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”Vi måste säkerställa att våra unga har det bra på våra byråer. Både män 
och kvinnor.”  advokatsamfundets ordförande, eva-maj mühlenbock

Mot nya, 
flexiblare 

tider

FOKUS: ADVOKATBYRÅERNA EFTER COVID

Eva-Maj Mühlenbock vill
vara en del av något större

Uteslöts efter
läckta uppgifter

Gästkrönikör: Åsa Erlandsson, 
årets journalistpristagare



Framtidens  
jurist 2021
Skandinaviens jurister har talat. I årets rapport  
delar de med sig om hur de påverkats av pandemin, 
sin hälsa och välbefinnande, sina åsikter om tech 
och innovation samt framtidens kompetenser.
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REDAKTIONEN

många i sverige har njutit av årets semester och prisar glatt det 
soliga, fina vädret och de varma badvattnen. Andra har bekym-
rat noterat alla roströda, döda granar, som dukat under efter 
angrepp av granbarkborren, torra marker och dåliga skördar.

Utanför rikets gränser förskräcker mediernas skildringar 
av bränder, oväder och andra extrema väderhändelser.

Så avslutades sommaren med den stora klimatrapporten 
från FN:s klimatpanel IPCC, som beskrev vad många redan 
befarat. Möjligen innebar sommarens dramatiska väderhän-
delser klimatfrågans stora genombrott för många av dem 
som tidigare förhållit sig skeptiska eller avvaktande i frågan 
om det är ett ständigt växlande väder eller klimatförändring-
ar som vi har sett under de senaste årtiondena.

även om den allvarliga klimatutvecklingen får en och annan att tala 
om apokalypsens tidevarv kan man konstatera att vetenskapen 
och läkemedelsindustrin fått fram covidvaccin till stora delar av 
jordens befolkning på rekordkort tid. Svåra problem kan lösas. 
Och coronapandemin har haft en bra sak med sig. Att utsläp-
pen minskade. Även för många advokatbyråer har pandemin 
lett till förmodligen bestående förändringar, läs mer i Fokus 
s. 26. Byråernas företrädare beskriver hur pandemin lett till en 
djupgående digitalisering och införande av hybridarbete. Och 
till det kan tilläggas: minskad klimatbelastning. 

många räknar nu med att vi inom en inte allt för snar framtid kan 
återvända till kontoren. Låt oss hoppas att advokatbyråer lik-
som andra använder pandemins erfarenheter till något bra. Till 
att lyfta klimatfrågan och ta sig an den på allvar. Låt oss inspi-
reras av de advokater och jurister, som startat ett nätverk för 
klimatarbete, läs mer på s. 14. Låt juridiken spela en aktiv roll 
i klimatomställningen.

Tom Knutson
Chefredaktör 

Åtminstone en bra sak
med coronapandemin
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

”kom ihåg hur enkelt det är att ta en tillfällig dipp, rycka den 
ur sitt sammanhang och presentera den som en kris, trots 
att helhetsbilden skulle ha visat en långsiktig förbättring.”

Sen på bollen läste jag i somras Factfulness av Hans 
Rosling, och bokens huvudpoäng: att man måste skilja 
på förståelsen av verkligheten och åsikterna om verk-
ligheten, är angelägen. Våra instinkter förvränger lätt 
fakta. Ett verktyg för att motarbeta det är, enligt boken, 
att känna igen när vi serveras negativa nyhe-
ter och komma ihåg att sådana har en större 
chans att nå oss. Förbättringar får vi sällan 
höra talas om, vilket kan leda till ett syste-
matiskt överdrivet negativt intryck.

”Gangsteradvokater försöker sätta rätts-
statens principer ur spel” och ”acceptan-

sen för gangsterromantiker och fiff-
lare behöver försvinna” är bara 

två av många inlägg i debatten 
om advokater den senaste 

tiden. De negativa skrive-
rierna har dominerat och 
slutsatsen är dramatisk: 
Advokatsamfundet för-
mår inte upprätthålla etiken.

låt mig därför bemöta de negativa ny-
heterna med några fakta som kan ge 

perspektiv:
l  Nyhet: Antalet anmälningar till 
disciplinnämnden ökade år 2020!

l  Fakta: År 2020 inkom 545 
disciplinanmälningar (456 
anmälningar år 2019). År 
2000 inkom 604 anmäl-
ningar till Advokatsam-
fundet. Under samma pe-
riod har antalet advokater 
ökat från 3 590 till 6 257.

l  Nyhet: Advokatsam-
fundet vidtar inte till-
räckligt hårda åtgärder 
mot de advokater som 
allvarligt bryter mot 
god advokatsed!

l  Fakta: De fyra 
advokater som under 

det senaste året har an-
mälts för att bryta mot 

restriktioner och som har omskrivits i media har alla 
uteslutits (tre av disciplinnämnden och en av Högsta 
domstolen).

l  Nyhet: Inom advokatkåren finns en stor misskötsam-
het som borde leda till uteslutning!

l  Fakta: Tre advokater uteslöts år 2020. De senaste 
tjugo åren har sammanlagt trettio advokater uteslutits, 
vilket innebär 1,5 advokat per år (det finns inga fakta 

som styrker att det är vanligt förekomman-
de att advokater skulle begå allvarliga etiska 
övertramp utan att det kommer till vår kän-
nedom).

l  Nyhet: Advokater tar för mycket betalt 
och därför ökar kostnaderna för offentliga 
försvarare!

l  Fakta: Antalet inkomna brottmål har ökat 
i tingsrätterna med 42,9 procent och i hov-
rätterna med 23,9 procent åren 2016–2020, 
vilket är en av de viktigaste förklaringarna till 
ökade kostnader för offentliga försvarare.*

när människor felaktigt tror att inget blir bätt-
re kanske de förlorar förtroendet för åtgär-

der och system som faktiskt fungerar, skriver Rosling. På 
tjugo år har antalet advokater ökat med 75 procent men 
anmälningarna har sjunkit med 10 procent. Advokatsam-
fundet har infört advokatexamen, proaktiv tillsyn och 
obligatorisk vidareutbildning, bland annat. Man kan na-
turligtvis ha uppfattningen att det advokatetiska syste-
met inte fungerar, men baserar sig den slutsatsen på en 
åsikt eller en faktisk förståelse av verkligheten? På tjugo 
år har den etiska nivån inom advokatkåren blivit bätt-
re. Det betyder inte att vi kan ta för givet att så fortsatt 
kommer att vara fallet, men det jobbar vi aktivt med i en 
förstärkt etiksatsning, utifrån de fakta som vi har.

ps. Läs också gärna årets journalistpristagare Åsa Er-
landssons krönika om hur medierna ibland springer i 
flock på sidan 22.

* Domstolsverkets domstolsstatistik 2020

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

Att sätta nyheter
i perspektiv

PÅ TJUGO ÅR 
HAR ANTALET 
ADVOKATER 
ÖKAT MED 

75 PROCENT MEN 
ANMÄLNINGAR-

NA HAR SJUNKIT 
MED 10 PROCENT.
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Två advokater uteslöts ur Ad-
vokatsamfundet vid disciplin-
nämndens junimöte. Brottmåls-
advokaterna kallade ”Kungen” 
och ”Prinsen” befanns ha brutit 
mot god advokatsed genom 
att, trots yppandeförbud och 
restriktioner, läcka uppgifter 
från klienter. 

Fallet med de båda advokaterna, 
som anmälts av flera åklagare, 
var närmast en följetong i me-
dierna under våren, med många 
mer och mindre seriösa krav på 
hårdare tag mot ”gangsteradvo-
katerna”. 

I sitt enhälliga beslut som kom 
den 30 juni meddelade disciplin-
nämnden att båda advokaterna 
uteslutits ur Advokatsamfundet. 

Nämnden höll muntlig förhand-
ling i ärendena. Endast en av de 
båda advokaterna valde dock att 
medverka vid förhandlingen. 

Sammanfattningsvis fann 
nämnden att den ena advokaten 
allvarligt har åsidosatt god ad-
vokatsed i två fall som innefattat 
att information som omfattats av 
yppandeförbud och restriktio-
ner har förmedlats till utomstå-
ende. Omständigheterna för var 
och en av överträdelserna har 
varit synnerligen försvårande. 
Härutöver har nämnden funnit 
att advokaten åsidosatt god ad-
vokatsed genom att åta sig upp-
drag för vilka han saknat till-
räcklig erfarenhet, och genom 
sättet han utfört uppdragen.

