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”Generellt sett är den etiska nivån mycket hög inom vår kår.”  
  bo ahlenius, månadens advokat 

Vikarierande 
försvarare 

under luppen

FOKUS: SUBSTITUTION

Eva-Maj Mühlenbock – ny
ordförande för samfundet

Advokatsamfundet
startar egen podd

Gästkrönikör: Jesper Bengtsson, 
ordförande för Svenska PEN



Vi ses den 22-23 september  
Svensk Juriststämma 2021

Agnes Hammarstrand
Advokat | Delphi

Aida Samani
Jurist | Civil Rights Defenders

Anders Eka
Ordförande | Högsta Domstolen
Foto: domstol.se

Anna Lytsy
Frilansjournalist, Författare

Carl Svernlöv
Advokat och delägare 
Baker & McKenzie

Maria Grahn-Farley
Docent | Uppsala Universitet

Cecilia Hegethorn Mogensen
Bitr. rikskronofogde  
Kronofogdemyndigheten

Martin Holmgren
Generaldirektör
Foto: Kriminalvården

Jeanette Bladh Gustafson
Jurist | Datainspektionen

Åsa M Wikforss
Professor | Stockholms Universitet
Foto: C Sturmark

Johan Sidklev
Head of Disputes | Roschier

John Stauffer
Chefsjurist | Civil Rights Defenders
Foto: David Lagerlöf

Lena Lindgren Schelin
Generaldirektör
Foto: imy.se

Kaj Hobér
Professor | Uppsala Universitet

Kennet Alexandersson
Senior analytiker | Säkerhetspolisen

Christina Bergenstein
Advokat och delägare | SSW
Foto: Advokatfirman SSW

Daniel Westman
Oberoende rådgivare, forskare  
samt IT- och medierättsexpert

Michael Hellner
Professor  
Stockholms Universitet

Eva-Maj Mühlenbock
Advokat och partner | Cirio

Rolf Åbjörnsson
Advokat

Thomas Norling
Justitieombudsman
Foto: Pernille Tofte

Gustav Linder
Jurist | Datainspektionen
 

Ylli Dautaj
Managing Partner | DER Legal
 

Helena Jäderblom
Justitieråd och ordförande 
Högsta förvaltningsdomstolen

Yvonne Svensson
Ställföreträdande generaldirektör 
Boverket
Foto: Hanna Franzén

Se samtliga talare och programpunkter 
på svenskjuriststamma.se

Ambitiöst upplägg. Mycket bra föreläsare.  
Extremt intressant debatt med politikerna. […] 
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REDAKTIONEN

fyra år kan gå fort. Vid Advokatfullmäktige för fyra år sedan den 
15 juni var vädret ostadigt, mörka moln hade dragit in över hu-
vudstaden. I den stora konferenssalen i Näringslivets hus på 
Östermalm i Stockholm valdes Christer Danielsson efter sluten 
votering till Advokatsamfundets nya ordförande. 

Våren hade varit dramatisk. För första gången i samfun-
dets historia hade det funnits två kandidater till ordförande-
posten. Det hela kulminerade med fullmäktigemötet.

På sensommaren två år senare gick samfundets dåvaran-
de generalsekreterare Anne Ramberg i pension efter 19 år 
på posten. Mia Edwall Insulander tillträdde och fick en allt 
annat än lugn inskolningsperiod som generalsekreterare. En 
advokat i Stockholm utsattes för ett mordförsök. Men det var 
långt ifrån över med dramatik efter det.

Under de senaste åren har ett stadigt ökande intresse kun-
nat noteras för advokaters, framför allt brottmålsadvokaters, 
verksamhet från politiker, medier och andra aktörer i rätts-
väsendet. Återkommande braskande rubriker och inslag i 
etermedierna om enstaka advokater som beskylls för än det 
ena än det andra.

Och sedan slog ett nytt och okänt virus till i Kina, som se-
dan spred sig …

Under de fyra gångna, turbulenta åren går det att konsta-
tera att föreningsdemokratin i Advokatsamfundet stått sig 
stark. En läkningsprocess har pågått. Och det är bra med tan-
ke på det tilltagande yttre trycket mot advokatkåren och Ad-
vokatsamfundet.

så har just årets fullmäktigemöte klarats av utan större dramatik. 
Advokatsamfundet har med Eva-Maj Mühlenbock fått sina an-
dra kvinnliga ordförande.

Fyra år går fort ibland. Återstår att se var Advokatsamfun-
det är om fyra år, då vi skriver 2025. Det lär bli en spännan-
de resa. 

Tom Knutson
Chefredaktör 

Fyra år
går fort ibland

… och på Twitter: @Advokaten_SE

Advokaten på nätet: advokaten.se

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

hur ofta lyssnar du på en podd? Att intresset för att lyssna 
på podcasts ökar visar statistik från bland annat Medie-
barometern (http://norden.diva-portal.org/smash/get/
diva2:1557211/FULLTEXT01.pdf). Det är inte så konstigt. 
Det är ett lätt sätt att lära sig mer om något eller bli un-
derhållen. Själv lyssnar jag ofta på poddar 
när jag promenerar till eller från jobbet. Det 
finns ett stort utbud och det går alltid att 
hitta någon podd som är extra intressant. 
Podcasts har funnits (lite beroende på hur 

man räknar) ända sedan år 2000 så vi är 
långt ifrån först på bollen men nu är 

det dags! Advokatsamfundspod-
den sänder sitt första avsnitt i 

slutet på juni. 
Det finns poddar som 

diskuterar juridik på oli-
ka sätt men ingen podd 
som har Advokatsam-
fundets perspektiv. Vi 
har ett unikt perspek-
tiv i rättssamhället som 

det är både spännande 
och angeläget att prata om. Vi har så 
mycket att berätta och diskutera! I 

vissa debatter i media som berör 
rättsväsendet upplever jag en 

både polariserad och infek-
terad ton som inte gynnar 
informationsinnehållet. 
Det blir tyvärr ibland både 
hånfullt och nedlåtande. 
I vår podd ska gäster av 
skilda uppfattningar kun-
na samtala om ämnen 
på ett konstruktivt och 
respektfullt sätt.

Podden riktar sig till 
alla som är intresse-
rade av juridik och 
rättsfrågor, det vill 
säga advokater och 

jurister på advokat-
byråer, andra aktörer i 

rättssamhället och alla andra som har ett samhällsintres-
se. Förhoppningsvis kan vi ta upp en hel del ämnen och 
frågor som det råder okunskap eller missförstånd kring. 
Jag ser också fram emot att våra gäster i podden får pra-
ta till punkt och utveckla sina resonemang.

Vi tar upp ämnen som advokater och Ad-
vokatsamfundet arbetar med. Eftersom det 
finns advokater specialiserade inom i stort 
sett alla rättsområden har vi möjlighet att 
ge insiktsfulla perspektiv på det mesta. Vi 
lyfter också aktuella och viktiga frågor som 
Advokatsamfundet arbetar med, som ex-
empelvis advokatetiken, remissvar i olika 
lagstiftningsfrågor, arbetsmiljön på advo-
katbyråer och ungas syn på en framtid som 
jurister och advokater. 

podden modereras av Willy Silberstein. Han 
är en mångårig och erfaren journalist bland 
annat från Ekot. Willys medverkan gör att 
det som sägs i podden sätts under lupp och 
ifrågasätts. Det tror jag är bra, så att vi inte 
endast blir strukna medhårs – allt för att 

skapa en spänstig diskussion och en bra podd. I många 
avsnitt bjuder vi in olika gäster från juridikens värld. Re-
dan i första avsnittet, som handlar om advokatetik, med-
verkar både disciplinnämndens ordförande Börje Samu-
elsson och Högsta domstolens ordförande Anders Eka.  

Jag hoppas att ni går in på någon av alla de plattfor-
mar där poddar finns och lyssnar och väljer att prenu-
merera. Det kommer många fler spännande avsnitt efter 
sommaren, en gång i månaden, med publicering av av-
snitt 2 i slutet på augusti.

Synpunkter på och tips till podden välkomnas! Hör 
gärna av dig till info@advokatsamfundet.se. 

Trevlig lyssning och glad sommar!

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

Advokatsamfundspodden

I VÅR PODD 
SKA GÄSTER AV 

SKILDA UPP-
FATTNINGAR 

KUNNA 
SAMTALA OM 

ÄMNEN PÅ ETT 
KONSTRUKTIVT 
OCH RESPEKT-

FULLT SÄTT.
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Advokatsamfundet har fått sin 
andra kvinnliga ordförande. 
Advokat Eva-Maj Mühlenbock 
valdes enhälligt vid Advokat-
samfundets digitala fullmäkti-
gemöte den 10 juni.

Eva-Maj Mühlenbock är del-
ägare på Cirio Advokatbyrå i 
Stockholm och arbetar huvud-
sakligen med offentlig upp-
handling, EU- och konkurrens-
rätt samt tvistlösning.

Eva-Maj Mühlenbock har 
länge varit engagerad i Advo-
katsamfundet. Hon var ledamot 
av disciplinnämnden 2009–2010. 
Sedan 2010 har hon varit leda-
mot av Advokatsamfundets sty-
relse och 2017 valdes hon till 
vice ordförande. 

Till vice ordförande valdes 
Petter Hetta, Umeå. Ny i styrel-
sen är Lisa Länta från Piteå.

Årets möte hölls, precis som 
förra årets, digitalt på grund av 
pandemin. I år leddes förhand-
lingarna från Advokatsamfun-
dets hörsal på Laboratoriegatan 
4. Till mötesordförande valdes 
advokat Sten Bauer.

Generalsekreterare Mia Ed-
wall Insulander och avgående 
ordförande Christer Danielsson 
berättade gemensamt om det 
gångna året ur Advokatsamfun-
dets perspektiv, ett år som präg-
lats oerhört mycket av corona-
pandemin.

christer danielsson konstaterade att 
2020 för advokatkårens del var 
en framgång på många sätt, men 
att hemarbete och isolering ock-
så kan ha påverkat mångas men-
tala och sociala välbefinnande 
negativt.

Mia Edwall Insulander fort-
satte på samma spår med att 

berätta om den enkät som Ad-
vokatsamfundet nyligen skickat 
ut till ledamöter och biträdan-
de jurister om just hur pandemin 
påverkat välbefinnandet. De pre-
liminära resultaten antyder att 
många upplevt att de många tim-
marnas arbete vid skärmar varit 
negativt, men att många samti-
digt önskar fortsätta arbeta he-
mifrån i någon utsträckning.

som vanligt innebar fullmäktigemö-
tet också utdelning av Advokat-
samfundets journalistpris. I år 
gick priset till Åsa Erlandsson, 
för närvarande tjänstledig från 
Dagens Nyheter. 

Åsa Erlandsson tackade för 
priset och berättade om en dag 
som kommit att forma hennes 
liv. På samma dag fick Åsa Er-
landsson antagningsbesked från 
både Journalisthögskolan och 
Polishögskolan, där hon var an-
tagen på båda utbildningarna.

– Det här priset stärker min 
känsla av att jag valde rätt kuvert 
den dagen, sa Åsa Erlandsson i 
sitt tacktal.

Läs mer om pristagaren på s.  9.

NYHETER

Samfundet fick ny ordförande 

Pandemins konsekvenser 
för advokater undersöks

Under ett och ett halvt 
år har arbetslivet behövt 
anpassas på ett helt nytt 

sätt med hänsyn till rådande re-
striktioner och risk för smittsprid-
ning. Advokatsamfundet har där-
för genomfört en undersökning av 
välbefinnande och prestation hos 
advokater och biträdande jurister 
under pandemin, i samarbete med 
arbetspsykologen Jens Näsström.

Syftet med enkäten är att få en 
bättre bild av advokaternas och 
de biträdande juristernas arbets-
miljö och hälsa samt att göra en 
uppföljning av tidigare under-
sökningar om arbetssituationen 
som genomförts 2005 och 2017. 
Resultatet av undersökningen 
kommer att presenteras i Advo-
katen och på Advokatsamfundets 
webbplats. Från vänster på bild: samfundets avgående ordförande Christer Danielsson, Mia Edwall Insulander och mötesordfö-

randen advokat Sten Bauer.

Advokat Eva-Maj Mühlenbock val-
des enhälligt till Sveriges advokat-
samfunds ordförande.
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Lönegarantin 
ska granskas 

Pandemin har lett till fler 
konkurser och företags-
rekonstruktioner och 

därmed ökade kostnader för den 
statliga lönegarantin. Samtidigt 
förekommer uppgifter om omfat-
tande bedrägerier riktade mot 
just lönegarantin. Riksrevisionen 
ska nu därför granska om löne-
garantin skyddas mot missbruk 
på ett effektivt sätt. Resultatet 
från granskningen kommer att 
sammanställas i en rapport med 
planerad publicering i mars 2022.

Remissvar: Positivt om 
företagsrekonstruktioner

Advokatsamfundet är i 
sitt remissvar huvudsak-
ligen positivt till Rekon-

struktionsutredningens förslag 
och delar utredningens förslag 
att implementera EU:s rekon-
struktions- och insolvensdirektiv 
genom en ny lag om företagsre-
konstruktion. Advokatsamfundet 
säger också ja till förslaget att 
införa en ny lag om offentlig 
skulduppgörelse liksom att införa 
nya regler om gäldenärens avtal 
vid rekonstruktion.

Advokatsamfundets remissvar 
om Andra chans för krisande 

företag – En ny lag om företags-
rekonstruktion (SOU 2021:12).

FULLMÄKTIGE
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NYHETER

”Viktigare än någonsin med 
journalister som håller kompassen”
Årets journalistpristagare Åsa 
Erlandsson drivs av strävan att 
ta reda på hur det verkligen är. 
Prispengarna ska hon använda 
till att skapa mer journalistik. 

– Det finns knappt något bättre 
än att få skala den där löken som 
ett ärende kan vara och hela ti-
den upptäcka nya lager. Jag har 
en inneboende polis, ett rättspa-
tos som reagerar på samhälleliga 
missförhållanden, säger Åsa Er-
landsson, som i år får Advokat-
samfundets journalistpris. 

Drivkraften i arbetet är att ”ta 
reda på hur det verkligen, verk-
ligen är”. Förutom sanningssök-
andet är det också en ynnest att 
få möta olika människor i de 
mest skiftande skeden av livet, 
menar Åsa Erlandsson.

– Många gånger möter jag per-
soner som kanske aldrig pratat 
förut, som bär på en stor smärta 
eller rädsla men som ändå väl-
jer att berätta. Att få det där för-
troendet är något av det finaste 
jag vet. 

Den grävande journalistiken, 
som strävar efter att nå bortan-
för nyhetsflödet, söka förkla-
ringar och avslöja brister, får en 
allt större betydelse, anser Åsa 
Erlandsson. 

– I dag är det en högljudd 
och ofta onyanserad debatt om 
många frågor, inte minst upp-
märksammade rättsfall. Kom-
plicerade ärenden målas svart-
vita och vissa anser sig inte ens 
ha behövt läsa domen innan man 
kastar ur sig en tvärsäker åsikt, 
säger Åsa Erlandsson, som får 
sådana läsarmejl.

– Mitt i allt detta är det vik-
tigare än någonsin med jour-
nalister som håller kompassen, 
behåller den yrkesmässiga inte-
griteten och tecknar verklighe-
ten precis så komplex som den 
är, fortsätter hon. 

åsa erlandsson beskriver rättsjour-
nalistiken som ”spretig”. 

– Här ryms allt från snabb-
skrivna missförstånd och spe-
kulationer från anonyma käl-
lor under en polisutredning, till 
mycket ambitiös och djuplodan-
de journalistik. Inte minst i bok-
form, säger hon.

Advokatsamfundets journa-

listpris blir för Åsa Erlandsson 
en sporre att fortsätta göra det 
hon tror på. Och prispengarna, 
50 000 kronor, ska gå till mer 
journalistik. Just nu arbetar hon 
med en bok om terroristattenta-
tet på Drottninggatan. 

– Vanligtvis tävlar vi journalis-
ter i vår egen klubb för inbör-
des beundran men här är det en 
extern jury med rötter i rättsvä-
sendet som belönar en journalist 
”som på ett sakligt, engagerande 
och skickligt sätt skildrar rätts-
frågor”, som det står i statuter-
na. Det gör mig extra stolt. I min 
värld är saklig ett av de vackras-
te ord som finns.

Åsa Erlandsson får journalistpriset bland annat för sitt sökande efter san-
ningen. I sin motivering skriver journalistpriskommittén bland annat: ”Be-
väpnad med sanningslidelse, nyfikenhet och yrkesskicklighet söker hon sig 
till smärtpunkterna i vår tid, till de allra svåraste händelserna och kriserna.”
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Registrera dig 
för e-fakturor

Sveriges advokatsam-
fund och dess dotter-
bolag Sveriges Advo-

katers Serviceaktiebolag har nu 
möjlighet att skicka elektroniska 
fakturor, alternativt PDF-fakturor 
via e-post. Byråer som önskar att 
få elektroniska fakturor måste 
dock lägga in en särskild e-post-
adress för detta på byråkortet 
i matrikeln. Enskilda advokater 
som vill ha sina fakturor elektro-
niskt behöver lägga in detta i sin 
internetbank.

Advokatsamfundet ger 
stöd vid hot och våld

Hot och våld förekom-
mer i samhället och rik-
tas då och då även mot 

advokater och andra personer 
som arbetar på advokatbyråer. 
Advokatsamfundet har tagit fram 
ett stöddokument för utsatta 
ledamöter. Stöddokumentet finns 
på Advokatsamfundets webbplats 
under fliken ”För advokater och 
biträdande jurister”, ingången 
”Advokatverksamheten”.

Advokatsamfundet önskar 
också få kontakt med advokater 
som har egna erfarenheter av 
att hot eller våld riktats mot dem 
i yrket, och som kan tänka sig 
att stödja kollegor som drabbas. 
Kontakta Hannes Grufman på Ad-
vokatsamfundets kansli, hannes.
grufman@advokatsamfundet.se, 
om du är intresserad.

Hovrätt frikände 
i Encrochatmål

Svea hovrätt frikände i 
maj en person åtalad för 
grovt vapenbrott. Eskils-

tuna tingsrätt hade tidigare dömt 
den tilltalade för brottet till fäng-
else i tre år och nio månader. Den 
huvudsakliga bevisningen i målet 
bestod av material från kommuni-
kationstjänsten Encrochat. 

Hovrätten tillät att materialet 
åberopades i målet, men bedöm-
de att de oklarheter som finns om 
åtkomsten till Encrochatmateri-
alet har påverkat den tilltalades 
möjligheter att försvara sig mot 
anklagelsen. 

Svea hovrätts dom den 7 maj 
i mål nr B 3203-21

Åsa Erlandsson har bland annat arbetat på tidning-
arna Dagens Medicin, Aftonbladet, Svensk Polis och 
Svenska Dagbladet samt på Sveriges Television. Nu 
är hon anställd på Dagens Nyheter. År 2017 kom Åsa 
Erlandssons reportagebok Det som aldrig fick ske – 
skolattentatet i Trollhättan (Norstedts) om skolattacken 
2015, där hon följde gärningsmannen, offer, poliser och 

anhöriga, experter och skolpersonal samt gjorde flera 
avslöjanden. Boken belönades med Stora journalistpri-
set och en nominering till Grävande journalisters pris 
Guldspaden. Under förra året tilldelades Åsa Erlands-
son Per Wendels pris som årets nyhetsjournalist. Just 
nu är hon tjänstledig för att skriva en dokumentär bok 
om terroristattentatet på Drottninggatan. 

OM ÅSA ERLANDSSON

ADVOKATSAMFUNDETS JOURNALISTPRIS
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Utredning föreslår strafflindring 
för medverkan i att utreda brott
Utredaren vill ge domstolen 
möjlighet till strafflindring för 
den som bidrar till att brott 
blir utredda. Men Advokatsam-
fundets expert underkänner 
argumenten för förslaget.

I slutet av maj överlämnade re-
geringens utredare, justitierå-
det Stefan Johansson, sina för-
slag till justitieminister Morgan 
Johansson. Utredningen har haft 
uppdraget att överväga och före-
slå åtgärder för att stärka rätts-
processen och öka lagföringen. 
Bland det som enligt direktiven 
skulle behandlas var ett system 
med kronvittnen och möjlighe-
ten att tillåta anonyma vittnen i 
rättsprocessen.

Stefan Johansson föreslår att 
det ska införas en strafflind-
ringsgrund för medverkan till 
utredning av annans brottslig-
het, alltså ett system liknande 
kronvittnen. Utöver det lämnar 
han också flera lagförslag för ett 
förbättrat stöd och skydd för 
vittnen, bland annat om se-
kretess i domstol, men även 
om att vittnen ska informeras 
om rättsprocessen och 
om möjligheten till stöd. 
Betänkandet innehåller 
också förslag på straff-
skärpningar för bland 
annat övergrepp i rättssak.

Däremot avvisar utredningen 
tanken på anonyma vittnen. I sin 
sammanfattning skriver utreda-

ren: ”Sammantaget anser vi att 
en reglering om anonyma vitt-
nen i högst begränsad utsträck-
ning skulle bidra till utredningar 
av eller lagföringar för brott. De 
skäl som talar mot att införa en 
reglering som ger möjlighet för 
vittnen att lämna sina uppgifter 
anonymt är starkare än de skäl 
som talar för en sådan reglering.”

advokatsamfundets expert i utred-
ningen, advokat Bengt Ivarsson, 

har fogat ett särskilt yttran-
de till betänkandet. Ivarsson 
kallar förslaget om straff-

lindring för medver-
kan i brottsutredning-
ar en ”udda fågel” i den 
svenska rättsordningen, 
och anser att de argu-

ment som presenteras för den 
nya strafflindringsgrunden inte 
håller.  

Samma dag som utredningen 

presenterades medverkade Ad-
vokatsamfundets generalsekre-
terare Mia Edwall Insulander i 
Studio Ett i Sveriges Radios P1, 
där hon kommenterade utred-
ningsförslaget.

mia edwall insulander lyfte fram att 
ett kronvittnesliknande system 
kan öka risken för felaktiga ut-
pekanden. Det är dessutom inte 
alls säkert att de föreslagna reg-
lerna blir effektiva, eftersom det 
ytterst blir domstolen som be-
slutar om straffet för den som 
lämnar uppgifter som bidrar till 
att brott klaras upp, konstatera-
de hon. Mia Edwall Insulander 
tog också upp att det av brotts-
offer kan uppfattas som stötande 
att den som medverkat i ett brott 
inte fullt ut straffas för detta.

Betänkandet ska nu remiss-
behandlas. Lagändringarna fö-
reslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Kraftig ökning av hemliga tvångsmedel
Samtliga typer av hemliga 
tvångsmedel användes mer 
under 2020 än året innan. Mest 
ökade kameraövervakningen.

Användningen av samtliga hem-
liga tvångsmedel ökade under 
2020 jämfört med året innan. 
Det visar de brottsbekämpande 

myndigheternas gemensamma 
redovisning för förra året. Ka-
meraövervakningen ökade mest, 
med 61 procent fler tillstånd, vil-
ket innebär att den vikande tren-
den sedan 2017 brutits. Även 
antalet tillstånd för hemlig av-
lyssning ökade kraftigt. 

Det nya tvångsmedlet hemlig 

dataavläsning användes i sextio 
ärenden under perioden från 
första april till sista december 
förra året. Hemlig dataavläs-
ning har framför allt använts i 
narkotikaärenden, ärenden om 
 våldsbrott men även i sexual-
brott och en del annan slags 
brottslighet.

Bengt Ivarsson.

Arbetsrättsbyrå 
får efterträdare

 Juristbyrån Rive, med 
inriktning på arbetsrätt, har upp-
märksammats flitigt i medierna 
under de senaste åren. Byrån, 
som riktade sig till privatpersoner 
med arbetsrättsliga problem, höll 
sig bland annat med eget privat-
plan och fakturerade klienterna 
för resor med detta. I början av 
2021 kunde tidningen Lag & Avtal 
rapportera om att Rive toppade 
Allmänna reklamationsnämndens, 
ARN:s, så kallade svarta lista. To-
talt uppmanade ARN Rive att er-
sätta 25 personer med samman-
lagt 962 829 kronor. Rive valde 
dock att inte samarbeta med ARN. 

I april i år ansökte Rive om 
konkurs. Men redan i början av 
maj hade en av de tidigare med-
arbetarna och delägarna i moder-
bolaget startat ett nytt företag, 
Specialistbyrån i arbetsrätt.
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SCC lanserar ny 
expresstvistlösning
Under maj presenterade Stock-
holms handelskammares skil-
jedomsinstitut, SCC, sitt nya 
snabbspår för tvistlösning. SCC 
Express, som de nya tvistlös-
ningsreglerna kallas, beskrivs 
som en förtrolig och effektiv 
process grundad på parternas 
samtycke. 

