDIK

11 Mark- och miljödomstolen i Växjö, slutligt beslut den 16 december 2020 i mål nr M 142-19
12 SOU 2021:21 En klimatanpassad miljöbalk för framtiden och samtiden innehåller inte några förslag till ändringar i MB 32 kap.
13 Se ”Mark- och miljödomstolarna i stöpsleven”, Advokaten 2/2021.
14 Juno kommentar: Begreppet personskada omfattar kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd orsakade av en skadehändelse. Även psykisk chock eller depres-
sion utan annat kroppsligt men kan bedömas som personskada, se NJA 1971 s. 78; NJA 1993 s. 41 I och II; NJA 1996 s. 377; NJA 1999 s. 632; NJA 2000 s. 521;  
prop. 1972:5 s. 576; SOU 1973:51 s. 36 f., 71; SOU 1995:33 s. 61; prop. 2000/01:68 s. 17 f.
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don i bostäder, SOSFS (M) 1980:71. 
I kungörelsen anges att radondot
terhalten 400 Bq/m³, beräknat som 
årsmedelvärde, utgjorde ”sanitär 
olägenhet” i hälsovårdsstadgans me
ning. Därefter har mätmetoder änd
rats, och förfinats. Referensnivån 
har sänkts:

1/1 1981 – 31/5 1990
400 Bq/m³ radondotterhalt EER
1/6 1990 – 31/12 1993
200 Bq/m³ radondotterhalt EER
1/1 1994 – 8/7 2004
400 Bq/m³ radonhalt
9/7 2004 –
200 Bq/m³ radonhalt

Från att över huvud taget inte ha be
aktats, har förekomst av höga halter 
av radon blivit allmänt accepterad 
som en anledning till ohälsa. Detta 
är ett tydligt exempel på hur en fö
reteelse – radonförekomst i en bygg
nad – från att ha varit en ickefråga 
blivit en ekonomisk fråga med stor 
tyngd, med anledning av att mättek
niken förfinats, vetenskapens stånd
punkt skärpts och samhällets värde
ringar förändrats.

När det gäller buller har HD i oli
ka sammanhang uttryckt ståndpunk
ten att

[n]uvarande gränsvärden för buller är 
inte vetenskapligt fastställda utan uttryck 
för samhällets värderingar.16

Den för vindindustrin mycket för
månliga modell för beräkning av 
buller utomhus, som utarbetats av 
Naturvårdsverket, kan mycket väl 
komma att ändras i skärpande rikt
ning.17

REN FÖRMÖGENHETSSKADA18

Ren förmögenhetsskada är ersätt
ningsgill om den är ”av någon be
tydelse”. Kvalifikationsgränsen är 
med andra ord relativt låg. Vad som 
menas med ”av någon betydelse” 

är oklart. Under de senaste 10 åren 
har emellertid priset på enfamiljs
hus ökat och hamnat på nivåer där 
 kvalifikationsgränsen knappast 
kommer att få betydelse. I tätorts
nära landsbygd ligger fastighets
priserna på småhus från några mil
joner och uppåt. Om en fastighet 
sjunker i värde med så lite som 
10 procent på grund av att omgiv
ningen förfulats, handlar det redan 
då om hundratusentals kronor i 
 värdeförlust.

Fastighetsvärdering är i dag en 
accepterad vetenskaplig disciplin. 
Det går att med rimlig exakthet fast
ställa ett värde vid en värdetidpunkt 
som ligger före det att vindkrafts
projektet offentliggjordes, och det 
finns möjlighet att fastställa vär
det efter det att vindkraften tagits 
i drift. Om fastighetsvärdet då har 
sjunkit, kan man då anta att värde
förändringen beror på vindkraften? 
Här finns en regel om bevislättnad i 
MB 32 kap. 3 § sista stycket:

En skada skall anses ha orsakats genom 
en störning som avses i första stycket, om 
det med hänsyn till störningens och ska
deverkningarnas art, andra möjliga ska
deorsaker samt omständigheterna i öv
rigt föreligger övervägande sannolikhet 
för ett sådant orsakssamband.

Vad som menas med ”övervägande 
sannolikhet” finns olika uppfattning
ar om i den juridiska litteraturen. 
Den enligt min bedömning rimligas
te tolkningen synes vara att ett ska
deståndsyrkande skall ogillas i de 
fall då bevismässigt ”likaläge” råder 
beträffande orsakssambandet.19 I ett 

hypotetiskt fall där käranden styrkt 
att hans fastighet sjunkit i värde ef
ter det att vindkraften togs i drift, 
kan det även vara så, att svaranden 
har bevisbördan för sina invänd
ningar, till exempel att värdeminsk
ningen beror på ett prisfall på mark
naden, eller att fastighetens tekniskt 
försämrats.

I praktisk process torde domsto
len tillämpa en ”fri bevisprövning”.

Tidigare gällde, att från den er
sättning som en skadelidande var 
berättigad till, skulle göras ett ”to 
leransavdrag” om mellan 5 och  
10 procent av fastighetsvärdet. Tole
ransavdraget avskaffades i samband 
med 2010 års ändring av expropria
tionslagen när också dåvarande MB 
31 kap. 6 § upphävdes. Det innebär 
att ersättning skall utgå från första 
kronan utan toleransavdrag i det 
fall kvalifikationsgränsen ”av någon 
betydelse” uppfyllts. Kvalifikations
gränsen har såvitt jag kan bedöma 
inte någon koppling till det tidigare 
toleransavdraget.20

INLÖSEN
I MB 32 kap. 11 § 1 st. föreskrivs:

Medför en verksamhet som avses i detta 
kapitel att en fastighet helt eller delvis 
blir onyttig för ägaren eller att det upp
står synnerligt men vid användningen, 
ska fastigheten eller fastighetsdelen på 
ägarens begäran lösas in av den som be
driver verksamheten.

Vid inlösen tillämpas expropria
tionslagen. Det innebär efter 2010 
års reform, att ersättning skall utgå 
med 125 procent av fastighetens vär

PRAKTISK JURIDIK

» 

15 Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 32:74
16 Se t.ex. NJA 1999 s. 385.
17 Se not 10 ovan.
18 Se Bengtsson, Miljöbalken. En kommentar, 32:16.
19 Se t.ex. Per Henrik Lindblom, Miljöprocess I, s. 352 ff.
20 Se t.ex. SOU 2008:99 s. 371.

Det mänskliga örat kan i bästa fall uppfatta ljud med en frekvens mellan 20 Hz och 20 000 Hz. Med högre 
ålder avtar förmågan att uppfatta framförallt de högre frekvenserna. Ljudnivåer (ljudtryck) beskrivs oftast i 
en logaritmisk skala relativt en vald referensnivå och anges i decibel (dB). Vid mätningar av ljudnivåer pratar 
man ofta om dB(A), dB(C), dB(Z) etc., vilket innebär att ljudet är filtrerat. Filter A efterliknar det mänskliga 
örats okänslighet för låga ljudnivåer vilket innebär att lågfrekvent buller ”filtreras bort”. Mätning utan filter 
redovisas som dB L med något tillägg.

Infraljud (under 20 Hz) är inte hörbart, men kan uppfattas av en människa och väsentligt påverka hennes 
hälsa och välbefinnande. dB(A) filtrerar dessa ljud med mer än 50 dB.

Lågfrekvent ljud (20–300 Hz) är hörbart. Riktigt låga frekvenser (20–100 Hz) kräver dock ett högre ljud-
tryck för att höras.

VAD ÄR LJUD, VAD ÄR INFRALJUD OCH HUR MÄTS LJUD?
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de i oskadat skick21 och att verksam
hetsutövaren har att svara för alla 
utrednings och rättegångskostna
der i första instans.22

ANSVARIG FÖR MILJÖSKADA
Ansvarig är primärt den som be 
driver vindkraftsverksamheten.  
Vad som menas med att ”bedriva 
verksamheten” är inte helt klart.  
Ett särskilt problem gäller mark
ägarens ansvar för en vindkrafts
anläggnings omgivningspåverkan 
och kravet på återställning. Enligt 
motiven till tidigare lagstiftning – 
miljöskadelagen23 – blir markägaren 
inte ansvarig endast på den grunden 
att han upplåtit nyttjanderätt till 
vindkraftsbolaget, utan först om han 
är ekonomiskt engagerad i verksam
heten. Det här kan ställa till en del 
bekymmer eftersom verksamhets
utövaren kan vara ett bolag som in
går i en internationell koncern med 
huvudsäte i utlandet och där det 
svenska dotterbolaget, den formel
la verksamhetsutövaren, har ytterst 
begränsade tillgångar.

Om flera är ansvariga är ansvaret 
solidariskt.

NÅGOT OM RÄTTEGÅNGSFRÅGOR
”Skadeståndstalan, liksom talan om 
inlösen, i miljömål kan föras anting
en som en fullgörelsetalan eller en 
fastställelsetalan (MB 20:3 samt  
RB 13:1 och 2).”24

Per Henrik Lindblom har ägnat 
närmare 800 sidor åt att analysera 
och förklara miljöprocessens egen
heter.25 För miljöskada enligt MB  
32 kap. är processordningen väsent
ligen den som följer av RB, med den 
anmärkningen att skadeståndsfrå

gorna skall prövas av miljödomsto
larna. Mer om detta nedan.

En rättegång om miljöskada som 
vindkraften orsakat i sin omgivning 
kommer att innehålla en hel del 
medicinska och tekniska frågor, där 
det blir nödvändigt att åberopa sak
kunnigbevisning.

Fastighetsvärdering är som 
nämnts en erkänd och vedertagen 
disciplin. Det finns auktoriserade 
värderare med ett etiskt förhåll
ningssätt till uppdraget att värdera 
en fastighet. Den fråga som aktua
liseras är vilken värdetidpunkt som 
värdet före skadan skall relateras 
till. Min bedömning är att värde
tidpunkten för värde före ligger 
omedelbart före det att vindkrafts
projektet offentliggjordes. Den be
dömningen grundas på att från och 
med den tidpunkten är fastig heten 
enligt HD:s praxis behäftad med ett 
fel, som säljaren vid en försäljning 
är skyldig att upplysa en  köpare 
om.26

Buller är ett besvärligt ämne. Vad 
som i praktiken blir aktuellt att prö
va torde vara buller inomhus. Buller 
i bostadshus som överstiger Folk
hälsomyndighetens allmänna råd, 
som inte är rent tillfälliga och som 
inte är oväsentliga, medför att det 
föreligger en ”olägenhet för männi
skors hälsa”, vilket bör vara samma 
sak som att byggnaden är olämplig 
för bostadsändamål. En rättegång 
kommer till stor del att handla om 
mätteknik, mätmetod, analys och 
tolkning av mätresultat. Det lär inte 
finnas ”certifierade” bullerexperter, 
men experter finns.

Hälsofrågor – När det gäller per
sonskador är min egen erfarenhet 
mycket begränsad. Frågan hur man 
styrker och beräknar en personska
da verkar emellertid vara väl utredd 
i 5 kap. skadeståndslagen och anslu
tande rättspraxis.