Den andra advokaten har ock-

så, under synnerligen försvåran-
de omständigheter, allvarligt 
brutit mot god advokatsed ge-
nom att ha förmedlat informa-
tion som omfattats av restrik-
tioner. Advokaten har vidare 
bedömts allvarligt ha åsidosatt 
god advokatsed genom att inte 
ha medverkat vid nämndens 
sammanträde. Omständighe-
terna i fråga om underlåtenhe-
ten att medverka har också varit 
synnerligen försvårande.

Advokaten har härutöver slut-
ligen brutit mot god advokatsed 
genom att på sitt klientmedels-
konto deponera en likvid hän-
förlig till en lägenhetsförsälj-
ning, utan att först ha säkerställt 
att klientens hustrus rätt inte 
äventyrades.

NYHETER

Uteslöts efter läckta uppgifter

Meriter: tillsyn pågår
Advokatsamfundets 
kansli genomför nu en 
tillsyn av de meriter som 

advokater och biträdande jurister 
har registrerat och som gäller 
samfundets uppdragslistor för 
domstolsförordnanden.

Inom ramen för tillsynen av 
meriterna skriver Advokatsam-
fundets registratorsavdelning till 
advokater och biträdande jurister, 
bland annat i fall när det finns 
oklarheter om grunden för meri-
ter som har angivits, och frågar 
efter kompletterande information.

Grundlagskommitténs 
argument håller inte

Advokatsamfundet sä-
ger i sitt remissvar nej 
till förslagen i 2020 års 

grundlagskommittés delbetänkan-
de Föreningsfrihet och terroristor-
ganisationer. Kommittén föreslår 
där en ny regel i regeringsformen 
som ger möjlighet att inskränka 
föreningsfriheten när det gäller 
sammanslutningar som ägnar sig 
åt eller understödjer terrorism.

Enligt Advokatsamfundet ger 
redan dagens straffrättsliga reg-
lering möjlighet att vidta åtgärder 
mot personer som ägnar sig åt 
terroristverksamhet. Sammanfatt-
ningsvis skriver Advokatsamfun-
det att kommitténs argument inte 
uppväger den skada det kan göra 
att inskränka föreningsfriheten.

Visselblåsare 
anmäler Sverige

Forskarna som avslö-
jade en av Sveriges 
största medicinska skan-

daler, den så kallade Macchiarini-
affären, anmäler Sverige till Eu-
ropadomstolen. Enligt forskarna 
stämplades de, efter avslöjandet, 
själva som medskyldiga till forsk-
ningsfusk av Karolinska Institutet, 
utan möjlighet att försvara sig 
mot anklagelserna eller över-
klaga. Händelserna fick allvarliga 
konsekvenser för deras forskar-
karriärer. Forskarna har nu, med 
hjälp av Centrum för rättvisa, an-
mält Sverige till Europadomstolen 
för att de inte har tillförsäkrats 
ett effektivt domstolsskydd mot 
ogrundade repressalier.
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DISCIPLINBESLUT

I februari i år mottog Advokat-
samfundet en uppmärksammad 
disciplinanmälan från Åklagar-
myndigheten. Anmälan riktade sig 
mot två advokater och handlade 
bland annat om att dessa skulle 
ha läckt uppgifter som omfattats 
av restriktioner, till utomstående. 
Påståendena i anmälan baserade 
sig huvudsakligen på vad som 
förekommit i så kallade encrochat-

tar, inhämtade från Frankrike. I 
chattarna förekom kommunikation 
med ett användarkonto som de två 
advokaterna påstods ha delat på. 
Advokaterna skulle i kommunika-
tionen ha kallat sig för ”Kungen” 
respektive ”Prinsen”.

Vid genomgång av chattarna 
hade det framkommit uppgifter 
som enligt anmälarna gav anled-
ning att misstänka att de båda 

advokaterna hade vidarebefordrat 
information som de erhållit under 
tystnadsplikt, till utomstående. Det 
hade också framkommit uppgifter 
som gav anledning att misstänka 
att den ena advokaten vidarebe-
fordrat information som han erhål-
lit vid polisförhör under yppan-
deförbud. I anmälan framställdes 
också ytterligare anmärkningar 
mot advokaterna.

OM FALLEN

Advokatsamfundets disciplinnämnd meddelade under sommaren att de båda advokater som kallats för ”Kungen” och 
”Prinsen” uteslöts ur Advokatsamfundet.
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Rätt att ersätta resa till häktningsförhandling 
på ort där försvararen hade filial
En offentlig försvarare hade 
rätt till ersättning för tidsspil-
lan och utlägg vid sin resa från 
sitt huvudkontor i Umeå till en 
häktningsförhandling i Skellef-
teå tingsrätt, även om hon hade 
ett lokalkontor i Skellefteå. Det 
är innebörden av ett beslut i 
Högsta domstolen.

Advokaten har huvudkontor i 
Umeå och lokalkontor i Skel-
lefteå. Efter att hon har gjort 
en intresseanmälan har Skel-
lefteå tingsrätt tagit upp hen-
ne på tingsrättens förordnan-
delista för offentliga försvarare. 
Tingsrätten förordnade henne 
som offentlig försvarare åt en 
misstänkt i ett brottmål, på be-
gäran av den misstänkte. Vid 
häktningsförhandlingen i Skel-
lefteå häktades den misstänkte 
och placerades på häktet i Umeå.

Advokaten begärde ersättning 
för 4 timmars tidsspillan och ut-
lägg som avsåg resa mellan 
hennes huvudkontor i Umeå 
och Skellefteå tingsrätt i 
samband med häktningsför-
handlingen. Tingsrätten 
minskade ersättningen 
för tidsspillan till ett be-
lopp som motsvarade res-
tiden mellan lokalkonto-
ret och tingsrätten, totalt 
30 minuter. Hovrätten för Övre 
Norrland gjorde samma bedöm-
ning som tingsrätten i frågan om 
ersättning. 

hd konstaterar i sitt beslut att upp-
draget som helhet ska beaktas 
vid bedömningen av vad som är 
skälig ersättning. Förordnande-
listorna syftar till att vara under-
lag för fördelning av uppdrag, 
och att en advokat är upptagen 

på domstolens förordnandelista 
kan inte ges någon betydelse för 

advokatens rätt till ersättning 
för tidsspillan och resor. När 
en advokat bedriver verksam-
het från flera kontor kan det 

kontor som ligger närmast 
den domstol som har för-
ordnat advokaten vara en 
utgångspunkt för vad som 
bör ersättas av allmänna 
medel, enligt HD. Men att 

en resa har påbörjats på en an-
nan plats utesluter inte att resan 
kan ersättas fullt ut. 

HD kommer fram till att upp-
draget som offentlig försvarare 
hade motiverat vissa resor mel-
lan Skellefteå och Umeå, efter-
som den misstänkte var placerad 
på häktet i Umeå. Därför får ad-
vokaten fullt bifall till sin begä-
ran om ersättning för tidsspillan 
och utlägg för resa.

Kriminalvården: Försvarare får ta med datorer
Försvarare och ombud får i 
fortsättningen ta med sig dato-
rer, surfplattor, USB-enheter 
och mobiltelefoner till häkt-
nings- och huvudförhandlingar 
som genomförs i Kriminalvår-
dens lokaler.

Kriminalvården har beslutat att 
ändra sina rutiner efter att det 
har kommit fram att det finns ett 

stort behov för försvarare och 
ombud att ha tillgång till elek-
tronisk utrustning vid förhand-
lingarna med lagrad information 
som är relevant för ärendet.

Tillstånd att ta med utrust-
ningen gäller också för enskilda 
samtal med klienter som genom-
förs i Kriminalvårdens lokaler 
under eller i nära anslutning till 
förhandlingen. Det finns dock 

hårda regler för hur utrustning-
en ska hanteras, och den intagne 
får inte lämnas ensam med ut-
rustningen. 

På säkerhetsenheterna på an-
stalterna Kumla, Hall och Salt-
vik råder totalförbud att föra in 
elektronisk utrustning. Där får 
kriminalvårdschefen besluta om 
en annan plats i anstalten där be-
söket ska ske.