De som använder sig av de nya 
expressreglerna kommer att få 
en bedömning av tvisten inom tre 
veckor, till ett fast pris av 29 000 
euro. 

KRONVITTNEN

SOU 2021:35 
En stärkt rätts- 
process och en 
ökad lagföring

Dag Mattsson ska utreda 
ersättning vid strömning

Dag Mattsson, justitieråd 
i Högsta domstolen, 
ska på regeringens 

uppdrag utreda om möjligheten 
för upphovsmän och utövande 
konstnärer att få ersättning kan 
förbättras när deras verk görs 
tillgängliga genom strömning. Ut-
redningen ska också överväga om 
det behövs  ytterligare möjligheter 
till alternativ tvistlösning på upp-
hovsrättsområdet. Uppdraget ska 
redovisas senast den 12 maj 2022.

Dir. 2021:31 Ersättning vid 
tillgängliggöranden på begäran 

och alternativ tvistlösning på 
upphovsrättsområdet
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Sverige bryter genom FRA-la-
gen mot Europakonventionens 
artikel 8 om rätt till skydd för 
den personliga integriteten. 
Det fann Europadomstolen i 
en dom som meddelades i stor 
kammare i maj.

Enligt Europadomstolens dom 
uppfyller den svenska lagstift-
ningen visserligen i huvudsak 
Europakonventionens krav, men 
den brister på tre punkter:

l Avsaknaden av en tydlig re-
gel om att förstöra data som inte 
innehåller personuppgifter

l Avsaknaden av ett krav på 
att beakta enskildas integritet 
vid överväganden om att över-

föra underrättelseuppgifter till 
utländska aktörer

l Avsaknaden av en effektiv 
procedur för kontroll av infor-
mationsinhämtning i efterhand

Bristerna innebär att det 
svenska systemet inte upp-
fyller kraven på genomgå-
ende skyddsgarantier utan 
överskrider statens 
tolkningsutrymme och 
att det svenska systemet 
på det hela taget inte ger 
skydd mot godtycklighet 
och missbruk. Detta le-
der till ett brott mot artikel 8 i 
Europakonventionen.

– Den här domen är vägledan-
de inte bara för Sverige utan ock-

så för andra länder i Europa som 
har system för hemlig massöver-
vakning. Det som måste ske nu 
är att regeringen omedelbart ser 
till att åtgärda de rättssäkerhets-

brister som Europadomstolen 
har identifierat i sin dom, sä-
ger Centrum för rättvisas 
chef Fredrik Bergman i ett 

pressmeddelande.
Centrum för rättvi-

sa anmälde Sverige re-
dan i juli 2008 för att 
den svenska lagstift-
ningen om signalspa-

ning, ”FRA-lagen”, inte uppfyll-
de Europakonventionens krav på 
skydd mot otillbörliga intrång i 
enskildas integritet.

FRA-lagen strider mot Europakonventionen

Bristfällig utredning gav sänkt arvode
En advokat med uppdrag som 
god man redovisade sitt arbete 
och sina utlägg så dåligt att 
hans arvode inte kan ses som 
skäligt, enligt Konsumenttvist-
nämnden.

I ett beslut, publicerat i maj, sän-
ker Advokatsamfundets konsu-
menttvistnämnd arvodet för en 
advokat som i egenskap av god 
man sålt en fastighet, från be-

gärda 175 000 kronor till 100 000 
kronor. 

De säljare som advokaten 
var god man för vände sig till 
 nämnden eftersom de var miss-
nöjda med hur advokaten skött 
försäljningen av huset. Nämn-
den finner dock inte att det 
 utförda arbetets kvalitet eller 
advokatens tillgänglighet i sig 
kan motivera ett sänkt arvode.

Nämnden anser däremot att 

advokatens redovisning av ar-
bete och utlägg i ärendet är så 
bristfällig att det angivna arvo-
det om 175 000 kr inte kan bedö-
mas som skäligt. 

Nämnden anser i stället att 
advokaten är berättigad till en 
ersättning med högst 100 000 kr 
inklusive mervärdesskatt.

Beslutet finns att läsa på www.
advokatsamfundet.se/konsu-
menttvistnamnden.

13 år efter den stormiga debatten om FRA-lagen har nu Europadomstolen slagit fast att lagen på tre punkter strider 
mot Europakonventionen. 

FO
TO

: E
U

R
O

PA
D

O
M

S
TO

LE
N

Tvistlösningsbyråer 
går samman

 Advokatbyrån Frank med 
delägarna Linda Landén, Mattias 
Erdös och Karl Guterstam samt 
biträdande jurister ansluter till 
Sandart & Partners den 1 juli 
2021. Övergången innebär att 
Sandart & Partners verksamhet 
utökas och förstärks inom områ-
dena media, energi och kommer-
siell tvistlösning.

Genom samgåendet tillförs 
Sandart & Partners fem nya juris-
ter och byrån kommer därefter att 
bestå av totalt 32 medarbetare. 

Dödliga skjutningar 
har ökat i Sverige

Det dödliga våldet med 
skjutvapen har ökat i 
Sverige sedan millen-

nieskiftet och ligger nu på en 
relativt hög nivå. I Sverige döda-
des 2018 3,75 per miljon invånare 
med skjutvapen – 1,7 gånger fler 
än medianvärdet i EU-länderna 
som var 2,20 dödade per miljon 
invånare.

Inget annat land i studien uppvi-
sar ökningar jämförbara med den 
i Sverige. Det visar en rapport 
från Brå, Brottsförebyggande rå-
det. Uppgången märks redan från 
år 2000, men från 2013 har den 
blivit ännu tydligare i statistiken.

Brå: Dödligt skjutvapenvåld i Sve- 
rige och andra europeiska länder.

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Europadom-
stolens dom 
den 25 maj 

2021, stor kam-
mare (ansökan 
nr 35252/08)

Lagrådet sågar förslag 
om anhöriginvandring

Lagrådet avstyrker i sitt 
yttrande socialförsäk-
ringsutskottets förslag 

till skärpta försörjningskrav vid 
anhöriginvandring. Lagrådet 
ifrågasätter bland annat om för-
slagen är förenliga med Sveriges 
åtaganden enligt internationella 
konventioner, och reagerar dess-
utom på den ovanligt snabba 
beredningen av förslagen. 

Även Advokatsamfundet 
avstyrker i sitt remissvar 
förslagen i den promemoria som 
föregick lagrådsremissen. I re-
missvaret pekar samfundet bland 
annat på att förslagen saknar 
vetenskapligt underlag, samt att 
det saknas en närmare barn-
konsekvensanalys.
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Människorättsadvokaten Ivan 
Pavlov trakasseras av rys-
ka myndigheter sedan hans 
organisation lovat att företräda 
den fängslade ryske opposi-
tionsledaren Aleksej Navalnijs 
organisation.

Ivan Pavlov är en framstående 
människorättsadvokat och di-
rektör för Komanda 29, en sam-
manslutning av jurister och jour-
nalister som arbetar för offentlig 
tillgång till myndighetsinforma-
tion och som ger rättshjälp till 
offer för rättsliga övergrepp.

I april meddelade Komanda 
29 att sammanslutningen skul-
le företräda den fängslade rys-
ke  oppositionsledaren Aleksej 
Navalnijs organisation Stiftel-
sen för kamp mot korruption i 
en rättsprocess där staten vill 
få Navalnijs organisationer för-
klarade som olagliga extremist-
grupper.

Fyra dagar senare gjorde den 
ryska federala säkerhetstjänsten 
FSB husrannsakan på advokat 
Pavlovs hotellrum, i Komanda 
29:s lokaler och i Pavlovs hem, 
och Pavlov greps och förhördes.

advokat pavlov anklagas för ”yp-
pande av uppgifter ur en för-
undersökning”, ett brott som 
kan leda till straff på 80 000 ru-
bel i böter upp till 3 månaders 
 fängelse enligt den ryska straff-
lagen, i samband med ett annat 
uppdrag. Advokat Pavlov har 
släppts ur arresten, men är för-

bjuden att använda telefon och 
internet.

I ett gemensamt upprop den 
18 maj uppmanade flera advo-
katorganisationer, däribland 
Sveriges advokatsamfund, de 
ryska myndigheterna att lägga 
ned rättsprocesserna mot advo-
kat Ivan Pavlov och Komanda 
29 och att sluta trakassera dem, 
samt att respektera rättsstatens 

principer och advokaternas rät-
tigheter och yrkesroll.

Bakom uppropet stod, förutom 
Advokatsamfundet, Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden 
(CCBE), Europeiska juristfören-
ingen för demokrati och mänsk-
liga rättigheter i världen, Euro-
pean Criminal Bar Association 
samt norska Advokatforeningens 
människorättskommitté.

Advokatorganisationer: Sluta 
trakassera advokat Ivan Pavlov

Aktivister letar övervakningskameror
Polisen i New York kan använda 
bilder från 15 280 övervak-
ningskameror i Manhattan, 
Brooklyn och Bronx till ansikts-
igenkänning. Men kritiker 
menar att tekniken riskerar att 
öka diskriminering. 

De 15 280 kamerorna har regist-
rerats av mer än 5 500 aktivister 

från 144 länder i Amnesty In-
ternationals kampanj Ban the 
Scan. Aktivisterna har granskat 
bilder av gatukorsningar i Goog-
le street view och hittat totalt 
3 590 kameror på Manhattan, 
8 220 i Brooklyn och 3 470 i 
Bronx. 

Enligt Amnesty kan tekniken 
med ansiktsigenkänning förstär-

ka diskriminering i polisens ar-
bete och utgör ett hot mot rätt-
en till mötes- och yttrandefrihet, 
och icke-vita människor är sär-
skilt utsatta. Icke-vita personer 
löper nämligen högre risk att 
felidentifieras och kan bli felak-
tigt utpekade och till och med 
gripas. 

Källa: Amnesty International

Danmarks advokater 
fick ny ordförande 

Vid Advokatmødet den 
4 juni valdes advokat 
Martin Lavesen till ny 

ordförande i det danska advo-
katsamfundet för de kommande 
fyra åren. Lavesen är managing 
partner i DLA Piper. 

– Vi har viktiga och stora upp-
gifter framför oss, som jag gläder 
mig åt att lyfta tillsammans med 
styrelsens övriga medlemmar. 
Rättssäkerheten för medborgare 
och företag är under press, och 
vi i styrelsen ska stå fast vid 
rättsstaten och skapa en för-
ståelse för varför den är viktig, 
säger Martin Lavesen i ett press-
meddelande. 

Människorättsadvokaten Ivan Pavlov utsätts för trakasserier. 
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”Juneteenth” ledig 
dag för advokater

En stor del av de stora 
amerikanska advokat-
byråerna planerar att 

göra 19 juni, allmänt kallad June-
teenth, till en fast ledig dag för sin 
personal. Förra året meddelade 
omkring 50 advokatbyråer att de 
gav betald ledighet till personalen 
den 19 juni, och enligt uppgifter 
till webbplatsen Law360 planerar 
många av dessa byråer att fort-
sätta med detta varje år. 

19 juni är årsdagen av slave-
riets avskaffande i Texas, sedan 
delstaten erövrats av nordstats-
armén, och en symbol för sla-
verierans slut i hela USA. I dag 
infaller Juneteenth på en lördag, 
men personalen får då istället 
ledigt på fredagen.

Europa: Fler 
döms till frivård

Antalet personer som 
fick straff där de fortsatt 
kan leva ute i samhället i 

stället för att sitta i fängelse öka-
de med 3 procent i Europa mellan 
2019 och 2020, enligt Europarå-
dets årliga undersökning SPACE 
II. Ökningen fortsätter en tidigare 
trend där allt fler döms till olika 
former av frivård. 

Den 31 januari 2020 var 149 per-
soner per 100 000 invånare dömda 
till frivård i Europa. Motsvarande 
siffra för fängelsedömda var 103 
dömda per 100 000 invånare.
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I år har det gått tio år sedan revolutionen i Egypten. 
Då, 2011, såg landets människorättsadvokater hur dörren 
för rättssäkerhet och demokrati öppnades. Den stängdes 
dock snabbt igen. Nu är situationen värre än någonsin för 
egyptiska människorättsadvokater.
TEXT: BENGT SIGVARDSSON

Ibörjan av maj 2016 stoppades människo-
rättsadvokaten Malek Adly av några män 
på en gata i Egyptens huvudstad Kairo. 

De var från säkerhetstjänsten. 
– Jag arresterades och satt fängslad i fyra 

månader. Enda anledningen var att jag är 
människorättsadvokat, säger Malek Adly.

Vi träffas i sammanträdesrummet på rätts-
organisationen ECESR (Egyptian Center for 
Economic and Social Rights) i centrala Kai-
ro, där Malek är chef. Han är långt ifrån den 
ende egyptiske advokaten som har råkat illa 
ut på senare år. Sexton människorättsadvoka-
ter sitter fängslade i Egypten – ett land som 
för tio år sedan gick genom en revolution 
som ledde till diktatorn Hosni Mubaraks fall.

– Det fanns många utmaningar för 
människo rättsadvokater före revolutionen, 
men nu är vår situation värre än någonsin, 
säger Malek.

Ett par hundra meter från ECESR:s loka-
ler ligger Tahrirtorget – epicentret för pro-
testerna under revolutionen som utbröt den  
25 januari 2011. Malek var en av hundratusen-
tals egyptier som demonstrerade där dygnet 
runt under parollen ”bröd, frihet och social 
rättvisa”. Den 11 februari avsattes Mubarak 

av armén efter 30 år vid makten. En mili-
tärledd övergångsregering tillsattes i vän-
tan på parlaments- och presidentval. Malek, 
som har arbetat som advokat sedan 2002, var 
övertygad om att dörren till en demokratisk 
rättsstat hade öppnats. Det gamla gardet av 
politiserade domare och åklagare trängdes 
undan av jurister som hade rättssäkerheten 
som kompass. Många människorättsöver-
grepp, som hade begåtts av den gamla regi-
men, hamnade i domstol.

– Det var en bra tid. Det fanns utrymme för 
oss att arbeta med full energi, säger Malek.

TERRORISTER
De följande valen resulterade i att Muham-
mad Mursi, från islamistpartiet Muslimska 
brödraskapet, blev president sommaren 
2012. Det ledde till massiva protester mot 
hans styre, något som armén använde som 
förevändning för att störta honom den 3 juli 
2013. Muslimska brödraskapet förbjöds. Dess 
medlemmar massarresterades.

– Efter den 3 juli blev situationen värre än 
vad vi hade kunnat föreställa oss, men det 
berodde inte på militärkuppen, säger Malek.

Han menar att Muslimska brödraskapets 

politik gick stick i stäv med demokrati och 
mänskliga rättigheter. Därför föddes en ny 
folkrörelse som gjorde en ny revolution. 
På ECESR var man övertygade om att den 
nya militärledda regeringen skulle öppna 
de demokratiska plattformarna igen. Det 
motsatta skedde. Sommaren 2014 blev den 
före detta försvarsministern Abd al-Fat-
tah al-Sisi president. Året därpå antogs en 
rigorös antiterrorlagstiftning med mycket 
vaga och tvetydiga definitioner av terrorism. 

Överlevare 
som kämpar 
mot regimen

EGYPTISKA MR-ADVOKATER 

På väggarna på människorättsadvokaten Gamal Eids                                           kontor hänger bilder på fängslade människorättsadvokater och journalister. 
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» 

Egyptens Supreme State Security Prosecu-
tion (SSSP), en särskild gren av åklagarmyn-
digheten som utreder hot mot den nationella 
säkerheten, har fått massvis av internationell 
kritik för att rutinmässigt missbruka terror-
lagarna.

– Vem som helst kan numera bli definierad 
som terrorist, säger Malek.

ADVOKATER FÖRSVARAR ADVOKATER
SSSP har bland annat breddat definitionen av 

terrorism till att innefatta inlägg på sociala 
medier, kritik av regeringen och deltagande 
i fredliga demonstrationer. När Malek arres-
terades, i maj 2016, hade han några dagar ti-
digare deltagit i en demonstration mot ett 
regeringsbeslut om att skänka två egyptiska 
öar till Saudiarabien.

– Jag anklagades för att ha förolämpat 
presidenten, för att vara ledare för en terro-
ristgrupp, för att ha attackerat ett polisbefäl 
och för att sprida falska nyheter,  säger han.

Malek släpptes efter fyra månader när fal-
let lades ned.

– Fyra månaders fängelse är ingenting 
jämfört med kollegor som sitter fängslade i 
två år, tre år eller mer och som inte får lika 
mycket uppmärksamhet och solidaritet som 
jag fick, säger han.

Inledningsvis användes terrorlagstiftning-
en framför allt mot medlemmar från Mus-
limska brödraskapet och skäligen miss-
tänkta terrorister. Därefter, säger Malek, 

REPORTAGE

På väggarna på människorättsadvokaten Gamal Eids                                           kontor hänger bilder på fängslade människorättsadvokater och journalister. 
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började den användas mot sekulariserade 
oppositionella och sedan mot journalister,  
bloggare, människorättsaktivister, människo-
rättsadvokater och andra med 
invändningar mot rådande ord-
ning. 

– Tidigare jobbade vi framför 
allt med att företräda personer 
som hade fått sina ekonomiska 
och sociala rättigheter kränk-
ta. Nu jobbar vi alltmer med att 
försvara människorättsaktivis-
ter, särskilt människorättsadvo-
kater. Vi har alltså blivit advo-
kater som försvarar advokater, 
säger Malek.

SCHIZOFRENT RÄTTSSYSTEM
I april 2017 infördes undantags-
tillstånd som sedan dess har 
förnyats var tredje månad. Det 
ger säkerhetsapparaten rätt att 
”vidta nödvändiga åtgärder för att konfron-
tera faror och finansiering av terrorism samt 
att garantera säkerheten i hela landet”. Un-

dantagslagarna, som bland annat ger rätt till 
administrativ internering, har stegvis inte-
grerats i straffrättsprocesser, antiterrorlag-

stiftningen och strafflagen. 
Malek kallar det egyptiska 
rättssystemet för ”schizofrent” 
med två sidor. Den ena sidan 
handskas med ”vanliga” brott 
som stöld, narkotikabrott med 
mera.

– I detta system jobbar do-
mare och åklagare utifrån 
rättssäkerhet i ordinära dom-
stolar. Men sedan har vi ett pa-
rallellt system utan rättssäker-
het, säger han.

Även i detta system ser det 
utåt sett ut som att de juri-
diska spelreglerna följs. En 
misstänkt person grips, an-
hålls, häktas efter häktnings-
förhandlingar och har rätt till 

advokat.
– Men i realiteten har det ingen betydelse 

eftersom vi har med spöken att göra. Dessa 

spöken står över alla juridiska och konstitu-
tionella lagar, säger han.

Han syftar på att någon som inte är när-
varande i domstolen redan har beslutat ut-
gången.

– Det är inte ett juridiskt beslut, men det 
uttalas av juridiska personer som domare el-
ler åklagare, säger han.

INGEN RÄTTSSÄKERHET
Det rättsliga försvaret gör varken från el-
ler till.

– Det finns ingen rättssäkerhet. Föreställ 
dig att du som advokat försvarar en oskyl-
dig person i en säkerhets- eller militärdom-
stol. Det finns inga bevis mot den anklaga-
de – eller något som pekar på att han eller 
hon är skyldig till något. Trots detta beslutar 
domstolen att fängsla personen om och om 
igen, säger han.

Politiska fall leder sällan till rättegång, 
men enligt lagen får en misstänkt person hål-
las häktad i två år. När häktningstiden har 
löpt ut har SSSP satt i system att anklaga ho-
nom eller henne för ett nytt brott.

» 

”I DETTA SYSTEM 
JOBBAR DOMARE 
OCH ÅKLAGARE 

UTIFRÅN 
RÄTTSSÄKERHET 

I ORDINÄRA 
DOMSTOLAR. MEN 

SEDAN HAR VI 
ETT PARALLELLT 

SYSTEM UTAN 
RÄTTSSÄKERHET.” 

malek adly

Människorättsadvokaten 
Gamal Eid är chef för 
Arabiska nätverket 
för information om 

mänskliga rättigheter 
(ANHRI).

Sedan sommaren
2014 är den före 
detta försvars-
ministern Abd 
al-Fattah al-Sisi 
Egyptens president.

Arabiska nätverket 
för information om 

mänskliga rättigheter 
(ANHRI) publicerar 

bland annat rapporter 
om människorättsläget 

i Egypten och övriga 
arabvärlden.

Det har gått tio år sedan den egyptiska 
revolutionen. Bilden är tagen under 
demonstrationer på Tahrirtorget i Kairo 
våren 2011. Sedan sommaren 2013 råder 
demonstrationsförbud.
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– Så även om jag lyckas få fram en frigiv-
ningsorder så anklagas min klient genast för 
ett nytt brott och fängslas igen, suckar Ma-
lek.

Terrorism är ett problem i Egypten. Ma-
lek har inga invändningar mot att det ham-
nar under en särskild lagstiftning.

– Men den ska endast användas mot ter-
rorister. Och under riktiga lagar, inte under 
”ingenting” som nu. Och även i dessa fall 
ska de anklagades rättigheter respekteras, 
säger han. 

I politiska fall kan inte advokaterna utöva 
sin yrkesroll, men de kan dokumentera rätts-
liga övergrepp inför framtiden.

– Vi tror att räkenskapens tid kommer. Det 
är bara en tidsfråga, säger han.

FALSK INFORMATION
Enligt Malek blir de egyptiska människo-
rättsadvokaterna allt färre. En del fängslas, 
andra vågar inte fortsätta jobba och vissa flyr 
utomlands. Många har svårt att försörja sig 
under rådande omständigheter. Malek är en 
av få advokater som ställer upp på intervju. 

Och det var först efter att den USA-basera-
de organisationen The Tahrir Institute for 
Middle East Policy hade sammanfört oss. 
En kvinnlig advokat var till en 
början villig att låta sig inter-
vjuas, men ångrade sig sedan. 
Det är förbjudet att sprida falsk 
information, och denna lag an-
vänds mot såväl journalister 
och bloggare som mot perso-
ner som uttalar sig i intervju-
er. Han vill dock inte medver-
ka på bild.

– De människorättsadvoka-
ter som har synts för mycket 
kan inte arbeta längre, förkla-
rar han.

Malek ser inga möjligheter 
att komma till rätta med rätts-
osäkerheten via det egyptiska 
rättssystemet. Han utesluter 
även möjligheter att gå vidare 
till internationella rättsinstanser. Det skulle 
vara samma sak som att ”avrätta sig själv”.

– Vi ser oss som överlevare som kan spela 

roll. Ibland är det en enkel roll, men ibland 
är det en viktig roll som kan hjälpa offer för 
människoövergrepp, säger han.

SÄKERHETSTJÄNSTEN GER 
RÅD
I en annan del av Kairo hu-
serar Arabiska nätverket för 
information om mänskli-
ga rättigheter (ANHRI) som 
grundades 2004. Man fokuse-
rar på att försvara yttrande-
friheten, särskilt pressfrihe-
ten. Människorättsadvokaten 
Gamal Eid är grundare och 
chef för ANHRI. På hans in-
rökta kontor sitter foton av 
fängslade journalister och 
människorättsaktivister på 
väggarna.

– En av våra advokater sitter 
i fängelse. Två andra har slutat 

jobba här eftersom de är rädda. Och en av 
våra researchers, en kvinnlig journalist, har 
också fängslats, säger han.

”EN AV VÅRA AD-
VOKATER SITTER I 

FÄNGELSE. TVÅ AN-
DRA HAR SLUTAT 

JOBBA HÄR EFTER-
SOM DE ÄR RÄDDA. 

OCH EN AV VÅRA 
RESEARCHERS, EN 
KVINNLIG JOURNA-

LIST, HAR OCKSÅ 
FÄNGSLATS”. 

gamal eid

» 

REPORTAGE
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Under sina 28 år som advokat har Gamal 
aldrig upplevt värre tider för yttrande- och 
pressfriheten än nu. Privata mediebolag har 
förvärvats av olika myndigheter, andra har 
tvingats slå igen. Nästan alla nyhetsmedi-
er ägs nu av staten, säkerhetstjänsten eller 
regeringstrogna affärsmän. De fåtal obero-
ende nyhetsmedier som finns kvar har fått 
sina webbsidor blockerade. ANHRI känner 
till 33 fängslade journalister, men de är tro-
ligtvis fler.

– För någon vecka sedan fann vi till exem-
pel en ung journalist som hade varit fängslad 
sedan 2014, säger han.

Samtidigt finns det fall som en del av ad-
vokaterna på ANHRI inte vågar ta sig an.

– Folk från säkerhetstjänsten har ringt någ-
ra av våra advokater och uppmanat dem att 
inte jobba med vissa fall, säger Gamal.