Övrigt om hälsofrågor – Man 
får ibland intrycket att de parter 
som agerar i syfte att möjliggöra 
en snabb utbyggnad av vindkraf
ten medvetet avstår från att inhäm
ta möjlig kunskap. De utredningar 
som behövs är komplicerade och 
kostsamma och kräver i normalfal
let offentligt stöd för att kunna ge
nomföras. En sådan fråga är frågan 
om bisfenol A (BPA), ett ämne som 
bland annat kan framkalla cancer 
och föranleda hormonrubbningar. 
Ett större vindkraftverk har tre ro
torblad med en längd om 90 m, med 
en sammanlagd vikt av ca 75 ton. 
Rotorbladen är tillverkade av plast
material som innehåller BPA. Un
der sin livstid – 10 till 15 år – kom
mer enligt uppgift rotorbladen att 
tappa ca 10 procent av sin ursprung
liga vikt genom erosion. Hur det är 
med den saken vet man emellertid 
inte med säkerhet, eftersom rotor
bladens vikt före och efter använd
ning inte dokumenteras. Om upp
giften om viktminskning är korrekt 
innebär det att varje vindkraftverk 
under sin levnad kommer att spri
da mellan 5 och 10 ton nanopar
tiklar innehållande BPA. Att väga 
rotorbladen före och efter använd
ning och att dokumentera eventuell 
viktminskning kan inte vara någon 
svår eller kostsam sak. Att genom 
fältstudier utreda förekomsten av 
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21 Expropriationslagen 4 kap. 1 §
22 Expropriationslagen 7 kap. 1 §
23 Prop. 1985/86:83 s. 52
24 Per Henrik Lindblom, Miljöprocess I, s. 161
25 Per Henrik Lindblom, Miljöprocess I och II
26 I rättsfallet NJA 2001 s. 894 ansågs bullerstörningar från en planerad ombyggnad av en trafikplats utgöra ett faktiskt fel i den sålda fastigheten, trots att det 
inte fanns något fel på fastigheten inom dess gränser.
I rättsfallet NJA 2007 s. 86 gällande buller från en motocrossbana uttalade HD bl.a.:
”Eftersom köpet avsåg en fritidsfastighet, måste ett avsevärt buller under de tider som anges i tingsrättens dom anses ha utgjort ett väsentligt fel. M.A. hade där-
för hävningsrätt enligt såväl 4 kap. 19 § JB som § 9 i kontraktet. Prestationerna skall således återgå.”
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BPA i mark och vatten i vindkraft
verkens närområde kan inte heller 
vara någon svår uppgift. Att konsta
tera förekomst av BPA i närboen
des blod och att jämföra detta mot 
en kontrollgrupp, som inte finns i 
vindkraftverkens närhet, förefaller 
vara ett enkelt sätt att ta reda på om 
förorening genom BPA kan föranle
da några hälsoeffekter. Uppenbart är 
att det kunskapskrav27 och den för
siktighetsprincip28 som stadgas i MB 
inte alltid följs.

Förbudstalan – Vilka villkor som 
gäller för en tillståndsgiven vindin
dustri är preciserat i tillståndsbeslu
tet. Det innebär att under tillstånds
tiden kan, som huvudregel, varken 
det allmänna29 eller enskild30 föra en 
förbudstalan mot en tillståndsgiven 
anläggning, eller om att skyddsåt
gärder eller andra försiktighetsmått 
skall vidtas.

Forum – ”Mark och miljödomstol 
prövar som första instans mål om 
ersättning för miljöskador och inlö
sen enligt 32 kap.”31

Man kan med visst fog hävda att avsikten 
med ML var att (de allmänna) domstolar
na i stort sett skulle förlora betydelse för 
den enskildes immissionsskydd, åtmins
tone vad gäller tillåtlighetsfrågor. Och när 
man tar del av resultatet av det omfattan
de statliga utredningsarbete som ägt rum 
på miljörättens område under senare år 
får man ibland en känsla av att fråga om 
domstolsprövning ”i snäv mening” inte 
ens ingår i det miljörättsliga utrednings
väsendets föreställningsvärld.32

I denna ”föreställningsvärld” blev 
resultatet, att den domstol som skall 
döma i miljöskademål är samma 

domstol som i ett tidigare mål läm
nat tillstånd till den skadebringan
de vindkraftsanläggningen. Vid den 
tidigare prövningen har domstolen 
kommit till slutsatsen att de motstå
ende intressena (bland annat sak
ägarnas intressen) inte var av sådan 
styrka att de utgjorde hinder för en 
vindkraftsetablering på platsen.33

Bestämmelserna i MB 32 kap. hör 
enligt min bedömning hemma i ska
deståndslagen. En opartisk dom
stol som kan erbjuda en rättvis rät
tegång finns enligt min bedömning 
bland de allmänna domstolarna. 
Den nuvarande ordningen kan inte 
vara långsiktigt bestående.34

SLUTORD
När jag studerat ämnet vindkrafts
juridik har jag haft stor glädje av 
Per Henrik Lindbloms Miljöprocess 
I och II, som kom ut 2002 i anslut
ning till att miljöbalken sjösattes. Jag 
har under den tid jag studerat äm

net också fått ett mycket omfattande 
kontaktnät som givit mig inblickar 
i vindkraftens påverkan på männi
skors levnadsförhållanden och de 
problem som näraliggande vind
kraftsanläggningar skapar. Min syn 
på vindkraft som producent av el
energi har successivt förändrats un
der det dryga halvår som jag studerat 
ämnet. Per Henrik Lindblom avslutar 
sin monografi med slutorden:

En syntes av de värderingar som präg
lar både MB och det här arbetet kan 
med utgångspunkt från bland annat 
försiktighetsprincipen formuleras som 
en miljörättslig grundprincip […]:
In dubio pro natura!

Jag hoppas på en återgång till den 
principen. Det förutsätter enligt min 
bedömning att MB 32 kap. tas på 
allvar och att den enskildes immis
sionsskydd, så som det utformas i 
MB 32 kap., får effekt.

Hans Kindstrand   
Advokat
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Ur Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet:

Buller
”De senaste årens forskning har stärkt misstanken om att långvarig exponering för trafikbuller ökar ris-
ken för hjärt- och kärlsjukdom. Forskningen har i huvudsak fokuserat på samband mellan trafikbuller och 
sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Sammanvägningar av olika forskningsstudier om 
vägtrafik visar att risken för hjärt- och kärlsjukdom ökar med cirka 3–4 procent för varje 5-decibelsökning 
av ljudstyrkan. Det är ännu inte helt klarlagt vid vilken ljudnivå riskökningen startar men evidensen pekar på 
runt 50 dB LAeq,24h.

IMM vid Karolinska Institutet har på uppdrag av Trafikverket gjort beräkningar som visar att buller från 
transportsystemet (väg- och spårtrafik) varje år orsakar cirka 48 000 fall av högt blodtryck, cirka 950 fall av 
hjärtinfarkt och drygt 1 000 fall av stroke […]. Beräkningarna baserar sig på populations- och exponerings-
data för år 2011.”

Bisfenol A (BPA)
”Hälsoeffekter
BPA är ett hormonellt aktivt ämne med framför allt östrogena egenskaper. Genom djurförsök finns rapporter 
om störd utveckling av hjärnan, påverkan på beteende, immunsystem och reproduktionsorgan, och ökad 
risk för fetma och cancer efter exponering i fosterlivet. Vilka effekter som är relevanta vad gäller risken för 
människors hälsa är dock mycket omdebatterat, liksom vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter upp-
står. Studier av samband mellan exponering för BPA och hälsoeffekter hos människor har rapporterat ökad 
risk för en rad olika sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Även effekter på äggceller 
och spermier och ökad risk för missfall samt effekter på beteende hos barn har rapporterats. Resultaten 
från dessa studier anses dock inte kunna ligga till grund för säkra slutsatser kring risken för olika hälsoef-
fekter. Fler studier behövs, och för närvarande pågår en mycket omfattande djurstudie som är finansierad av 
amerikanska myndigheter. Den beräknas vara klar 2017”.

Resultatet av denna djurstudie är inte publicerat såvitt jag känner till. EU-reglerna skärptes 2018 gällande 
plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel, kommissionens förordning (EU) 2018/213.

BULLER OCH BISFENOL A

27 MB 2 kap. 2 §: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksam-
hetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”
28 MB 2 kap. 3 § 1 st.: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
 människors hälsa eller miljön.”
29 MB 24 kap.
30 MB 32 kap. 12 §
31 MB 21 kap. 1 § p. 6
32 Per Henrik Lindblom, Miljöprocess I, s. 30
33 MÖD 2005:66, 1/11 2005, mål nr M 2966-04
34 Jfr Europakonventionen art. 6.
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ETIK

Att anställda jurister och advo-
kater byter arbetsplats väcker 
en rad etiska frågor. Advoka-
terna Magnus Wallander och 
Åsa Erlandsson reder ut vad 
som gäller.  

Anmälningar om etis
ka övertramp i sam
band med att advoka
ter eller biträdande 
jurister slutar en an
ställning dyker då och 
då upp på disciplin
nämndens bord. Fram
för allt är det två olika 
problem som tas upp, 
konstaterar advokat 
Magnus Wallander. 
Den första gruppen 
rör olika typer av kon
kurrensbegränsning
ar, där den som slutar 
förbinder sig att inte 
ta med eller bearbeta 
klienter på den gamla 
byrån. 

Den andra gruppen 
anmälningar handlar 
om att arbetsgivaren, 
när en advokat eller 
biträdande jurist sä
ger upp sig, skickar 
hem den anställde och 
tar ifrån honom eller 
henne arbetsredskap 
som mobiltelefon, da
tor och passerkort.

– Det är också är ett problem, 
eftersom den som slutar inte kan 

fullgöra sina uppdrag gentemot 
klienter i pågående ärenden, sä
ger Magnus Wallander.

Båda typerna av anmälningar 
har lett till sanktioner från dis
ciplinnämnden.

–  Vi ser väldigt all
varligt på det här och 
har tilldelat varning 
vid flera tillfällen, sä
ger Magnus Wallander. 

att disciplinnämnden ser 
så allvarligt på  frågor 
om konkurrensklausu
ler och jurister eller 
advokater som förhin
dras att fortsätta arbeta 
beror på att åtgärder
na skadar klienternas 
intressen. 

–Konkurrensklausu
ler hör inte hemma i 
anställningsavtal med 
biträdande jurister el
ler advokater, eftersom 
de påverkar det fria ad
vokatvalet, säger Mag
nus Wallander. 

Varje klient mås
te själv fatta beslu
tet om han eller hon 
vill följa med en ju
rist eller advokat som 
byter  arbetsplats, el
ler stanna hos byrån. 
Principen om det fria 
advokatvalet innebär 

därmed att advokater inte kan 
ha sådana anställningsvillkor 

som förekommer i andra bran
scher.

– Avtalslagen 38 § handlar om 
att man inte får ha oskäliga kon
kurrensbegränsningar. Då tror 
en del, även advokater, att det 
gäller fullt ut utan variation i ad
vokatsammanhang. Men vi stäl
ler upp strängare regler, fastslår 
Magnus Wallander, och tillägger 
att man därmed inte kan jämfö
ra med avtal i andra branscher. 

Det är däremot tillåtet för ad
vokater att avtala med anställ
da jurister och advokater om en 
uppsägningstid. 

– Det innebär ju något av ett 
skydd för arbetsgivaren mot att 
en anställd går från en dag till en 
annan från en byrå till en annan 
eller sätter upp en egen verksam
het, säger Magnus Wallander.

Även i det andra exemplet, där 
advokater eller jurister skickas 
hem utan telefon och dator, är 
det klienternas intresse som står 
i centrum. 

– Om inte klienterna kan få 
den hjälp de behöver eftersom 
advokaten är tvingad att gå på 
semester eller tjänstledighet, 
och klienten inte får tillgång 
till advokaten då mobiltelefo
nen inte fungerar och mejlen är 
avstängd, då är det ett problem, 
konstaterar Magnus Wallander. 

även arbetsrättsadvokaten Åsa Er
landsson trycker på att klientens 
fria advokatval inte får äventy
ras.

– Som tidigare arbetsgivare 
måste man acceptera  att klien
ten har rätt till sin akt. Ibland har 

Viktigt att 
inte det fria 
advokatvalet 
äventyras

Magnus Wallander 
är ledamot av 
disciplinnämnden 
sedan snart sju 
år och dessutom 
lärare i advokatetik 
vid Advokatkurs 1 
sedan starten på 
kurserna. Han är 
även examinator 
vid advokatexamen.

Åsa Erlandsson 
är ledamot av 
Advokatsamfun-
dets styrelse samt 
utbildningsnämnd 
och erfaren arbets-
rättsadvokat.
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ETIK

Att tänka på för arbetsgivare
l När någon slutar är det bästa 
att den som slutar och någon 
företrädare för den byrå man 
lämnar inventerar vilka uppdrag 
som ligger på den som lämnar 
byrån, och sedan gemensamt 
skriver till klienterna och berät-
tar om att advokaten/juristen 
slutar. Klienten erbjuds då att 
själv välja: att följa med eller att 
stanna kvar hos annan advokat 
eller jurist på byrån. 
l Prata med varandra för att få 
till stånd en samordnad avgång. 
Den nya och den tidigare ar-
betsgivaren, medarbetaren och 
klienten är de fyra viktiga pus-
selbitarna. 
l Försök lyfta dig över eventuel-
la känslor när någon slutar. Han-
tera situationen professionellt.  