Rekordår för 
M&A i Sverige 

 M&A-affärerna ökade 
kraftigt årets sex första månader 
i Sverige, Norden som helhet lik-
som i EMEA. Det visar advokatby-
rån Baker McKenzies analys av 
M&A-marknaden, enligt ett press-
meddelande. Fortsatt låga räntor 
och god tillgång till kapital har 
drivit ökningen av M&A-affärerna 
i Sverige.

Det totala värdet av genom-
förda förvärv och fusioner under 
första halvåret 2021 i Sverige 
uppgick till 58 miljarder US-dollar, 
en ökning med 54 procent i volym 
och 354 procent i värde, jämfört 
med samma period 2020.
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Högsta
domstolens
beslut den

22 juni 2021
i mål nr 

Ö 4026-20

Nej till hårdare straff 
för hemfridsbrott

Ja till bland annat 
språklig modernisering, 
klargörande av tillämp-

ningsområdet för olaga intrång 
och nya beteckningar för de grova 
svårighetsgraderna av brotten 
hemfridsbrott och olaga intrång. 
Det säger Advokatsamfundet i sitt 
remissvar om promemorian Ett 
modernare straffrättsligt skydd 
mot hemfridsbrott och olaga 
intrång.

Förslagen om skärpta straff-
skalor får dock tummen ner, 
Advokatsamfundet avstyrker 
förslagen.

Advokatdagarna 
– dags att anmäla sig

Advokatdagarna hålls 
den 11–12 november. 
Årets konferens blir 

digital, men samlar som vanligt 
en rad experter som föreläsare. 
Seminarierna spänner över såväl 
affärsjuridik som brottmål och 
humanjuridik. Även advokatetik 
kommer att behandlas ingående. 

Advokatdagarna sänds med den 
nya plattformen Hopin, en teknik 
som strävar efter att återskapa 
känslan och fördelarna med en 
fysisk konferens. Deltagarna kan 
röra sig fritt mellan aktiviteter 
och det går att interagera och 
nätverka med varandra. 

Advokatdagarna motsvarar 12 
utbildningstimmar. Anmälan via 
www.advokatakademien.se.

Kriminalvården har nya rutiner om försvarares hjälpmedel. 
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Föreningen Tvistlösning i Domstol lanseras med paneldebatt
I oktober lanseras Föreningen 
Tvistlösning i Domstol (TiD), 
en förening för jurister som är 
verksamma inom eller intresse-
rade av kommersiella tvistemål 
i svenska domstolar.

TiD vill främja en effektiv och 
rättssäker rättegång i kommer-
siella tvistemål i domstol genom 
att arrangera föreläsningar, se-
minarier och konferenser samt 
verka för en öppen dialog mellan 
processande jurister, domstolar, 
universitet och lagstiftare.

TiD lanseras den 28 oktober i 

Stockholm med en presentation 
av föreningen, som följs av en 
paneldebatt och mingel 
med lättare förtäring.

Tema för paneldebat-
ten är ”Vad har covid-19 
medfört för tvistemåls-
hanteringen i domstol?”. 
I panelen deltar f.d. jus-
titierådet Lars Edlund, 
rådmannen Helga Hull-
mann, advokat Björn 
Tude och lagmannen 
Magnus Widebeck med advo-
kat Fanny Gleiss Wilborg som 
moderator.

– Kommersiella tvistemål, 
som ibland är väldigt omfattan-

de, kan dra stora resur-
ser från såväl parter som 
domstol, säger TiD:s 
ordförande advokat Jo-
hannes Ericson, Setter-
walls, och förklarar:

– Det är av yttersta 
vikt att även denna typ 
av mål, där stora kom-
mersiella värden kan stå 
på spel, hanteras på ett 

så effektivt och kvalitativt sätt 
som möjligt.

TiD:s webbplats: foreningentid.se

Polisens information 
till brottsoffer brister

Polismyndighetens 
arbete med informa-
tion till brottsutsatta 

har flera brister som kan leda 
till att brottsutsatta inte får den 
information som de har rätt 
till. Det fastslår Riksrevisionen, 
som har granskat effektiviteten 
i Polismyndighetens arbete med 
information till brottsutsatta. 
Riksrevisionen efterlyser ett antal 
förbättringsåtgärder, med fokus 
på bättre rutiner och utbildning 
av medarbetare.

Utredning om barn som 
begår brott förlängs

Utredningen om barn 
som misstänks för brott 
har fått förlängd tid och 

utvidgat uppdrag. Utredningen 
ska, förutom det tidigare uppdra-
get, nu även analysera behovet av 
utökade möjligheter att företa be-
slag, husrannsakan och kroppsvi-
sitation mot barn under 15 år samt 
lämna förslag på författningsänd-
ringar eller andra åtgärder för att 
detta ska bli möjligt. FO
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Delphi certifieras 
för bra arbetsmiljö

 Advokatfirman Delphi har 
blivit certifierade som en mycket 
bra arbetsplats enligt Great Place 
to Works internationella standard. 
Det är första gången en advokat-
byrå i Sverige får certifieringen. 
Certifieringen baseras på en om-
fattande undersökning där med-
arbetare får svara på frågor om 
arbetsplatsmiljö och organisa-
tionskultur och är i dag den mest 
använda medarbetarundersök-
ningen i världen. Delphi fick höga 
poäng i undersökningen.

Polissatsning 
ska utvärderas

Brottsförebyggande rå-
det ska på regeringens 
uppdrag följa upp och 

analysera satsningen på 10 000 
fler anställda i Polismyndigheten 
under perioden 2016–2024. Myn-
digheten ska bland annat kart-
lägga hur tillskotten har fördelats 
och använts samt analysera hur 
verksamheten har utvecklats.

ARN inte behörig att pröva 
tvister om advokatverksamhet
Ett dödsbo hade klagomål på 
arbete som hade utförts av bo - 
utredningsmannen, som var 
biträdande jurist på en advokat-
byrå. Men en lucka i regelver-
ket gör att varken Konsument-
tvistnämnden eller Allmänna 
reklamationsnämnden kan 
pröva tvisten.

Boutredningsmannens advo-
katbyrå hänvisade dödsboet till 
Advokatsamfundets konsument-
tvistnämnd. Men konsument-
tvistnämnden tar inte upp kla-
gomål från juridiska personer, 
som dödsbon.

Dödsboet lämnade då in en 
anmälan till Allmänna rekla-
mationsnämnden (ARN). Men 
ARN avvisade anmälan på grun-
den att ARN inte är behörig att 
pröva tvisten. ARN hänvisade i 
stället till Advokatsamfundets 
konsumenttvistnämnd. Enligt 
reglerna i Advokatsamfun-
dets stadgar, som styr kon-
sumenttvistnämndens verk-
samhet, omfattas dock inte 
dödsbon av definitionen 
av konsument.

En av dödsbodelägarna 
anmälde ARN till Justi-
tieombudsmannen (JO). 
I sitt beslut uttalar chefsjusti-

tieombudsmannen att det inte 
finns någon regel som uttryckli-

gen undantar tvister om ad-
vokatverksamhet från ARN:s 
verksamhetsområde. Men så-
dana bestämmelser har fun-

nits i tidigare instruktio-
ner för ARN:s verksamhet.

Enligt chefs-JO är det 
tydligt att lagstiftarens 
avsikt har varit att un-

danta tvister som rör advokat-

verksamhet från ARN:s behörig-
hetsområde. Chefs-JO menar att 
situationen som har uppkommit 
verkar bero på omständigheter 
som lagstiftaren inte har förut-
sett.

med hänvisning till den oklarhet 
som finns i lagstiftningen enligt 
chefs-JO lämnar JO en kopia av 
beslutet till regeringen för kän-
nedom.

JO:s beslut 
den 22 juni 
2021 (dnr 

9136-2019)

En lucka i lagen gör att varken ARN eller Konsumenttvistnämnden kan 
pröva tvister där ett dödsbo är part. JO har nu lämnat sitt beslut vidare till 
regeringen. 

Johannes 
Ericson.



ADVOKATEN NR 6 • 2021 11

NYHETER

Advokatsamfundets styrelse 
antog i början av sommaren ett 
nytt program om rättsstatsfrå-
gor. I programmet presenteras 
samfundets principiella inställ-
ning i ett antal frågor.

Det nya programmet komplette-
rar och uppdaterar Advokatsam-
fundets program om rättssäker-
hetsfrågor från 1988. Avsikten är 
att ställningstagandena i det nya 
programmet ska kunna vara till 
ledning i advokaternas verksam-
het, utgöra utgångspunkter för 
Advokatsamfundets ställnings-
taganden i lagstiftningsären-
den och stimulera advokaterna 
att delta i den rättspolitiska de-
batten.