Risken är överhängande att de anklagas 
för samma brott som sina klienter, vanligen 
för att tillhöra en förbjuden terroristgrupp. 
Gamal berättar även om fall där advokater 
hålls häktade i över två år utan att anklagas 
för nya brott.

– Vår advokat Mohamed Ramadan har till 
exempel varit häktad för samma anklagelse 
sedan slutet av 2018, säger han.

MEDMÄNSKLIGT STÖD
Mohamed Ramadan greps efter en omhäkt-
ningsförhandling gällande en av hans klien-

ter. Han anklagades bland annat för att ha 
gått med i en terroristgrupp och gjort reklam 
för dess ideologi på sociala medier samt för 
innehav av publikationer som stödde grup-

pens mål. Liksom Malek Adly vittnar Gamal 
om hopplösheten i att försvara klienter i po-
litiska mål.

– Eftersom anklagelserna är fabricerade 
blir det aldrig några rättegångar. Så i stället 
straffas de med att hållas häktade, säger han.

Advokaternas roll reduceras till att för-
söka väcka opinion mot rättsliga övergrepp 
och att bistå sina klienter med psykologiskt 
och medmänskligt stöd.

– Jag satt fängslad fyra gånger under Mu-
baraks regim. Det största problemet var inte 
att sitta i fängelse, det var att världen utanför 
glömmer bort dig. Så en del av vårt arbete 
är att visa att vi finns där och respekterar 
dem, säger han.

Rådet för de europeiska advokatsam-
funden, CCBE, gav sitt årliga män nisko-
rättspris 2020 till sju fängslade egyptiska 
människorättsadvokater, däribland Moha-
med Ramadan. De fick priset för ”sitt mod, 
beslutsamhet och engagemang att försvara 
mänskliga rättigheter”.

– Det ger dem definitivt mer kraft att fort-
sätta sin kamp för demokrati även i fängel-
set, säger Gamal.

Han ser inga möjligheter att nå rättvisa via 
det egyptiska rättssystemet. 

– Eftersom det inte finns någon politisk 
vilja. Lösningen måste vara politisk eftersom 
regimen inte respekterar det juridiska syste-
met, avslutar han. ¶

» 

Nästan alla egyptiska nyhetsmedier är nu i hän-
derna på staten eller regeringstrogna affärsmän. 
Oberoende nyhetsmediers webbsidor blockeras.

REPORTAGE

Gatubild från Kairo. Vem som helst kan numera definieras som terrorist av Egyptens Supreme State Security Prosecution (SSSP).
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Svårt att komma åt      hatspråk

och även      värna yttrandefrihet
ett folkmord växer aldrig fram ur ett etiskt tomrum. Det fö-
regås av upptrappat hat, konflikter och motsättningar. 

Och någonstans längs vägen passeras en gräns. 
En gräns som gör att tillräckligt många människor 

plötsligt är beredda att utföra de vidrigaste av handling-
ar. Eller stå passivt vid sidan av och se på när andra ut-
för dem.

Under folkmordet i Rwanda 1994 dödades över en mil-
jon människor. Slakten, som rent praktiskt förenklades 
av att människors etnicitet sedan flera decennier speci-
ficerades i deras passhandlingar, hade förberetts genom 
åratal av propaganda, hets och hat mot tutsierna i landet. 

Radiostationen RTML kablade ut att tutsierna var 
”kackerlackor”. De borde utrotas. Programledarna upp-
manade hutuerna att ”hugga ned de långa träden”. 

Propagandans roll i folkmordet gjorde att det senare, 
när freden säkrats, stiftades lagar mot hatspråk och det 
som kom att kallas ”folkmordsideologi”.

”Lagstiftningen var nödvändig med tanke på situatio-
nen i Rwanda”, skriver den rwandiske författaren Louis 
Gitinywa i antologin Du blir vad du säger, som Svenska 
PEN nyligen gav ut tillsammans med Norstedts.

Men, konstaterar han sedan, på längre sikt har la-
gen använts av regeringen för att strypa yttrandefrihe-
ten. Den begränsar journalisters möjlighet att informera 
medborgare i samhällsfrågor och har skapat en försiktig-
hetskultur. Journalister och andra vågar helt enkelt inte 
skriva om vissa problem i samhället av rädsla för att bli 
anklagade.

den brutala erfarenheten av att hatspråk kan leda till folk-
mord har alltså fått myndigheterna i Rwanda att ta ett 
allt hårdare grepp om det offentliga samtalet. 

I praktiken har man kriminaliserat kritik. Ett nytt auk-
toritärt samhälle har etablerats under förevändning att 
säkra freden.

Eller som det brukar heta: vägen till helvetet är kantat 
av goda föresatser.

Utvecklingen är långt ifrån unik för Rwanda. Över 
hela världen använder auktoritära ledare regler för att 
strypa det fria ordet som vid en första anblick kan verka 
rimliga. Det kan handla om förtal, majestätsbrott, natio-
nens säkerhet eller hädelse mot Gud.

I Honkong förbereds i detta nu en lagstiftning som ska 
förbjuda ”fake news”, desinformation och hat.

Så kan den mest repressiva regeringschef hävda att 
han visst respekterar yttrandefriheten. För vem vill dra 
en lans för rätten att sprida falska nyheter och hat? Vem 
kan hävda att människor ska få förtala varandra?

Och varför ska yttrandefriheten få användas för att 
smäda Gud?

Men vem ska avgöra vad som är falska nyheter och 
hat? Det är ingen orimlig tanke att kommunistpartiet i 
Kina har en annan definition av detta än du och jag. På 
samma sätt använder makthavare i andra länder sådana 
”gummiparagrafer” för att komma åt oppositionella, ak-
tivister och oberoende journalister.

GÄSTKRÖNIKA

JESPER BENGTSSON 
Jesper Bengtsson 
är författare, för-
lagschef och sedan 
2018 ordförande för 
Svenska PEN. Som 
författare har han 
ofta skrivit om in-
ternationella frågor, 
bland annat om 
Myanmar och Iran.
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exemplen visar att den som vill komma åt hatspråket och 
samtidigt på allvar värnar yttrandefriheten måste vara 
ytterligt försiktig. 

I de allra flesta fall är det bättre att avstå från in-
skränkningar.

Även i Sverige har vi fått en debatt full av hat och po-
larisering, främst i sociala medier. Många av mina kol-
legor – skribenter, författare, journalister – utsätts re-
gelbundet för rena drev som är så fulla av hat och så 
påträngande att ingen kan möta det och förbli oberörd. 

Självklart påverkar detta yttrandefriheten. 
Det är ju själva målet med hatspråket. Det handlar 

inte om att skapa en dialog. Det har inget att göra med 
”samtal” eller kompromisser. Hatet handlar om att öka 
klyftan till ”den andre”. 

Och effekten blir allt för ofta den samma som i de län-
der som har repressiva lagar, nämligen att de som skri-
ver, talar och engagerar sig börjar tveka. 

Vågar jag? 
Är det värt risken?
I det klimatet är det naturligt att det kommer krav på 

inskränkningar för att begränsa hatet. Man kapar yttran-
defriheten för att säkra yttrandefriheten. Om språk kan 
leda till våld, kanske till och med vara våld, är det väl 
bara rimligt att förbjuda vissa ord och uttryck?

Tyvärr är det inte så enkelt. 
Den svenska lagstiftningen förbjuder redan hot, förtal 

och hets mot folkgrupp. Så vad mer ska förbjudas?
När svenska politiker säger att det ska bli förbjudet att 

förneka Förintelsen låter det bra. Vi vet ju att Förintel-
sen ägde rum. Sanningen borde väl ändå vara ett krav?

Eller?
Kanske inte ändå. I ett fritt land måste man nog fak-

tiskt tillåta även puckon att säga sin mening och påstå 
saker som inte är sanna. 

Det betyder inte att de ska stå oemotsagda. Korkade 

åsikter och falska nyheter måste bemötas. I öppen de-
batt. 

Dessutom måste det svenska rättsväsendet bli bättre 
på att lagföra dem som bryter mot de lagar vi redan har. 
Allt för ofta slutar en anmälan om hot med att förunder-
sökningen läggs ned, till och med när det finns bevis-
ning. Polisen måste få bättre utredningsresurser för den 
här typen av brott. En del har redan gjorts, men rättsvä-
sendet går inte i takt med teknikutvecklingen.

 
men den avgörande frågan kommer inte att vara hur polisen 
arbetar, eller hur lagen är skriven. 

Det som till slut kommer avgöra yttrandefrihetens 
framtid är hur vi samtalar med varandra. Om vi klarar 
av att vara civiliserade när starka krafter drar i en helt 
annan riktning. 

När yttrandefrihetsorganisationen PEN bildad-
es för hundra år sedan låg hela världen i ruiner. Med 
propaganda och hatspråk hade politiska ledare hetsat 
människor i olika länder att gå i krig. Den som inte var 
med var emot.

En grupp författare bestämde sig för att bilda mot-
kraft. Med litteraturen som vapen överbryggade de skyt-
tegravarna från världskriget. 

2016, när Trump pressade demokraterna med hatspråk 
och falska nyheter gav Michelle Obama uttryck för sam-
ma tanke när hon sade: When they go low, we go high. 

Det kan låta naivt. 
Kan den flodvåg av dynga som väller fram ur sociala 

medier, trollfabriker och – allt för ofta – ur populistiska 
politikers munnar mötas med sanning och god ton?

Det kanske är naivt. 
Men alternativet är tyvärr så mycket sämre.

Jesper Bengtsson 
Ordförande för Svenska PEN

Svårt att komma åt      hatspråk

och även      värna yttrandefrihet

GÄSTKRÖNIKA
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Vikarierande 
försvarare 

under luppen
Frågan om att som försvarare sätta annan i sitt 

ställe väcker åter debatt i Rättssverige. Både dom
stolarna och Advokatsamfundets disciplinnämnd 

betonar försvararuppdragets personliga natur, och 
att substitution inte får missbrukas. Bra, menar en 
del advokater, medan andra varnar för att det med 

en hårdare praxis blir svårt att driva brottmåls
byråer och att utbilda biträdande jurister. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: SUBSTITUTION
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ebatten om substi-
tution, alltså att en 
försvarare eller ett 
målsägandebiträ-
de sätter någon an-
nan i sitt ställe un-

der vissa delar av en 
rättslig process, blos-

sar upp då och då inom 
advokatkåren. Efter drygt 

tio år har diskussionen åter 
fått fart. 

I centrum för diskussionerna, 
som fått kraft av ett par avgöranden 

från Svea hovrätt och två beslut från Advokatsamfun-
dets disciplinnämnd, står möjlighe-
ten för en försvarare att skicka någon 
annan som ersättare vid polisförhör. 
För även om det råder samsyn om att 
advokater måste ha den möjligheten, 
går åsikterna isär om vem som kan 
ersätta advokaten och om det krävs 
tillstånd från rätten även under för-
undersökningen. 

I februari i år skickade Göteborgs 
tingsrätt ett e-postmeddelande till 
alla som listat sig för förordnanden 
vid tingsrätten. I meddelandet under-
strök tingsrätten att försvararuppdra-
get är personligt, och att en försvara-
re inte utan rättens tillstånd får sätta 
någon annan i sitt ställe. ”Detta gäller 
även frågan om deltagande vid för-
hör under förundersökningen” fast-
slog tingsrätten, som också pekade på att samma kva-
lifikationskrav gäller för den som substituerar som för 
den offentliga försvararen. 

Göteborgs tingsrätt går alltså på samma linje som 
Svea hovrätt – advokaten ska begära tillstånd för sub-
stitution även vid polisförhör. Domstolens formule-
ringar antyder också att det som huvudregel ska vara 
en advokat som substituerar, inte en biträdande jurist. 

I mitten av maj i år vände sig drygt 40 brottmålsad-

vokater till Advokatsamfundet med en skrivelse om-
kring substitutionsfrågorna. Undertecknarna ville peka 
på att ett par avgöranden från disciplinnämnden skapat 
osäkerhet omkring vad som gäller när uppdrag accep-
teras och delegeras. Advokaterna hänvisar bland annat 
till förarbetena inför den senaste ändringen av regler-
na kring offentliga försvarare, där det skrivs att substi-
tutionsreglerna inte gäller under förundersökningen. 

Enligt advokaterna bakom skrivelsen hotar den nya 
ordningen, som de anser att disciplinnämnden har eta-
blerat, det fria advokatvalet. Om en försvarare inte till-
låts skicka sin biträdande jurist på ett inledande po-
lisförhör kan ju advokaten i praktiken bli tvungen att 
tacka nej till ett uppdrag där han eller hon begärts av 
klienten, menar skribenterna. 

Advokaterna bakom skrivelsen pe-
kar också på att det i förlängningen 
kan bli svårt för brottmålsbyråer att 
ha biträdande jurister anställda om 
dessa inte får assistera vid polisför-
hör. Därmed riskerar också återväx-
ten av brottmålsadvokater att mins-
ka kraftigt.

ÄR EN NÖDLÖSNING
Det är alltså stora och viktiga frågor 
som döljer sig bakom det lite tek-
niskt torra begreppet substitution. 
Det handlar å ena sidan om det per-
sonliga uppdraget, om klientens rätt 
att ha en försvarare som han känner 
förtroende för och som bistår under 
hela utredningen. Å andra sidan är 
advokater företagare som måste få 

verksamheten att fungera, och samtidigt människor 
som självklart inte kan vara på två ställen samtidigt.

Bland de försvarare som Advokaten talat med är 
enigheten i alla fall total på en punkt: substitution är 
emellanåt nödvändig, just för att få verkligheten att 
gå ihop. 

– Omständigheterna är sådana att behovet ibland 
uppkommer. Hur mycket man än anstränger sig och 
försöker lösa det på annat sätt, så sätter verkligheten 

26

”Omständigheterna 
är sådana att behovet 
ibland uppkommer. 
Hur mycket man än 

anstränger sig och för
söker lösa det på annat 

sätt, så sätter verklighe
ten käppar i hjulen.” 

tomas nilsson

Advokatsamfundets disciplin-
nämnd har i några publicerade 
beslut prövat frågan om när sub-
stitution är lämpligt. 

1974 uttalade disciplinnämn-
den i ett beslut (publicerat först 
1975, TSA 1975 s. 110): ”Rätten 
för den offentlige försvararen att 
anlita biträde med vissa uppgifter 
kan enligt nämndens mening 
inte utsträckas att gälla sådana 
uppgifter som i likhet med vad 
som gäller för förhandling inför 

domstol påkallar den offentlige 
försvararens personliga insats.” 
Formuleringen återkommer fort-
farande i domar om ersättning för 
försvarare. 

I mars 2020 beslutade Advokat-
samfundets disciplinnämnd att ta 
upp ett ärende mot en försvarare 
som utan rättens tillstånd satt 
en biträdande jurist i sitt ställe 
vid polisförhör. Åklagaren i målet 
hade då begärt att advokaten 
skulle entledigas, och advokaten 

hade själv tillstyrkt entledigandet. 
Disciplinnämnden fann att advo-
katen åtagit sig ett uppdrag ”utan 
att i vart fall inledningsvis ha haft 
möjlighet att fullgöra detta”, och 
att han satt en biträdande jurist 
som inte var behörig för uppdra-
get i sitt ställe. Påföljden för advo-
katen blev en varning.

I januari 2021 tog styrelsen 
upp ett disciplinärende mot en 
advokat och offentlig försvarare 
som satt en advokatkollega i sitt 

ställe vid en stor del av hand- 
läggningen av ett brottmål. 
Nämnden konstaterar i beslutet 
att advokaten ”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”. Advokaten tilldelades en 
varning.

SUBSTITUTION OCH GOD ADVOKATSED
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käppar i hjulen, säger Tomas Nilsson, erfaren brott-
målsadvokat och tidigare ordförande i Advokatsam-
fundet.

Ytterst, fastslår Tomas Nilsson, är det alltid klientens 
intresse som måste vara i centrum när verklighetens 
krockar ska hanteras. 

– Det kan slå olika. I ett visst fall känns det kanske 
inte lämpligt att begära en substitution, eftersom det 
är känsligt, osäkert, fragilt i början och så vidare. Där-
emot kan det kanske vara lämpligt i ett senare skede, 
konstaterar Tomas Nilsson.

Klienterna kan också resonera på olika sätt här. 
– Vissa kan ha en bestämd önskan att de vill försvaras 

av advokaten A, och ingen annan. Men det kan vara så 
att klienten litar så mycket på advokat A att han accep-
terar att man skickar en biträdande jurist. 

Även advokat Ulrika Borg, verksam i Stockholm, 
tvingas då och då sätta en kollega i sitt ställe vid för-
hör eller förhandlingar. 

– Det har hänt flera gånger under åren att poliser sä-
ger ”vadå, kan du alltså inte den här dagen över huvud 
taget? Men varför tar du då in ärenden om du inte kan”. 
Enligt deras mening skulle man ta in tre ärenden per 
år och sitta och vänta på förhören. Vi driver ju ett fö-
retag trots allt, vi kan inte säga nej, säger Ulrika Borg, 
och tillägger att hennes huvudregel när hon begärs är 
att också företräda den klienten själv.

Samtidigt, betonar Ulrika Borg, är substitutionen en 
nödlösning och inget vardagligt. Egentligen vill hon 
själv vara med på alla förhör och alla förhandlingar med 

varje klient. Det händer att hon nästan vänder ut och in 
på sig själv för att hinna och få ihop allt, berättar Borg. 

– Det är ju mig klienten anförtror sig till. Det ska 
vara tydligt för klienterna också att detta inte är någon 
sorts löpande band-verksamhet. Jag tänker om jag själv 
var klient, hur det skulle kännas om det dök in olika 
människor varje gång, säger Ulrika Borg. 

Även advokat Frida Larsson i Kalix försöker så långt 
som det bara är möjligt att undvika att substituera. För 
henne är klientrelationen central. 

– Jag vill sköta mina ärenden och vill att mina klien-
ter ska veta att det alltid är jag som kommer. Det är väl 
egentligen främst det, säger hon.

Tillsammans utgör klienten och försvararen ett för-
svarsteam, där förtroende byggs upp, menar Frida Lars-
son. 

– Ett för omfattande utnyttjande av substitution kan 
medföra att klienterna ifrågasätter advokatens enga-
gemang i försvaret, något som inte får hända, fastslår 
Frida Larsson.

Både Frida Larsson och Ulrika Borg konstaterar att 
användningen av substitution varierar mellan advokat-
kollegerna. Eftersom det mesta av substitutionen görs 
under förundersökningen är det främst i förhörsproto-
koll det blir tydligt att vissa substituerar mycket. 

– Vissa använder det oftare. Men generellt sett upp-
lever jag att de flesta vill göra sina egna åtaganden, sä-
ger Frida Larsson. 

Ulrika Borg instämmer:
– Jag har suttit och läst förundersökningar under alla 
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Klientens intresse 
kan tala både för och 
emot substitution, 
anser advokat 
Tomas Nilsson.
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år jag jobbat, och det händer att jag noterar hur lite den 
advokat som är förordnad faktiskt är med på förhören 
med den misstänkte. 

KAN INTE SPRINGA PÅ ALLA BOLLAR
Frida Wallin i Stockholm är en av de advokater som 
undertecknat skrivelsen till Advokatsamfundet. Hon 
substituerar ganska ofta.  

– Det händer titt som tätt, till exempel när jag får ett 
förhör med kort varsel och redan har en förhandling 
eller ett annat förhör inbokat. Det händer också att jag 
måste substituera vid huvudförhand-
lingar, säger hon, och tillägger att hon 
verkligen inte substituerar ”hej vilt”, 
utan bara när det verkligen behövs. 

Det är också viktigt dels att göra 
en bedömning om det aktuella förhö-
ret eller den aktuella förhandlingen 
lämpar sig för substitution, dels att 
förankra substitutionen hos klienten, 
menar Frida Wallin. 

– Sedan väljer jag noga vem som 
substituerar och ser till att den perso-
nen får bakgrunden och den kunskap 
som behövs.  Det ligger i mitt ansvar 
att se till det. Men förankringen hos 
klienten är det viktigaste. Ibland går 
inte klienten med på substitution, och 
då kan det ibland bli så att jag måste 
begära att bli entledigad, om det inte 
går att få ihop. 

Det är i dag helt nödvändigt som brottmålsadvokat 
att substituera ibland, konstaterar Frida Wallin, som 
dock även hon reflekterat över att vissa advokater sät-
ter andra i sitt ställe oftare än andra.

– Jag har noterat att vissa byråer anställer många ad-
vokater och biträdande jurister, kanske i syfte att dra 
in mål på en eller ett par kända namn, som sedan sköts 
av andra. Man kan i alla fall misstänka att det är så. Det 

vänder jag mig starkt emot, att anställa mycket folk för 
att man ska kunna springa på alla bollar. 

Advokat Mikael Nilsson i Malmö har även han un-
dertecknat skrivelsen. Enligt en artikel i Dagens Juri-
dik ska Nilsson ha sagt att ”jag driver min rörelse på 
substitutioner”. Men Mikael Nilsson menar att citatet 
är hämtat ur ett större sammanhang.

– På min firma substituerar vi när sådant behov upp-
står. All substitution sker med klientens samtycke och 
med beviljande av domstol, fastslår han, och fortsätter:

– Jag har drivit min verksamhet i många år och är väl-
etablerad. Det händer att klienter be-
gär mig, säger mitt namn, men egent-
ligen menar någon av mina kollegor, 
eftersom min firma har mitt namn i 
firmanamnet. Jag vågar påstå att kli-
enterna är nöjda med vårt arbete ef-
tersom vi ständigt rekommenderas av 
gamla klienter. Både jag och min fir-
ma har gott rykte. 

Mikael Nilsson förklarar att han na-
turligtvis själv företräder de få klien-
ter som inte godkänner substitution. 

– Klientens vilja står alltid i cen-
trum när jag substituerar, summe-
rar han. 

Mikael Nilsson ser en rad fördelar 
både för samhället och klienterna att, 
som han gör, substituera till andra ad-
vokater på samma byrå. Polisen kan 

bedriva sina förhör i den takt de önskar, vilket i sin tur 
ger kortare häktningstider, och domstolarnas effekti-
vitet ökar då de kan sätta ut mål utan att samordna 
pressade scheman. 

– Dessutom blir det billigare med substitution än om 
jag skulle begära mitt entledigande någon gång under 
processen, eftersom den substituerade advokaten job-
bar som om det varit den ordinarie offentlige försva-
raren som gjorde arbetsuppgiften. Man tar alltså inte 
betalt två gånger för samma arbetsmoment, säger Mi-
kael Nilsson.

För klienten är det positivt att ha kvar sin offentlige 
försvarare, men dessutom få ytterligare en advokat som 
är insatt i ärendet, menar Mikael Nilsson. 

PRESSADE SCHEMAN STYR
Ett viktigt skäl till att substitution nu diskuteras är att 
det förmodligen behövs i fler fall i dag än för femton–
tjugo år sedan. En förklaring är att de stora brottmålen, 
med många tilltalade och många professionella aktö-
rer, blivit vanligare. Konkret innebär det att det är fler 
scheman som ska passas ihop inför domstolsförhand-
lingarna, och därmed fler potentiella krockar. 

– I dagens läge kolliderar mål med både häktningsför-
handling och huvudförhandling i avsevärt större om-
fattning än vad de har gjort tidigare. Jag kan bli förord-
nad i dag i ett grovt narkotikabrott, och få veta att det 

”Jag har noterat att 
vissa byråer anställer 
många advokater och 

biträdande jurister, 
kanske i syfte att dra 
in mål på en eller ett 

par kända namn, som 
sedan sköts av andra.” 

frida wallin

I ett beslut meddelat den 27 mars 2015 ansåg Svea hovrätt att en försvarare utan att 
begära rättens tillstånd satt en biträdande jurist i sitt ställe vid polisförhör, och att 
han därmed i princip saknade rätt till ersättning för juristens arbete. Efter en skälig-
hetsbedömning fann hovrätten trots det att försvararen ska få ersättning, eftersom 
omständigheterna i det aktuella målet var speciella. 

Advokatsamfundet yttrade sig inför beslutet, och hänvisade i sitt yttrande till prax-
is och till en debattartikel av Tomas Nilsson i Advokaten 2009. ”Advokatsamfundet an-
ser, på de skäl som har redovisats ovan, att det måste finnas möjlighet för en offentlig 
försvarare att sätta annan i sitt ställe under förundersökningen, att det rimligen inte 
kan krävas domstols tillstånd för detta och att ersättning ska utgå även för dessa 
kostnader. Detta överensstämmer också med hur frågan i praktiken har lösts under 
mycket lång tid”, skrev Advokatsamfundet. 

I ett beslut meddelat den 29 januari 2021 fastslår Svea hovrätt att en försvarare 
inte ska få ersättning för en biträdande jurists närvaro vid polisförhör. Hovrätten 
pekar på att advokaten inte begärt rättens tillstånd för att sätta juristen i sitt ställe, 
och konstaterar att rätten till ersättning då är begränsad enligt praxis. Hovrätten 
hänvisar också till disciplinnämndens beslut från december 1974 (TSA 1975 s. 110). 
Hovrättspresidenten Anders Perklev deltog i beslutet.