Att tänka på för advokater och 
jurister som byter arbetsplats
l Kika på anställningsvillkoren 
så att de inte innehåller någon 
otillåten konkurrensklausul. 
l Välj arbetsgivare med omsorg, 
gör din due diligence.

Det fria advokatvalet är en 
allmän men central princip i 
rättsstaten, som framgår av 
internationella dokument.  

Disciplinnämnden har ut-
talat att det strider mot god 
advokatsed att använda villkor i 
anställningsavtal som sätter det 
fria advokatvalet ur spel. Detta 
gjordes bland annat 2018, då 
en advokat tilldelades varning, 
bland annat för att advokaten 
försökt hindra sina anställda 
från att ta med klienter när de 
lämnade byrån. 

Disciplinnämnden återger i 
beslutet en bestämmelse i en 
biträdande jurists anställnings-
kontrakt:

”Vid anställningens upphö-
rande ska båda parter verka för 
att de klienter som förordnats 
arbetstagaren under tid för 
anställning hos arbetsgivaren 
ska stanna kvar som klienter 
hos arbetsgivaren.”  Detta, 
konstaterade nämnden, var 
ett oskäligt anställningsvillkor. 
(Disciplinnämndens verksamhet 
2018, s. 17 f.)

Även etiklegenden Holger 
Wiklund behandlar i sin bok 
God advokatsed det fria advo-
katvalet. I början av kapitel 39 
skriver han bland annat: ”Stri-
dande mot god advokatsed är 
varje försök att på illojalt sätt 
skaffa sig ett uppdrag genom 
att söka hindra att en kollega 
får detsamma.” (Wiklund, Hol-
ger: God advokatsed, 1973)

ATT TÄNKA PÅ

DET FRIA ADVOKATVALET

en del lite svårt att förstå det där 
och tycker att det är byråns kli
enter, säger hon. 

Magnus Wallander är lite för
vånad över att anmälningarna 
om konkurrensklausuler och 
hemskickade anställda återkom
mer till nämnden. Det är ju, på
pekar han, numera rätt väl klar
lagt vilka krav som ställs på en 
advokatbyrå när det gäller an
ställningsvillkor. 

– Det framgår explicit av de 
vägledande reglerna hur anställ
ningsvillkor får vara utformade, 
och det framgår också av de av
göranden som finns, bland annat 
från 2018 och nu från 2021, kon
staterar Wallander. 

en annan fråga, som ofta kommer 
upp då jurister och advokater 

byter arbetsplats, är risken för 
att den nya byrån ”smittas” med 
intressekonflikter. 

– Det har inträffat några gång
er med förödande konsekvenser. 
Det är något man ska tänka på 
när man anställer, att man mås
te ha klart för sig vad personen 
har i sitt cv, så att man inte tar 
in smitta som inte kan hanteras, 
säger Magnus Wallander.

Han tillägger att det inte räck
er att sätta den nyanställde iso
lerad från det aktuella ärendet 
– har smittan kommit in i by
rån, då finns den där, och kan 
inte isoleras bort.

Även Åsa Erlandsson pekar på 
vikten av att verkligen undersö
ka eventuell smitta från ärenden 
som juristen eller advokaten ar
betat med.

Lönevillkoren för anställda ju
rister och advokater kan också 
de ha en etisk aspekt, påpekar 
Magnus Wallander. Det hand
lar då om provisionslöner, där 
den anställde kan frestas eller 
tvingas att debitera klienterna 
för mycket för att själv få en 
rimlig lön. 

– Ersättningen till den an
ställde juristen eller advokaten 
får inte vara utformad på ett så
dant sätt att det riskerar att ska
da klienten genom att klienten 
blir överdebiterad. Problemet är 
inte provisionslönen i sig, utan 
om det är en så låg fast del att 
provisionen är ett måste för att 
man ska komma upp i en rim
lig lön, motsvarande exempelvis 
lönen för en tingsnotarie, säger 
Magnus Wallander. UÖ/TK
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AKTUELLT Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  

Varför har du skrivit just den här 
boken?

– Berättelsen började med 
Kim och hans speciella blick. 
Rätt snart kom också storebror 
Frank in i bilden med sina nävar. 
Jag såg Kim framför mig ståen
de på en grönskande plats med 
solen i ansiktet, men i närheten 
av honom fanns ett mörker, en 
olycksbådande stämning. Detta 
mörker skulle Frank hålla borta. 
En sak jag funderade på när jag 
skrev var vad som behöver fin
nas och inte finnas i en människa 
för att den ska vara så god som 
Kim är och också förbli det trots 
allt den utsätts för.

Har du någon litterär förebild?
– Jag blev tagen av de ryska 

författare jag läste i tidiga tju
goårsåldern. Särskilt av Niko
laj Gogols noveller Näsan och 
Kappan. Att realism inte uteslu
ter det suggestiva, och att det ab
surda inte bara ligger nära verk
ligheten, utan är en del av den.

Har du haft nytta av din advokat-
bakgrund när du har skrivit bo-
ken?

– Jag hade skrivit oavsett om 
jag var advokat eller inte, men 
kanske hade den här berättel

sen inte sett 
exakt ut som 
den gör om 
jag inte hade 
haft den bak
grunden. Bo
ken handlar i 
viss mån om 
missbruk och 
brottslighet, 

och i de avseendena har jag nog 
haft nytta av mina erfarenheter 
från yrket.

Vilket är ditt budskap med boken?
– Jag satte mig inte ner och 

skrev med ett samhällskritiskt 
syfte. Nu när boken blir läst är 
det intressant att ta del av läsar
nas tankar och tolkningar. Det är 
på något vis en boks stora kraft, 
att den kan tolkas fritt. I efter
hand ser jag att berättelsen till 
viss del är präglad av en funde
ring som jag haft. Vem bär an
svar för att man gör som man 
gör eller att saker och ting blir 
som de blir? Är det Frank som 
bär ansvaret för att han slåss? 

Är inte Kim den mest oskyldige 
i rummet i förhörssituationen? 
En annan fundering som kanske 
också speglas i romanen är den 
om att vi som har möjlighet att 
göra oss hörda, alltmer bara ut
byter röster med varandra. 

Har personerna i romanen före-
bilder i människor som du har 
stött på i yrkeslivet eller privat?

– Karaktärerna består nog 
av skärvor som jag har plockat 
ihop från olika sammanhang i 
livet och sedan har jag lagt till 
och dragit ifrån. En egenskap 
som har intresserat mig särskilt 
är naivitet och var man kan ris
kera att hamna på grund av den.

Hur har du skapat de två bröder-
nas säregna språk?

– När jag började skriva hade 
jag inte planerat att bröderna 
skulle ha ett alldeles eget sätt att 
uttrycka sig på. Det hände av sig 
självt. Jag skrev det de sa precis 
så som jag hörde dem säga det. 

Varför är kvarteret i Stockholm, 
där huvudpersonerna bor, viktigt?

– Jag bodde i närheten av kvar
teret Linjalen under flera år. Lin
jalen är en plats mitt på Söder
malm, men är ändå avskärmad 
på något vis. Ett 60talskvarter. 
I sin arkitektur sticker kvarteret 
ut jämfört med hur man kanske 
föreställer sig Stockholms inner
stad. Familjen i romanen bor här, 
mitt i smeten, men rör sig i skug
gorna runt den riktiga staden. 
De har inte möjlighet att ta del 
av det som staden har att erbju
da och den som ser detta mest 
är fru Darija, brödernas mamma.

Tror du att advokaten som kort 
förekommer vid ett förhör kunde 
ha gjort skillnad för Kim?

– Just vad gäller advokatens 
roll, utöver den att tillvara
ta klientens intressen på bästa 
sätt, kan nog vårt bemötande ha 
betydelse på ett personligt plan. 
Att klienten känner sig sedd och 
lyssnad på. En advokat har flera 
klienter, men klienten har i de 
allra flesta fall bara en advokat.

En advokat har flera klienter,
men klienten har bara en advokat

 JUST VAD GÄLLER 
ADVOKATENS ROLL, 

UTÖVER DEN ATT 
TILLVARATA KLIENTENS 
INTRESSEN PÅ BÄSTA 

SÄTT, KAN NOG VÅRT BE-
MÖTANDE HA BETYDELSE 

PÅ ETT PERSONLIGT PLAN.

MÅNADENS ADVOKAT

SOGAND SASANPOUR
Sogand Sasanpour är advo-
kat på Advokatfirman Guide i 
Stockholm. I april gavs hennes 
debutroman Hennes söner ut, en 
skildring av ensamhet och fattig-
dom mitt i storstaden.
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Nya uppdrag
l Advokat Jenny Hellberg 
vid Elmzell Advokatbyrå har 
utsetts till styrelseledamot i 
SwedSec Licensiering AB, som 
arbetar för höga kunskaper, 
regelefterlevnad och god etik 
hos anställda på finansmark-
naden. 

l Niclas Widjeskog har ut-
setts till ny managing partner 
för den nordiska verksamhe-
ten inom Linklaters med start 
den 1 maj.

l Olof Wetterling blir ny del-
ägare i Bird & Bird. Wetterling 
kommer närmast från Maqs, 
och kommer att arbeta inom 
byråns grupp för Finance & 
Financial Regulation. 

l Sibel Yilmaz har utsetts till 
ny delägare på Baker McKen-
zie. Hon startar den 3 maj och 
kommer att förstärka Baker 
McKenzies antitrust- och kon-
kurrensrättsgrupp.

l Erik Lindberg har utsetts 
till hovrättslagman i Svea 
hovrätt.

l Feryal Mentes har utsetts 
till chefsrådman vid Eskilstuna 
tingsrätt.

l Susanne Kaevergaard 
och Gunilla Robertsson har 
utsetts till chefsrådmän vid 
Linköpings tingsrätt. 

Advokaternas advokater 2021
För åttonde året i rad utsågs advokat Johan Eriks-
son till Advokaternas advokat på brottmålssidan. Jo-
han Eriksson fick hela 22 procent av rösterna. På an-
dra plats i undersökningen hamnade Henrik Olsson 
Lilja med 4 procents stöd. Tredjeplatsen delades av 
Carl-Oskar Morgården, Frida Wallin och Lars Kruse 
som var och en samlade 3,9 procent av rösterna.

Lena Frånstedt Lofalk, delägare på Kanter Advo-
katbyrå, är den affärsadvokat som flest advokater 
skulle anlita. Tre advokater delar på andraplatsen: 

Peter Danowsky, TimeDanowsky, Agnes Hammar-
strand, Delphi, och Robin Oldenstam, Mannheimer 
Swartling. Samtliga fick de 5,6 procents stöd. På 
femte plats – med 3,8 procent av rösterna – hamna-
de Advokatsamfundets ordförande Christer Daniels-
son, Advokatfirman Danielsson & Nyberg.

Undersökningen Advokaternas advokat genomförs 
av webbtidningen Dagens Juridik. I årets upplaga 
deltog 1 115 advokater, hälften specialiserade på 
brottmål och humanjuridik, hälften på affärsjuridik.

AKTUELLT

Tidigare advokat 
tar över på SCC
Kristin Campbell-Wilson är ny 
tillförordnad generalsekrete-
rare på Stockholms Handels-
kammares Skiljedomsinstitut 
(SCC). Kristin har en bakgrund 
som advokat i tvistlösnings-
gruppen på en av Stockholms 
internationella advokatbyråer, 
men lämnade advokatyrket 
under 2012 för att ta över 
rollen som biträdande gene-
ralsekreterare vid Skiljedoms-
institutet.