Programmet redovisar grund-
läggande rättssäkerhetsprinci-
per och framhåller att principer-
na alltid måste upprätthållas och 
värnas. Styrelsen fastslår också 
att oberoende advokater och ett 
oberoende advokatsamfund är 
av avgörande betydelse för den 
demokratiska rättsstaten. Alla 
advokater har, enligt program-
met, ett personligt ansvar för 
att värna rättsstaten och dess 
grundläggande värderingar och 
institutioner.

för att skydda den demokratiska 
rättsstaten anser Advokatsam-
fundet att högre krav bör infö-
ras för ändring av grundlag, så 
att det för beslut i riksdagen om 

grundlagsändring, utöver ett 
mellanliggande val, ska krävas en 
kvalificerad riksdagsmajoritet.

advokatsamfundet konstaterar också 
att det är en brist att den svens-
ka regeringsformen inte har nå-
gon motsvarighet till regleringen 
i Europakonventionen artikel 17, 
om att den som avser att under-
gräva den demokratiska rättssta-
ten inte kan åberopa dess fri- och 
rättigheter för att uppnå sitt mål. 
Därför anser Advokatsamfundet 
att det bör framgå även av reger-
ingsformen att dess fri- och rät-
tigheter inte skyddar odemokra-
tisk verksamhet eller handlingar 
som kränker någons grundlags-
skyddade fri- och rättigheter.

Nytt program om rättsstatsfrågor antaget

Viktigt att domstol bedömer ersättningsanspråk
Förundersökningsledaren ska 
yttra sig till domstolen när 
juridiska biträden begär stora 
ersättningar trots att inget åtal 
väckts. Det föreslås i en pro-
memoria. Advokatsamfundet är 
försiktigt positivt till delar av 
förslagen, men betonar att det 
är domstolen som ytterst måste 
besluta om ersättningen.

I den nu remissbehandlade pro-
memorian föreslås en ny be-
stämmelse som tar sikte på 
mål där rätten förordnat offent-
lig försvarare eller annat rätts-

ligt biträde under förundersök-
ningen, men där åtal sedermera 
inte väcks (förordnandemål). 
Förslaget innebär att det blir 
obligatoriskt för rätten att höra 
undersökningsledaren, om er-
sättningsanspråket överstiger 
en beloppsgräns om 100 000 kr. 

advokatsamfundet skriver i sitt re-
missvar att man ”i huvudsak” 
inte har någon erinran mot för-
slagen, men är tveksamt till att 
förundersökningsledare som 
inte är åklagare ska yttra sig. 
Samfundet betonar också att 

det även i fortsättningen är vik-
tigt att domstolen självständigt 
får göra den slutliga och objekti-
va bedömningen av vad som ut-
gör skälig ersättning för ett visst 
uppdrag.

advokatsamfundet föreslår också 
att åklagaren eller undersök-
ningsledaren hörs om den tid 
som polis och åklagare lagt ner 
på ärendet. Sådana uppgifter 
skulle, enligt remissvaret, ge 
rätten ett ännu bättre underlag 
för att göra en skälighetsbedöm-
ning i ersättningsfrågan.

Advokatsamfundets styrelse har, under coronasäkra former, antagit ett nytt rättsstatsprogram. 

Överfullt i fängelserna
Beläggningen i krimi-
nalvården fortsatte att 
öka under 2020 och var 

i genomsnitt över 100 procent 
både i häkten och på anstalter. 
Pandemin hade stor effekt på 
verksamheten och ledde till fler 
avskildheter och färre permis-
sioner. Det visar den statistik som 
publicerats i ”Kriminalvård och 
statistik” (KOS) för 2020. Den ge-
nomsnittliga beläggningen i häk-
tena nådde under 2020 sin högsta 
nivå sedan 1989.

Höjda skadestånd för 
brottsoffer föreslås

Regeringens utredare 
Mikael Forsgren, chefs-
rådman vid Umeå tings-

rätt, vill se höjda skadestånd till 
brottsoffer. I sitt slutbetänkande 
föreslår Forsgren påtagliga höj-
ningar av skadestånd för kränk-
ningar med anledning av brott. Det 
handlar i många fall om fördubb-
lade ersättningsnivåer, och för 
vissa typer av brott, bland annat 
våld i nära relation, sexualbrott 
mot barn och rån, ännu större höj-
ningar. Utredningen föreslår också 
att det införs en särskild anhörig - 
ersättning som ska betalas till 
nära anhöriga till personer som 
dödats genom vissa allvarliga 
brott, exempelvis mord. Vidare fö-
reslås att det ska bli lättare att ut-
mäta medel hos gärningspersoner 
för att betala brottsskadestånd.

SOU 2021:64 Ersättning 
till brottsoffer
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JO-kritik mot 
presskonferens

I sin granskning av en 
chefsåklagares redo-
visning av beslutet att 

lägga ned förundersökningen om 
mordet på statsminister Olof Pal-
me vid en pressträff den 10 juni 
2020 är justitieombudsmannen 
Per Lennerbrant mycket kritisk 
till hur åklagaren presenterade 
beslutet vid presskonferensen.

JO Per Lennerbrant anser att 
åklagarens presentation fram-
ställde en namngiven person som 
skyldig till mordet på Olof Palme 
och att det utgjorde en kränkning 
av oskuldspresumtionen.

JO:s beslut (dnr 6673-2020)
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”Man ska inte göra karriär – man ska göra karaktär”
Utveckla din egen advokatka-
raktär i stället för din karriär. 
Det rådet fick de över 200 
sommarnotarier som deltog vid 
årets föreläsningar på Advokat-
samfundet den 22–23 juni.

Programmet tog upp advokat-
yrket som framtidsjobb. Ett ämne 
som diskuterades var advokat-
rollen och goda råd på vägen då 
man är ung jurist eller nybliven 
advokat. Deltog i samtalet, som 
leddes av Mia Edwall Insulander, 
gjorde advokaterna Per Magnus-
son och Madeleine Varnäs samt 
juristen Marcus Seger.

– Jag hade en vän som sa till 
mig att man inte ska göra karri-
är – man ska göra karaktär. Och 
det får man verkligen göra som 
advokat. Man kan utveckla och 
jobba på den rollen man är som 
advokat och det är inte en fast 
roll. Det är väldigt kul, sa Ma-
deleine Varnäs.

Frihet, kreativitet och till-
fredsställelse var ord som åter-
kom när advokatyrket diskute-
rades.

– När jag var lite yngre då var 
det en äldre kollega som sa till 
mig att advokater, det är de fria 
viddernas kvinnor och män. Och 
jag tycker att det ligger mycket 
i det. Man jobbar i och för sig 
på en advokatbyrå med klienter 
och måste naturligtvis hålla sig 
till det som ska göras, men det 
finns samtidigt en frihet och au-
tonomi i det man gör. Det finns 
betydande möjligheter att påver-
ka sitt arbete, sa Per Magnusson 
och tillade:

– Det är tillfredsställande och 
kreativt. Det handlar inte bara 
om, och kanske inte ens uteslu-
tande, att läsa lagparagrafer – 
det handlar till stor del om att 
vara problemlösare.

marcus seger sammanfattade sina 
första år på advokatbyrå:

– Jag tror att de första åren är 
väldigt karaktärsdanande, och 
man ska tänka på att både hålla 
på sin integritet och våga visa 
framfötterna. Det gäller att man 
redan från början börjar definie-
ra vem man kommer att bli som 

advokat. Det är klart att det är 
väldigt mycket att tänka på, men 
det är en väldigt rolig och inten-
siv resa under de första åren.

advokatsamfundets generalsekre-
terare Mia Edwall Insulander är 
den som har tagit initiativ till fö-
reläsningarna.

– Vi vill uppmuntra unga juris-
ter att söka sig till advokatyrket 
och förhoppningsvis arbeta kvar 
på advokatbyrå. Framför allt gäl-
ler det att fundera på hur man är 
som person och välja yrke uti-
från det som passar en bäst. Det 
finns en väldig frihet och krea-
tivitet i advokatyrket och det är 
enormt utvecklande att arbeta 
som rådgivare till klienter, säger 
Mia Edwall Insulander.