SVEA HOVRÄTTS BESLUT

Frida Larsson.

Mikael Nilsson.
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kommer ut om ungefär sex månader, och jag kan bli 
förordnad en månad senare för ett mord, där jag kan 
förutse att det kommer att ta lång tid, och så en tredje 
månad är det annat brott. Då kan man ge sig tusan på 
att dessa sedan krockar, sammanfattar Mikael Nilsson.

De övriga advokaterna målar upp samma bild. Sam-
tidigt menar flera av dem att både polisen och dom-
stolarna också blivit hårdare när de sätter ut förhör 
och förhandlingar. 

– I frihetsberövade mål kan det ibland vara så att 
polisen har två veckor på sig att hålla ett förhör, när 
någon sitter på häktet. Men så ska de 
prompt hålla det dagen innan det är 
omhäktning, säger Ulrika Borg.

Frida Wallin har samma erfaren-
het. Det händer att hon får en förfrå-
gan om att företräda en frihetsberö-
vad klient där förhör ska hållas under 
dagen. 

– Jag tackar ja eftersom jag har flera 
luckor under dagen, men sedan visar 
det sig att polisen redan lagt in ett för-
hör klockan nio, då jag är upptagen. 
Då blir det problematiskt, konstaterar 
Frida Wallin, som fortsätter:  

– Även domstolarna har blivit 
mycket tuffare. Det är helt annorlun-
da än för några år sedan. Då fick man 
en förfrågan om olika dagar och vil-
ka som passade. Nu kommer det ofta 
bara ett mejl om vilka dagar det blir. 

Lösningen blir då substitution, vilket också domsto-
larna själva föreslår.

Tomas Nilsson, som varit verksam länge, ser också 
en stor förändring i framför allt polisens attityd.

– För 25 år sedan kunde man nog få tillstånd till 
kvällsförhör i arresten i Uppsala. Där satt polisen, och 
så körde vi klockan sex eller under helgen. Det blev 
en uppoffring för alla, men det finns faktiskt en klient 
i bakgrunden som har ett önskemål som grundar sig på 
ett förtroende. Det får man inte glömma, säger han, som 
tycker att polisen i dag är mer inställd på kontorstider. 

Möjligen är svårigheterna att tillmötesgå alla aktö-
rer hos polis och domstolar ett Stockholmsfenomen. 
Frida Larsson i Kalix uppfattar i alla fall polisen som 
flexibel. Och Mikael Nilsson har full förståelse för dom-
stolarnas problem.

– Normalt finns det en lyhördhet från domstolarna, 
men det är inte lätt att knåpa ihop ett mål med flera 
advokater och åklagare inblandade och se till så att alla 
intressen tillgodoses.

GÅR ÖVER ÅN
Det som framkommit i både domar och i disciplin-
nämndsbeslut på senare tid, och som för många ad-
vokater kommit som en nyhet, är att advokater måste 
vända sig till rätten för tillstånd att substituera även 

vid polisförhör. Ulrika Borg beskriver detta som en 
gammal regel som, fram tills nyligen, inte tillämpats, 
åtminstone inte i Stockholmsområdet. 

– Att man ska behöva be om tillstånd för substitu-
tion vid polisförhör, det tycker jag är att gå över ån 
efter vatten. Det upplever jag att domstolarna tycker. 
Det blir en större administration för dem, säger Ulrika 
Borg, som upplever att hon fortfarande möts av förvå-
ning när hon frågar tingsrätten om tillstånd att substi-
tuera vid polisförhör.

Samtidigt försvarar Ulrika Borg, som ingår i Advo-
katsamfundets disciplinnämnd, de 
varningar som delats ut till substitu-
erande advokater i år och förra året. 

– Jag tycker att nämnden har gjort 
rätt i detta, när den markerar att man 
inte ska sätta det i system att substi-
tuera. För om du väljer en advokat 
som hela tiden skickar någon annan, 
då har du ju egentligen inte valt ad-
vokat. Det tycker jag inte är juste mot 
klienten, säger hon. 

Även Frida Wallin vittnar om för-
vånade domare när hon begärt sub-
stitution under förundersökningen. 

– Nu senast fick jag till svar från 
Solna tingsrätt att domstolen inte läg-
ger sig i vem som biträder vid förhör. 
Andra domstolar fattar ett formellt 
beslut och har mejlat ut att det krävs 

beslut, säger hon, och fortsätter:
– Från samfundets sida verkar det vara väldigt tyd-

ligt, att man måste ha rättens tillstånd även för polis-
förhör. Men det blir svårt att veta hur man ska förhålla 
sig när domstolarna ger olika besked. För egen del tar 
jag det säkra före det osäkra och begär rättens tillstånd 
varje gång. Jag utgår då från disciplinnämndens beslut, 
men gör det också för att inte riskera att inte få betalt. 

45 ÅR GAMMALT
Rätten för en försvarare att, med rättens tillstånd, sät-
ta annan i sitt ställe, är fastslagen i rättegångsbalken. 
En annan fråga är förstås vem som kan substituera. 
Enligt den skrivelse som kom till Advokatsamfundet i 
maj har domstolarna här börjat ändra sin praxis, från 
att ha accepterat biträdande jurister som substitut, till 
att kräva att en advokat ska gå in. 

Tomas Nilsson går till källorna, rättegångsbalken och 
god advokatsed, för att reda ut vad som gäller. Och han 
konstaterar att rättegångsbalkens regler faktiskt öpp-
nar för att tillåta andra än advokater att ersätta en för-
svarare, förutsatt att dessa är lämpliga och det finns 
särskilda skäl. 

– Därav drar jag slutsatsen att det i och för sig inte 
finns något hinder för en domstol att medge sub-
stitution till även en biträdande jurist som avlagt 
juristexamen. För vi har faktiskt inget advokattvång, 

5 § Till offentlig 
försvarare ska för-
ordnas en advokat 
som är lämplig 
för uppdraget. 
Om det finns sär-
skilda skäl, får till 
sådan försvarare 
utses någon annan 
lämplig person 
som har avlagt 
de kunskapsprov 
som är föreskrivna 
för behörighet till 
domaranställning. 
Företrädesvis 
bör det förordnas 
någon som brukar 
förekomma som 
rättegångsombud 
vid domstolen.

Har den miss-
tänkte till offentlig 
försvarare före-
slagit någon som 
är behörig för upp-
draget, ska denne 
förordnas, om det 
inte finns särskilda 
skäl mot det. 
6 § 3 st. En offent-
lig försvarare får 
inte utan rättens 
tillstånd sätta 
någon annan i sitt 
ställe. 

Enligt den utred-
ning (SOU 2014:86) 
som låg till grund 
för den senaste 
ändringen av 
rättegångsbalken 
21 kap. 6 § gäller 
inte bestämmelsen 
i tredje stycket 
under förundersök-
ningen.

RB 21 KAP. OCH 
FÖRARBETEN

Frida Wallin
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inte ens för offentliga försvarare, säger han och fort- 
sätter: 

– Sedan kan det naturligtvis vara svårt för en domstol 
att veta vad biträdande juristen Kalle Karlsson går för. 
Men det problemet har ju egentligen domstolen alltid, 
även med advokater, så det tycker jag inte att man kan 
väga in här. Så är det i alla fall i storstäderna. 

I disciplinnämndens praxis är det 
starkaste uttalandet från 1974. Disci-
plinnämnden sa då att ”uppgiften att 
närvara i ett polisförhör är en sådan 
som den offentlige försvararen inte 
utan vägande skäl kan anförtro an-
nan”.

– Det här kan man ju fundera över 
vad det innebär. Uttalandet är drygt 
45 år gammalt. Tillvaron ser onekli-
gen litegrann annorlunda ut nu, kon-
staterar Tomas Nilsson. 

Ulrika Borg berättar att hon då och 
då tvingas skicka en biträdande jurist 
på polisförhör. Senast hände det bara 
några dagar före intervjun, då såväl 
hon själv som advokatkollegorna var 
upptagna när ett polisförhör dök upp. Ulrika Borg för-
söker annars som regel undvika att substituera med 
biträdande jurister. 

– Jag är ju inte dummare än att jag kommer ihåg hur 
det var när man var ung och grön. Jag minns hur svårt 
det var att navigera i det, att man tänkte ”vad fan gör 
jag här”, säger hon, och fortsätter:

– I ett polisförhör är det så mycket man behöver vara 
på helspänn inför. Det kan bli vändningar, det kan bli 
viktiga juridiska grejer som behöver komma fram. Den 
kunskapen är en del av hantverkserfarenheten i kom-
bination med juridiken.

KAN DRABBA KLIENTEN
Även Frida Wallin och Mikael Nilsson substituerar i 

de allra flesta fall med advokatkolleger, snarare än bi-
trädande jurister. Men de betonar också att det är vik-
tigt, både för advokatbyråerna och för de blivande ad-
vokaterna, att biträdande jurister när de är mogna för 
det får gå in i advokatens ställe vid exempelvis förhör. 

– Det är svårt att hålla biträdande jurister sysselsat-
ta om de inte får substituera vid polisförhör, eftersom 

de har svårt att få egna uppdrag. Både 
domstolarna och Advokatsamfundet 
måste ha viss förståelse för advoka-
ters vardag och även för att biträdan-
de jurister behöver läras upp. Om de 
inte får göra det urholkas advokat-
rollen kraftigt, fastslår Frida Wallin.

Hon ser också en risk för att klien-
ter drabbas hårt av ett strikt synsätt 
på substitution. 

– Det kan göra att frihetsberövade 
klienter i praktiken inte har ett fritt 
advokatval, eller att polisen styr över 
valet. Det spelar ju ingen roll vem kli-
enten begärt om denne måste tacka 
nej. Alternativet är att polisen måste 
backa om förhörstider och då går det 

ut över klienten, som får sitta frihetsberövad längre. 
Mikael Nilsson anser att Advokatsamfundet tydligt 

borde arbeta för att biträdande jurister ska få gå in för 
sina principaler vid förhör, när det är lämpligt.

– Det ger den biträdande juristen erfarenhet, och den 
dag han blir advokat har han en kompetens som man 
egentligen borde kräva av advokater när de ska bli för-
ordnade. Det är en ganska viktig fråga, säger Nilsson, 
och tillägger att samfundet borde ta ansvar även för 
biträdande jurister, eftersom de en dag blir advokater.  

Tomas Nilsson efterlyser nu dialog mellan olika par-
ter om hur substitutionsfrågorna ska hanteras. 

– I stället för att advokater ska sitta för sig och tycka 
och tänka, och domstolarna göra samma sak på sitt 
håll, borde man kunna resonera om saken, säger han. ¶

” Jag är ju inte dumma
re än att jag kommer 
ihåg hur det var när 

man var ung och grön. 
Jag minns hur svårt det 

var att navigera i det.” 
ulrika borg

2008 kritiserade advokat Jan Öd-
lund domstolarnas ovilja att, som 
tidigare var vanligt, entlediga för-
svarare. Istället hade domstolar-
na, enligt debattören, börjat kräva 
att advokater skulle substituera 
när krockar uppstod. Detta drab-
bade advokaterna ekonomiskt, 
ansåg Ödlund, eftersom det då 
inte utgick någon ersättning för 
inläsningstid.  

Advokat Björn Hurtig tog upp 
debatten om substitution igen i 
Advokaten året efter, men nu med 
en annan vinkel. Han pekade på 
att vissa domstolar då börjat pru-
ta hans kostnadsräkningar med 
motiveringen att han satt annan, 

en biträdande jurist, i sitt ställe 
utan att begära rättens tillstånd 
för detta. Björn Hurtig var kritisk 
mot denna nya ordning, och men-
ade att hans och hans byrås age-
rande gagnade alla, såväl klienten 
som samhället. 

Björn Hurtig fick mothugg av 
advokat Mikael Niklasson som i 
och för sig höll med om att dom-
stolarna borde vara mer flexibla, 
men som ifrågasatte att Hurtig lät 
biträdande jurister medverka vid 
polisförhör. 

Mikael Niklasson fick svar i 
samma nummer av Advokat-
samfundets ordförande, brott-
målsadvokaten Tomas Nilsson. 

Visserligen, skrev Nilsson, var det 
oftast en fördel att som försvara-
re själv medverka vid polisförhör. I 
vissa fall var det dock en praktisk 
lösning att kunna ta hjälp av en 
biträdande jurist vid just polisför-
hör, ansåg Tomas Nilsson, som 
summerade: ”Detta rör alltså inte 
en tillämpning av reglerna om 
substitution, utan om rätten för 
en offentlig försvarare – för att 
vidta vissa åtgärder som ligger 
inom ramen för hans eller hennes 
åliggande – att anlita biträde av 
sin personal.”

I en debattartikel på Dagens 
Juridik skrev advokat Thomas 
Bodström i april i år att han nu 

anställt sin sista biträdande jurist. 
Anledningen var, enligt Bodström, 
att det inte längre går att syssel-
sätta blivande advokater på byrån 
när dessa inte får biträda vid 
polisförhör.

I en replik menade advokat Per 
Gunnar Larsson att praxis kring 
möjligheten att sätta andra än 
advokater i sitt ställe som offentlig 
försvarare knappast förändrats. 
Här är det främst rättegångsbal-
kens regler som styr, menade 
Larsson, som uttryckte att ”ett 
agerande i strid med RB kan 
knappast vara förenligt med god 
advokatsed”.

DEBATTEN OM SUBSTITUTION

Ulrika Borg.

Substitution är ibland nödvändigt när 
uppdrag krockar, anser advokaterna. 

Domstolarna:
Skärpt ton

om sub- 
stitution 

– vänd!
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Frågorna om substitution är högaktuella 
och diskuteras vid många av landets dom

stolar. Men även om de flesta advokater 
följer reglerna, och domstolarna nu börjar 
skapa rutiner för att hantera saken, spretar 

fortfarande tillämpningen. 

FOKUS: SUBSTITUTION

 Substitution är ibland helt nöd-
vändig och de allra flesta advo-
kater använder det på ett riktigt 

och omdömesgillt sätt. Det anser de 
tre domare som Advokaten talat med. 

Samtidigt visar deras svar, lik-
som en enkät bland några av landets 
domstolar, tydligt att domstolarna 
har börjat titta mer på hur försvara-
re och målsägandebiträden agerar i 
dessa frågor, och att de som substi-
tuerar mycket nu har ögonen på sig. 

– De flesta sköter det absolut på ett 
väldigt bra sätt. Men så finns det någ-
ra där det förekommer lite för ofta att 
de har ett förordnade, men man ser 
dem inte i rättssalen, säger Ragnar 
Palmkvist, hovrättslagman i Svea hovrätt. 

Kian Amraée, rådman vid Södertörns tingsrätt, har 
en liknande syn.

– Många advokater substituerar ytterst sällan och 
sköter sina uppdrag själva. De advokater som substi-
tuerar mest blir efter ett tag kända i domstolarna. De 
får ögonen på sig, och kanske ska ha det också, om de 
substituerar allt för ofta. Men överlag tycker jag att det 
här sköts bra, säger han. 

Under sin tid som domare har Kian Amraée bara 
ifrågasatt en begäran om substitution vid tre tillfäl-

len. Anledningen var då att försvarare i ett och samma 
mål substituerat olika personer vid olika polisförhör.

– Då kontaktade jag försvararna och ifrågasatte också 
om de har förutsättningar att sköta de försvararupp-
drag som tingsrätten har utdelat. Då blev det bättring, 
säger Kian Amraée. 

Även Peter Broberg, lagman vid Borås tingsrätt, an-
ser att substitutionsinstitutet i allmänhet fungerar bra. 
Men: 

– Vad jag möjligen kan reagera på är att det verkar 
som att de mer efterfrågade advokaterna, när de begärs, 

väldigt sällan säger nej. De tackar ja 
till uppdragen utan att kolla i kalen-
dern om de kommer att hinna med, 
och tänker att ”om det inte går ihop 
får jag substituera någon annan”, sä-
ger han. 

HAR BLIVIT VANLIGARE
Det finns ingen statistik över hur van-
ligt det är med substitution i brott-
mål. Inte heller kan domarna, utan att 
fördjupa sig i förundersökningen, se 
om det förekommit substitution un-
der förundersökningen. Men känslan 
hos de intervjuade domarna är ändå 
att det på senare år blivit vanligare 
att försvarare substituerar.

– Det kanske hänger samman med 
att brottmålen blir större och mer komplicerade och 
att de tar längre förhandlingstid i anspråk. Och kan-
ske också att häktningstiderna nog generellt sett blivit 
längre, vilket gör att det blir fler omhäktningsförhand-
lingar, och det är ju inte sällan där det är substitution, 
säger Peter Broberg.

Broberg konstaterar också att vissa advokater är mer 
efterfrågade än andra, vilket kan ge mer substitution. 

Även Kian Amraée upplever att olika advokater an-
vänder substitution olika mycket. Men populariteten 
utgör inte hela förklaringen, menar han. 

Skärpt ton
om substitution

DOMSTOLARNA

”Många advokater sub
stituerar ytterst sällan 

och sköter sina upp
drag själva. De advoka

ter som substituerar 
mest blir efter ett tag 

kända i domstolarna.” 
kian amraée

Kian Amraée.
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– Vissa advokater är vanligt förekommande i för-
handlingssituationerna, men har i princip aldrig sub-
stituerat när jag har varit ansvarig domare, säger han. 

Vid såväl tingsrätterna som Svea hovrätt händer det 
då och då att försvarare skickar kolleger eller biträ-
dande jurister för att substituera utan att i förväg ha 
frågat rätten. Det är inte populärt bland domarna, vi-
sar det sig. 

– Vi blir arga, säger Ragnar Palmkvist om sin och do-
markollegernas reaktioner när det händer. 

Han fortsätter:
– Och sedan tillåter vi det. För al-

ternativet är ju att ställa in. Det kan 
ju vara så att vi har tre tilltalade, och 
det kommer två förordnade och en 
som säger ”hej, jag vill substituera”. 
Ska de andra två då vänta? frågar han 
retoriskt. 

Även Kian Amraée vittnar om att 
de oanmälda substitutionerna skapar 
irritation. Samtidigt gäller det att lösa 
situationen så att inte en tilltalad och 
övriga aktörer drabbas. 

– Det blir en avvägning som man 
får göra. Både jag och de flesta an-
dra domare tar ställning vid sittande 
bord, för att man ska kunna genomfö-
ra förhandlingen. För vad blir konse-
kvensen annars, säger Kian Amraée, 
och pekar på konsekvenser i form 
av extra kostnader och i värsta fall ett längre frihets-
berövande för den tilltalade om förhandlingen skjuts 
upp.

– Jag tror att de allra flesta gör en bedömning och 
tar ställning snabbt till substitutionen, och godkänner 
den. Samtidigt är man kanske inte riktigt nöjd med att 
advokaten inte har begärt den i förväg.

ÄR PERSONLIGT UPPDRAG
Precis som tingsrätterna får Svea hovrätt relativt ofta 
fatta beslut om substitution. Det förekommer dessut-
om att en advokat som substituerat i tingsrätten ock-
så begär att få göra det i nästa instans, berättar Rag-
nar Palmkvist. 

– Då kan man möjligen fundera på om det ska vara 
substitution eller om det borde varit ett byte redan ti-
digare, säger han.

Eftersom det krävs särskilda skäl för ett byte kan det 
dock vara svårt att driva igenom ett sådant. Men Rag-
nar Palmkvist uppmanar ändå advokaterna att ibland 
fundera över om substitution är den bästa vägen för 
klienten. 

– Det här handlar i grund och botten om förutsätt-
ningarna för substitution. Substitution handlar ju 
egentligen om ett tillfälligt hinder. Är det fråga om ett 
varaktigt hinder ska advokaten egentligen begära sitt 
entledigande. 

Ragnar Palmkvist betonar att försvararuppdraget är 
personligt, och anförtrott åt en viss advokat. 

– Du har åtagit dig att utföra det. Att då allt för myck-
et hålla på med substitution, det strider mot grundidén 
för själva advokatuppdraget, säger han. 

Med detta som utgångspunkt räcker det då inte att 
anföra att klienten gett sitt samtycke till substitutionen 
eller att den substituerande kollegan är lika skicklig, 
menar Ragnar Palmkvist. 

– Motfrågan blir ju: varför har du så många uppdrag 
att du inte hinner utföra dem? Varför inte vidareför-

medla uppdraget till din skicklige kol-
lega på byrån från början, säger han 
och tillägger:

– Vissa advokater är starka varu-
märken och efterfrågas ofta. De tar 
kanske på sig för mycket.

FRÅGAN DISKUTERAS
Dubbelheten är tydlig i substitutions-
frågan. Å ena sidan är möjligheten att 
sätta någon annan i sitt ställe många 
gånger en räddning när rättsproces-
sen annars riskerar att stanna upp. 
Å andra sidan kan den i värsta fall 
innebära att en misstänkts försvar blir 
sämre än det annars skulle ha blivit.  

Det är också tydligt att det här är 
ett ämne som diskuteras vid många 
domstolar. Kian Amraée berättar att 

det vid Södertörns tingsrätt just nu pågår ett projekt 
kring hur försvarare, målsägandebiträden och andra 
biträden förordnas vid domstolen. Där har också sub-
stitutionsfrågorna kommit upp. 

I enkätsvaren uppger Jon Holgersson, administrativ 
rådman vid Göteborgs tingsrätt, att de ”aktuella frå-
gorna har varit uppe för diskussion på tingsrätten och 
vid de samrådsmöten som tingsrätten har två gånger 
om året med de lokala åklagarkamrarna och försva-
rarkollegiet”. 

Som en följd av detta fick samtliga advokater på Gö-
teborgs tingsrätts lista för försvararuppdrag i febru-
ari i år ett mejl från tingsrätten. Tingsrätten skriver 
bland annat: 

”Försvararuppdraget är personligt. En försvarare får 
inte utan rättens tillstånd sätta någon annan i sitt stäl-
le, 21 kap. 6 § 3 st. RB. Detta gäller även frågan om del-
tagande vid förhör under förundersökningen. När det 
gäller frågan om att sätta en biträdande jurist i sitt stäl-
le gäller samma kvalifikationskrav som för den som är 
förordnad som offentlig försvarare. Som utgångspunkt 
är det därför inte möjligt att sätta en biträdande jurist i 
sitt ställe vid förhör under förundersökningen.”

MENINGAR GÅR ISÄR
Just de biträdande juristernas roll i förhållande till of-
fentliga försvarare är en viktig fråga för många advo-

”Motfrågan blir ju: 
varför har du så många 

uppdrag att du inte 
hinner utföra dem? 
Varför inte vidare

förmedla uppdraget till 
din skicklige kollega 

på byrån från början.” 
ragnar palmkvist
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kater. Vad får en biträdande jurist egentligen göra i 
anslutning till principalens försvararuppdrag? Och hur 
ska biträdande jurister egentligen lära sig advokatyrket 
om de inte får komma ut i ”hetluften”? 

Här går meningarna isär bland domarna i enkäten. 
En rådman vid en av Stockholmsområdets tingsrätter 
anser att biträdande jurister kan substituera vid polis-
förhör, men inte vid förhandlingar. Andra säger kate-
goriskt nej. ”Jag beviljar bara substitution till en annan 
advokat eftersom det krävs (utom i extremfall) att en 
offentlig försvarare är advokat. Jag ser för egen del ing-
et skäl att sätta kraven lägre för en 
som ska vikariera”, fastslår exempel-
vis Lars-Gunnar Lundh, lagman vid 
Västmanlands tingsrätt.

Även Peter Broberg är av uppfatt-
ningen att en advokat bara kan substi-
tuera med en annan advokat, oavsett 
om det handlar om polisförhör eller 
förhandling.  

– Lagstiftaren har ansett att ett för-
svararförordnande ska läggas på en 
advokat och inte vilken jurist som 
helst. Då måste ju det efterföljas. Att 
någon är advokat är ändå något slags 
kvalitetsstämpel, säger han. 

Kian Amraée trycker på att frågan 
om att substituera biträdande jurist 
måste bedömas i varje enskilt fall. 

– Men det är klart, har uppdraget 
krävt en advokat så tycker jag att huvudregeln ska vara 
att om man substituerar så ska det vara en annan ad-
vokat som kommer, konstaterar han.

Ragnar Palmkvist, som har god kännedom om advo-
katers villkor efter sina år som chefsjurist på Advokat-
samfundet, delar uppfattningen att den som substituerar 
för en advokat som huvudregel bör vara advokat själv. 

Samtidigt förstår han argumentet att biträdande ju-
rister också måste få uppleva förhör och förhandlingar 
innan de själva tar försvararuppdrag. Här, menar han, 
spelar den förkortade kvalifikationstiden för inträde i 
samfundet stor roll. 