Advokat-SM i fotboll 
tillbaka 2021
Boka in fredag den 27 augusti 
2021 för Advokat-SM. Efter 
att ha tvingats ställa in ar-
rangemanget på grund av 
pandemin, hoppas man nu att 
kunna hålla turneringen igen 
i år. ”Efter en avstämning med 
flera av de byråer som deltar 
årligen visar det sig att intres-
set är stort och genomgående 
positivt för en turnering. Vi 
fortsätter att bevaka läget 
och återkommer här på hem-
sidan och till alla lagkaptener 
med mer information, formen 
för årets turnering och anmä-
lan” skriver arrangörerna på 
sin webbplats. 

www.advokat-sm.se

Advokatgolfen 2021
Årets Advokatgolf går av stapeln den 3–4 september och spelplatsen 
är Lanna Lodge Golfresort utanför Örebro. Tävlingen är öppen för alla 
golfande advokater och biträdande jurister samt närstående till dessa. 
Huvudtävlingen spelas som poängbogey så att alla ska ha en chans, 
men för de riktigt duktiga finns också en scratchtävling.

För mer information och anmälan, kontakta advokatgolfen@schjodt.
com.FO
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AKTUELLT

Rättsordningen 
i dystopiskt 
perspektiv
Advokat Peter Danowsky har 
läst Jens Lapidus spännings-
roman Paradis City. Danowsky 
konstaterar att i romanen finns 
en slags uppgivenhet, där de 
livsstilskriminellas samhälle 
får finnas, förutsatt att det 
är separerat från andras, de 
vanliga människornas. Själv 
ser Danowsky andra tecken i 
tiden mot en alltmer kontrol-
lerande och övervakande stat, 
där rättssystemet sanktionerar 
betydande integritetskränk-
ningar.

I den värld som den tidigare ad
vokatkollegan Jens Lapidus ska
pat i Paradis City befinner vi oss 
några år framåt, men inte sär
skilt många. Här finns ”särom
råden” omgärdade av höga mu
rar, dit rättssamhället inte når. 
Murarna kallas ”trevnadsdela
re” och innanför dessa råder helt 
andra regler än utanför. Många 
i ”särområdet” har sin identitet 
som ”SGI”, särskild gängrelate
rad individ. Den identiteten har 
en av huvudpersonerna och där

med är bland annat hans tillgång 
till sjukvård starkt begränsad. 
Välfärdssystemet, rättsväsendet, 
det välordnade samhället är vä
sentligen utanför murarna. Det 
råder ett utpräglat vi och dom
samhälle. Så länge brottslighe
ten stannar i särområdet kan den 
tolereras. Lapidus särområden 
är autonoma, utanför rättsvä
sendets inflytande, och Paradis 
City inleds med ett återgivande 
av särområdeslagen (2025:1252). 
Så här lyder den:

SYFTE
1  §  Denna lag innehåller särskilda be
stämmelser som kan tillämpas i ett 
särområde vid allvarlig fara för den 
allmänna ordningen eller den inre sä
kerheten i landet.

DEFINITIONER
2  §  Ett särområde definieras som ett 
bostadsområde med minst 5 000 in
vånare, där andelen invandrare och 
ättlingar från ickevästliga länder 
överstiger 50 procent och minst ett av 
följande två kriterier är uppfyllt:

1. Andelen invånare i åldern  
18–64 år som inte är relaterade till  
arbetsmarknaden eller under ut
bildning överstiger 40 procent.

2.  Andelen invånare dömda för 
brott utgör minst tre gånger det natio
nella genomsnittet, beräknat som ett 
genomsnitt under de senaste två åren.
3  §  En särskild gängrelaterad individ 
(SGI) definieras som en invånare i ett 
särområde som vid minst tre tillfällen 
dömts för brottslighet där påföljden 
är fängelse i minst ett år och som kan 
antas delta i organiserad kriminalitet 
eller anses utgöra en särskild fara för 
sin omgivning.
4 §  En trevnadsdelare definieras som 
en långsträckt anläggning kring ett 
särområde för att förhindra passage.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
5  §  Om det har uppkommit en allvar
lig fara för den allmänna ordningen 
eller den inre säkerheten i landet får 
Särområdesmyndigheten:

1. Meddela föreskrifter om identi

tets och säkerhetskontroller vid in 
och utfart till ett särområde.

2.  Meddela särskilda föreskrifter 
för SGIklassade invånare innefat
tande bland annat: registreringskrav, 
avförande från sjukförsäkring och för
höjda straffskalor för återfallsbrotts
lighet.

3.  Uppföra trevnadsdelare kring ett 
särområde. 

en god egenskap hos en bra litterär 
dystopi är att den förstärker och 
belyser något som redan finns, 
eller i vart fall anas. Den nega
tiva framtidsbilden måste bott

na i någon slags igenkänning och 
rimlighet för att fungera. En dys
topisk skildring kan fungera som 
en varning, rentav en uppford
ran till att gripa in, att ta per
sonligt och politiskt ansvar. Vi 
känner väl alla igen oss i detta 
när det gäller klimatet.

Vid läsningen av den ”rättsli
ga” dystopi, som Paradis City ut
går ifrån, uppkommer flera frå
gor: Är den trovärdig? Kan det 
verkligen bli så här? Vad var det 
i så fall som hände? Finns det 
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AKTUELLT

tendenser till det samhälle som 
Lapidus använder för sin action
berättelse? 

Den allmänna uppfattningen 
om vad som är politiskt viktigt 
handlar för tillfället mycket om 
brottsbekämpning. Skola, vård 
och omsorg – till och med kli
matet – får lägre prioritet än att 
få bukt med gängkriminalite
ten. Det är mycket tal om döds
skjutningarna. Följer man Jens 
Lapidus in i Paradis City kom
mer detta att slå över i en slags 

uppgivenhet, där de livsstilskri
minellas samhälle får finnas, för
utsatt att det är separerat från 
andras, de vanliga människor
nas. Polisen och övriga delar av 
rättsväsendet kommer att avstå 
från att gripa in när våldet hålls i 
den egna kriminella kretsen. Ser 
vi några sådana tendenser?

just nu pågår flera stora mål i tings
rätter runt om i landet där, som 
det förefaller, inblickar ges i väl
organiserade gäng. Det framkom

mer strukturer och belöningssys
tem för planerad och genomförd 
brottslighet. I domstolarna ska, 
mot tiganden och förnekanden, 
prövas om bevisningen räcker 
för fällande domar. En intressant 
bevisfråga rör hur den tillgång 
till krypterade meddelanden som 
det svenska rättsväsendet fått ge
nom franska myndigheters åtgär
der ska hanteras. Som det förefal
ler är det svenska rättssystemet 
– sannolikt även allmänheten – 
tacksamt för den möjlighet att nå 
in i gängkriminalitetens slutna 
värld som tillgången till avkryp
terade meddelanden ger. 

lyssnar man på polisen så är kame
raövervakning, hemlig dataav
läsning, Xray i olika miljöer vik
tigt för framgång i polisarbetet. 
Utökad teknik för övervakning 
är något som det satsas hårt på. 
Och då förstås särskilt i de mil
jöer som i Lapidus dystopi skulle 
utvecklas till särområden.

I samma riktning är utveck
lingen med ökad myndighets
samverkan för att komma till 
rätta med den brottslighet som 
utvecklats i en del områden. 
Projekt med orsaksanalys och 
lokala brottsförebyggande åt
gärder talar också starkt emot 
att vissa områden skulle ges upp 
och lämnas i sticket. Det verkar 
ju snarare vara precis tvärtom.

Det är naturligt att politi
ker och allmänhet gläds åt att 
brottslighet bekämpas och över
ser med att instrumenten utgår 
från integritetskränkningar. Den 
tendens vi ser är alltså en stat 
som stärker sin kontroll över 
alla, snarare än att vissa områ
den särbehandlas genom undan
tas från kraven på laglydnad.

i flera av de klassiska dystopierna 
är perspektivet den starka sta
tens och övervakningssamhäl
lets, inte en stat som givit upp 
i kampen mot brottsligheten. 
Tänk till exempel på Huxleys 
Du sköna nya värld, Boyes Kal
locain, Orwells 1984, Atwoods 
Tjänarinnans berättelse, Harris 
Den andra sömnen. Listan kan 
göras lång.

Lapidus perspektiv har an
vänts tidigare, men inte lika 
ofta som det motsatta. Ett ex
empel är John Carpenters film 
Flykten från Manhattan (även 
kallad Flykten från New York) 
från 1981, där på samma sätt 
som hos Lapidus ett område 
(ön Manhattan) blivit som ett 
laglöst fängelse. Måhända har 
Lapidus inspirerats av den fil
men. Att dystopier som tar sig 
denna riktning inte är så före
kommande, beror nog på att det 
är svårare att få publikens ac
ceptans för en skildring med en 
samhällsutveckling åt det hållet, 
än en skildring där staten över
vakar alla.

de tecken som jag ser i tiden stöder 
snarare utvecklingen mot en 
alltmer kontrollerande och över
vakande stat, där rättssystemet 
sanktionerar betydande integri
tetskränkningar, som kan drabba 
var och en. Skälet är att de anses 
nödvändiga för att värja samhäl
let mot brottslighetens hot. Den 
uppgivenhet som ligger i detta 
känns mer närliggande och hot
full än den uppdelning i ett lag
löst, respektive ett rättsordnat 
samhälle, som Jens Lapidus valt 
som premiss i sin spänningsro
man. 

Peter Danowsky

Peter Danowsky har varit verksam 
på advokatbyrå sedan 1976. 
2017 fick han Advokatsamfundets 
pris för framstående insatser inom 
advokatyrket. Hans huvudsakliga 
verksamhetsinriktning är tviste- 
lösning, som ombud och skiljeman.

PRESENTATION

Det råder ett utpräglat vi och dom-samhälle i Jens Lapidus roman. 
Så länge brottsligheten stannar i särområdet kan den tolereras. 
Lapidus särområden är autonoma, utanför rättsväsendets inflytande.

FO
TO

: T
H

R
O

N
 U

LL
B

ER
G



ADVOKATEN NR 4 • 202160

 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Adamsson, Peter: Lagen om 
företagsnamn : en kommentar 
/ Peter Adamsson, Anders 
 Kylhammar (Norstedts 
juridik. 188 s. Gula biblio- 
teket)  

Blomberg, Jesper: Plan- och 
bygglagen : en kommentar 
/ Jesper Blomberg & Johan 
Svensson (Norstedts juridik, 
2020. 1067 s.)

Dahlqvist, Anna-Lena: Sekre-
tess inom rättsväsendet / 
Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte 
Westerlind (3. uppl. Norstedts 
juridik. 477 s.)

Dotevall, Rolf: Om god och ond 
tro (Norstedts juridik, 2020. 
173 s. Institutet för rättsveten-
skaplig forskning ; 215)

Edmar, Malin: Internetpublicering 
och sociala medier : en juridisk 
vägledning (7. uppl. Norstedts 
juridik. 294 s.)

Englund, Ellinor: LSS-boken : 

stöd till beslutsfattare och 
yrkesverksamma / Ellinor 
 Englund, Ylva Lindblom 
(Norstedts juridik. 308 s.)

Eriksson, Olle: Obestånd :  
konkurs i enskild firma,  
konkurs i aktiebolag, före- 
tagsrekonstruktion, F-skuld-
sanering / Olle Eriksson, 
Björn Lundén (Björn Lundén, 
2020. 308 s.)

Fagher, Henric: Bokföringsbrott 
och bokföringslagen / Henric 
Fagher, Anna Göransson 

(5. uppl.  Norstedts juridik. 
279 s. Ekobrottsserien ; 3)

Festskrift till Rolf Dotevall / 
utgivare Marie Karlsson Tuula, 
Annina H. Persson, Patrik 
 Lindskoug (Juristförlaget i 
Lund, 2020. 775 s.)

Gransbo, Tord: Lagen om 
 försäkringsdistribution : en 
kommentar / Tord Gransbo, 
Peter Sjöberg, Erik Cernjul 
(Norstedts juridik, 2020. 483 s. 
Gula biblioteket)  

Ivarsson, David: Forensisk KBT : 

 LÄSTIPS

Immaterialret
Författare: Jens 
 Schovsbo, Morten 
Rosenmeier, Clement 
Salung Petersen
Förlag: Jurist- og 
 Økonomforbundet
Boken ger en sam-
lad och uppdaterad 
framställning av de i 
Danmark gällande im-
materialrättsliga för-
fattningarna mot bak-
grund av den europeiska och internationella 
utvecklingen på området. Denna nya upplaga 
behandlar bland annat upphovsrätt,  patent-
rätt, designrätt, varumärkesrätt, immaterial-
rättsliga avtal och tvister kring immateriella 
rättigheter. Nyheter i lagstiftning och praxis 
har beaktats till och med oktober 2020.