– Det är viktigt att sommarno-
tarierna inför sitt arbete på byrå 
får en grundläggande kunskap 
om advokatetiken och advoka-
tens viktiga funktion i rättssam-
hället, säger Hannes Grufman, 
jurist på Advokatsamfundet och 
en av föreläsarna.

Karin Flygare

Marcus Seger, Madeleine Varnäs och Per Magnusson samtalade om advokatrollen med Advokatsamfundets general-
sekreterare Mia Edwall Insulander vid årets föreläsningar för sommarnotarier.

IMY fick rätt om 
ansiktsigenkänning

Integritetsskyddsmyn-
digheten, IMY, har tidi-
gare utfärdat sanktions-

avgift mot en gymnasieskola som 
på prov använt ansiktsigenkän-
ning för närvarokontroll. Beslutet 
överklagades till kammarrätten 
som dock gick på IMY:s linje.

Rätten konstaterade att gymna-
sienämnden har rätt att kontrol-
lera elevernas närvaro, men inte 
med användning av biometriska 
uppgifter. FO
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Datalagring: regeringen 
vill se effektivare regler

Regeringen tillsätter 
en utredning som ska 
se över reglerna för 

datalagring i brottsbekämpande 
syfte. I uppdraget ingår också 
att titta på vissa frågor som har 
anknytning till brottsbekämpande 
myndigheters faktiska möjligheter 
att verkställa beslut om tillgång 
till elektronisk information, så 
kallad exekutiv jurisdiktion. Upp-
draget ska redovisas senast den 
6 februari 2023.

Kriminalvården: 712 
nya platser på gång 

Kriminalvården utökar 
anstalts- och häktes-
platserna med totalt 712 

nya platser i tillfälliga byggnader. 
Samtliga beräknas vara i drift 
nästa år. Sedan tidigare finns eller 
produceras redan tillfälliga bygg-
nader på fem öppna anstalter.

”Mängdrabatt” 
ska utredas

En särskild utredare ska 
på regeringens uppdrag 
se över den så kallade 

mängdrabatten för personer som 
döms för flera brott. Syftet är, 
enligt regeringen, att säkerställa 
att straffet står i proportion till 
brottslighetens allvar även för 
den som begår flera brott. Utre-
daren ska lämna fullständiga för-
fattningsförslag. Utredningen är 
en del av regeringens arbete mot 
mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget ska redovisas se-
nast den 20 januari 2023.

FÖRELÄSNINGAR FÖR SOMMARNOTARIER

Den första föreläsnings-
serien för sommarnotarier 
hölls sommaren 2020, då 
för en begränsad skara 
advokatbyråer. I år har 
samtliga advokatbyråer 
som varit intresserade 
kunnat erbjuda sina som-
marpraktikanter möjlighet 
att delta i Advokatsamfun-
dets föreläsningar. 

Totalt var strax över 200 
anmälda till föreläsningar-
na. Föreläsningarna hölls 
vid två tillfällen digitalt och 
syftet var att ge sommar-
praktikanterna en inblick 
i rollen som advokat. På 
programmet stod också 
en föreläsning om etiken, 
advokat yrkets kärnvärden 
och hur man blir advokat.

Föreläsningarna fick 
goda omdömen av delta-
garna i den utvärdering 
som gjordes.

OM FÖRELÄSNINGARNA



LEX247 är ett modernt molnbaserat advokatsystem 
som hjälper advokatbyråer implementera digitala 

processer och bli mer effektiva och produktiva.

Med den senaste tekniken och LEX247s användarvänliga gränssnitt spar ni tid 
i era administrativa sysslor och effektiviserar det värdeskapande arbetet

Läs mer och skapa din 14 dagars kostnadsfria provperiod idag på:

Lexnordics.com
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Advokatbyråer engagerar 
sig för klimatmålen
En koalition av ledande globala 
advokatbyråer har lanserat Net 
Zero Lawyers Alliance (NZLA) 
som ”officiell pådrivare” i FN-
kampanjen Race to zero.

Race to Zero är en global kam-
panj inom ramen för FN:s kli-
matkonvention (UNFCCC) med 
syftet att mobilisera företag, in-
vesterare, regioner och städer i 
arbetet för att uppnå klimatmå-
len. 

Deltagande advokatbyråer 
från hela världen arbetar genom 
NZLA för att bidra till de globala 
utsläppsmålen genom egna åta-
ganden, kapacitetsbyggande och 
anpassning av befintlig interna-
tionell rätt.

Net Zero Lawyers Alliance 
lanserades under London Cli-
mate Action Week i månadsskif-
tet juni–juli, där en stor del av 
programmet fokuserade 
på juridikens roll i kli-
matomställningen.

Flera stora advokatby-
råer ingår i NZLA. Byrå-
er som har kontor i Sve-
rige är DLA Piper och 
Baker McKenzie, och 
NZLA får stöd av eng-
elska advokatsamfundet 
Law Society of England 
and Wales.

i sverige representeras NZLA av 
Climate Change Counsel (CCC). 
CCC etablerades tidigare i år 

och arbetar med juridiken som 
pådrivare i klimatarbetet. CCC:s 
grundare är tre tidigare jurist-
medarbetare vid Stockholms 
Handelskammares skiljedoms-

institut (SCC): Annette 
Magnusson, tidigare ge-
neralsekreterare för SCC 
under elva år och nu vd 
för CCC, Anja Ipp, ord-
förande för CCC, samt 
Andrina Kjellgren – alla 
med erfarenhet från sto-
ra affärsjuridiska advo-
katbyråer.

– Juridiken spelar en 
viktig roll i omställningen till 
nollutsläpp. De strukturomvand-
lingar vi står inför kommer att 
behöva säkras av juridiken och 
kräva insatser från jurister i glo-

bala samarbeten. Vårt uppdrag 
är att bistå i den processen, säger 
Anja Ipp i ett pressmeddelande.

ccc uppmanar nordiska advokatby-
råer att ansluta sig till NZLA och 
genomför under hösten en serie 
webbseminarier om hur advoka-
ter kan medverka till en klimat-
centrerad ekonomisk omställ-
ning. CCC arbetar också för att 
införa modellklausuler för koldi-
oxidbudgetar i kontrakt för alla 
produkter.

Inom Net Zero Lawyers Alli-
ance arbetar CCC med flera pro-
jekt, bland annat en studie om 
i vilken grad skiljedomar enligt 
energistadgefördraget (ECT) bi-
drar till övergången till förnybar 
energi.

Nordiska advokatbyråer i klimatarbetet
Också i de nordiska grannlän-
derna tar advokatbranschen 
steg i riktning mot grön om-
ställning.

Norska advokatbyrån Codex är 
enligt FN:s klimatkonventions-
initiativ Climate Neutral Now 
världens första klimatneutrala 
advokatfirma. Codex begränsar 

bilresorna i tjänsten, söker ersät-
ta flygresor med digitala möten 
och har stränga regler om käll-
sortering. På byrån Glittertind i 
Oslo reser advokaterna kollek-
tivt eller tar elcykel när de ska 
ut på uppdrag.

Finlands Advokatförbund har 
certifierats för Världsnaturfon-
dens märkning ”Green Office”. 

Advokatförbundet siktar på att 
minska pappersanvändning, el-
förbrukning och resande.

I Danmark är Kammer-
advokaten/Advokatfirmaet Paul 
Schmith den första advokatby-
rån i landet som har lagt fram 
en klimatårsredovisning.

Källor: advokatbladet.no; 
advokaatti.fi

UNFCCC:s sekretariat i Haus Carstanjen i Bonn.

Fängelset krävde att 
advokaten tog av behån

Irländska fängelser 
får inte kräva att besö-
kare tar av sig under-

kläderna. Det förklarar Irlands 
kriminalvårdsmyndighet i ett ut-
talande, sedan en kvinnlig advo-
kat lämnade in ett klagomål över 
att hon tvingades ta av sig sin 
behå för att få träffa sin klient i 
Cloverhillfängelset i Dublin. Plag-
get utlöste en sensor i fängelsets 
säkerhetskontroll. Tidningen Irish 
Examiner har rapporterat att det 
är vanligt att personalen i Irlands 
fängelser undersöker kvinnliga 
besökares underkläder.