– Det är ett problem som finns generellt sett med 
advokatutbildningen. Det är ju också en fråga för Ad-
vokatsamfundet och advokatväsendet, att se till att det 
finns en god utbildning, en god skola. Det handlar ju 
om kvaliteten på de advokater vi i framtiden ska ha i 
rättsväsendet, säger han, och tillägger:

– Men det är en sak att skicka en nyanställd och en 
annan att skicka en ”treåring”. 

RÄTTENS BESLUT
Ett annat område, där rättegångsbalkens regler tycks 
tolkas olika, är frågan om en försvarare måste ha rät-
tens tillstånd för att sätta annan i sitt ställe under för-
undersökningsstadiet. 

Majoriteten av de tillfrågade domarna i enkäten an-

ser att det egentligen krävs tillstånd även under förun-
dersökning. Flera återkommer dock i sina svar till att 
de inte har möjlighet att kontrollera vem som egentli-
gen varit med vid förhör och att de inget får veta om 
någon skickar en kollega eller en biträdande jurist på 
polisförhör. 

”Beslut krävs egentligen, men vi har inte tagit något 
samlat grepp kring detta. I praktiken tillerkänns för-
svararen ersättning, även om vi inte beslutat om sub-
stitution”, skriver till exempel Lars Holmgård, lagman 
vid Värmlands tingsrätt, i sitt enkätsvar. 

Även Peter Broberg pekar på att 
det för domarna är svårt att veta vem 
som egentligen varit med vid polis-
förhören. 

– Det har väl hänt någon eller några 
gånger att en åklagare eller förhörsle-
dare har tagit kontakt med mig som 
domare och sagt att ”det var märk-
ligt, det dök upp en biträdande jurist 
i stället för advokat X vid ett polisför-
hör”. Det är normalt sett inte något vi 
själva efterforskar, säger han.

Egentligen, konstaterar Peter Bro-
berg, är det nog ändå så att det borde 
begäras vid alla tillfällen. 

– Försvararuppdraget är ju per-
sonligt och alla åtgärder som vidtas 
inom ramen för det ska ju advokaten 
X göra. Kan han eller hon inte det så 

ska det begäras substitution. 
Även Kian Amraée framhåller att tingsrätten ”äger” 

själva uppdraget, även under förundersökningsstadiet. 
– Vi ska ju säkerställa att den misstänkte får ett bra 

försvar. Om den offentlige försvararen utan att höra 
av sig och inhämta tillstånd sätter någon annan i sitt 
ställe, då har man på något sätt tagit över den rollen, 
att man själv gör en lämplighetsprövning av den man 
skickar, säger han. 

I praktiken kan det dock vara nödvändigt för en ad-
vokat att ta över den bedömningen vid enstaka tillfäl-
len, som vid förhör som ska hållas under kvällar eller 
nätter. Kian Amraée konstaterar att domstolarna ännu 
inte har rutiner för att hantera denna situation, men 
rekommenderar advokaterna att kontakta tingsrätten 
direkt följande dag efter en sådan substitution. 

På Svea hovrätt har substitutionsfrågorna behandlats 
i ett par arvodesärenden under de senaste åren. I det 
senaste, från januari 2021, satt Ragnar Palmkvist själv 
med. Han sammanfattar avgörandet med orden ”det här 
är en situation där man inte kan få ersättning eftersom 
man inte hade tillstånd”. Det finns därmed flera skäl 
för försvarare att faktiskt begära rättens tillstånd  innan 
man skickar iväg sin kollega eller biträdande jurist till 
polisförhör, menar Ragnar Palmkvist: 

– Advokatetiken, rättegångsbalken, ekonomin – det 
är tre starka skäl!

Ragnar Palmkvist.
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UPPMANAS SUBSTITUERA
Landets allmänna domstolar hanterar allt fler sto-
ra mål, med många tilltalade, många frihetsberövade 
och många förhandlingsdagar. Samtidigt fortsätter de 
mindre brottmålen och tvistemålen som vanligt. Lägg 
därtill en coronapandemi, med krav på stora avstånd 
mellan människor och diverse sä-
kerhetsåtgärder, och resultatet blir 
ett avancerat logistiskt pussel för att 
få domare, dagar och salar att förslå. 

Logistikproblemen är en viktig or-
sak till att det då och då blir nödvän-
digt för advokater att substituera, an-
ser de domare som Advokaten talat 
med. Det blir helt enkelt omöjligt för 
domstolarna att stämma av schemat 
med alla inblandade aktörer, åtmins-
tone i stora mål med många tilltalade 
och i mål med förtur. 

På Borås tingsrätt har situationen 
länge varit pressad, berättar Peter 
Broberg. 

– Vi har haft väldiga problem både 
med att få egen personal och salar 
att räcka till. Ibland behövs det sä-
kerhetssalar, vilket vi inte har själva, 
utan då måste vi vända oss till Göte-
borgs, Alingsås eller Varbergs tings-
rätt, säger han. 

I detta trängda läge blir det ibland gnissel i relatio-
nen med både advokater och åklagare när förhandling-
ar ska sättas ut, konstaterar Broberg. 

– Vi försöker så långt som möjligt tillmötesgå de pro-
fessionella aktörernas önskemål, men det går sällan 
helt, eftersom vi har många häktade mål och det kan 

vara sju, åtta professionella aktörer inblandade, ibland 
ännu fler.

Även flera av de domare som besvarat enkäten upp-
ger att det händer att domstolen själv tvingas föreslå 
substitution, inte minst i mål som styrs av tidsfrister. 
”Domar- och salsbrist gör att vi ofta tvingas lyfta frågan 

om substitution med försvarare och 
målsägandebiträden i fristmålen för 
att vi ska kunna hålla de lagstadgade 
tidsfrister som gäller för vissa typer 
av mål”, skriver Immanuel Winbergh, 
rådman vid Eskilstuna tingsrätt.

Kian Amraée sitter just nu i ett 
stort mål med hela 35 förhandlings-
dagar inplanerade och 30 tilltalade. 
Dagarna bokas in med kort varsel.  

– Vi kunde inte inhämta samtycke 
från alla 30 försvarare i det målet. Det 
skulle vara helt omöjligt. Då sa vi att 
”dessa dagar gäller, men vi kommer 
att ha förståelse för om man är tvung-
en att substituera”, säger Kian Am-
raée, och tillägger:

– Men det betyder inte att vi sänker 
ribban för en godkänd substitution.

SKILJER SIG ÅT
Att tillämpningen av regelverket kan 

se olika ut runt om i landet är förstås inget konstigt. 
Varje domstol är ju en självständig myndighet, och var-
je domare svarar för sina egna juridiska bedömningar. 
Samtidigt kan skillnaderna skapa osäkerhet hos både 
advokater och deras klienter om vad som egentligen 
gäller. 

Kanske kan de avgöranden som kommit från Svea 

Tidskriften Advokaten frågade 14 tings 
rätter och två hovrätter om hur de ser på 

substitution. Nio tingsrätter och båda 
hovrätterna har besvarat enkäten. 

Tingsrätterna finns på olika håll i landet 
och är olika stora. 

FOKUS: SUBSTITUTION

Accepterar ni på din tingsrätt att en offentlig försvarare 
sätter en biträdande jurist i sitt ställe och i så fall i vilka 
sammanhang?

Här svarar de allra flesta tingsrätterna att de inte ac-
cepterar detta eller att frågan inte uppkommit. Några få 
har uppgett att de undantagsvis accepterar biträdande 
jurister eller att det görs en individuell prövning. Två 
av tingsrätterna svarar att de accepterar biträdande ju-
rister vid förhör, men inte förhandlingar, och en dom-
stol svarar ja utan närmare distinktion. 

Hovrätterna anger båda att substitution med biträ-
dande jurist endast undantagsvis accepteras. 

Elva domstolar om           substitution

”Vi försöker så långt 
som möjligt tillmötes

gå de professionella 
aktörernas önskemål, 

men det går sällan helt, 
eftersom vi har många 

häktade mål och det 
kan vara sju, åtta 

professionella aktörer 
inblandade.” 

peter broberg

Peter Broberg.
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hovrätt och den diskussion som nu pågår inom ad-
vokatkåren bidra till att skapa större klarhet om vad 
som egentligen gäller framöver. Kian Amraée tror i 
alla fall att frågan kommer att diskuteras allt mer do-
mare emellan.

– Det finns anledning för oss i domstolen också att 
mer uppmärksamma den här typen av problematik. Det 
är inte så att alla har begärt substitution tidigare, och 
domstolen har inte alltid uppmärksammat dessa frå-
gor, men jag tror att man i framtiden kommer att göra 
det, säger han.

Peter Broberg är övertygad om att substitution som 
företeelse kommer att finnas kvar och att det behövs.

– Det går inte att lösa uppkommande praktiska pro-
blem annars. Jag tänker på när polisen kallar till för-
hör eller vi kallar till förhandling med kort varsel. Då 
förstår jag att försvararna måste substituera ibland. De 
kan inte ha en ren kalender och vara beredda för just 
ett specifikt mål, säger han.

Samtidigt uppmanar han advokaterna att verkligen 
tänka igenom förutsättningarna och om de har tid, 
 innan de accepterar uppdrag. 

– Det framstår ibland nästan för mig som att advo-
katen måste ha insett redan från början att han eller 
hon inte kommer att hinna med det här uppdraget. Då 
måste man faktiskt våga säga nej. ¶

Krävs det ett beslut om substitution från er sida för att ni 
ska acceptera att en försvarare sätter annan i sitt ställe 
även under förundersökningsstadiet?

Sex tingsrätter svarar ja på denna fråga, någon tilläg-
ger att det är ett lagkrav enligt RB. Ett par domstolar 
uppger att det egentligen krävs ett sådant beslut, men 
att man inte har möjlighet att följa upp detta, eller att 
domstolen inte får kännedom om sådana utbyten. En 
domstol säger nej med tillägget att man inte får kän-
nedom om sådana utbyten.

Förekommer det att ni uppmanar en försvarare att sätta 
annan i sitt ställe till exempel för att kunna hålla en för-
handling där försvararen har förhinder?

Samtliga tingsrätter uppger att det händer att de 
uppmanar eller frågar försvarare om att sätta an-
nan i sitt ställe. Hur ofta det händer varierar, någon 
tingsrätt anger varje vecka, andra att det är ganska 
ovanligt.

Även hovrätterna uppger att detta händer. På den 
ena hovrätten uppges det vara betydligt vanligare än 
på den andra. 

Elva domstolar om           substitution
Åklagarna: 
Substitution 
kan förlänga 
förunder- 
sökningar 
– vänd!FO

TO
: T

T

Eskilstuna tingsrätt.
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Advokater måste ibland säga nej till upp
drag, så att de klarar av att sköta dem 

personligen. Det anser två åklagare i Stock
holm, som ser stora skillnader mellan hur 

olika advokater använder substitution. 

FOKUS: SUBSTITUTION

 Vissa advokater substituerar 
knappast alls, medan vissa 
andra aldrig syns till under 

en förundersökning, utan dyker upp 
först vid huvudförhandlingen. 

Det konstaterar Zilla Hirsch, kam-
maråklagare vid City åklagarkamma-
re i Stockholm. Hon misstänker att 
mängden substitution kan kopplas till 
hur olika advokater, eller möjligen ad-
vokatbyråer, organiserar sitt arbete.  

– Man får en känsla av att en del 
har som strategi att tacka ja till allt, 
och sedan skicka andra. Varför man 
tackar ja till allt, det vet jag inte. Jag 
fattar att man vill ha uppdrag, men 
det känns som att man överbokar sig 
själv, säger Zilla Hirsch.

Zilla Hirsch känner till att domstolarna numer är 
mer restriktiva i att tillåta biträdande jurister att sub-
stituera. Samtidigt ser hon i sitt arbete att det fortfa-
rande sitter med många jurister utan advokattitel vid 
polisförhör. 

Även Helena Grünwald, vice chefsåklagare vid Sö-
derorts åklagarkammare i Stockholm, anser att det 
finns stora skillnader i hur substitution används. Hon 
har också förståelse för att det ibland är nödvändigt 
att skicka en ersättare. 

– Jag förstår arbetsbördan som advokater kan ha, 
och att man har ett utbildningsansvar för yngre som 
kommer in. I enklare ärenden och vid förhör som kom-
mer upp snabbt, vilket det kan göra under en förun-
dersökning, är det helt självklart att man måste få sub-

stituera. Det tycker jag också generellt sett fungerar, 
säger hon.

KONSEKVENSER
Substitution i vissa enkla och snabbt uppkomna po-
lisförhör är alltså begriplig och emellanåt nödvändig, 
anser åklagarna. Men fel använd kan substitutionen 
drabba både den misstänkte och hela förundersökning-
en, påpekar Helena Grünwald, inte minst i stora och 

komplexa mål.
– Det kan vara moment under för-

undersökningen som är avgörande, 
där försvararen behöver vara med. 
Substituerar man i de fallen – det kan 
vara vid en rekonstruktion eller i för-
hör där man ska gå igenom saker och 
ting av vikt för utredningen – så blir 
det problematiskt, säger hon. 

I förlängningen kan substitutio-
nen då leda till att förundersökning-
en drar ut på tiden onödigt mycket, 
liksom tiden innan det kan hållas 
huvudförhandling, helt enkelt för att 
försvararen behöver mer tid för att 
läsa in sig på sådant som han eller 
hon missat, påpekar Helena Grün-
wald.

Det största problemet med allt för 
omfattande substitution är ändå att klienten inte får ha 
sin försvarare med sig under förundersökningen, fast-
slår Helena Grünwald. 

– Det är inte en byrå, utan en advokat man begär. Då 
måste man som advokat kunna säga nej om man inte 
har utrymme att ta uppdrag, säger hon. 

Egentligen, menar Zilla Hirsch, är det bara den miss-
tänkte själv som kan svara på om substitution är bra 
eller dåligt i varje enskilt fall. Kanske är han eller hon 
nöjd ändå, för att det finns en erfaren person i bak-
grunden, kanske inte. 

– Men ibland känns det lite sorgligt. Man begär någon 
som är ett känt namn, och sedan kommer biträdande 
jurist Nånting Nånting, och man ser knappt röken av 
den som begärts, säger hon. 

Substitution kan förlänga 
förundersökningar

ÅKLAGARNA

”Men ibland känns det 
lite sorgligt. Man begär 

någon som är ett känt 
namn, och sedan kom
mer biträdande jurist 
Nånting Nånting, och 
man ser knappt röken 

av den som begärts.” 
zilla hirsch

Zilla Hirsch.

Helena Grünwald.
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Zilla Hirsch och Helena Grünwald vittnar båda om 
en pressad arbetssituation för åklagarna. Det är ett stän-
digt pusslande för att kunna driva förundersökningarna 
framåt och begränsa utrednings- och häktningstiderna.  

– Jag vill ha förhören hållna så fort som möjligt, för 
att vi har de kraven på oss, men också för att den miss-
tänkte kanske kan få komma ut, fastslår Zilla Hirsch.

Det som då kan upplevas som bristande flexibilitet 
från försvararsidan, är snarare ett utslag av just den 
stora arbetsbördan, där många förhör ska bokas in med 
olika personer under en kort tid. Zilla Hirsch vittnar 
också om att det ibland skapar dålig stämning när ett 
bokat förhör måste ställas in på grund av att advoka-
ten har förhinder. 

Precis som domarna och advokaterna menar Helena 
Grünwald att utvecklingen med allt fler stora förunder-
sökningar med många misstänkta har bidragit till att 
det blivit mer substitution. Samtidigt har utvecklingen 
med mer och mer avancerad teknisk bevisning också 
gjort det allt viktigare att försvararen verkligen följer 
med i förundersökningen och läser in sig på allt mate-
rial som läggs fram.

– När den misstänkte i ett förhör ställs inför den ty-
pen av bevisning är det naturligtvis bra om försvara-
ren själv är med vid just det förhöret. Annars kan det 
vid rättegången eller under förundersökningen bli så 
att försvararen inte riktigt förstår vad sjutton det här 
handlar om, säger Helena Grünwald. ¶

l Advokatsam-
fundets disciplin-
nämnd, beslut 
1974, publicerat i 
TSA 1975 s. 110.
l Advokatsam-
fundets disciplin-
nämnd, beslut 
2020:18, publicerat 
i tidskriften Advo-
katen nr 6 2020 
s. 54. 
l Advokatsam-
fundets disciplin-
nämnd, beslut 
2021:3, publicerat i 
tidskriften Advoka-
ten nr 4 2021 s. 64.
l Advokatsam-
fundets yttrande 
i Svea hovrätts 
mål Ö 1268-15.
l Bodström, 
Thomas: ”Jag har 
anställt min sista 
biträdande jurist”, 
Dagens Juridik, 
20 april 2021. 
l Hurtig, Björn: 
”Vi måste få rät-
sida på arvodes-
frågorna”, Advoka-
ten nr 4 2009.
l Larsson: Per 
Gunnar: ”Agerande 
i strid med RB kan 
knappast vara 
förenligt med 
god advokatsed”, 
Dagens Juridik,  
26 april 2021.
l Niklasson, Mika-
el: ”Sätta annan i 
sitt ställe?”, Advo-
katen nr 6 2009.
l Nilsson, Thomas: 
”Frågan är felhan-
terad”, Advokaten 
nr 6 2009.
l Prop. 2017/18:86.
l Rättvisans pris, 
SOU 2014:86.
l Svea hovrätts 
mål nr Ö 10631-20.
l Svea hovrätts 
mål nr Ö 1268-15.
l Tagesson, Eric: 
”Här är de offent-
liga försvararna 
som tjänar mång-
miljonbelopp”, 
Dagens Juridik, 
1 november 2019.
l Ödlund, Johan: 
”Substitution in 
absurdum”, Advo-
katen nr 5 2008.

KÄLLOR

Vissa advokater substituerar knappast alls, medan vissa andra aldrig syns till under en förundersökning, utan dyker upp först 
vid huvudförhandlingen, enligt Zilla Hirsch.
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 Domstolens utredningsansvar 
regleras i 8 § förvaltningspro-
cesslagen (FPL), som stadgar 

att rätten ska se till att målet blir så 
utrett som dess beskaffenhet kräver.1 
Detta ska inte förstås som att place-
ringen av ansvaret är relativt; tvärtom 
är ansvaret fast allokerat på domsto-
len. Vissa mål kräver dock en mer om-
fattande utredning än andra, för att 
de ska kunna anses vara tillräckligt 
utredda och klara för avgörande. Att 
utredningsansvaret ytterst ligger på 
domstolen beror på att förvaltnings-
mål är indispositiva, vilket bland an-
nat betyder att parterna saknar av-
talsfrihet och att materiellt riktiga 
avgöranden eftersträvas.2 Domsto-
len måste därför ges medinflytande 
över processmaterialet och möjlighet 
att beakta alla relevanta omständig-
heter, oavsett om dessa åberopats av 
part eller inte.

Vilka faktorer bör ges relevans 
vid en analys av målets beskaffenhet 
med hänsyn till 8 § FPL?

Inom den förvaltningsrättsliga 
doktrinen definieras inte sällan ett 
måls beskaffenhet utifrån begrepps-
paret gynnande–betungande beslut. 
Som exempel på ett gynnande för-

valtningsbeslut kan nämnas ett be-
viljande av en ansökan om vård- och 
omsorgsboende enligt socialtjänst-
lagen (SoL), och ett rivningsföre-
läggande enligt PBL kan ges som 
ett exempel på ett betungande be-
slut. Utgångspunkten är att domsto-
len har ett större utredningsansvar 
i betungande beslut än i gynnande 
beslut, eftersom de betungande be-
sluten går ut på att det allmänna vill 
gripa in, förplikta eller förbjuda den 
enskilde något.

i praktiken kan det dock vara svårt att 
entydigt kategorisera en viss typ av 
beslut som betungande eller gyn-
nande, och om begreppsparet i fråga 
fullt ut är ändamålsenligt. Är det ex-
empelvis självklart att ett rivnings-

föreläggande kräver en mer omfat-
tande utredning än ett SoL-beslut? 
Är ett betyg bara ett gynnande be-
slut, med tanke på att betyget kan 
vara lägre än studenten önskat? Är 
ett beslut enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) betungande, givet att 
ett sådant beslut till syvende och 
sist syftar till att bereda den enskil-
de vård?

Andra exempel på faktorer som 
kan beaktas vid analysen av ett måls 
beskaffenhet är om avgörandet vin-
ner rättskraft och om målet aktua-
liserar prognostiska bedömningar 
eller andra systembundna utred-
ningssvårigheter. Om avgörandet 
vinner negativ rättskraft, vilket alltså 
innebär res judicata, kan det tala för 
ett ökat utredningsansvar. Om rät-
tens prövning av saken i målet byg-
ger på en framtida riskbedömning, 
måste vi vara medvetna om att det 
inte går att uppnå en lika god utred-
ning som om beslutet skulle grundas 
på en retrospektiv bedömning av nå-
got som redan har inträffat. Det är 
svårt att leda framtiden i bevis.

Vad målet handlar om i sak, i 
kombination med den aktuella rätts-

PRAKTISK JURIDIK

Asylmålens  blinda fläck
Asylmål handlar inte bara om uppehållstillstånd, utan också om avlägsnande. De bör därför 
inte enbart kategoriseras som gynnande förvaltningsbeslut, utan också som betungande 
förvaltningsbeslut. Det anser Isa Cegrell Karlander, jur. dr i förvaltningsrätt vid juridiska 
institutionen, Uppsala universitet. 

Isa Cegrell 
Karlander dispu- 
terade i mars 2021 
på avhandlingen 
”Officialprincipen 
i migrationsproces-
sen” och är verk-
sam vid Uppsala 
universitet.

PRESENTATION
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följden, har alltså avgörande be-
tydelse för hur vi betraktar dom-
stolens utredningsansvar. I vissa 
förvaltningsmål har den enskilda 
parten rätt till ett offentligt biträde, 
och det sägs ibland att domstolen i 
sådana mål har ett mindre utred-
ningsansvar. Det bör likväl framhål-
las att det i teorin inte ska påverka 
domstolens utredningsansvar om en 
part företräds av ombud eller inte. 
Den bärande tanken är att en part 
aldrig ska riskera att hamna i ett 
sämre läge på grund av ett oskick-
ligt ombud, jämfört med om parten 
skulle ha processat själv. Låt vara att 
det i praktiken säkert blir så att om-
budet i många fall fungerar som ett 
slags regulator för hur pass omfat-
tande behovet av utredningsåtgär-
der från domstolens sida de facto 
blir.

låt oss nu rikta blicken mot migra-
tionsprocessen, som utgör en del av 
den speciella förvaltningsrätten.

Inom kategorin migrationsmål 
ryms en mängd olika måltyper, där-
ibland asylmål. Dessa brukar be-
skrivas som gynnande, eftersom 
den asylsökande försöker utverka 

en förmån från det allmänna i form 
av ett uppehållstillstånd enligt ut-
länningslagen (UtlL).3 Kategorise-
ringen har för övrigt även bäring på 
bland annat bevisbördans fördel-
ning, enligt utgångspunkten att den 
som ansöker om en förmån har att 
bevisa sin rätt härtill.

Enligt min uppfattning är det 
emellertid missvisande att enbart 
beskriva asylmålen som gynnande 
förvaltningsmål, i och med att asyl-
mål även aktualiserar rättsfölj den 
avlägsnande i form av avvisning el-
ler utvisning. I detta avseende skiljer 
sig asylmålen från andra migrations-
mål. Anledningen är att den asyl-
sökande befinner sig i Sverige vid 
tiden för ansökan, jfr 5:18 2 st. UtlL. 
Det är inte möjligt att från utlandet 
ansöka om och beviljas uppehålls-
tillstånd på grund av asylskäl.4 När 
en utlänning ansöker om uppehålls-
tillstånd enligt 5:1 UtlL på grund av 
asylskäl enligt 4:1–2 UtlL, anhängig-
gör Migrationsverket samtidigt ex 
officio frågan om avlägsnande enligt 
8:17–18 UtlL.5 Varje asylmål aktuali-
serar därmed alltid (minst) två al-
ternativa rättsföljder: uppehållstill-
stånd eller avlägsnande.6

Asylprocessen uppvisar alltså 
egenheten att en ansökan om uppe-
hållstillstånd kan leda till att myn-
digheterna inte bara avslår ansökan 
utan också meddelar ett avlägsnan-
debeslut.

genom att avlägsnandefrågan tonas ner 
ökar risken för att principen om 
non-refoulement i asylprocessen 
inte upprätthålls fullt ut. Principen 
om non-refoulement är en interna-
tionellt vedertagen folkrättslig prin-
cip, som innebär att en stat inte får 
avlägsna en utlänning till ett land, 
eller till gränsen mot ett land, där 
denne riskerar att utsättas för all-
varliga människorättskränkningar.7 
Migrationsverket och domstolar-
na måste således lägga sig vinn om 
att inte fatta beslut om avlägsnande 
i strid med principen om non-re-
foulement. I detta avseende skiljer 
sig alltså asylmål från andra typer 
av migrationsmål, eftersom avlägs-
nandefrågan enbart aktualiseras i 
asylprocessen. Och denna skillnad 
är förstås en konsekvens av att up-
pehållstillstånd på andra grunder än 
asylskäl måste ha sökts och beviljats 
innan inresan till Sverige.