Kjøpsloven med kommentarer
Författare: John Egil 
Bergem, Stein Rogn-
lien
Förlag: Gyldendal   
Ny fjärde upplaga av 
denna kommentar till 
norska köplagen från 
1988, uppdaterad med  
ändringar i köplagen 
och närliggande lag-
stiftning samt ny rätts-
praxis och litteratur. 
Den största ändringen i köplagen som tillkom-
mit sedan föregående upplaga år 2008 är att 
lagen inte längre gäller för internationella köp 
enligt FN-konventionen om internationella köp 
(CISG). År 2014 inkorporerades konventionen 

i norsk rätt genom en egen lag. Den kom-
mentardel som gäller CISG är bortplockad ur 
denna upplaga. 

 AVHANDLINGAR 
Förhållandet mellan intern skattelagstiftning 
och skatteavtal : särskilt om företräde för 
interna skatteregler av Alexandra Johans-
son, Stockholms universitet (Jure)
Skatteavtal är internationella överenskom-
melser som främst har till syfte att undvika 
dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. 
Ämnet för avhandlingen är förhållandet mel-
lan skatteavtal och intern skattelagstiftning i 
svensk rätt när de två regelsystemen föreskri-
ver olika beskattningskonsekvenser. Särskilt 
fokus på de fall där interna skattregler har 
företräde framför bestämmelser i skatteavtal.

Att motverka skatteflykt : en komparativ 
studie av generella åtgärder mot skatteflykt i 
Sverige och Danmark i ljuset av skatteflykts-
direktivets allmänna regel mot missbruk av 
Richard Croneberg, Lunds universitet
En komparativ studie som undersöker och 
jämför likheter och skillnader vad gäller de 
åtgärder som vidtas för att motverka skatte-
flykt i Sverige och Danmark. Undersökningen 
görs mot bakgrund av skatteflyktsdirektivets 
missbruksregel som införlivades i medlems-
staternas nationella rätt 1 januari 2019. 

 DJURRÄTT
Scandinavian studies in law
Den senaste volymen i skriftserien Scandina-
vian studies in law behandlar ämnet djurrätt, 
ett växande rättsområde. I svensk lagstiftning 
har frågor om djur traditionellt hittats inom 
mer etablerade rättsområden som exempelvis 
i egendomsrätt, där djur klassas som saker 
eller lösören. Allt fler forskare ser i dag dock 
djurens juridiska status som en separat juri-
disk fråga. Volymen innehåller artiklar som 
behandlar ämnet ur olika perspektiv, från 
analys av gällande djurlagstiftning i Norden 
till den filosofiska granskningen av idén om 

djurens rättigheter. Skriftserien Scandinavian 
studies in law ges ut av Stockholm Institute 
for Scandinavian Studies in Law, en stiftelse 
kopplad till Juridiska fakulteten vid Stock-
holms universitet.

 FESTSKRIFT
Ulf 85 : då och nu, om avhandlingars 
 beständighet – Ulf Bernitz hyllas av sina 
doktorander
I denna festskrift till Ulf Bernitz på hans 
85-årsdag har flertalet av hans tidigare dok-
torander samlats kring temat ”då och nu”. I 
artiklarna reflekterar författarna över sina 
avhandlingar, vad som hänt sedan de skrevs 
och om de är lika relevanta nu som då. Ulf 
Bernitz har under åren handlett eller varit 
examinator för drygt 290 uppsatser på grund-
nivå, 80 uppsatser på masternivå och 20 på 
doktorandnivå.

 BOK 
Gärningsmannen är 
polis : om trakasserier 
och tystnadskultur 
inom svensk polis av 
Lisa Bjurwald och 
Kerstin Dejemyr, 
 Bazar förlag.
Kerstin Dejemyr, som 
var med och star-
tade polisens metoo-
upprop #nödvärn i 
november 2017, har 
tillsammmans med 
journalisten Lisa Bjurwald granskat hur poli-
sen hanterar situationer där poliser själva är 
förövare. Kerstin Dejemyrs personliga historia 
som ledde till att hon, efter många år inom po-
lisyrket, kände sig tvingad att sluta vävs ihop 
med vittnesmål om sexuella trakasserier och 
övergrepp inom polismyndigheten som inkom 
genom #nödvärn. En mörk inblick i en hierar-
kisk arbetsmiljö, maktmissbruk, kränkningar 
av både polisanställda och civila kvinnor och 
en utbredd tystnads- och bestraffningskultur. 

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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IMMATERIALRET indeholder en samlet og opdateret fremstilling af 
de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.

IMMATERIALRET behandler bl.a. følgende emner:
• Ophavsret
• Patentret
• Brugsmodelret
• Designret
• Varemærkeret
• Aftaler om immaterialrettigheder
• Retshåndhævelse af immaterialrettigheder.

IMMATERIALRET er skrevet til jurister og andre, der søger viden 
om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på 
den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

JENS SCHOVSBO er professor i immaterialret ved Københavns 
Universitet, Center for Informations- og Innovationsret (CIIR) og for-
sker inden for immaterialretlige emner. Han er desuden medlem af 
bl.a. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Klagenævnet for 
Domænenavne og af bestyrelsen for Foreningen Industriel Rets-
beskyttelse. 

MORTEN ROSENMEIER er professor i ophavsret ved CIIR. Ved 
siden af universitetsarbejdet har han tilknytning til forskellige ophavs-
retlige organisationer mv., der varetager interesser for såvel ophavs-
mænd som brugere af beskyttet stof, herunder Udvalget til Beskyttelse 
af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Copydan Tekst & Node, VISDA, 
Gramex mv.

CLEMENT SALUNG PETERSEN er professor i civilprocesret ved 
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. Han er desuden 
sekretariatschef for Klagenævnet for Domænenavne, konsulent for 
UBVA og medlem af Retsplejerådet. 
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behandling för brottsdömda / 
David Ivarsson, Johan 
Eriksson, Lena Lundholm 
(Studentlitteratur. 2020. 
240 s.)

Livsfellesskap – Rettsfellesskap : 
festskrift til Tone Sverdrup 
70 år / John Asland Syse, Ka-
trine Kjærheim Fredwall, Tone 

Wærstad, red. (Oslo : Gylden-
dal. 421 s.)

Madell, Tom: Kommunallagen : 
en kommentar / Tom Madell, 
Olle Lundin (3. uppl. Norstedts 
juridik. 425 s.) 

Mellqvist, Mikael: Obeståndsrät-
ten : en introduktion (9. uppl. 
Norstedts juridik. 154 s.)

Möller, Mikael: Insolvensrättsliga 
utlåtanden II : ett urval från 
åren 2016–2020 (Norstedts juri-
dik. 2020. 311 s. Ackordscentra-
lens skriftserie) 

Unger, Sven: Nya former för 
bolagsstämmor, m.m. :  
tillägg till Bolagsstämma i 
praktiken : en teoribok hösten 

2020 (Norstedts juridik. 2020. 
84 s.)

Venice Commission : thirty-
year of quest for democracy 
through law / editors Simona 
Granata-Menghini, Ziya Caga 
Tanyar (Juristförlaget i Lund. 
2020. 731 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

”Otillräcklig respekt för 
lagstadgade rättigheter”
Advokaterna Lars Kruse och 
Anton Strand efterlyser i en de-
battartikel i Dagens juridik den 
12 april ”en större respekt och 
förståelse för lagstadgade rättig-
heter från processförande åkla-
gare och en starkare materiell 
processledning i dessa aspekter 
främst vid tingsrätterna”.

Enligt de båda advokaterna 
brister idag såväl åklagare som 
domstolar i respekten för miss-
tänktas lagstadgade rätt att inte 
behöva yttra sig vid förhör och 
att inte behöva medverka till ut-
redningen av egna brott.

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander 
om hemlig övervakning
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander 
medverkade i SVT:s samhälls-
program Agenda den 18 april och 
diskuterade hemlig avlyssning av 
gängkriminella. Mia Edwall Insu-
lander konstaterade att hemliga 
tvångsmedel innebär risker på 
två plan, både för enskilda och på 
samhällsnivå. Hon påpekade att 
hemlig avlyssning är integritets-
kränkande för den som blir utsatt 
och att omfattande avlyssning 
dessutom kan få negativa effekter 
på det demokratiska samhället.

– Om vi har ett samhälle där 
många blir övervakade på olika 
sätt, så finns det risker att med-
borgarna inte vågar utöva sina 
demokratiska rättigheter som 
åsiktsfrihet, yttrandefrihet och 
religionsfrihet, sa Mia Edwall In-
sulander i Agenda.

Kerstin Dejemyr (KD), före 
detta polis som startade 
polisens metoo-upprop #nöd-
värn, och Lisa Bjurwald (LB), 
journalist, har skrivit boken 
Gärningsmannen är polis – om 
trakasserier och tystnadskul-
tur inom svensk polis.

Vad innebär trakasserier och 
tystnadskultur inom polisen för 
arbetet med att hindra och ut-
reda brott?

LB: Just polisen särskiljer sig 
från övriga rättsväsendet i och 
med polisens våldsmonopol 
och annan makt. Därför är det 
extra viktigt att medborgare 
kan lita på att polisen kan och 
vill behandla alla lika, oavsett 
kön eller hudfärg.

Vi måste också kunna lita på 
att polisarbetet mot exempelvis 
sexualbrotten i samhället inte 
präglas av ett fördomsfullt tän
kande och en intern machokul
tur. Något som vi, efter inter
vjuer med ett 50tal nuvarande 
och tidigare poliskvinnor runt 
om i landet liksom forskare på 
området, tyvärr funnit en oro
väckande stark förekomst av.

Vilken betydelse har trakas-
serier och tystnadskultur för 
dem som kommer i kontakt med 
polisen?

KD: Alla som kommer i kon
takt med polisen ska kunna 
lita på att bli värdigt bemötta 
och lyssnade på. Det finns en 
mycket stark tystnadskultur 

inom polisen som bygger på 
att alltid täcka upp för varan
dra eller verka som ett skydd 
som gör att även de som trakas
serar och förstör kan fortsätta 
med det utan åtgärd. Om ing
en avbryter ett dåligt beteende 
eller säger ifrån, är risken stor 
att fler tar efter. Konsekvensen 
för dem som kommer i kontakt 
med polisen blir att de möts av 
någon som inte vet hur man 
uppför sig. Det blir rättsosä
kert och sårbart.

Kan advokater spela en roll i 
att motverka trakasserier och 
övergrepp?

LB: Många advokater är väl 
medvetna om hur svårt det är 

att få en polis fälld för exem
pelvis sexuella övergrepp, trots 
gott bevisläge. Det är viktigt att 
advokatskrået inte accepterar 
detta som något slags natur
tillstånd; polismän får inte ta 
sig rätten att trakassera kvin
nor utifrån sitt yrke.

Advokater bör vara vaksam
ma på hur kvinnliga brottsoffer 
behandlas av poliser och skyd
da dem från obehag, framtida 
grooming och annan oönskad 
kontakt från polismän. De mås
te också vara införstådda med 
att polisen ibland präglas av 
sin interna machokultur i ex
empelvis sättet de konstruerar 
förhörsfrågor gentemot utsatta 
kvinnor.