Källa: The Irish Times
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Minoritetsadvokater 
hindras av fördomar

Advokater som tillhör 
minoriteter upplever 
rasism och fördomar 

som stora hinder i karriären. Det 
visar en rapport om effekterna 
av covid-19 på advokater från 
underrepresenterade grupper i 
USA och Storbritannien. Studien 
gjordes av undersökningsföreta-
get Thomson Reuter tillsammans 
med stiftelsen Association of 
Corporate Counsel Foundation 
och föreningen Association for 
Law Firm Diversity Professionals. 
I undersökningen deltog 406 ad-
vokater.

Källa: The Law Society Gazette

”Låt Storbritannien 
komma med i Lugano”

Familjerättsadvokater 
i 22 europeiska länder 
stöder Storbritanniens 

ansökan om att få återansluta sig 
till Luganokonventionen efter 
EU-utträdet. Konventionen regle-
rar erkännande och verkställig-
het av civilrättsliga domar mellan 
EU-länderna och Schweiz, Norge 
och Island. EU-kommissionen har 
förklarat att den inte vill låta 
Storbritannien ansluta. De euro-
peiska familjerättsadvokaterna 
förutser en rad problem när 
Luganokonventionen inte längre 
gäller för Storbritannien, bland 
annat med underhållsbetalningar 
till barn.

Källa: The Law Society Gazette

Annette 
Magnusson.
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Polen har underrättat EU om att 
landet ska stänga disciplinkam-
maren i Polens högsta domstol. 
Enligt EU-domstolen strider 
kammaren mot EU-rätten.

Disciplinkammaren kan bland 
annat upphäva åtalsimmunite-
ten för HD-domare.

EU är mycket kritiskt mot sys-
temet, och EU-kommissionen 
har väckt talan mot Polen i EU-
domstolen med krav på att reg-
lerna ska upphävas eftersom de 
undergräver domstolarnas obe-
roende.

EU-domstolen fastslog i en 
dom i stor kammare den 15 juli 
att den polska disciplinkamma-
ren inte är oberoende och opar-
tisk och därmed strider mot EU-
rätten.

Den sista dagen för Polen att 
meddela EU-kommissionen hur 

landet ska hantera EU-domsto-
lens avgörande var den 16 augus-
ti. Den 17 augusti meddelade den 
polska regeringen att den före-
gående dag hade sänt en under-
rättelse till kommissionen om att 
disciplinkammaren ska avskaffas.

men regeringen hävdar fortsatt att 
den behöver ha sätt att straffa 
domare som bryter mot lagen 
eller missbrukar sin ställning 
och förklarade att den avser att 
fortsätta med reformerna av det 
polska rättsväsendet. Avskaffan-
det av disciplinkammaren är en 
del av bredare rättsliga reformer 
som ska genomföras de kom-
mande månaderna, enligt reger-
ingen. Flera av de tidigare åtgär-
der som det konservativa partiet 
Lag och rättvisa har genomfört 
inom rättssystemet, sedan par-
tiet fick regeringsmakten 2015, 

har orsakat kraftig kritik och 
varningar för sanktioner från EU. 
EU menar att åtgärderna kränker 
rättsstatens principer, bland an-
nat principen om domstolarnas 
oberoende.

Den polska regeringen insis-
terar på att polsk lag går före 
EU-lag.

Tidigare i år uttalade Jarosław 
Kaczyński, ledare för Lag och 
rättvisa, att disciplinkammaren 
i högsta domstolen skulle änd-
ras från sin nuvarande form, och 
att konflikten med EU därmed 
skulle upphöra. Men han sa ock-
så att disciplinkammaren inte 
skulle sluta vara verksam, utan 
få en annan utformning. Enligt 
Kaczyńskis tidigare uttalanden 
skulle ett första förslag om änd-
ringar i de rättsliga reformerna 
läggas fram i september.

Källor: The Guardian; Reuters

Polen avskaffar HD:s disciplinkammare

Ny norsk advokatlag: Advokatforeningen är nöjd med förslaget
Den 11 juni lade den norska 
regeringen fram sin kraftigt 
försenade proposition om ny 
advokatlag.

Förslaget innebär stora föränd-
ringar bland annat i tillsynen 
över advokaterna, och advo-
katernas rådgivningsmonopol 
upphävs (se Advokaten 4 2021). 
Norska Advokatforeningen är 
mycket nöjd med flera viktiga 
punkter i lagförslaget. Advo-
katforeningens ordförande Jon 
Wessel-Aas nämner särskilt att 
Advokatforeningens synpunkter 

har beaktats genom 
att regler som säker-
ställer advokaternas 
oberoende införs – 
bland annat att advo-
katernas tystnadsplikt 
fastställs i lag – och 
att de stränga ägar-
skapsreglerna för ad-
vokatverksamhet och 
om advokaternas roll 
i rättegångar bibehålls.

men advokatforeningen är kritisk 
till delar av propositionen. Re-
geringen föreslår att norska ad-

vokaters rätt att age-
ra fastighetsmäklare 
upphävs, en åtgärd 
som Advokatforening-
en kallar advokatfient-
lig. Advokatforening-
en varnar för att det 
innebär höjda priser 
för konsumenter och 
problem med att få 
komplicerade mäklar-
uppdrag lösta. Advo-
kater i Sverige får se-

dan 1995 förmedla fastigheter 
bara i samband med ett annat 
advokatuppdrag.

Polens högsta domstols byggnad i Warszawa.
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Pandemin blev en 
ursäkt för förtryck

Covid-19-pandemin har 
blottat en systematisk 
ojämlikhet över hela 

världen, där etniska minoriteter, 
hälso- och sjukvårdsarbetare och 
kvinnor drabbats värst. Det kon-
staterar Amnesty International i 
sin årsrapport för 2020. 

I rapporten beskrivs hur de 
som redan är mest marginali-
serade, bland dem kvinnor och 
människor på flykt, har fått bära 
den största bördan när det gäller 
pandemin. Ledare runt om i värl-
den har dessutom använt covid-19 
som en ursäkt för ökat förtryck.

Reform av advokattillsyn 
förbereds i Finland

Den oberoende tillsyns-
enheten vid Finlands Ad-
vokatförbund har börjat 

arbeta med att identifiera behovet 
av lagändringar som kan få Advo-
katförbundets tillsynsnämnd och 
Tillsynsenheten att fungera mer 
effektivt. Det berättar Kaisa Mart-
tinen, som är ny tillförordnad chef 
för Tillsynsenheten, i en intervju 
i Advokatförbundets tidskrift 
Advokaatti. Kaisa Marttinen vill 
också skapa större förståelse för 
Tillsynsnämndens och Tillsyns-
enhetens arbete bland Finlands 
advokater.

Kamerunsk advokat 
greps under uppdrag 

Människorättsadvo-
katen Amungwa Tanyi 
 Nicodemus greps den 

31 maj på de militära polis- 
styrkornas, gendarmeriets,  
anläggning i Kameruns huvud-
stad Yaoundé när han biträdde 
en klient. Enligt Amungwas  
advokater protesterade han 
mot att Kameruns straffprocess- 
lag hade överträtts i klientens 
fall. Då beslagtog en gendarm 
Amungwas telefon och hittade 
foton som dokumenterade 
påstådda militära övergrepp. 
Amungwa fördes till ett militärt 
häkte där han ännu hålls frihets-
berövad. Människorättsorgani-
sationen Human Rights Watch 
kräver att Amungwa omedelbart 
friges.

Norska Advokat-
foreningens 
ord förande Jon 
Wessel-Aas.
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Advokatsamfundets nya ordförande Eva-Maj Mühlenbock 
har alltid strävat efter att vara en del av något större. 
Den viktigaste uppgiften för samfundet i dag är att värna 
advokatkårens oberoende, anser Mühlenbock, som 
varnar för populistiska röster.
TEXT: TOM KNUTSON

Eva-Maj Mühlenbock 
tar över
ordförandeskapet 
i Advokatsamfundet

ADVOKATSAMFUNDETS NYA ORDFÖRANDE

REPORTAGE
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Eva-Maj Mühlenbock 
tar över
ordförandeskapet 
i Advokatsamfundet
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V i träffas i Advokatsamfundets stora 
styrelserum på Djurgården i Stock-
holm en solig dag strax före midsom-

mar. Det är varmt. Eva-Maj Mühlenbock har 
just avslutat en arbetslunch med samfundets 
generalsekreterare. Mühlenbock ger ett av-
spänt och harmoniskt intryck.