GENOM 
ATT AV- 

LÄGSNANDE- 
FRÅGAN 
TONAS 

NER ÖKAR 
RISKEN  
FÖR ATT 

PRINCIPEN 
OM NON-RE-
FOULEMENT 

I ASYL- 
PROCESSEN 
INTE UPP-

RÄTTHÅLLS 
FULLT UT.

PRAKTISK JURIDIK

Asylmålens  blinda fläck

» 
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att asylmålen inte bara är en fråga 
om gynnande beslut (avseende 
uppehållstillstånd), utan också 
om betungande beslut (avseende 
avlägsnande), förtjänar att lyftas 
i högre grad än det har gjorts 
i utlänningslagens förarbeten 
och i Migrationsöverdomstolens 
praxis. Det välkända avgörandet 
MIG 2007:31, även kallat Saken-
domen, är värt att uppmärksamma i 
sammanhanget. I det målet uttalade 
Migrationsöverdomstolen att saken 
i målet gällde frågan om uppehålls-
tillstånd, utan att överhuvudtaget 
nämna avlägsnandefrågan, det-
ta trots att målet i botten gäller ett 
asylmål.

i sakendomen ställdes Migrations-
överdomstolen inför frågeställ-
ningen om en asylsökande som 
fått avslag på sin asylansökan hos 
 Migrationsverket får ändra sin talan 
hos migrationsdomstolen i överkla-
gandeprocessen genom att lägga till 
en ny materiell tillståndsgrund: fa-
miljeanknytning enligt 5 kap. UtlL, 
eller om det utgör en otillåten tale-
ändring. 

Migrationsdomstolen hade gjort 
bedömningen att det nya yrkandet 
om uppehållstillstånd grundat på 
anknytning utgjorde en otillåten ta-
leändring, i och med att det över-
klagade beslutet enbart handlade 
om uppehållstillstånd på grund av 
asylskäl. Migrationsdomstolen men-
ade att uppehållstillstånd på grund 
av anknytning utgjorde en utvidg-
ning av talan i förhållande till frågan 

om uppehållstillstånd på grund av 
asylskäl. Det nya yrkandet utgjorde 
därför enligt migrationsdomstolens 
mening en ny talan, som skulle prö-
vas av Migrationsverket i sedvanlig 
ordning och inte av migrationsdom-
stolen som första instans. Därför 
avvisade migrationsdomstolen den 
nya grunden, och i övrigt avslogs 
överklagandet. Migrationsdomsto-
lens dom överklagades till Migra-
tionsöverdomstolen, som meddela-
de prövningstillstånd och tog upp 
målet till prövning. Migrationsöver-
domstolens majoritet fann, till skill-
nad från migrationsdomstolen, att 
det nya yrkandet om uppehållstill-
stånd på grund av familjeanknytning 
utgjorde en tillåten taleändring. En-
ligt Migrationsöverdomstolens me-
ning utgjordes följaktligen saken i 
målet av frågan om uppehållstill-
stånd, och det gäller oavsett vilken 
tillståndsgrund som anförts till stöd 
för talan. Inte heller togs hänsyn till 
vilken typ av uppehållstillstånd – 
tillfälligt eller permanent – som yr-
kats i målet.

att migrationsöverdomstolen i Saken-
domen inte tydligt förhåller sig till 
att asylmål skiljer sig från andra 
migrationsmål, i det att de rör två 
alternativa rättsföljder, är proble-
matiskt eftersom det förmedlar en 
ofullständig bild av asylmålen. Ur 
ett processuellt perspektiv innebär 
det en skillnad om målet bara gäller 
en ansökan om uppehållstillstånd, 
eller om det också är fråga om hu-
ruvida en utlänning ska avlägsnas 

från Sverige. Det torde stå helt klart 
att utredningsansvarets omfattning 
– kravet på en robust utredning – 
ställs högre om prövningen kan 
mynna ut i en tvångsutvisning, med 
risk för att den enskilde behandlas 
i strid med de mänskliga rättighe-
terna. Även bevisbördans placering 
kan ifrågasättas, om principen om 
non-refoulement betonas i högre 
grad. Bevisbördan formulerar ju vil-
ken risk som premieras, och frågan 
är här vilket misstag som är värst: 
att en person som inte är skydds-
behövande beviljas ett uppehålls-
tillstånd, eller att en person som är 
skyddsbehövande avlägsnas.

betydelsen av att asylmålen aktualise-
rar två alternativa rättsföljder kan 
inte underskattas när asylmålens 
beskaffenhet ska diskuteras. Även 
om det finns praxis från Migra- 
tionsöverdomstolen, i vilken   
domstolen har understrukit att asyl-
mål skiljer sig från andra migra-
tionsmål på så sätt att de aktuali- 
serar frågan om skyddsbehov 
(jfr exempelvis MIG 2006:1, 
MIG 2015:19 och MIG 2021:4), så 
präglar Sakendomens ensidiga 
fokus på rättsföljden uppehållstill-
stånd den generella bilden av asyl-
målens beskaffenhet. Det finns så-
ledes ett klart och tydligt behov av 
att upprepa det självklara: Asylmål 
aktualiserar alltid två alternativa 
rättsföljder, uppehållstillstånd eller 
avlägsnande.

Isa Cegrell Karlander   
Jur. dr i förvaltningsrätt

PRAKTISK JURIDIK

» 

1 Såvida speciallagstiftningen inte stadgar annorlunda. Förvaltningsprocesslagen är som bekant subsidiär i förhållande till annan lagstiftning, vilket innebär att om 
en viss situation regleras i exempelvis utlänningslagen gäller den som lex specialis. I och med att utlänningslagen inte innehåller några särskilda regler om domsto-
lens utredningsansvar, är det 8 § FPL som lägger grunden för domstolens ansvar när det gäller asylmål.
2 Med materiellt riktigt avgörande avses här ett avgörande som har grundats på kunskap om alla relevanta omständigheter, utan hänsyn tagen till parternas dispo-
sitioner, med beaktande av alla relevanta rättsregler (jfr iura novit curia). Noteras bör förstås att det alltid är svårt att nå säker kunskap om fakta såväl som normer, 
och dessutom har domstolen i de allra flesta fallen också att ta i beaktande tid och andra kostnader.
3 I strikt mening yrkar den asylsökande på både statusförklaring och uppehållstillstånd, vilket egentligen är två olika rättsföljder, där statusförklaringen har prejudi-
ciell betydelse i förhållande till uppehållstillståndsfrågan. 
4 Detta gäller med undantag för s.k. kvotflyktingar som beviljas uppehållstillstånd enl. 5:2 UtlL. 
5 Detta kallas i den juridiska litteraturen ibland för “publikt anhängiggörande”, se P. Westberg, Domstols officialprövning: en civilprocessuell studie i anslutning till 
RB 17:3 p 1, 1988. 
6 I. C. Karlander, Officialprincipen i migrationsprocessen: domstolens utredningsansvar, 2021. 
7 Principen om non-refoulement återfinns i en mängd olika rättsakter, t.ex. i UtlL, flyktingkonventionen, skyddsgrundsdirektivet, tortyrkonventionen. 
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 Jag delar Thomas Olssons upp-
fattning att det är viktigt att 
rättsväsendets aktörer bemö-

ter varandra med respekt. Det var 
också skälet till att Mia Edwall Insu-
lander och jag, tillsammans med hov-
rättspresident Anders Perklev, under 
2020 återupptog diskussionerna om 
stämningen i rättssalen. Vid ett par 
möten samlades ett 20-tal åklagare, 
advokater och domare för att disku-
tera de gemensamma handlingsregler 
för åklagare och advokater som togs 
fram 2016. De resulterade i delvis om-
arbetade regler som nu alltså också 
omfattar domarna. Diskussioner-
na var mycket konstruktiva. Regler-
na syftar till att ge de professionella 
aktörerna i en rättegång goda förut-
sättningar att behandla varandra med 

respekt och förståelse för varandras 
olika yrkesroller.

inom åklagarväsendet har vi sedan fle-
ra år tillbaka etiska riktlinjer som 
innebär att alla medarbetare bör ut-
trycka sig på ett sätt så att objekti-
viteten och opartiskheten inte kan 
ifrågasättas. Riktlinjerna innebär 
också att medarbetarna, med bibe-

hållande av sin yttrande- och åsikts-
frihet, bör uppträda på ett sådant 
sätt att han eller hon inte riskerar 
att förtroendet för åklagarväsendet 
skadas.  

Jag tycker att det är viktigt att vi 
kan ha en öppen debatt med högt 
i tak, men att debatten självfallet 
måste föras på ett respektfullt sätt 
och med förståelse för varandras 
yrkesroller. Det handlar ytterst om 
förtroendet för hela rättsväsendet.

I den gemensamma arbetsgrup-
pen om stämningen i rättssalen 
kommer vi att fortsätta våra diskus-
sioner. Det finns säkert anledning 
att utvidga diskussionerna till att 
även omfatta dessa frågor.

Petra Lundh    
Riksåklagare

Debatten måste 
föras på ett
respektfullt sätt
Riksåklagare Petra Lundh bemöter advokat Thomas Olssons debattinlägg 
i Advokaten nr 4. Olsson skrev att åklagare uppträdde hånfullt, och han 
efterlyste riktlinjer för hur anställda vid Åklagarmyndigheten ska förhålla 
sig till andra aktörer i rättssystemet.
Petra Lundh skriver att åklagarväsendet sedan flera år har etiska riktlinjer. 
Lundh poängterar att debatten måste föras på ett respektfullt sätt och med 
förståelse för varandras yrkesroller. Det handlar ytterst om förtroendet för 
hela rättsväsendet.

Petra Lundh är 
Sveriges riks- 
åklagare sedan 
2018. Riksåklagaren 
är landets högsta 
åklagare och chef 
för Åklagarmyndig-
heten.
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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.
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DISKUTERA 
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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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 B risterna i socialtjänstens utred-
ningar av barnärenden drabbar 
samhällets mest utsatta. Den 

offentliga makten ska utövas med re-
spekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans fri-
het och värdighet. Dessvärre stöter 
man ofta på exempel som visar på 
det motsatta. Det har vissa av oss er-
farit både privat och professionellt. I 
exempelvis mål som handlar om la-
gen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, ofta förkortad LVU, för-
söker advokater till den del de är in-
volverade kompensera för dåliga ut-
redningar. Om detta skriver advokat 
Denise Lagercrantz i sin debattarti-
kel i DN den 21 april 2020. Hon anser 
att socialtjänstens utredningar är par-
tiska, bristfälliga och snedvridna med 
en given hypotes som de söker stöd 
för. Konsekvensen blir att när ären-
det eventuellt avhandlas i domstol, 
dömer domaren utifrån en undermå-
lig utredning vilket kan få förödande 
konsekvenser för barn och föräldrar. 

Vi menar att anledningen till att 
socialtjänstens utredningar är un-
dermåliga är att socialsekreterare 
saknar kompetens. Det gör deras 
utredningar rättsosäkra, det har vi 
sett på nära håll, och även Inspek-

tionen för vård och omsorg (IVO) 
drar den slutsatsen gång på gång i 
sina rapporter. Socialsekreterare har 
en generalistutbildning och saknar 
utbildning inom vetenskaplig utred-
ningsmetodik. Socionomutbildning-
en innehåller inte heller tillräckligt 
med juridisk utbildning, vilket krävs 
för att använda och tillämpa befint-
lig lagstiftning. Socialsekreterare 
saknar även fördjupad kompetens 
inom juridik. Det gör att de var-
ken förmår använda eller tillämpa 
befintlig lagstiftning. Socionomut-
bildningen saknar även teoretisk 
skolning kring neuropsykiatriska di-
agnoser, beroende, utvecklings- och 
anknytningspsykologi, för att nämna 
några viktiga områden. 

i utredningar som myndigheter gör 
ska den enskildes rätt tillgodoses. 
Så är det inte när det gäller soci-
altjänstens utredningar. Vidare är 
det domstolen som ska se till att ett 
mål blir utrett och att utredningen 
är tillräckligt god för att målet ska 
kunna avgöras. Det är domaren som 
har det yttersta ansvaret för att må-
let blir handlagt på ett rättssäkert 
sätt. Det är domstolens skyldighet 
att försäkra sig om ett tillförlitligt 

underlag, granska detta kritiskt samt 
komma fram till en slutsats som är 
väl underbyggd och gedigen. Kravet 
på rättssäkerhet är orubbligt. Med-
borgaren ska kunna förlita sig på att 
domstolen garanterar en rättsord-
ning som ger individen skydd. Men 
så är det inte i dag, utan barn och 
deras familjers rätt till och respekt 
för sitt privat- och familjeliv kränks 
gång på gång, vilket i sig är ett brott 
mot Europakonventionen artikel 8. 
Den enskilde medborgaren drabbas 
hårt av socialtjänstens rättsosäkra 
utredningar och domstolars flathet. 
För LVU-mål finns det ingen prax-
is när det gäller domstolars utred-
ningsansvar. Det gör det hela ännu 
mer osäkert och oförutsägbart för 
drabbade barn och föräldrar. 

ivo uppmärksammar varje år allvarli-
ga brister hos socialtjänsten. I april 
2019 fick IVO i uppdrag av regering-
en att särskilt analysera resultat av 
tillsyn inom den sociala barn- och 
ungdomsvården (BoU) för 2017 och 
2018. Detta gällde orosanmälningar, 
utredningar och uppföljning samt 
egenkontroll.

I sin rapport som presenterades i 
februari 2020 skrev IVO följande:  

Socialtjänsten tar lagen       i egna händer 

medan        rättsväsendet tiger still 
Socialtjänstens utredningar rörande utsatta barn och deras familjer ska vila på grunden 
för all offentlig förvaltning uttryckt i regeringsformen 1:9. Handläggningen ska utmärkas 
av objektivitet och saklighet. Inom den traditionella juristkåren ifrågasätts alltmer huru- 
 vida handläggningen egentligen är grundlagsenlig. Även vi ifrågasätter detta. Barnets 
bästa kommer i bakgrunden istället för högst upp på dagordningen. Hur länge ska social- 
tjänsten åsidosättande av lagar accepteras av rättsväsendet undrar Daniel Säfström, 
jurist, Susanne Säfström-Markebjer, grundare av föreningen B.A.R.N. (Barnets bästa. 
Alltid. Rättssäkerhet. Nu), med flera. 
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–  att det fanns brister i 67 procent 
av ärendena,

–  att flera av bristerna var åter-
kommande och kända sedan ti-
digare,

–  att bristerna innebär att barn 
och unga riskerar att inte få sina 
behov av skydd, stöd och hjälp 
tillgodosedda,

–  att bristerna kan leda till att 
barn skadas eller till och med 
avlider.

vi menar, precis som ivo, att bristerna 
inom socialtjänsten, BoU, beror på 
en kompetensbrist och ett system-
fel snarare än brist på resurser eller 
 lagar som behöver förändras. Med 
nuvarande ordning blir de sam-
hälleliga institutionerna som ska 
skydda individen istället dess bane-
man. Vi som medborgare, profes-
sionella, föräldrar, familjehem och 
jourhem, har själva drabbats av det-
ta på olika vis.

Även om professionella, föräldrar, 
familjehem och jourhem har fakta 
som stödjer att socialtjänsten om-
händertagit eller omplacerat barn 
utan rättslig grund, så hjälper inte 
det, inte heller om de kan påvisa att 
socialtjänsten bröt mot lagen. Soci-

altjänsten behåller barnen. Ansvarig 
tjänsteman som begått de allvarli-
ga felen får inga konsekvenser. Men 
däremot är konsekvensen för de 
enskilda medborgarna för ödande. 
Kanske gör de drabbade en anmälan 
till IVO, vilket i bästa fall medför 
en tillsyn och kritik. Vet de ens om 
att det går att göra en polisanmälan 
om tjänstefel och gör det, är upp-
klaringsgraden för [grovt] tjänste-
fel endast 1–2 procent så den vägen 
blir i princip ingen tjänsteman fälld 
och dömd. Så att föra bort barn utan 
rättslig grund från föräldrar, famil-
jehem och jourhem är riskfritt i da-
gens Sverige.

vi vill att ansvariga politiker och dom-
stolar agerar kraftfullt och ser till att 
socialtjänstens underlag granskas 
kritiskt. För en dom är inte bättre än 
de skäl som domen vilar på. De skäl 
som domen vilar på är inte bättre 
än den utredning som presenteras i 
domstolen. Så hur är det möjligt att 
domarna i dessa mål går i linje med 
socialtjänstens/socialnämndens yrk-
anden i 97 procent av fallen sam-
tidigt som IVO konstaterar brister 
i 67 procent av granskade ärenden 
rörande barn och unga, samt åter-

kommande riktar kritik mot bristan-
de kompetens inom socialtjänsten?

det är dags för riksdagsledamöter, le-
damöter i socialnämnder och dom-
stolar att ta bladet från munnen och 
göra något åt det som har varit ett 
välkänt fenomen under många år, 
nämligen att socialtjänstens utred-
ningar är rättsosäkra vilket får till 
följd att barn både skadas och mis-
ter livet. 

Daniel Säfström, jurist, f.d. familje-
hemspappa, Susanne S. Markebjer, 

ordförande i föreningen  B.A.R.N., 
skolkurator, f.d. familjehemsmam-
ma, Mia Danielsson, f.d. ordföran-
de i sociala utskottet på kommunal 

nivå, Eva-Lena Lange, familjehem och 
jourhem, Madeleine Lundqvist, bo-

nusmamma till tvångsomhändertaget 
barn, Angelica Rönnlund, förälder till 

tvångsomhändertaget barn, 
Kathrin Dohse, förälder till tvångs- 

omhändertaget barn, Alexander 
Rogling, förälder till tvångsomhän- 

dertaget barn, Madelaine Grimstedt, 
förälder som förlorat vårdnaden 

om sina barn, Gabriella Lindelöw, 
styrelseledamot föreningen B.A.R.N., 
Maria Cvetkovzka, styrelseledamot 

i föreningen B.A.R.N. 

Socialtjänsten tar lagen       i egna händer 

medan        rättsväsendet tiger still 

VI VILL ATT 
ANSVARIGA 
POLITIKER 

OCH DOMSTO-
LAR AGERAR 
KRAFTFULLT 
OCH SER TILL 
ATT SOCIAL-
TJÄNSTENS 
UNDERLAG 
GRANSKAS 
KRITISKT.
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 IAdvokaten nr 4/2021 kritiserar ad-
vokaten Jonas Bratt min artikel i 
nummer 3 samma år. Bratt inleder 

med påpekandet att jag i referens till 
RF kap. 1, § 2 st. 7 om det samiska fol-
kets rättigheter skrivit ”samhällsliv” 
i stället för ”samfundsliv” och att jag 
sammanblandat SFS-numret på två ut-
redningar. MEA CULPA! Jag ber om 
ursäkt, men nån gång ska bli den första. 
Lyckligtvis ändrar det ingenting i sak.

Det helt väsentliga i min artikel, 
som Bratt lyckas förbigå utan att 
med en stavelse beröra, är det oro-
ande och för Sveriges internatio-
nella anseende skadliga faktum att 
FN:s kommitté mot rasdiskrimine-
ring, CERD (Committee on the Eli-
mination of Racial Discrimination, 
18 experter valda av generalförsam-
lingen) efter 50 års kritik av svensk 
samepolitik nu i enskilt ärende fast-

ställt, att Sverige brutit mot centrala 
artiklar i rasdiskrimineringskonven-
tionen, som vi är folkrättsligt bund-
na av. Det gäller sådana kärnvärden 
som medborgerliga rättigheter och 
verksamt rättighetsskydd för alla 
under en stats jurisdiktion och utan 
undantag för ursprungsfolket. Det 
är detta jag har velat uppmärksam-
ma och göra bekant för en rättsstat-
ligt engagerad läsekrets.

 Peter Nobel har svarat på mitt 
svar på hans artikel om ”Sam-
erna, staten och sanningen”. 

Nobel hävdar att jag skjuter bredvid 
målet och att jag tar fasta på oviktiga 
detaljer. Nobel väljer sedan precis det-
ta angreppssätt genom att helt lämna 
den centrala frågan: – I vilka delar av 
samhället bygger vi rättigheter på etni-
citet i stället för principer? – besvarad 
med anmodan att jag ska ”tänka själv”.

Frågan bör vara varför samer-
na som etnisk grupp i egenskap av 
urfolk ska ha särskilda rättigheter 
till marken. Räcker det att man var 
först? För urfolksrättigheter räck-

er det inte. Det krävs också att man 
som grupp i någon mening på ett 
olagligt sätt fördrivits från marker 
som man tidigare innehaft vilket 
inte skedde i Sverige.

en annan fråga är i vilken utsträck-
ning samerna utsatts för rasdiskri-
minering. Eftersom det finns så skil-
da uppfattningar om omfattningen 
och ansvaret borde detta utredas 
så att man kan gå till botten i den 
frågan. Att ta upp religionsförföl-
jelse på 1600-talet, då ingen hade 
möjlighet att välja annan religion 
än kristendomen, imponerar inte 

som argument för diskriminering. 
I det avseendet hade samerna ing-
en särställning. (Detta kan man få 
kunskaper om till exempel genom 
att besöka vackra Fatmomakke kyrk-
stad som är den mest framträdan-
de samiska kyrkstaden i landet.) De 
tvångsförflyttningar som Nobel talar 
om handlar om att renarna behövde 
fördelas för betets skull; etnisk till-
hörighet saknade i sammanhanget 
betydelse. Förekomsten av lappsko-
lor och lappfogdar var en följd av 
samernas nomadiserande livsföring, 
inte deras etniska tillhörighet. 

För att återvända till den grund-

Sverige har brutit mot centrala artiklar            i rasdiskrimineringskonventionen

”Vi måste organisera oss bort från             diskriminering – inte förstärka den”

I Advokaten nr 3 och nr 4 har jur. dr Peter Nobel och advokat Jonas Bratt debatterat bland 
annat frågan om huruvida samer i Sverige har utsatts, och ännu utsätts för diskriminering, 
och samernas anspråk på urfolksrättigheter. Båda debattörerna efterlyser lagstiftning inom 
området. I och med replikerna från Nobel och Bratt i denna utgåva sätts streck i debatten 
för den här gången.

REPLIK TILL BRATT:

REPLIK PÅ PETER NOBELS SVAR:
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I Bratts rubrik anas utan namns 
nämnande en antydan om CERD:s 
bedömning, som då degraderas till 
”påståenden”, som enligt honom 
måste ifrågasättas. Det tar han se-
dan itu med genom att leverera en 
historik, som förnekar allt förtryck 
och fördrivande, helt enligt majori-
tetsfolkets preferenser. Om HD:s Gi-
rjasdom till samernas fördel skriver 
han, ”juridiskt och konkret är den en 

olycka”. Om Skattefjällsmålet näm-
ner han bara, att samerna förlorade, 
men förtiger, att det var en pyrrhus-
seger för staten i det HD fann att sa-
misk markrätt på grund av urminnes 
hävd inte kunde uteslutas. Han up-
pehåller sig vid ILO-konventionen, 
men nämner inte alternativet, nämli-
gen en nordisk konvention om sam-
ernas rätt. Bratt frågar i vilka andra 
delar av samhället vi ”bygger rättig-

heter på etnicitet i stället för princi-
per”. Ja, tänk själv! Bratt är inte in-
satt i det internationella arbetet mot 
rasdiskriminering.

En sak är advokaten Bratt och jag 
tydligen eniga om: Behovet av lag-
stiftning. När det gäller den lagens 
utformning står vi nog milsvitt från 
varandra.

Peter Nobel    
Jur. dr

läggande frågan om samernas an-
språk på urfolksrättigheter så fram-
står de som politiska krav som 
sammanblandas med rätten till ren-
skötseln vilken är speciell för Sveri-
ge jämfört med exempelvis Finland 
där det står var och en fritt att be-
driva renskötsel.