TRE FRÅGOR TILL … LISA BJURWALD OCH KERSTIN DEJEMYR

Det finns en mycket stark 
tystnadskultur inom polisen
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 NORRA AVDELNINGEN

ordförande

Fredrik Burvall
vice ordförande, sekreterare, 

kassör

Andreas Victor
ledamöter

Sami Hietala
Oskar Söderberg
Ann Bergström
Gunilla von Wachenfeldt
suppleanter

Karolina Ikonen Huhtanen
Solveig Aspholm
Daniel Nordfjell

 MELLERSTA AVDELNINGEN

ordförande

Anders Wallin
vice ordförande

Linda Nyström
sekreterare

Cecilia Wallin
ledamöter

Cecilia Wallin
Mari Kilman
Maria Stål Lindgren
suppleanter

Erik Söderman (för Linda 
Nyström)

Ylva Lindahl Hennel (för Anders 
Wallin)

Camilla Karapetyan (för Maria 
Stål Lindgren)

David Lindberg (för Mari Kilman)
Vinita Qvist (för Cecilia Wallin)

 STOCKHOLMSAVDELNINGEN

ordförande

Christel Rockström
vice ordförande

Mikael Klang
sekreterare

Emma Berglund Uväng
ledamöter

Anette Hansson Ahl
Kristian Pedersen
Jenny Grundén
Caroline Elander Knip
Jennica Paulette
suppleanter

Johan Lindgren
Karl Harling
Annika Nisser

 ÖSTRA AVDELNINGEN

ordförande

David Sommestad
vice ordförande

Anna von Knorring
sekreterare, klubbmästare

Karin Carlsson
ledamöter

Sandra Putsén
Emil Löfström
Henrik Snellman
suppleanter

Johannes Gehlin
Malin Carlsson
Idah Fjärdhammar

 VÄSTRA AVDELNINGEN

ordförande

Jörgen Larsson
vice ordförande

Malin Wassén
sekreterare

Björn Goldman
klubbmästare

Emil Andersson
ledamöter

Lars Cronqvist
Poly Jensell
Roger Wier
Martin Vildhede
Martin Wahlin
Sofia Hansson
suppleanter

Helena Svärd
Fredrik Kron
Jonas Lindblad

 SÖDRA AVDELNINGEN

ordförande

Karin Amédro
vice ordförande

Fredrik Sandgren
sekreterare

Viviénne Dahlstrand
utbildningsansvarig

Hanna Magnusson
ledamöter

Mats Ingvar
Lina Bergqvist
Linda Lundin
Aron Skogman
Mats Nilsson
suppleanter

Carolina Sandekjer
Hanna Magnusson
Cecilia Wachtmeister
Liselott Bentzel
Christian Lindhé

 UTLANDSAVDELNINGEN

ordförande

Jonas Nordgren
vice ordförande

Astrid Trolle Adams
sekreterare

Åsa Bittel
ledamöter

Karl Woschnagg
George Chr. Pelaghias
Anne-Cécile Hansson Lecoanet
Emelie Svensson
Pernilla Dahlrot-Cabouillet

Avdelnings-
styrelser 
2021 
De här styrelserna valde 
Advokatsamfundets lokal-
avdelningar vid sina årsmöten.

Digitala årsmöten i avdelningarna
Samtliga sju avdelningar inom 
Advokatsamfundet höll sina 
årsmöten 2021 i digital form.

Alla avdelningsårsmötena ge
nomfördes med hjälp av de oli
ka system för digitala möten och 
videokonferenser som har blivit 
vanliga under den tid corona
pandemin har pågått.

På grund av pandemin uteblev 
i år alla de utbildningar, föreläs
ningar, seminarier, middagar och 
andra aktiviteter som brukar åt
följa avdelningsårsmötena.

advokatsamfundets generalsekre
terare Mia Edwall Insulander 
deltog i alla avdelningarnas års
möten, och samfundets ordfö

rande Christer Danielsson del
tog i fyra av årsmötena.

i utlandsavdelningens årsmöte del
tog också samfundets vice ord 
förande EvaMaj Mühlenbock. 
Representanterna från samfun
dets ledning informerade om 
 aktuella frågor i samfundets 
verksamhet.

Utlandsavdelningen kompen
serade något för att Utlandsda
garna med utbildning och andra 
aktiviteter inte kunde ordnas, 
genom att organisera ett digi
talt mingel med god uppslut
ning före årsmötet. Där hade 
avdelningen skapat olika virtu
ella rum som deltagarna kunde 
träffas i och diskutera.

SAMFUNDET
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BAKGRUND
Tingsrätten meddelade i juli 
2020 dom i ett mål i vilket en till
talad (X) dömdes till 13 års fäng
else för bl.a. försök till mord, 
olaga frihetsberövande, grovt 
olaga tvång, grovt rån och nar
kotikabrott. 

Advokat A hade varit förord
nad som offentlig försvarare för 
X, men på tingsrättens initiativ 
entledigats i samband med hu
vudförhandlingen. 

A begärde ersättning med 
365 240 kr varav 191 646 för ar
bete (136,5 timmar), 80 805 kr 
för tidsspillan, 19 741 kr för rese
kostnader och utlägg samt mer
värdesskatt på beloppen med 
73 048 kr och tingsrätten gör i 
domen följande bedömning av 
ersättningsanspråken. 

Uppdraget har enligt tingsrätten 
inte krävt det stora antalet timmar 
i inläsning och dessutom har förhö
ren under förundersökningen, som 
i hög grad bekostats genom tids
spillan, varit tidsmässigt mycket 
begränsade. Redan på den grunden 
ska antalet timmar sättas ned be
tydligt. 

Tingsrätten kan vidare konsta

tera att advokat A inte deltagit vid 
något förhör hos polisen, inte vid 
någon häktningsförhandling vid 
tingsrätten eller hade några planer 
på att delta vid de sex huvudför
handlingsdagarna. Hans klient X 
har upplyst tingsrätten om att ad
vokat A vid två tillfällen besökt ho
nom i häktet kort efter att han för
ordnades i februari 2020. 

Uppdraget att vara offentlig för
svarare är ett personligt uppdrag 
som innebär att advokaten inte 
utan rättens tillstånd får sätta nå
gon annan i sitt ställe. I det här 
sammanhanget förstärks det sär
skilt av det faktum att advokaten 
A begärt förhandsbesked om han 
kan få ersättning för de merkost
nader han åsamkas till följd av att 
han inte har sin verksamhet i när
området. Tingsrätten har beslutat 
att han ska ha rätt till den ersätt
ningen. Tingsrätten har inte, enligt 
de anteckningar som finns i akten, 
vid något tillfälle meddelat advo
kat A rätten att sätta någon annan 
i sitt ställe. 

Advokat A har den 17 mars 2020 
givit in en transportfullmakt för ad
vokat B av vilken kan ges intrycket 
att han internt förmedlat uppdra
get att fortsättningsvis utövas av 
advokat B. I fullmakten anges att 
advokaten B tillsvidare ska utföra 
uppdraget. Tingsrätten, som är den 
som beslutar i frågan, har aldrig 

godtagit skiftet utan har endast in
för fullbordat faktum tvingats ac
ceptera att annan advokat företrätt 
X vid omhäktningsförhandling
ar. För de sistnämnda gäller stark 
tidspress enligt lag. Det är enligt 
tingsrätten förvånande att advo
kat B utan ett förordnande eller ett 
godkännande från tingsrätten får 
uppträda i såväl förhör hos polisen 
som vid besök i häkten. Det finns 
situationer, inte minst i semester
tider och när det rör personer som 
under lång tid sitter frihetsberöva
de, svårigheter för en advokat att i 
detalj planera in förhandlingar.

Advokaten är också beroende 
av när andra kollegor, åklagare och 
slutligen domstolen kan planera ut 
förhandlingar. Ett typiskt exempel 
är omhäktningsförhandlingar som 
med mycket kort varsel ska pla
neras ut för att genomföras med 
lagens krav på snabbhet. I sådana 
situationer är det enligt tingsrät
ten självklart att substitution (till
fälligt inhopp av en annan advokat 
än den som har uppdraget) tillåts 
i betydande omfattning. En annan 
situation kan vara att förundersök
ningen, som inte försvararen styr 
över, blir färdig under en period 
när advokaten planerat in annan 
verksamhet som inte kan avbrytas. 
Även i sådana situationer finns det 
en stor förståelse och flexibilitet 
från domstolarnas sida. I det aktu
ella fallet kan det ifrågasättas om 
advokat A överhuvudtaget, efter 
de två inledande besöken i häk
tet, hade för avsikt att företräda X 
utan i stället använde sitt person
liga varumärke för att ge andra på 
advokatfirman uppdrag. Någon an

nan förklaring till varför han un
der knappt fyra månader inte har 
företrätt X finns enligt tingsrätten 
inte. En sådan advokatförmedlings
verksamhet är inte i enlighet med 
regelverket i rättegångsbalken. En 
försvarare ska med nit och omsorg 
tillvarata den misstänktes rätt. Det 
är enligt tingsrätten omöjligt att 
göra det om den offentlige försva
raren aldrig deltar vid förhör eller 
förhandlingar för huvudmannens 
räkning. Om det är god etik för en 
advokat att behandla en klient på 
det sättet är inte tingsrättens sak 
att bedöma. X har under förun
dersökningen varit misstänkt för 
mycket allvarlig brottslighet och 
det är just därför som tingsrätten, 
trots de merkostnader som upp
stått, förordnat en erfaren brott
målsadvokat att företräda honom.

Lagen säger att domstolen ska 
förordna en advokat som är lämp
lig för uppdraget. Tingsrätten har 
förordnat advokat A som bedöm
des lämplig för uppdraget. När se
dan advokat A, utan tillstånd från 
tingsrätten, sätter annan i sitt ställe 
har inte tingsrätten haft möjlighet 
att kontrollera om advokaten ifråga 
varit lämplig för uppdraget. Bara 
det faktum att juristen ifråga är 
medlem i Sveriges advokatsamfund 
innebär enligt tingsrätten inte att 
denne automatiskt är lämplig att 
företräda en klient misstänkt för 
försök till mord. Det är därför som 
tingsrätten exklusivt bestämmer 
vem som ska få uppdraget att med 
skattemedel företräda en miss
tänkt. I bedömningen av lämplighet 
är självklart erfarenhet, de aktuella 
gärningarna och andra omständig

3Offentlig försvarare. Varning. Beslutet i sin helhet.
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heter av betydelse för vilka advoka
ter som kan anses lämpliga för det 
specifika uppdraget. Med hänsyn 
till att advokat A enligt tingsrätten 
inte har genomfört uppdraget med 
nit och omsorg; ja inte genomfört 
det alls utan anlitat andra, är han 
enligt tingsrätten skäligen tillgo
dosedd med ersättning för arbete 
motsvarande 80 timmar, det vill 
säga hela två veckors arbete. Kost
nader för utlägg och tidsspillan ska 
bifallas.

xxxxxxxx skrev i juli 2020 en 
artikel med rubriken xxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 
xxxxxxxx xxxxx xxxx. I artikeln 
stod bl.a. följande.

xxxxxxxx tingsrätt är kritisk mot 
advokat A som enligt tingsrätten 
olovligen bytte ut sig själv som före-
trädare för en xx-årig xxxxxxxx och 
i stället överlät rollen till en kollega. 
Tingsrätten anser också att han ta-
git för mycket betalt.

– När det gäller grova våldsbrott är 
det upp till tingsrätten att utse en 
advokat som vi tycker är lämplig 
för uppdraget. Vi utsåg A. Om han 
senare får förhinder ska han ent
lediga sig själv och tingsrätten ska 
utse en ny försvarare, säger myn
dighetschef för xxxxxxx tingsrätt, 
xxxxxxxxx och fortsätter:

– I det här fallet har han själv ut
sett en försvarare som är en kollega 
på hans advokatbyrå.

”Svårt förstå kritiken”
A menar att han fick rättens god

kännande att byta advokat då han 
hade ett annat större mål som 
krockade med förhandlingen i 
xxxxxxxxxx tingsrätt.

– Rätten har själv påtalat att vi 
begärde och fick tillstånd till sub
stitution. Klienten accepterade det. 
Klienten har inte klagat, utan fått 
ett fullgott och skickligt försvar. 
Jag har svårt att förstå den kritiken, 
säger A.

Knappt deltagit enligt rätten
Tingsrätten ifrågasätter även ad
vokatens debitering. A har begärt 
ersättning om 365 240 kronor för 
arbete (136,5 timmar), 80 605 kro
nor för tidsspillan, 19 741 kronor 
för resekostnader och utlägg, samt 
mervärdesskatt på beloppet 73 048 
kronor.

Tingsrätten skriver i domen att 
A inte deltagit vid något förhör hos 
polisen, inte heller vid någon häkt
ningsförhandling eller under rät
tegången.

”I det aktuella fallet kan ifråga
sättas om advokat A överhuvud
taget, efter de två inledande be
söken i häktet, hade för avsikt att 
företräda xxåringen utan istället 
använde sitt personliga varumärke 
för att ge de andra på advokatfir
man uppdrag.”