Grattis till ordförandeskapet! Vad kände och 
tänkte du när du valts till ordförande vid Ad-
vokatsamfundets fullmäktigemöte?

– Jag är stolt, glad och tacksam. Det var 
känslor jag blev uppfylld av. Det är ett myck-
et fint uppdrag kåren har gett mig, ett förtro-
ende, svarar hon och berättar att frågan som 
framstår som viktigast att ta itu 
med som nyvald ordförande är 
att värna advokatkårens obero-
ende. Och det tillsammans med 
styrelsen, generalsekreteraren 
och den nye vice ordföranden 
Petter Hetta.

– De populistiska påhopp 
som nu sker mot rättssamhäl-
let i stort och i synnerhet mot 
 advokatkåren är av en magnitud 
vi nog aldrig tidigare upplevt. 
När även riksdagsledamöter 
och respekterade journalis-
ter faller dit är det allvar. Alla   
ledamöter måste tillsammans 
stå upp för den frågan eftersom 
den är så viktig, säger hon be-
stämt.

Enligt Eva-Maj Mühlenbock finns det oli-
ka bidragande orsaker till de återkommande 
påhoppen på advokatkåren och Advokatsam-
fundet. En bakomliggande orsak handlar om 
den allvarliga gängkriminaliteten och den 
ökande ungdomsbrottsligheten som har 
överrumplat många.

– Vi borde ha förstått och sett sedan länge 
vad som höll på att hända. Men nu helt plöts-
ligt är det så tydligt. Då är det lätt att vän-
da sig mot snabba och enkla svar på kom-
plexa frågor. Ett enkelt svar är till exempel 
att skärpa straffen för olika brott, sannolikt 
för att framstå som handlingskraftig och för 

att locka nya väljare, säger Mühlenbock och 
tillägger att till bilden hör även att det har 
varit djupt olyckligt med de ledamöter som 
har uppfört sig på ett olämpligt sätt. Före 
intervjun uteslöts en advokat av disciplin-
nämnden. Efter intervjun uteslöts ytterliga-
re tre, varav en efter beslut av Högsta dom-
stolen i juli.

– Det har väckt känslor. Och det har 
blivit nästan legitimt med populistiska 
påhopp på advokater och advokatkåren.  
Vi måste se upp, och värna oberoendet, sä-
ger hon och tillägger att advokatetiken, som  
intimt hör samman med oberoendet, också 
är en central fråga i styrelsens arbete fram-

över.

LÅNGVARIGT ENGAGEMANG
Eva-Maj Mühlenbock har länge 
varit aktiv i Advokatsamfundet. 
Hon har tidigare varit ledamot 
av disciplinnämnden, och har 
varit styrelseledamot i huvud-
styrelsen i många år. 2017 valdes 
hon till vice ordförande tillsam-
mans med Christer Danielsson, 
som då valdes till ordförande. 
Åren har varit mycket givande.

– Vi har en fantastisk styrelse 
och Christer, som är en mycket 
skicklig och kunnig advokat, var 
en fantastisk ordförande. Dess-
utom är han väldigt klok. Vad 

Christer gjorde var ju att öppna upp styrelse-
rummet. Vilket var mycket bra. Vi har också 
haft roligt tillsammans, det är viktigt för ett 
fungerande samarbete.

Vad har ditt samfundsengagemang gett dig?
– Dels känslan av att få bidra till någonting 

större och även känslan av att jag gör något 
som är bra för kåren. Jag har alltid varit en-
gagerad. Också på byrån där jag har haft oli-
ka ledningsroller. Och inte minst har arbetet 
gjort att jag fått lära känna fantastiska kolle-
gor ute i landet. Insikten vilka bra människor 
som är advokater har gjort engagemanget i 
samfundet än mer givande.

JÄMSTÄLLDHET 
Enligt Mühlenbock återstår mycket arbete 
att göra för en ökad jämställdhet inom ad-
vokatkåren. Hon berättar att andelen kvinn-
liga ledamöter i dag är 34 procent. Året innan 
var siffran 33.

– Sakta men säkert ökar antalet. Men det 
går alldeles för långsamt, säger Mühlenbock, 
som konstaterar att bland de biträdande ju-
risterna är en majoritet kvinnor. Och så har 
det varit i mer än tio år. Men det ger inte 
utslag bland ledamöterna, och särskilt inte 
bland delägarna på större affärsjuridiska ad-
vokatbyråer.

– Vi vet att vi tappar våra seniora kvin-
nor. Det måste vi, och framför allt byråerna, 
arbeta med. Det är en överlevnadsfråga, 
säger Eva-Maj Mühlenbock, som anser att 
det finns olika förklaringar till den långsam-

» 

”JAG ÄR STOLT, 
GLAD OCH 

TACKSAM. DET 
VAR KÄNSLOR 
JAG BLEV UPP-
FYLLD AV. DET 

ÄR ETT MYCKET 
FINT UPPDRAG 

KÅREN HAR 
GETT MIG, ETT 
FÖRTROENDE.”

Familj: Maken Gunnar, ekonom, två vuxna söner.
Förebild: Min mamma är nog min allra främsta fö-
rebild. Hon var fantastisk på många sätt. Hon gav 
aldrig upp, och hjälpte alltid andra när hon kunde.
Bor: Stockholm.
Favoritplats: Fårö, där har familjen ett som-
marhus.

Favoritapp: Alla nyhetsappar.
Kör: VW Golf.
Hobby: Läsa och teaterbesök.
Hemlig talang: Den har jag inte upptäckt ännu!
Läser just nu: Tills alla dör av Diamant Salihu.
Lyssnar helst på: En ganska bred och blandad 
repertoar.

PERSONLIGT: EVA-MAJ MÜHLENBOCK 

Eva-Maj Mühlenbock med Advokatsamfundets 
byggnad i bakgrunden i juni 2021.
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ma förändringstakten. Det handlar om man-
liga strukturer och till viss del om en sun-
kig kultur.

Fast bilden är inte utan ljuspunkter. Alla 
kvinnor på framskjutna ledarpositioner 
inom advokatkåren kan fungera som före-
bilder.

– Det märker jag, inte minst i samband 
med valet till Advokatsamfundets fullmäk-
tige nyligen har jag fått många mejl, framför 
allt från unga kvinnor. Jag gissar inte, utan 
jag vet, att det är viktigt med förebilder, sä-
ger Mühlenbock och poängterar att Advo-
katsamfundet och alla byråer med självakt-
ning arbetar med de här frågorna intensivt. 

– Vi hjälper varandra med att dela med 
oss av goda exempel och vad som inte är 
acceptabelt. Där tror jag att samfundet har 
en viktig roll som kunskapsförmedlare av 

erfarenheter och vad som fungerar bra och 
mindre bra.

#MEDVILKENRÄTT
Juristkvinnornas upprop, som döptes till 
#medvilkenrätt, var liksom alla övriga upp-
rop under det gemensamma namnet #me-
too, enligt Mühlenbock, nästan som en tsu-
namivåg.

– Det var oerhört berörande att läsa alla de 
berättelser olika kvinnor delade med sig av. 
Jag känner mig glad över det arbete vi från 
samfundets sida gjorde då, även om det na-
turligtvis är mycket som återstår, säger Müh-
lenbock och tillägger att samfundet agerade 
tidigt och har vidtagit en rad olika åtgärder, 
bland annat undersökningar om sexuella tra-
kasserier och kränkande särbehandling, till-
satt en arbetsgrupp och en referensgrupp, 

avgett ett vägledande uttalande samt lanse-
rat kurser i genus och jämställdhet.

– Jag skulle vilja tro att tystnadskulturen 
nu är bruten. Men jag är inte säker på att så 
är fallet. Den kan säkert finnas kvar på sina 
håll. Men jag tror att om vi hela tiden fort-
sätter att prata om det här och markerar mot 
dåliga skämt och/eller jargong, då kommer 
det på sikt, jag måste tro det, att betyda att 
tystnadskulturen för alltid är borta. Då har 
vi kommit en bra bit på väg.

Eva-Maj Mühlenbock berättar att hon 
visserligen kände till att det förekom dåli-
ga skämt och svårigheter att säga ifrån före 
metoo-rörelsen.

– Men de här beskrivningarna, som var 
allting från regelrätta övergrepp till syste-
matisk diskriminering, hade jag inte kunnat 
föreställa mig. Jag som är en stolt advokat » 

REPORTAGE
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och har arbetat i många år, för mig var det 
också en stor sorg. Tack och lov så finns det 
väldigt många goda krafter ute på våra by-
råer. Så det skapades en energi att tillsam-
mans med dem arbeta med de här frågorna.