Att en mindre del av en etnisk mi-
noritet ska åtnjuta rättigheter som 
går långt över vad övriga svenskar 
inklusive majoriteten av samerna åt-
njuter rimmar illa med alla strävan-
den som samhället gör nu för att 
eliminera skillnader oss människor 
emellan och som enkom bottnar i 

härkomst. Dessa strävanden stöds 
av diskrimineringslagen. När vi nu 
är eniga om att ny lagstiftning krävs, 
ska den endast tillämpas på ena si-
dan odlingsgränsen men inte den 
andra?

girjasdomen är en olycka då ingen 
människa bör på grund av ursprung 
eller etnisk tillhörighet i rättsliga 
frågor ha företräde framför någon 
annan. Det är inte konstruktivt att 
hänvisa frågor om rättigheter till et-
nicitet. Vi måste organisera oss bort 
från diskriminering – inte förstärka 
den. Vi är alla i någon mening från 

Afrika och inför lagen borde vi alla 
vara lika. 

Förutom i behovet av lagstiftning 
är Nobel och jag också eniga om att 
vi står ”milsvitt” från varandra när 
det gäller den framtida lagens ut-
formning. Två fel blir inte ett rätt. 
Som Qaisar Mahmood skrev i DN 
(27/5 2021): ”Indelningen i medfödda 
och icke förhandlingsbara ’vi’ och 
’dom’ är inte mindre rasistisk och 
stigmatiserande för att intentionen 
bakom själva kategoriseringen fram-
ställs som god och välvillig.”

Jonas Bratt   
Advokat

Sverige har brutit mot centrala artiklar            i rasdiskrimineringskonventionen

”Vi måste organisera oss bort från             diskriminering – inte förstärka den”
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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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 F örst 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 ILO-konvention 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 1600-talet, rasbiolo-
gi, tvångsförflyttningar, lappskolor, 
splittring av samerna i renskötare 
och icke-renskötare, 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 1900-talet. Rensköt-
selmonopolet och reserveringen 
av marken ovanför odlingsgrän-
sen för renbete inspirerade till krav 

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 1900-talet 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 
1300-talet integrerade i det svenska 
riket genom lagstiftning. Det som 
gör det svårt att tillgodose samernas 
krav på ratificering av ILO-konven-
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 ILO-konventionen. 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 
icke-samer.

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

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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GIRJAS
DOMEN ÄR 
EN TRIUMF 

I DEN SAME
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DAN FÖR 

URFOLKS
RÄTTIGHETER, 

MEN JURI
DISKT OCH 
KONKRET 

ÄR DEN EN 
OLYCKA.
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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 sanningenVisst 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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Skadeförebyggande tips om ansvarsskador
Advokatbranschen kännetecknas generellt av leveranser av god kvalitet. Men även i en  
ansvarsfull bransch kan skador uppkomma kopplat till exempelvis oaktsam rådgivning. Hur  
kan skador förebyggas eller begränsas? Och vad bör ni göra om ni mottar ett skadestånds- 
krav? Länsförsäkringar listar här de viktigaste punkterna ur ett försäkringsperspektiv. 

Dokumentera uppdraget och dess omfattning, inklusive ändringar, avrådan eller 
begränsningar av uppdraget. Se till att er klient tar del av era allmänna villkor.

Kontakta oss direkt när ni tar emot ett skadeståndskrav, eller om ni får kännedom 
om omständigheter som ger skälig anledning att befara kommande krav.

Medge inte skadeståndsansvar. Vi utreder om skadeståndsskyldighet föreligger, 
förhandlar med den som kräver skadestånd, för er talan vid rättegång och skiljeför-
farande och betalar det skadestånd som ni kan vara skyldiga att utge enligt gällande 
rätt. Det är viktigt att ni inte medgett skadeståndsansvar i någon del, då det både 
kan försvåra utredningen och påverka försäkringsskyddet. 

Frågor om försäkringen eller teckna ett 
högre försäkringsbelopp? 
Kontakta Advokatservice på 08-546 359 60 
eller advokatservice@willis.com

Har ni mottagit ett krav?
Kontakta Länsförsäkringar på  
skadoransvar.sak@lansforsakringar.se
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ETIK

Höjd straffavgift 
väntas föreslås
Efter sommaren kommer ett 
förslag om eventuella föränd-
ringar av straffavgiften för 
advokater som bryter mot god 
advokatsed. Med största sanno-
likhet är en kraftig höjning av 
takbeloppet för straffavgiften 
att vänta. 

I januari i år tillsatte Advokat-
samfundets styrelse en arbets-
grupp med uppdraget att se över 
taket för den straffavgift som 
disciplinnämnden kan besluta 
om.  Förutom taket ska gruppen 
också behandla andra frågeställ-
ningar kring straffavgiften, fram-
för allt om beslut om straffavgift 
ska kunna överklagas.

Arbetsgruppen har haft sam-
manlagt fyra sammanträden un-
der våren. En statusrapport om 
arbetet hittills har överlämnats 
till styrelsen, som behandlade 
den vid sitt möte i juni. Slutrap-
porten väntas vara färdig efter 
sommaren. 

– Det har varit möten med 
stort engagemang och med öpp-
na och konstruktiva diskussioner. 
Vi arbetar nu med att färdigställa 
vår slutrapport. Jag kan inte ännu 
gå in på några detaljer, mer än 
att vi högst sannolikt bland an-
nat kommer att föreslå en kraftig 
höjning av straffavgiften, säger 
advokat Charlotta Falkman, ord-
förande i styrelsens arbetsgrupp.

I dag är taket för den straffav-
gift som en advokat som brutit 
mot god advokatsed kan åläggas 
att betala 50 000 kronor. Efter-
som de disciplinära påföljder-
na regleras i rättegångsbalken 
krävs lagändringar för att höja 
straffavgiften. En förändring av 
straffavgiften kan därför komma 
att ta tid.

I slutet av juni är det premiär 
för Advokatsamfundspodden. 
Tillsammans med olika gäster 
ska programledaren Willy 
Silberstein behandla aktuella 
ämnen i Advokat- och Rättssve-
rige. Generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander berättar om 
podden, som startar med det 
högaktuella ämnet advokatetik.

Varför startar Advokatsamfundet 
en egen podd? 

– Vi startar en podd eftersom 
Advokatsamfundet har ett unikt 
perspektiv i rättssamhället och 
det finns så mycket att berätta 
och diskutera. 

Vem riktar sig podden till?
 – Faktiskt till alla som är in-

tresserade av juridik och rätts-
frågor, det vill säga både ad-
vokater och andra aktörer i 
rättssamhället men också alla 
andra som vill veta mer om ak-
tuella rättsfrågor. 

Vad kan vi förvänta oss för inne-
håll?

– Vi kommer att prata om alla 
ämnen som advokater arbetar 
med: brottmål, affärsjuridik fa-
miljerätt etcetera, men också sa-
ker som vi på Advokatsamfundet 
arbetar med som advokatetiken, 
remissvar i olika lagstiftningsfrå-
gor, arbetsmiljön på advokatby-
råer och ungas syn på sin fram-
tid som jurister och advokater. Vi 
kommer också att bjuda in olika 
gäster från rättsväsendet. I det 
första avsnittet deltar till exem-
pel Börje Samuelsson, ordförande 
i Advokatsamfundets disciplin-
nämnd, och Anders Eka som är 
ordförande i Högsta domstolen. 

Vem leder podden?
–  Podden kommer att mode-

reras av Willy Silberstein som är 
en mångårig och erfaren jour-
nalist bland annat från Ekot där 
han arbetade i många år. Hans 
roll blir att ställa de relevanta 

och ifrågasättande frågorna. Jag 
kommer att medverka ofta för 
att berätta om samfundsfrågor 
men inte i alla avsnitt. 

Hur ofta kommer nya avsnitt? 
– Första avsnittet kommer i slu-

tet på juni. Därefter drar vi igång 
regelbundet i vart fall en gång i 
månaden från slutet på augusti. 

Hur kan lyssnare höra av sig med 
tips eller synpunkter? 

– Man får gärna höra av sig 
med synpunkter och tips till 
info@advokatsamfundet.se. 

Var hittar man podden? 
– Man kommer att hitta Ad-

vokatsamfundspodden på alla 
plattformar där poddar finns, 
men även via Advokatsamfun-
dets webbplats. Klicka gärna på 
prenumerera för att inte missa 
något avsnitt. Första avsnittet 
handlar om det högst aktuella 
ämnet advokatetik.

Advokatetiken behandlas
i samfundets nya podd

Advokatsamfundspoddens programledare Willy Silberstein och generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Charlotta Falkman.FO
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AKTUELLT

Hur fungerar advokatexamen och 
kurserna via videokonferens, mer 
än ett år in i coronapan demin?

– Jag tycker att det har över-
träffat de förväntningar vi hade 
från början. Utbildningsavdel-
ningen gör ett fantastiskt arbete. 
Under de här förutsättningarna 
är det mycket tillfredsställande 
att vi kan genomföra allt, men vi 
längtar efter att få återgå till det 
fysiska rummet. Vi lärare kän-
ner att vi når ut på ett kraftful-
lare, bättre och effektivare sätt 
med vårt budskap när vi träffas 
rent fysiskt – vi får en helt annan 
kontakt med eleverna. Och vi vet 
att många, inte minst på mindre 
orter, tycker att det är en del av 
kursen att få träffa kamrater från 
andra miljöer, från andra typer 
av byråer.

Tycker du att advokatetiken står 
sig i en föränderlig tid?

– ”Mjuka värden” – allt ifrån 

mänskliga rättigheter och mil-
jöfrågor till bolagens sam-
hällsansvar – intresserar unga 
människor i dag på ett helt an-
nat sätt än när jag var ny i yrket. 
Det är en tacksam utgångspunkt 
för oss etiklärare, för våra elev-
er tycker att det är viktigt med 
advokatetik. Det blir uppenbart 
för dem att god advokatsed är en 
värdegrund – kärnvärden med 
lojaliteten i centrum. God advo-
katsed är inte det skrivna ordet 
i de vägledande reglerna, utan 
är mycket större än så. De väg-
ledande reglerna är värdegrun-
den applicerad på olika typsitu-
ationer som advokater råkar ut 
för i vardagen – som en hjälp, 
en lathund.

– Verkligheten förändras, men 
värderingar består. Det handlar 
om att hela tiden tydliggöra hur 
vår värdegrund ska appliceras på 
nya företeelser i omvärlden. Dis-
ciplinnämndens viktigaste upp-

gift är inte att vara ett repressivt 
organ, utan att tala om vad som 
är godtagbart eller i strid med 
god advokatsed. Disciplinnämn-
den behöver inte hänga upp det 
på någon speciell skrivning i de 
vägledande reglerna. Nämnden 
skapar tillämpningen av god ad-
vokatsed i den föränderliga värl-
den och ser till att den hela tiden 
är applicerbar på den värld vi le-
ver i. Jag tycker att det är ett su-
veränt system, som gör att god 
advokatsed är dynamisk och hela 
tiden hänger med.

Uppfattar du att den etiska stan-
darden i advokatkåren har för-
ändrats?

– Ärligt talat: Det är en enorm 
skillnad mellan den äldre de-
len av kåren och den yngre. De 
äldre har livserfarenhet och 
klokskap som gör att de ändå 
kan hantera etiken på ett bra 
sätt. Men de unga håller en väl-

digt hög nivå och vet nog mer ex-
akt vad god advokatsed innehåll-
er. Jag är inte alls rädd för att det 
skulle vara något generellt pro-
blem att etiken försummas. 

– Generellt sett är den etiska 
nivån mycket hög inom vår kår. 
Jag tror knappast det finns någon 
annan yrkeskår som kan jämföra 
sig med advokaterna. Vi ser det 
på anmälningsfrekvensen: Vi är 
6 000 advokater, men det är un-
gefär samma antal disciplinan-
mälningar i dag som när vi var 
2 000 advokater. Vi vill gärna tro 
att det sammanhänger med den 
omfattande utbildningen som de 
blivande advokaterna genomgår 
nu. Många gånger har jag hört 
att disciplinnämnden och kans-
liet ser att de unga på ett helt an-
nat sätt än förr har förstått inne-
börden av god advokatsed. Det 
är inte vanligt med unga advo-
kater som av okunnighet gör sig 
skyldiga till övertramp.  MA

De unga advokaterna håller en hög etisk nivå

VERKLIGHETEN FÖRÄND-
RAS, MEN VÄRDERINGAR 

BESTÅR. DET HANDLAR OM 
ATT HELA TIDEN TYDLIG-
GÖRA HUR VÅR VÄRDE-

GRUND SKA APPLICERAS 
PÅ NYA FÖRETEELSER 

I OMVÄRLDEN.

MÅNADENS ADVOKAT

BO AHLENIUS
Bo Ahlenius, Trägårdh Advokat-
byrå i Lund, arbetar just nu ofta 
från hemmet på Ven. Bo Ahlenius 
ingick i Advokatsamfundets 
styrelse i tio år, varav fyra år 
som vice ordförande, och i dis-
ciplinnämnden i åtta år. Han har 
undervisat i advokatetik sedan 
slutet av 1990-talet. I samfundets 
utbildningsnämnd var han med 
och planerade införandet av 
advokatexamen med kurser och 
examination, och han är både 
examinator och ansvarig för kur-
sernas etikdel.
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Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Linda Haggren har av reger-
ingen utsetts till nytt justitie-
råd i Högsta förvaltningsdom-
stolen (HFD). Hon tillträder 
den 1 september 2021.

l Advokatsamfundets ord-
förande, advokat Christer 
 Danielsson, har utsetts till 
expert i  2020 års grundlags-
kommitté (Ju 2020:04).

l Ewa Ihrman har utsetts till 
ny COO och Sara Pauldin till 
HR lead vid Advokatbyrån TM 
& Partners. 

l Christian Johard har utsetts 
till delägare i Advokatfirman 
Cederquist, där han kommer 
att verka inom fastighetsverk-
samheten. 

l Olof Wetterling blir ny 
delägare  i Bird & Bird, som 
därmed utökar sitt finance 
& financial regulation-team i 
Stockholm.

l Advokat Jonathan Sonning 
blir ny delägare i Setterwalls i 
Stockholm. Jonathan Sonning 
kommer närmast från AG 
Advokat. 

l Jessica Östberg har den 
1 juni 2021 utnämnts till do-
cent i civilrätt med inriktning 
mot associationsrätt vid 
Stockholms universitet.  

l Vattenfalls chefsjurist Anne 
Gynnerstedt har utsetts till 
Årets bolagsjurist. Bakom pri-
set står Sveriges Bolagsjuris-
ter, Vinge samt Affärsvärlden. 
Övriga finalister var Clara 
Horn, chefsjurist vid Öhman, 
och Niclas Reutersten, head of 
legal Nordics på Novartis.

Gömböc 1878 till Juridicum
Juridiska institutionen vid Stock-
holms universitet har fått en 
ovanlig gåva: en Gömböc, som 
överlämnades av den ungerska 
ambassadören i maj. Det är den 
första individuella Gömböc som 
har installerats i Sverige och vid 
en juridisk institution.

Gömböc är en konvex mo-
no-monostatisk kropp med 
homogen densitet. Det innebär 
att Gömböc har endast en stabil 
samt en labil jämviktspunkt när 
den vilar på en plan yta. Alla dess 
ytor är konvexa. Gömböcs exis-
tens antogs 1995 av den kända 
ryska matematikern Vladimir 
Arnold och tog sedan fysisk form 

genom professor Gábor Domo-
kos. De individuellt producerade 
Gömböcmodellerna har donerats 
som permanenta installationer 
vid prestigefyllda universitet och 
kulturcentrum världen över. Som 
exempel återfinner vi dem bland 
annat vid Harvards, Oxfords 
och Princetons universitet. Den 
Gömböc som Juridicum fått har 
donerats av Ottó Albrecht.

Alla exemplar av Gömböc är oli-
ka till storlek och tillverkningsma-
terial och de namnges personligt 
med årtal. Juridicums Gömböc 
är märkt 1878 vilket är det år 
som universitetet grundades som 
Stockholms högskola.

Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  AKTUELLT
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Lundastudenter vann 
Juridik-SM
Joar Lindén och Johannes 
Norrman, juridikstudenter vid 
Lunds universitet, tog hem se-
gern när årets svenska juridis-
ka mästerskap hölls i maj. De 
svenska juridiska mästerska-
pen är en rikstäckande tävling 
i processföring inför svensk 
domstol. Riksfinalen hölls i år 
över Teams och inte på plats i 
Högsta domstolen, vilket den 
annars brukar göra. Samtliga 
lag fick plädera inför högsta 
domstolen och dömde gjorde 
fem justitieråd. För första året 
deltog även ett lag från Karl-
stads universitet, vilket innebar 
att sju lag möttes i riksfinalen 
(Lund, Göteborg, Örebro, Stock-
holm, Karlstad, Uppsala och 
Umeå).

Delphi fick Justitiapriset
Årets Justitiapris gick till advokatbyrån Delphi. Enligt motiveringen 
belönas byrån bland annat för ”sin kontinuitet, stabilitet, uthållighet 
och autenticitet i jämställdhetsarbetet”. 

Priset Årets Justitia gick till systrarna Ida Kjos och Emma Fager-
vall, som initierade uppropet #medvilkenrätt. I motiveringen sägs 
att de ”sedan 2017 fortsatt att hålla frågan om ökad jämställdhet 
i juristbranschen vid liv. De har under denna tid varit modiga i att 
påtala och påminna om obekväma sanningar som rör diskriminering, 
sexuella trakasserier och ojämna villkor på arbetsmarknaden”.

Foyen och Lindahl 
mot nya adresser
Trots coronapandemins diskus-
sioner om mer distansarbete tror 
advokatbyrån Foyen på samarbe-
te på kontoret och flyttar till ett 
nytt kontor med större ytor högst 
upp i NK-huset i Stockholm, med 
utsikt över Kungsträdgården.

Kontorsytan blir nu drygt 1 200 
kvadratmeter. Det nya kontoret 
har utformats tillsammans med 
hyresvärden Hufvudstaden och 
designbyrån Studio Laaw.

– Med vårt nya kontor vill vi 
skapa en plats där medarbetarna 
verkligen ska vilja vara. En ar-
betsplats som stärker känslan av 
sammanhang och uppmuntrar till 
samarbete gör oss till bättre råd-
givare, säger Maria Wallenborg 
Ekdahl, vd på Foyen, i ett press-
meddelande.

Även advokatfirman Lindahl 
Stockholm flyttar till nya större 
lokaler på Nybrogatan 17 i början 
av sommaren.

Gömböc är en mate-
matisk modell, men 

den har också fått 
uppmärksamhet på 

det rättsliga området. 
Tvisten om att regist-
rera Gömböc som ett 

varumärke har gett 
upphov till ett av de 
viktigaste och mest 

omfattande beslut 
som nyligen gjorts av 

EU-domstolen inom 
varumärkesrätten.

Gratis bok tydliggör 
yttrandefrihetens gränser
Vad får man säga och vad får man 
inte säga i det här landet, och inte 
minst – på internet? Det förklarar 
Mårten Schultz, professor i civil-
rätt vid Stockholms universitet, i 
en ny bok som har släppts med 
open access. Open access inne-
bär att boken är gratis att tillgå 
och att den får spridas vidare 
under förutsättning att källan 
anges. Boken släpptes digitalt 
i april detta år genom finan-
siering av Stiftelsen Juridisk 
Fakultetslitteratur. 

Juridiska institutionen

Stockholms universitet

106 91 Stockholm

Det får man inte säga i det här landet! 

En introduktion till yttrandefrihetens gränser, särskilt på internet

Mårten Schultz

www.sjfstockholm.se/
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Asp, Petter: De osjälvständiga 
brottsformerna : försök, för- 
beredelse, stämpling,  
(gärningsmannaskap &) med-
verkan, underlåtenhet att 
avslöja och förhindra brott 
(Iustus. 528 s.)

Berndtsson, Bo: Compliance : 
vad gör du och ditt företag när 
ingen ser? (Norstedts juridik. 
163 s.) 

Briselius, Niklas: Marknadsfö-
ringsrätt : den materiella rätten 
och processen / Niklas Briseli-
us, Maria Bruder, Tobias Eltell, 
Johan Åberg (Norstedts juridik. 
388 s.)  

Derlén, Mattias: Grundläggande 
EU-rätt / Mattias Derlén, Staf-
fan Ingmanson, Johan Lind-
holm (2. uppl.  Liber. 143 s.)

Fars samlingsvolym. 2021, Redo-
visning (43. utg. FAR. 2111 s.)  

Fars samlingsvolym. 2021, Revi-
sion (43. utg. FAR. 1685 s.)

Forssman, Magnus: Företags-
överlåtelser : en introduktion 
till den legala processen 
(3. uppl.  Norstedts juridik. 
325 s.)

Hobér, Kaj: International commer-
cial arbitration in Sweden 
(2. ed. Oxford Univ. Press. 
498 s.)

IFRS-volymen 2021 (18. uppl. 
FAR. 993 s.) 

Jingryd, Ola: Fastighetsförmed-
ling (6. uppl. Studentlitteratur. 
362 s.) 

Kellgren, Jan: Proaktiv använd-
ning av rätten : en lärobok om 
att bruka rätten som redskap 
för att uppnå verksamhetsmål 
som inte är definierade i rättsli-
ga termer / Jan Kellgren, 
Ingrid Arnesdotter (Student-
litteratur. 172 s. Bokserien 
ProLex ; 1)  

Krikström, Peter: Ordning och 
säkerhet i domstol : en hand-
bok / Peter Krikström, Lennart 
Johansson  (2. uppl. Jure. 
127 s.)

 LÄSTIPS

Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers 
upphörande efter viss tid
Författare: Stefan 
Lindskog
Förlag: Norstedts 
juridik
Ny upplaga av boken 
Preskription, ur-
sprungligen utgiven 
1990. Arbetet behand-
lar ingående allmän 
preskription enligt 
preskriptionslagen 
medan frågor rörande specialpreskription 
behandlas i begränsad utsträckning. Fram-
ställningen bygger på en analys av olika 
preskriptionsrättsliga typfall presenterade i 
en systematisk ordning. Denna femte upplaga 
är uppdaterad med omfattande ny rättspraxis 
som tillkommit under de senaste åren. Boken 
bildar tillsammans med  monografierna Be-
talning (2018) och Kvittning (2014) en samlad 
framställning över hela penningkravsrätten. 

Överförmyndare och dödsbon   
Författare: Eva von 
Schéele, Peter Signäs
Förlag: Norstedts 
juridik
Om barn eller vuxna 
med ställföreträdare, 
såsom förmyndare, 
gode män och förval-
tare, ingår i dödsbon 
som delägare kräver 
detta särskild hand-
läggning och samtycke av överförmyndaren. 
Myndigheten har att se till att den enskilde 
får ut sitt rättmätiga arv. Boken syftar främst 

till att underlätta handläggningen för överför-
myndare av dessa ofta komplicerade frågor, 
men kan också vara användbar för ställföre-
trädare, som kan ha nytta av boken för att på 
bästa sätt företräda sina huvudmän.   

 AVHANDLINGAR
Karaktärsbevisning : studier av relevanspro-
blematik i personrelaterad bevisning av My 
Bergius, Lunds universitet. 
Sammanläggningsavhandling som analyserar 
hur svenska domstolar hanterar karaktärs-
bevisning och bedömer relevansen av sådan 
bevisning. Den innehåller fem artiklar, tidigare 
publicerade i svenska och utländska veten-
skapliga tidskrifter.

Newer forms of contract-based dispute re-
solution: an examination of efficiency-driven 
procedures in light of traditional adversarial 
procedures av Joel Eriksson, Lund universitet. 
Studien behandlar nya alternativa, snabba och 
kostnadseffektiva tvistlösningsmetoder som 
under senare år börjat få en alltmer framträ-
dande plats, vid sidan av domstols- och skilje-
förfaranden. 

Rättighetsargument i skadeståndsrätten 
av Karolina Stenlund, Uppsala universitet 
(Iustus). 
Avhandlingen undersöker den framväxande 
möjligheten att kräva skadestånd för överträ-
delser av de grundläggande rättigheterna i 
Europakonventionen, 2 kap. regeringsformen, 
EU-stadgan och barnkonventionen. Studien 
skildrar även den historiska utvecklingen av 
de mänskliga rättigheterna, satt i relation till 
den nationella skadeståndsrättens utveckling 
under 1900-talet. 

 RAPPORTER FRÅN BRÅ 
2021:3 Islamofobiska hatbrott. 
I denna rapport beskrivs hur de islamofobiska 
hatbrotten ser ut, vilka som utsätts, var de 
utsätts samt vilka konsekvenser dessa hand-
lingar har för de utsatta. 

2021:8 Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och 
andra europeiska länder. 
Det dödliga skjutvapenvåldet har minskat i de 
flesta andra länder i Europa medan det har 
ökat i Sverige, enligt rapporten som jämför 
situationen i Sverige med andra europeiska 
länder åren 2000–2019. Forskningen visar att 
det upptrappade våldet är starkt förknippat 
med kriminella miljöer i utsatta områden.