Tingsrätten ger A rätt till ersätt
ning för de två veckor som de me
nar att han har arbetat och avslår 
resterande del av ersättningen som 
advokaten begärt. A kommer dock 
att överklaga avslaget.

Ersättning till kollega
– En del av ersättningen berör så
dant arbete som min kollega gjort 

under godkänd substitution fram 
till dess att jag entledigades. I öv
rigt får hovrätten pröva posterna, 
säger A.

ADVOKATENS YTTRANDE
I yttrande har A anfört att hans 
uppfattning är att han inte bru
tit mot god advokatsed och att 
ett disciplinärende därför inte 
ska upptas.

Grunderna härför är att 
i) tingsrätten har informerats 
om och godtagit att B för talan 
för honom i målet, vilket har 
skett med klientens samtycke 
och i enlighet med klientens in
struktioner, och ii) det var fel av 
lagmannen att entlediga honom 
från uppdraget som offentlig för
svarare utan att dessförinnan ge 
honom möjlighet att yttra sig.

A har vidare anfört bl.a. följan
de. Det är i och för sig riktigt att 
han inte deltagit till hundra pro
cent i målet. Kritiken som rik
tas mot honom från domstolen 
är skarp och han kan inte und
fly att se över sitt eget ageran
de. Det är en olycklig situation 
som uppstått och han har givet
vis i efterhand funderat över om 
han borde ha agerat annorlunda, 
dvs. om han t.ex. borde ha be
gärt sitt entledigande. Dock har 
han givetvis haft löpande kon 
takt med den substituerade ad

vokaten B och därigenom fått 
uppdateringar om förhör, häkt
ningsförhandlingar m.m. Hans 
avsikt har hela tiden varit att 
biträda klienten vid huvudför
handlingen, och därför har han 
läst in förundersökningsmaterial 
och andra relevanta handlingar. 
Emellertid har han endast begärt 
ersättning för advokat B:s inläs
ningsarbete. 

Klienten har gett honom in
struktionen att inte begära sitt 
entledigande och har godtagit 
att advokaten B biträtt klienten 
i hans ställe och, som framgår 
nedan, anser han att detta har 
accepterats av tingsrätten. 

Som Advokatsamfundet kän
ner till är han förhindrad att be
rätta för domstolen om vilka 
instruktioner han får från sin 
klient. Han anser mot bakgrund 
härav samt mot bakgrund av vad 
som anges nedan att han inte 
brutit mot Advokatsamfundets 
etiska regler.

På sidorna xx–xx har tings
rätten bedömt att han använt 
sig av sitt personliga varumär
ke för att ge andra advokater 
på byrån uppdrag samt att han 
utan  tingsrättens tillstånd har 
satt en annan advokat i sitt stäl
le. Tingsrättens bedömning är 
felaktig.

Beslut från disciplinnämnden
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Huvudförhandlingen i målet 
påbörjades åtta dagar efter att 
åtal väckts. På grund av att han 
var inbokad i ett annat mål med 
frihetsberövad klient, fanns det 
inget annat alternativ än att be
gära tingsrättens tillstånd till 
substitution. Eftersom klienten 
hade önskemål om att företrädas 
av advokat B, som dessutom var 
insatt i ärendet, informerades 
tingsrätten om den uppkomna 
situationen.

I fjärde stycket på sidan xx i 
domen har tingsrätten felaktigt 
kommit fram till att tingsrätten 
inte vid något tillfälle meddelat 
advokat A rätten att sätta någon 
annat i sitt ställe. Tingsrättens 
slutsats är felaktig.

Tingsrätten har den 17 mars 
2020 tillställts en transportfull
makt, av vilken det framgår att 
advokat B, delägarkollega till ho
nom, tills vidare ska föra talan 
för honom i målet. Detta var i 
samband med begäran om sub
stitution. Tingsrätten har godta
git transportfullmakten och inte 
haft någon erinran mot den, för
rän ordföranden i samband med 
huvudförhandling i målet påstod 
att han aldrig begärt rättens till
stånd till att sätta B i sitt stäl
le. Efter en kortare ordväxling 
mellan advokat B och ordföran
den om detta, upplyste emeller

tid notarien ordföranden om att 
en begäran om substitution visst 
gjorts. Då entledigade ordföran
den honom utan att låta honom 
få yttra sig över det beslutet.

Såväl inför planering av hu
vudförhandlingsdagarna som 
efter delfående av kallelse till 
huvudförhandlingsdagarna, har 
tingsrätten informerats om att 
han haft förhinder de dagar som 
tingsrätten avsåg att sätta ut må
let till förhandling. Han begärde 
då att advokat B skulle få närvara 
i hans ställe. Därefter har tings
rätten tillställt fortsatt kommu
nikation och relevanta aktbila
gor direkt till advokat B, vilket 
inte kan tolkas på annat sätt än 
att tingsrätten godtagit substitu
tion. Advokat B har själv deltagit 
i en kommunikationschat mel
lan domstolen och inblandade 
ombud i målet (handlingen bi
läggs). Inte förrän i anslutning 
till att huvudförhandlingen i 
målet påbörjades, har tingsrät
ten således genom ordföranden 
motsatt sig att advokat B närva
rade i hans ställe.

I fråga om polisförhören un
der förundersökningen ska det 
framhållas att polisförhör med 
frihetsberövade klienter, i lik
het med häktningsförhandling
ar, ofta bokas ut med kort varsel. 
Aktuellt ärende har inte skilt sig 

från andra brottmålsutredning
ar, utan polisens utredare har vid 
flera tillfällen hört av sig och bo
kat in polisförhör med klienten 
nära inpå förhören. Eftersom 
han då olyckligtvis varit inbo
kad på andra åtaganden har han 
i enlighet med klientens sam
tycke och önskemål låtit advokat 
B medverka vid polisförhören i 
hans ställe. Han har även upp
fattat att domstolen accepterat 
den ingivna transportfullmakten 
vari det står att advokaten B tills 
vidare satts i hans ställe. Givet
vis måste han kunna utgå från att 
tingsrätten läser de handlingar 
som ges in från försvaret.

I samband med häktningsför
handlingarna i målet har tings
rätten godtagit att advokat B 
närvarat i hans ställe. Inte hel
ler detta förhållande kan tolkas 
på annat sätt än att tingsrätten 
accepterat substitutionen. Såvitt 
han vet får nämligen inte häkt
ningsförhandlingar genomföras 
utan att en försvarare är närva
rande. Tingsrätten har genom
fört häktningsförhandlingar 
med klienten vid vilka han fö
reträtts av advokaten B, som han 
i egenskap av offentlig försvara
re givit substitutionsfullmakt. 
Om inte detta är en acceptans 
har ju tingsrätten agerat i strid 
med rätten för en misstänkt att 

låta sig försvaras av sin offent
lige försvarare.

Det ska också påpekas att han 
genom sitt kontor haft löpande 
telefonkontakt med såväl po
lis som tingsrättspersonal inför 
både förhör och häktningsför
handlingar. Det har varit fråga 
om att försöka lösa planering av 
förhör och förhandlingar i syfte 
att få en så skyndsam handlägg
ning som möjligt. Ofta har de 
tider som han föreslagit för att 
kunna närvara personligen vid 
förhör och förhandlingar inte 
passat polis och/eller domsto
len. Då har substitution inte bara 
accepterats utan även föreslagits 
också av polis och domstol just 
i syfte att få handläggningen att 
flyta skyndsamt och smidigt.

Tingsrätten har vidare be
dömt advokat B som lämplig och 
tillräckligt erfaren för uppdraget 
som offentlig försvarare, genom 
att godta substitution samt vid 
huvudförhandlingen förordna 
denne som offentlig försvarare 
i samband med att han entledi
gades.

I sammanhanget ska fram
hållas att klienten på fråga från 
honom uppgett att klienten har 
ett stort förtroende för advo
kat B och godtagit att företrä
das av denne vid såväl polisför
hör, häktningsförhandlingar som 

Beslut från disciplinnämnden forts.
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senare vid huvudförhandlingen. 
Klienten har till honom särskilt 
uppgett att klienten velat biträ
das av advokaten B om han fick 
förhinder vid huvudförhandling
en, men att klienten önskade att 
han kvarstod som offentlig för
svarare så att klienten kunde få 
hans biträde vid en eventuell 
hovrättsförhandling. Eftersom 
han har entledigats av tingsrät
ten har klienten i samband med 
överklagande av domen begärt 
att han åter ska förordnas som 
offentlig försvarare. Ingenting 
har således skett utan klientens 
samtycke utan tvärtom i enlighet 
med dennes instruktioner.

Vad som anges ovan innebär 
att han motsätter sig påståendet 
om att han inte begärt tingsrät
tens tillstånd att sätta advokaten 
B i sitt ställe. Han motsätter sig 
också att tingsrätten inte accep
terat substitutionen. Eftersom 
klienten givit instruktion om 
och samtyckt till att biträdas av 
advokat B, som är en skicklig ad
vokat, innebär det även att han 
motsätter sig att han inte tillva
ratagit klientens intressen. Vida
re motsätter han sig påståendet 
om att han aldrig haft för avsikt 
att biträda klienten liksom att 
det varit fråga om ”advokatför
medlingsverksamhet”.

Till yttrandet har bilagts 

transportfullmakt, korrespon
dens med tingsrätten samt fö
reläggande. I korrespondensen 
finns bl.a. ett epostmeddelan
de från en biträdande jurist till 
tingsrätten den 23 juni 2020, i vil
ket står följande: 

På uppdrag av A får jag framföra 
följande.

A har förhinder under de pla
nerade huvudförhandlingsdagarna 
och har därför inte möjlighet att 
närvara. Det begärs därför om rät
tens tillåtelse att sätta advokaten 
B i A:s ställe under huvudförhand
lingen. Klienten är vidtalad och 
godtar att han sätter B i hans ställe.

HOVRÄTTENS BESLUT
A har i hovrätten yrkat att ersätt
ningen ska bestämmas i enlighet 
med begäran i tingsrätten.

Hovrätten har i beslut i okto
ber 2020 funnit A berättigad till 
ersättning för ytterligare 20 tim
mars arbete med följande skäl.

Det förhållandet att A i målet 
vid tingsrätten till stor del före
trätts av en annan advokat och vad 
som framkommit om hur tingsrät
ten hanterat detta medför enligt 
hovrättens mening inte i och för 
sig att det finns anledning att sätta 
ned den ersättning som A begärt. 
Hovrätten har vidare den uppfatt
ningen att den av A begärda er
sättningen avseende arbete inte i 
någon del kan anses ersatt genom 
den ersättning för tidsspillan som 
han fått. 

Vid en samlad bedömning av 
uppdragets art och omfattning 

kommer hovrätten fram till att A 
är skäligen tillgodosedd med en er
sättning motsvarande 100 timmars 
arbete. Han ska alltså få ytterligare 
ersättning i enlighet med detta.

ÄRENDETS FORTSATTA 
HANDLÄGGNING 
Vid sammanträde den 22 januari 
2021 beslutade Advokatsamfun
dets styrelse att ta upp ett dis
ciplinärende mot A. I samband 
med underrättelsen av beslutet 
bereddes A tillfälle att yttra sig.

A har i yttrande, som kom in 
den 16 februari 2021, uppgett i 
huvudsak följande.

Han har till Advokatsamfundet 
utförligt redovisat sin inställning 
i samband med att han svarat på 
den kritik som riktats mot ho
nom. Hans svarsskrivelse åbe
ropas i sin helhet. Utöver detta 
noterar han också att hovrätten 
numera tillerkänt honom ytterli
gare ersättning med anledning av 
arbete i det aktuella målet. 

Sammantaget anser han att 
han har följt god advokatsed.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Av utredningen, däribland A:s 
egna uppgifter, framgår att A 
den 20 februari 2020 åtagit sig 
ett uppdrag som offentlig försva
rare, som är ett personligt upp
drag, och att han den 17 mars 

2020 ingett en transportfullmakt 
till tingsrätten enligt vilken han 
tills vidare satte advokaten B i 
sitt ställe.

Av utredningen framgår vi
dare att A, under den tid må
let handlades i tingsrätten om 
ca fem månader, på grund av 
sin verksamhet i övrigt haft för
hinder att biträda sin klient vid 
såväl samtliga de polisförhör, 
som de rättegångstillfällen (så
väl häktningsförhandlingar som 
huvudförhandlingen), som har 
förekommit.

Det som förekommit berättigar 
till slutsatsen att A, redan när han 
åtagit sig uppdraget eller nära an
slutning därtill, borde ha insett 
att han inte skulle kunna komma 
att tillvarata klientens intressen 
på ett lojalt sätt och fullfölja upp
draget som offentlig försvarare. 
Han borde därför ha avböjt upp
draget eller så snart han kommit 
till denna insikt begärt sitt entle
digande. Med denna bedömning 
saknar det betydelse att A sena
re må ha uppfattat att tingsrät
ten genom sitt handlande godta
git substitutionen.

Genom vad som förevarit har 
A allvarligt åsidosatt god advo
katsed.

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

Beslut från disciplinnämnden forts.

SAMFUNDET
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holm
Agnes Billgert, Advokatfirman 
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holm
Emma Johansson, Advokatfirman 
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Robin Kvist, Advokatfirman Eng-
ström & Co AB, Malmö
Linnéa Lindahl, EmpLaw Advokater 
AB, Stockholm
Celina Linderholm, Advokatbyrån 
Thomas Bodström AB, Stockholm
Marcus Lindkvist, Advokatfirman 
Delphi i Malmö AB, Malmö

Emelie Lundquist, ON Advokater 
KB, Malmö
Sofie Nordgren Malik, Sidley Austin 
LLP, London, England
James Marriott, Bonde Barzey Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm
Erik Nordström, Advokataktiebola-
get Nordic Law, Göteborg

Peter Nordström, Advokat Sören 
Rehn AB, Uppsala
Sophia Nottehed, Advokat Elisabeth 
Ask Lundgren AB, Malmö
Marigó Oulis, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Stockholm
Jeppa Persson, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm
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NY ADVOKAT: KRISTOFFER SÄLLFORS

Offentlig upphandling är ett dynamiskt rättsområde
Kristoffer Sällfors på Vinge i 
Stockholm blev advokat den 
16 april. Innan han började på 
Vinge var han i flera år process-
råd på Konkurrensverket.

Hur skiljer sig arbetet med of-
fentlig upphandling från statens 
sida jämfört med på affärsjuri-
disk byrå?

Den största skillnaden är 
nog att jag som advokat får 
vara med och bidra till klien
ternas verksamhet genom att 
lösa komplexa frågor och att 
se affärsnytta bortom juridi
ken. Offentliga upphandlingar 
kräver dessutom ofta expertis 
i många fler rättsområden än 
just upphandlingsrätt, som av
talsrätt, M&A, entreprenadrätt 

eller processrätt. Jag uppskattar 
verkligen glädjen och trygghe
ten i att få arbeta tillsammans 
med Vinges experter på andra 
rättsområden.

Varför är offentlig upphandling 
intressant?

Det är ett rättsområde som 
alltjämt utvecklas i rask takt. 

Det är både roligt och stimu
lerande att få arbeta i ett så dy
namiskt rättsområde! Offentlig 
upphandling har dessutom fått 
ökad, välförtjänt, politisk upp
märksamhet på senare tid.

Vilket är det mest intressanta 
mål du har haft?

Det är svårt att säga, men 
det var nog när jag företrädde 
Konkurrensverket i EUdom
stolen. Trots det stora antalet 
överprövningsmål var det här 
första gången en svensk dom
stol begärde förhandsavgöran
de från EUdomstolen i ett mål 
som rör offentlig upphandling. 
Det var en krävande och myck
et givande process som ställde 
höga krav på ombuden.
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Magnus Altin, Stockholm, 22 mars 
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Karolin Andreasson, Falun, 
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Jon Bartholdsson, Malmö, 16 mars 
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2021
Sofie Haggård Larsson, Stockholm, 
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Axel Hedenqvist, Stockholm, 
28 mars 2021
Annie Johansson, Stockholm, 
11 april 2021
Joanna Landau, Stockholm, 
10 augusti 2020
Anne Leffler, Göteborg, 1 februari 
2021
Erik Lind, Stockholm, 31 mars 2021
Sanna Lundkvist, Stockholm, 
15 mars 2021
Malou Martinsson, Stockholm, 
11 januari 2021
Amanda Nilsson, Stockholm, 1 april 
2021
Malin Nilsson, Leksand, 19 mars 
2021
Sofie Ottosson, Stockholm 15 mars 
2021

J. G. Rudbeck, Stockholm, 1 april 
2021
Emma Johannesson Sjöman, 
 Göteborg, 1 april 2021
Hanna Stegrell, Stockholm, 
22 mars 2021
Johanna Svantesson, Stockholm, 
1 april 2021
Eva Löndahl Thurang, Stockholm, 
14 mars 2021

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Mario Bergström, Lidingö,  
29 mars 2021
Ulf Collin, Borgholm, 4 mars  
2021
Dan Lindmark, Lund, 8 april 2021
Mats Revborn, Skövde, 3 april  
2021

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2020/2441 Betänkandet Genomförande av balansdirektivet – balans 
mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81)
R-2020/2442 Betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en 
översyn (SOU 2020:60)
R-2021/0040 Betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 202:46)
R-2021/0052 Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av of-
fentliga upphandlingar
R-2021/0151 Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. 
(Ds 2020:20)
R-2021/0303 Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv 
om finansiell information (Ds 2021:5)
R-2021/0495 Referensfall till medicinsk invaliditet – Psykiska sjukdomar 
och syndrom samt beteendestörningar

R-2021/0524 Utkast till lagrådsremiss Statlig ersättning för personskada 
orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
R-2021/0562 Promemorian Förslag till ändrade föreskrifter om kapital-
täckning och ersättningssystem för värdepappersbolag
R-2021/0574 Promemorian Förslag till Fastighetsmäklarinspektionens 
nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism
R-2021/0678 Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföre-
tag och försäkringsföretag om säkerhetsreserv, kapitalkrav, information, 
rapportering och distribution
R-2021/0741 Promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om tidskriften
i denna min näst sista ordförandespalt tänkte jag ta tillfället 
i akt att skriva lite om den tidskrift där spalten har 
publicerats de fyra senaste åren.

I den anmälan som inledde dess första nummer, ut
givet 1935, sägs att tiden nu kommit för att ”advokat
spörsmålen i egentlig mening behandlas i advokaternas 
egen tidskrift”. Så blev det och så har det förblivit, även 
om tidskriften nu – som jag återkommer till nedan – har 
ett bredare anslag.

Häromåret hittade jag på Rönnells anti
kvariat inbundna utgåvor av tidskriften från 
startåret till 1983. De står nu i den bokhyl
la hemma hos mig som i övrigt hyser SvJT 
och JT.

Då och då plockar jag fram någon vo
lym – helst de tidiga – för lite ströläsning. 
Det är rätt intressant. Man får en inblick i 
hur advokatlivet gestaltats genom åren. Det 
som ger kanske bäst perspektiv av allt är de 
dödsrunor som förr ofta publicerades när 
framstående advokater gick ur tiden. Där 
framträder en fascinerande bild av advokat
yrket som det var på 20, 30 och 40tal och 
ibland ännu tidigare. 

Vid min ströläsning av den första ut
gåvan härom veckan stötte jag för 

övrigt på ett uttalande som äger 
sin fulla giltighet i dag, 85 år se
nare: ”Advokaten har ofta att 

träffa avgöranden, som icke 
endast äro svåra och av syn
nerlig betydelse ur ekonomisk 
eller andra hänsyn utan som 
dessutom understundom mås
te träffas med nära tid för efter

tanke eller rent av nära nog 
på stående fot.” Mycket 
har ändrats i advokatlivet 
men inte detta.

När det gäller just förstaårsutgå
van är bokryggen tyvärr inte i bäs
ta skick eftersom familjens hund 
tuggade i sig delar av den när 
husse slarvigt nog hade låtit voly
men ligga framme efter avslutad 
läsning. 

Bland jurister var tidskriften 
förr känd som TSA, vilket var 
en förkortning för Tidskrift 
för Sveriges Advokatsamfund. 
Den informativa men aningen 
osexiga titeln har ändrats i ett 
par omgångar och tidskriften 
heter sedan år 1983 Advoka

ten, även om den ursprungliga titeln ännu står kvar med 
pyttesmå bokstäver under huvudtiteln. 

Formatet har också ändrats. I många år utgavs 
tidskriften i bokformat, för att därefter utges i små gröna 
häften. Sedan 1995 används ett större magasinsformat. 
Det är mycket läsvänligt tycker jag.

När det gäller innehållet präglades tidskriften länge av 
en blandning av lärda uppsatser och notiser av allehanda 

slag, i mångt och mycket det som i tidnings
branschen kallas returinformation, såsom 
rapporter från avdelningsmöten och andra 
samfundssammankomster.

dagens advokaten ser annorlunda ut. Numera 
finns det ju en professionell – och mycket 
skicklig – redaktion som nio gånger om året 
sätter samman vad som i realiteten är en 
bred juridisk nyhetstidning som innehåller 
mycket mer än bara det som direkt berör oss 
advokater.

För egen del uppskattar jag särskilt det te
maavsnitt som finns i varje nummer, nu se
nast om advokaterna och akademin. Dessa 
teman är utmärkt fördjupning i frågor av all
mänt intresse för oss advokater och för ju
rister i allmänhet. 

Tidskriften trycks i ungefär 10 000 exem
plar. Cirka 8 000 av dem går till advokater 
och biträdande jurister, medan resten distri
bueras till bland annat domstolar och myn
digheter. 

På senare år har jag ibland hört sägas att 
det väl inte är någon idé att spendera pengar 
på en tryckt tidskrift när den lika gärna kan 
distribueras digitalt. Som del i en enkät som 
vi genomförde förra året framkom emeller
tid att ungefär hälften av de svarande ville ha 
tidskriften både i tryckt format och digitalt. 

i övrigt har nu årsmötessäsongen för samfundets avdelningar 
avslutats. Samtliga årsmöten genomfördes digitalt. Jag 
hade möjlighet att medverka på fyra av dem och fick då, 
när det nu är dags för mig att lämna, tillfälle att tacka 
för det stöd jag kände från avdelningarna när jag valdes 
till ordförande och fortsatt känt under den tid jag haft 
uppdraget. 

NUMERA FINNS 
DET JU EN 

PROFESSIONELL 
– OCH MYCKET 

SKICKLIG – 
REDAKTION SOM 
NIO GÅNGER OM 

ÅRET SÄTTER 
SAMMAN 

VAD SOM I 
REALITETEN 
ÄR EN BRED 

JURIDISK 
NYHETSTIDNING 

SOM 
INNEHÅLLER 

MYCKET MER ÄN 
BARA DET SOM 
DIREKT BERÖR 

OSS ADVOKATER.



SEKRETESS INOM  
RÄTTSVÄSENDET, 3u

Anna-Lena Dahlqvist,  
Liselotte Westerlind 
ISBN: 978-913902215-2

KNIVLAGEN, 2u 

Niklas Dahlgren 
ISBN:978-913902473-6

INTRODUKTION TILL EU, 7u 

Ulf Bernitz, Anders Kjellgren
ISBN: 978-913902401-9

COMPLIANCE, 1u

Bo Berndtsson 
ISBN: 978-913902165-0

KAN MAN LITA PÅ  
EN TRUST?, 1u

Katarina Olsson 
ISBN: 978-913902150-6

SEKRETESSAVTAL, 2u

Magnus Tonell 
ISBN: 978-913902314-2

PRESKRIPTION, 5u

Stefan Lindskog
ISBN: 978-913902403-3

AKTIEBOLAGETS  
GRUNDPROBLEM, 6u

Clas Bergström,  
Per Samuelsson
ISBN: 978-913920917-1

LAGEN OM  
FÖRETAGSNAMN, 1u

Peter Adamsson,  
Anders Kylhammar 
ISBN: 978-913902108-7



Här har du kardan!
Ibland behöver du en överenskommelse  
som är mer än ett fast handslag.
Avtalsguiden ger dig experternas bästa  
råd om hur du skapar ett tryggt och  
högkvalitativt avtal. 

nj.se/avtalsguiden