 

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET

Bara ett spel av Malin Thunberg Schunke, 
Piratförlaget
”Bara ett spel” är den tredje fristående delen i 
en kriminalserie där vi följer svenska åklaga-
ren Esther Edh och hennes chef Fabia Moretti, 
anställda vid Eurojust i Haag. Liksom i de två 
tidigare böckerna fokuserar handlingen kring 
gränsöverskridande brottslighet i olika skep-
nader. Denna gång kretsar berättelsen kring 
grov kriminalitet inom den internationella 
fotbollsvärlden. Första delen i serien ”Ett hög-
re syfte” blev mycket uppmärksammad och 
belönades med Svenska Deckarakademins 
debutantpris år 2019. Malin Thunberg Schunke 
är docent i straffrätt och har skrivit flera fack-
böcker om internationell brottslighet.

 BOK 
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AKTUELLT

Lodin, Sven-Olof: Inkomstskatt : 
en lärobok i skatterätt. D. 1 + 2 
/ Sven-Olof Lodin et al. 
(18. uppl. Studentlitteratur. 
712 s.)

Lynge Andersen, Lennart: Fuld-
magt og fremtidsfuldmagt : nye 
synsvinkler (København : Djøf 
Forlag. 266 s.) 

Oldenstam, Robin: Guide till 

kommersiell tvistlösning : tvist-
lösningsmetoder och klausuler 
i svenska och internationella 
avtal / Robin Oldenstam et al. 
(4. uppl. Mannheimer Swartling 
advokatbyrå.  237 s.)

Stockholm Centre for Commerci-
al Law årsbok. 12 / redaktörer: 
Sara Göthlin, Algot Bengtsson, 
Mårten Schultz (Stockholm 

Centre for Commercial Law. 
451 s.) 

Viklund, Lars: Arbetsrätt i prak-
tiken : en handbok / Lars Vik-
lund, Martin Wästfelt (21. uppl.  
Studentlitteratur. 340 s.)

Vänbok till Åsa Bergenheim : 
uppsatser i idéhistoria och 
rättsvetenskap / Nick Dimitri-
evski, Stefan Olsson, Per-Ola 

Wiklander (Jure. 2020. 287 s. 
Rättsvetenskapliga studier vid 
Karlstads universitet ; 3)  

Ågren, Jack: Social adekvans : 
ansvarsfrihet utan lagstöd 
(Norstedts juridik. 269 s. In-
stitutet för rättsvetenskaplig 
forskning ; 217)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

EN FRÅGA TILL … 
PETER EDLUND

 MEDIERNA

Youtube: Wistrand bjuder på Tisdagsfika
Advokatfirman Wistrand tar steget ut på Youtube för att presentera sin verksamhet för blivande nya med-
arbetare och juriststudenter. I de två första avsnitten av Tisdagsfika med Wistrand talar biträdande juris-
ten Felix Olin med kolleger om hur det är att arbeta som advokat och om vad M&A egentligen betyder. 

www.youtube.com, sök på Tisdagsfika med Wistrand.

Replik om fördelarna med att välja en advokat
Naturligtvis finns det kompetenta jurister som 
inte är ledamöter av Advokatsamfundet. Men 
samtidigt går det inte att bortse ifrån att advo-
kattiteln innebär en rad privilegier för klienten. 
Det skrev Advokatsamfundets generalsekre-
terare Mia Edwall Insulander och advokat Ann 
Bergström i en debattartikel på Dagens Juridik 
den 28 maj. 

Inlägget bemötte en tidigare debattartikel, 
där två jurister på företaget Verahill ifrågasatt 
betydelsen av advokattiteln som kvalitetsstäm-
pel. Mia Edwall Insulander och Ann Bergström 
pekade i sin replik bland annat på Advokatsam-
fundets tillsyn och de stränga regler om tyst-
nadsplikt som gäller för advokater som viktiga 
fördelar för klienterna.

Deckare om 
kryptovalutastöld
Advokat Peter Edlund i Göte-
borg har bakgrund som revisor 
och arbetar mest med ekobrott-
mål. Nu har han givit ut CoinX 
– en detektivroman om ett 
ekobrott på Darknet. I CoinX 
anlitas den dansk-svenske pri-
vatdetektiven Jan Sörensen för 
att lösa en av de största krypto-
valutastölderna i historien. 
Spåren tar honom till Mallorca 
och andra platser runt Europa.

Hur kom du 
på idén att 
skriva en 
spännings-
roman om 
krypto-
valuta?

– Jag kom 
på idén när 
jag läste om 
konkursen i det japanska väx-
lingsbolaget Mt. Gox. När jag 
sedan såg att det fanns ett väx-
lingsbolag i Sverige triggade det 
mig ytterligare. Det finns dessut-
om inte en enda detektivroman 
på detta tema, vad jag har sett.
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BAKGRUND
Advokat A har varit förordnad 
som offentligt biträde för X i 
mål angående LVU under tiden 
juni 2019 till juni 2020 då förvalt-
ningsrätten har entledigat A från 
uppdraget på begäran av X.  

ANMÄLAN
I anmälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 16 juni 2020, 
har X riktat anmärkningar mot A 
och anfört i huvudsak följande. 

A har gjort sig skyldig till se-
kretessbrott och har betett sig 
högst olämpligt. Han har ringt 
henne den 30 augusti 2019 cir-
ka kl. 01.00. Han har då befun-
nit sig på en fest, varit uppenbart 
påverkad och pratat om hennes 
ärenden/mål. 

Hon har befunnit sig i en bero-
endeställning till A beträffande 
det allra viktigaste i hennes liv – 
barnen. Hon är orolig för att A:s 
användande av droger och hans 
kontakt med missbrukare, vari-
från han enligt samtalet har in-
hämtat information/åsikter om 
henne, har påverkat utgången i 
målen han har företrätt henne i. 

Av det aktuella telefonsamta-
let har framgått att andra, obe-
höriga, har kunnat höra sam-
talet. Hon undrar därför vad A 
har lämnat ut för uppgifter om 
henne och barnen. A har uppgett 
att han har pratat med ”missbru-
karna” om henne och utifrån det 
har ifrågasatt om det verkligen 
har varit lämpligt att hon träffar 
barnen och att allt han hört från 
dem har tytt på att det inte vore 
lämpligt. A har således uttryckt 
ett ställningstagande som har 
gått emot hennes sak, baserat 
på åsikter från missbrukare han 
har befunnit sig med på en fest. 

A har dessutom varit offent-
ligt biträde för barnens pappa. I 
samtalet har A uttryckt att pap-
pan inte kommer få träffa bar-
nen. Hon har inte känt sig trygg 
med att A har företrätt henne. 

ADVOKATENS YTTRANDE
A har, genom advokat B, i ytt-
rande daterat den 4 augusti 2020 
tillbakavisat anmärkningarna 
och anfört i huvudsak följande. 

Det är riktigt att han har ringt 
upp X vid den angivna tidpunk-

ten. Anledningen till att han har 
ringt upp henne har varit att han 
har fått ett sms från X tidigare 
under kvällen. Han vidgår att 
det har varit olämpligt att ringa 
X vid denna tidpunkt. Han vid-
går även att han har varit påver-
kad. Han använder inte droger. 
Han har inte haft kontakt med 
missbrukare utöver det som in-
går i hans roll som advokat. Det 
är riktigt att han har befunnit sig 
på en fest vid det aktuella tillfäl-
let. Det har emellertid inte varit 
en fest där det har funnits miss-
brukare och det har inte varit 
möjligt för andra personer att 
höra samtalet med X. Han har 
inte vid något tillfälle diskute-
rat X eller hennes ärende med 
andra personer. 

Sammanfattningsvis innebär 
detta att det som kan läggas ho-
nom till last är att han, efter att 
han erhållit ett sms från X, har 
ringt upp henne vid en olämp-
lig tidpunkt och att han vid detta 
tillfälle har varit påverkad vilket 
naturligtvis har varit olämpligt. 
Han har dock tagit kontakt med 
X dagen efter och bett om ur-
säkt för att han har ringt vid 
en olämplig tidpunkt till hen-
ne. Därefter har han företrätt X 
i ytterligare nio månader innan 
hon ansökt om hans entledigan-
de. Han har inte gjort sig skyl-
dig till något sekretessbrott eller 

i övrigt brustit i sina förpliktel-
ser mot X.

Det är riktigt att han tidigare 
har varit offentligt biträde för 
barnens pappa. Vid detta till- 
fälle har inte förelegat någon in-
tressekonflikt mellan X och pap-
pan.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
En prövningsavdelning inom 
Sveriges advokatsamfunds dis-
ciplinnämnd beslutade den 7 de-
cember 2020 att bordlägga ären-
det och förelägga A att närmare 
redogöra för uppdraget som of-
fentligt biträde för X:s barns 
pappa med hänsyn till bl.a. om-
ständigheter, sammanhang, typ 
av mål, partsställning samt även 
redogöra för de advokatetiska 
överväganden som gjorts.

ADVOKATENS SVAR
B, i egenskap av ombud för A, 
har i yttrande inkommet till Ad-
vokatsamfundet den 28 decem-
ber 2020, anfört följande. 

A kontaktades av förvalt-
ningsrätten i september 2018 
med förfrågan om han kunde 
åta sig ett uppdrag som offent-
ligt biträde för Y. A accepterade 
uppdraget och sedvanliga åtgär-
der vidtogs såsom besvarande av 
skrivelser, angivande av inställ-
ning m.m. Målet rörde ansökan 
om vård enligt 1 § och 2 § LVU 

4Fråga om intressekonflikt m.m. Erinran. Beslutet i sin helhet.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2021

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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avseende X:s och Y:s gemensam-
ma barn I och II.

Förvaltningsrätten förordnan-
de jur. kand. Z som offentligt bi-
träde för X i målet. Såväl X som 
Y medgav bifall till socialnämn-
dens ansökan om vård.

I dom i oktober 2018 biföll för-
valtningsrätten socialnämndens 
ansökan och beslöt att I och II 
skulle beredas vård med stöd av 
1 § och 2 § LVU.

Förvaltningsrättens dom över-
klagades av X. Under handlägg-
ningen i kammarrätten företräd-
des Y av A och X företräddes 
såsom tidigare av jur. kand. Z.

Y medgav bifall till överkla-
gandet. I dom meddelad i feb-
ruari 2019 avslog kammarrätten 
överklagandet.

Någon intressekonflikt mellan 
X och Y förelåg således vare sig 
under handläggningen i förvalt-
ningsrätten eller under den fort-
satta handläggningen i kammar-
rätten.

I maj 2019 förordnade förvalt-
ningsrätten Z till offentligt biträ-
de för X rörande LVU avseende 
hennes dotter, W. I det målet var 
Y inte part eftersom han inte är 
vårdnadshavare för W.

X begärde den 13 juni 2019 att 
få byta offentligt biträde till ad-
vokat A. Hennes begäran avslogs 
av förvaltningsrätten den 17 juni 
2019 och detta beslut överklaga-

des till kammarrätten som den 
25 juni 2019 avslog överklagan-
det.

Advokat A anmälde sig som 
ombud för X den 13 juni 2019. 
Förvaltningsrätten förordnade 
genom ett nytt beslut den 28 juni 
2019 A som offentligt biträde för 
X varvid Z entledigades.

I augusti 2019 överklagade X 
genom A socialnämndens beslut 
avseende placering av X:s och 
Y:s gemensamma barn, II och I.

I skrivelse till förvaltningsrät-
ten begärde A att han skulle för-
ordnas som offentligt biträde för 
X och Y. Detta mot bakgrund av 
att han hade kännedom om båda 
parterna och att det inte funnits 
några meningsskiljaktigheter el-
ler några skiljaktigheter avseen-
de inställning mellan föräldrar-
na i tidigare mål.

Den 21 augusti 2019 förordna-
de förvaltningsrätten A till of-
fentligt biträde för X och Y samt 
kallade till förhandling i septem-
ber 2019.

Förvaltningsrätten förordna-
de den 4 juni 2020 A som offent-
ligt biträde för X i mål avseende 
beslut rörande LVU-vård för W.

Genom beslut i det målet den 
11 juni 2020 entledigades advo-
kat A som offentligt biträde för 
X och förvaltningsrätten förord-
nade istället advokat C som of-
fentligt biträde för henne.

Efter att X återkallat överkla-
gandet avskrev förvaltningsrät-
ten målet från vidare handlägg-
ning den 8 juni 2020.

I de mål som A företrätt Y och 
X har det inte vid något tillfäl-
le förelegat någon motsättning 
mellan parterna. Det har inte 
heller förekommit att någon av 
parterna haft olika inställning 
när det gäller besluten om de-
ras gemensamma barn såsom de 
redovisats i ovan angivna domar.

Det har inte heller under 
handläggningen förekommit nå-
got som givit anledning för A för 
att förutse en potentiell intresse-
konflikt mellan X och Y.

Det har således inte varit nå-
got hinder för A att företräda 
dem gemensamt och inte heller 
något hinder för honom att fö-
reträda X i mål mot socialnämn-
den avseende hennes dotter, W.

Förvaltningsrätterna förord-
nar regelmässigt gemensamt of-
fentligt biträde för föräldrar som 
inte har några motstridiga intres-
sen och där det inte förekommer 
någon misstanke om brott mot 
barnen från föräldrarna.

Det förhållandet att X däref-
ter uppgett att hon saknat för-
troende för advokat A har inte 
sin grund i att han tidigare fö-
reträtt Y och har inte heller an-
givits som skäl vid begäran om 
entledigande av A.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Av utredningen framgår att A 
har företrätt Y i mål rörande 
ansökan om LVU avseende Y:s 
och X:s två gemensamma barn. 
Vidare framgår att A sedan haft 
uppdrag för X i fråga om LVU 
avseende ett annat barn.

Mot bakgrund av det uppdrag 
A har haft för Y, borde han inte 
ha åtagit sig uppdraget för X i 
fråga om placering av de gemen-
samma barnen. Inte heller bor-
de han under de ifrågavarande 
omständigheterna, ha åtagit sig 
det gemensamma uppdraget för 
X och Y avseende de två barnen 
med hänsyn till att det förelegat 
en i vart fall beaktansvärd risk 
för intressekonflikt. Genom att 
göra det har han brutit mot god 
advokatsed.

Av utredningen framgår vida-
re att A har kontaktat X för att 
diskutera hennes ärenden under 
påverkan av alkohol och vid en 
tidpunkt på dygnet som inte va-
rit befogad eller lämplig. Häri-
genom har han också handlat i 
strid med god advokatsed. 

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

Mot A:s bestridande och läm-
nade redogörelse visar inte ut-
redningen att han i övrigt har 
brutit mot god advokatsed. ¶

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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Bertil Begander är verksam  
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Familjethrillern SVEKET är en gripande 
berättelse, byggd på sann historia, om 

en pappa som slåss mot det svenska 
rättssystemet om rätten till kontakt med 

sin egen älskade son.

av Bertil Begander

KAN BESTÄLLAS PÅ BOKUS och ADLIBRISKAN BESTÄLLAS PÅ BOKUS och ADLIBRIS

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/0177 Delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och om-
sorg (SOU 2021:4)
R-2021/0188 Delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsli-
ga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)
R-2021/0195 Delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsin-
vandring (SOU 2021:5)
R-2021/0196 Departementspromemorian Kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter 
(Ds 2020:30)
R-2021/0197 Delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen 
– aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)
R-2021/0220 Betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och 
naturvård i skogen (SOU 2020:73)

R-2021/0430 Departementspromemorian Insolvensdirektivet och regler-
na om skuldsanering (Ds 2021:6)
R-2021/0496 Riksarkivets förstudie om användning och hantering av un-
derskrifter med elektroniska material och metoder
R-2021/0590 Departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till 
EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9)
R-2021/0716 Promemorian Förslag till nya allmänna råd om krediter i 
konsumentförhållanden
R-2021/0839 Promemorian Regellättnader på värdepappersmarknaden 
och några frågor om referensvärden
R-2021/0874 Förslag till nya avgifter hos Finansinspektionen
R-2021/0979 Promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN

59 nya ledamöter



ADVOKATEN NR 5 • 2021 57

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

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

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

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

SAMFUNDET

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.

FÖRETAGET 
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR 

DET GÄLLER

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT 

VISA VAD VI GÅR FÖR. 

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

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

Namnlöst-6   1 2015-09-10   10:43

Emelie Sandberg, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Delpak Sandy, Mälaradvokaterna 
AB, Västerås
Bahar Shivan Khalaf, Mirlex 
 Advokatbyrå AB, Solna
Jonas Sjöberg, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Anders Sjöholm, Bonde Barzey 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Malin Stengard, Advokathuset  
Kristianstad Handelsbolag, 
 Kristianstad
Anna Thoms, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Rickard Tinglöf, Gernandt & 
 Danielsson Advokatbyrå KB, 
 Stockholm
Hanna Wackå, Advokatfirman 
 Lindahl KB, Malmö

Peter Wahlbäck, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppsala
Maria Winckler, Advokatfirman 
 Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Tomasz Winkler, Nordström 
 Advokater AB, Uppsala
Joakim Abrahamsson Zetterström, 
Advokatfirman Glimstedt AB, 
 Göteborg
Elin Örnell, Advokatbyrå Zeijers-
borger & Co AB, Borås

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Rickard Appelberg, Stockholm, 
1 maj 2021
Camilla Dath, Stockholm, 1 maj 2021
Katarina Düring, Stockholm, 
19 april 2021
Mattias Tillkvist Ekman, Stock-
holm, 7 maj 2021

Rebecca Esplund, Stockholm, 
30 april 2021
Olof Forslund, Stockholm, 17 maj 
2021
Jimmy Gärd, Stockholm, 26 april 
2021
Sarah Hoskins, Stockholm, 12 april 
2021
Oliver Kronberg, Stockholm, 
26 april 2021
Karolina Larsson, Stockholm, 
18 april 2021
Erik Lönnqvist, Hägersten, 1 april 
2021
Ulf Mårtensson, Lidingö, 30 april 
2021
Mirjam Olofsson, Stockholm, 
18 maj 2021
Tom Peyron, Viken, 26 april  
2021

Sofia Rasmusson, Stockholm, 
1 maj 2021
Johan Sebelius, Kristianstad, 7 maj 
2021
Johan Söderlund, Göteborg, 
31 december 2020
Bertil Tjernberg, Helsingborg, 
21 maj 2021
Joakim Wahlgren, Stockholm, 
30 april 2021
Charlotte Wildig, Stockholm, 4 maj 
2021
Emma Åkerström, Stockholm, 
25 april 2021

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Patrick Enckell, Karlshamn, 
12 mars 2021
Christer A. Holm, Stockholm, 
10 maj 2021

NY ADVOKAT: TOMASZ WINKLER

Advokattiteln har tyngd och respekt i sig
Tomasz Winkler, Nordström Ad-
vokater i Uppsala, blev advokat 
den 21 maj.

Varför är det viktigt att vara 
advokat?

– Advokattiteln har en tyngd 
och respekt i sig som jag tror ger 
mig bättre förutsättningar att 
företräda mina klienter. Det är 
viktigt att ha den kvalitetsstäm-
peln. Jag tycker också att det är 
viktigt att kunna förklara för kli-
enten hur regelverket garante-
rar bland annat min lojalitet och 
tystnadsplikt. Det stärker klien-

tens förtroende för mig. Efter-
som jag vill arbeta med brottmål 
är advokattiteln också 
en förutsättning för att 
kunna ta uppdrag som 
offentlig försvarare.

Vad är det roligaste 
med advokatyrket?

– De intellektuel-
la utmaningarna och 
variationen på arbets-
uppgifterna. Eftersom 
jag har en relativt bred verk-
samhetsinriktning kommer jag 
dagligen i kontakt med många 

olika typer av klienter och frå-
gor. Variationen innebär också 

ett ständigt behov av 
att utvecklas och lära 
sig mer, vilket jag upp-
skattar mycket.

Du är en av 18 advo-
kater i Advokatsam-
fundets matrikel som 
anger kunskaper i 
polska. Har du nytta av 
språkkunskaperna i din 

yrkesverksamhet?
– Absolut. Inte på daglig basis, 

men till och från går det att ef-

fektivisera arbetet avsevärt ge-
nom att inte behöva boka tolkar 
och översättare för enstaka sam-
tal eller granskning av handling-
ar. Det händer att jag får dom-
stolsförordnanden på grund av 
att klienter specifikt önskat nå-
gon som talar deras modersmål. 
I de fallen är språket ovärderligt, 
då jag upplever att det är myck-
et svårt att få en personlig kon-
takt med klienten genom tolk. 
Andra tillfällen när språket har 
varit särskilt användbart är vid 
personalhantering och utred-
ning i konkurser.
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Sista spalten
i advokaten nr 7 2017 skrev jag min första spalt. Jag lovade 
där att skriva i varje nummer så länge jag var ordföran-
de. Det har jag gjort. Detta är min sista spalt.

Mina fyra år på ordförandeposten har gått fort känns 
det som. Så brukar det ju vara när man har roligt. Och 
det har jag haft.

Det har också varit en tid när jag lärt mig mycket om 
såväl advokaters dagliga verksamhet som vår roll i rätts-
samhället. Det har blivit allt tydligare för mig hur viktig 
den rollen är för värnet av rättssäkerheten och andra 
rättsstatliga världen.

Jag har under de här åren haft ett mycket nära och 
synnerligen gott samarbete med vice ordföranden Eva-
Maj Mühlenbock. Vi har, tror jag, varit ett 
bra team. Jag vill ta tillfället att tacka Eva-
Maj för tiden som varit och önska henne 
lycka till när fullmäktige nu har valt henne 
till min efterträdare.

har jag åstadkommit något? Jag lämnar det till 
andra att bedöma. Utom i ett avseende: 

Det absolut viktigaste jag gjort un-
der ordförandetiden var att leda 
arbetet med att utse ny gene-
ralsekreterare. Ni som har följt 

den här spalten vet att jag är 
synnerligen nöjd med att vi 
lyckades rekrytera Mia Edwall 
Insulander att efterträda Anne Ramberg. 

Det är sannerligen ingen lätt uppgift att 
komma efter en mycket skicklig general-

sekreterare som suttit 20 år på posten 
och som i allmänhetens ögon närmast 
förkroppsligar advokaten. Det är vad 
som på nysvenska skulle kallas en ut-
maning.

Jag hade lärt känna och upp-
skatta Mia i styrelsearbetet, där 
hon invaldes samtidigt som jag 
blev ordförande, och hade stora 
förväntningar på henne när hon 
tillträdde hösten 2019. De för-
väntningarna har, törs jag säga, 
överträffats. 

En central aspekt när vi val-
de Mia framför andra myck-
et goda kandidater var att vi 
trodde hon skulle fungera bra 
i mediala sammanhang. Jag 
tror att ni håller med mig 

om att vi inte gjorde en felbedömning i det avseendet. 
Mia går, som det brukar heta, genom rutan. Och det är 
en synnerligen viktig egenskap i tider när det blåser om 
advokatkåren och rättspolitiska frågor står i centrum för 
den politiska debatten som aldrig förr.  

I mina ögon är Mia en lysande företrädare för oss ad-
vokater och jag är övertygad om att hon under många år 
till kommer att stå på barrikaderna för oss, såväl när det 
gäller våra yrkesintressen som i försvaret av rättsstatli-
ga värden. 

alltid verksam i stockholm hade jag när jag tillträdde som 
ordförande haft ganska lite kontakt med advokater utan-

för huvudstaden. Så icke mera! En källa till 
glädje under de gångna fyra åren har varit 
att lära känna många kollegor runt om i lan-
det. Särskilt har jag uppskattat att besöka lo-
kalavdelningarnas sammankomster. Tyvärr 
har ju pandemin gjort att det blivit dåligt 
med den varan det senaste dryga året.

på det personliga planet var det som gjorde 
starkast intryck att i maj 2019 ha den ameri-
kanska HD-domaren Ruth Bader Ginsburg 
till bordet under en middag på samfundet. 
Detta var före coronan så många satt tätt 
sammanpackade i ett rum. Ljudnivån var 
mycket hög. Eftersom Bader Ginsburg hör-

de dåligt kunde hon bara tala med de båda som satt på 
ömse sidor om henne, varav således en var jag. Det var 
en fantastisk upplevelse att under flera timmar på tu 
man hand få prata med världens kanske mest kända ju-
rist. När middagen bröt upp vid elvatiden frågade jag om 
vad som återstod av hennes program i Stockholm (hon 
var här för att ta emot ett pris). Svaret var att hon till att 
börja med skulle återvända till hotellet och under natten 
skriva en skiljaktig mening i ett mål under HD:s pröv-
ning. Vad ska man säga! Som ni alla vet gick hon bort 
förra året, saknad av så många.

avslutningsvis ber jag att få tacka för det förtroende som ni 
visat mig under mina år som ordförande.

EN KÄLLA TILL 
GLÄDJE UNDER 

DE GÅNGNA 
FYRA ÅREN HAR 
VARIT ATT LÄRA 
KÄNNA MÅNGA 

KOLLEGOR RUNT 
OM I LANDET.
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