Advokatsamfundet har flera viktiga frågor 
att arbeta med de kommande åren, konstate-
rar Mühlenbock. Jämställdhet, timkostnads-
normen, stress bland unga, mångfald och att 
många väljer bort advokatbyrån för andra 
arbetsgivare.

– Jag skulle vilja ta #medvil-
kenrätt ett steg vidare till att 
handla om arbetsmiljöfrågor på 
advokatbyråer, som också är en 
generationsfråga. Vi måste sä-
kerställa att våra unga har det 
bra på våra byråer. Både män 
och kvinnor. Att man inte arbe-
tar alltför mycket, och framför 
allt inte hela tiden. Vi måste se 
till att advokatyrket är ett håll-
bart yrke, så att det blir attrak-
tivt för de unga. Om inte advokatbyråerna 
kan behålla talangerna är det allvarligt, säger 
Eva-Maj Mühlenbock.

UPPVÄXTEN
Eva-Maj Mühlenbock är uppvuxen med två 
bröder. Hon var mellanbarn och hon tror att 
det har präglat henne till viss del.

– När jag var liten spelade flickor inte fot-
boll. När vi skulle spela fotboll och delade 
lag fick jag vara med när det inte var jämnt. 
När det sedan kom en kille så fick jag höra: 
”Stick, stick!” Då gällde det att inte höra det 
så att man fick vara med så länge som möj-
ligt. Jag tror att det har präglat mitt rättvise-
patos. Det ska vara rättvist. Och sedan är jag 
som mellansyskon van att medla.

Som ung ville Eva-Maj Mühlenbock arbeta 
som barnläkare. Hon ville ut och se världen 
och göra skillnad.

– Jag längtade efter någonting större!
Hennes pappa var rektor och mamman 

lärare. Eva-Maj Mühlenbock har en stark 
koppling till västkusten. Pappan var från 
Halland och mamman från Bohuslän. Som 
barn bodde Eva-Maj och hennes familj varje 
sommar utanför Tylösand i Halland.

– Västkusten är jag väldigt förtjust i.
Eva-Maj Mühlenbock har ett stort sam-

hällsintresse som hon tror grundades i hen-
nes barndomshem där man läste och disku-
terade en hel del.

– Mycket politik. Faktiskt utan att jag nå-
gon gång fick veta vilket parti pappa och 

mamma röstade på. Däremot kunde de dis-
kutera sakfrågor intensivt.

Före det sista året på gymnasiet fick Eva-
Maj Mühlenbock ett stipendium och stude-
rade ett år i Seattle, på USA:s nordvästkust. 
Pappan i värdfamiljen var advokat och ar-
betade mycket åt FN. Och Eva-Maj Mühlen-
bock fick vid några tillfällen följa med ho-
nom på resor i tjänsten till New York, vilket 
var fascinerande upplevelser.

– Jag ville väldigt gärna arbeta 
med internationella frågor. Och 
då finns det ingen bättre utbild-
ning än juridik.

Efter examen återvände 
 Mühlenbock till Seattle och ar-
betade ett år på advokatbyrå. 
Tanken var då att hon skulle 
vara kvar. Hon hade redan ett så 
kallat green card. Fast då över-
talade Eva-Maj Mühlenbocks 
pappa henne att hon skulle kom-
ma hem och sitta ting. Mühlen-

bock kom att sitta ting på Södra Roslags 
tingsrätt. Hon hade då blivit mycket intres-
serad av tvister, och just på Södra Roslags 
fanns det mycket sådana mål.  Under den här 
tiden träffade hon sin blivande make Gunnar, 
eller ”Gurra” som hon kallar ho-
nom. Då bestämde sig Eva-Maj 
Mühlenbock för att ta ett år i 
taget. Efter tingstjänstgöringen 
började hon på Tisell & Co Ad-
vokatfirma. Sedan blev hon kvar.

Fortfarande är Seattle en vik-
tig plats för Eva-Maj Mühlen-
bock, och hon har många vän-
ner där.

– Seattle är min absoluta fa-
voritstad efter Stockholm. Det 
är en fantastisk stad. Den är 
så vacker, och på många sätt 
icke amerikansk, säger Eva-Maj 
Mühlenbock och berättar att det 
är en stad som alltid har mått 
bra. Man har den stora hamnen, Boeing och 
Microsofts huvudkontor. Det är en stad som 
pyr av aktiviteter och framtidstro.

DEN ÄDLASTE KONSTEN
Eva-Maj Mühlenbock arbetar främst med 
offentlig upphandling, EU-rätt och konkur-
rensrätt samt tvistlösning. Hon började ti-
digt med tvistlösning.

– Att vara sakförare är advokatyrkets äd-
laste konst. Jag är väldigt road av det och 
tycker att det är spännande och roligt.

Av tidsskäl processar Eva-Maj Mühlen-
bock numera nästan enbart i mål om upp-
handling.

Mühlenbock konstaterar att det finns en 
koppling mellan hennes samhällsintresse 
och upphandlingsfrågor. Är det något som 
offentlig upphandling handlar om så är det 
att det offentliga ser till att anskaffa varor 
och tjänster i enlighet med lag och de EU-
rättsliga principerna.

– Det är väldigt tilltalande att arbeta med 
om du är samhällsintresserad. Inte minst nu 
under pandemin med regioner som har haft 
brist på skyddsutrustning, säger hon och till-
lägger spontant:

– Fast det allra roligaste jag vet, det är en 
avtalstvist. Men av tidsskäl blir det nästan 
bara inom upphandling.

Vad är det bästa med att vara advokat?
– Allting! Men det som sammanfattar är 

möjligheten att bidra. Att genom min kun-
skap kunna hjälpa mina klienter. Det är oer-
hört tillfredsställande. Jag kan inte tänka mig 
ett mer givande yrke.

ATT BIDRA OCH GÖRA NYTTA
Eva-Maj Mühlenbock återkommer i samta-

let flera gånger till hur viktigt 
det är att bidra och vara en del 
av något större. När hon beskri-
ver sig själv säger hon att hon 
är en energisk, omtänksam och 
glad person.

Vad gör dig mest arg?
– Orättvisor och maktfull-

komlighet.

Vad gör dig mest glad?
– Motsatsen. Generositet, att 

dela med sig, att vilja hjälpa nå-
gon. Att vara en god ledare och 
se till att få med alla på tåget. 
Det är väldigt tillfredsställande 

att tillsammans i team lösa svåra och kom-
plexa frågor.

Finns det en röd tråd genom ditt liv och yrkes-
gärning?

Efter en lång tystnad svarar Eva-Maj Müh-
lenbock:

– Jo, men det gör det nog. Det är väl en 
vilja att engagera sig i uppdrag som innebär 
en möjlighet att göra nytta. Gärna att det kan 
bidra till nytta för fler än den enskilde klien-
ten. Sådana uppdrag är oerhört givande. ¶

”VI MÅSTE 
SÄKERSTÄLLA 

ATT VÅRA UNGA 
HAR DET BRA PÅ 
VÅRA BYRÅER. 

BÅDE MÄN 
OCH KVINNOR.”

”ATT GENOM 
MIN KUNSKAP 
KUNNA HJÄLPA 
MINA KLIENTER. 
DET ÄR OERHÖRT 

TILLFREDS- 
STÄLLANDE. JAG 
KAN INTE TÄNKA 

MIG ETT MER 
GIVANDE YRKE.”

» 

Eva-Maj Mühlenbock har ett stort samhällsintresse. Hon tror att det grundades 
i hennes barndomshem där man läste och diskuterade en hel del.
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I jakten på nyheter
springer      journalister i flock

journalister ser sig gärna som individualister som inte räds 
att gå sin egen väg. Men i upphetsade nyhetslägen blir vi 
som alla andra, och kan börja springa i flock.

Ett exempel är rapporteringen om förnedringsrånen, 
som dominerade nyheterna och den politiska debatten 
innan pandemin stal allt syre. Utlösande var flera fall av 
mycket hänsynslösa och brutala rån bland ungdomar där 
gärningsmännen kissat på sina offer och tvingat dem att 
kyssa deras skor. Politiker var snabba att positionera sig 
och exempelvis Ebba Busch (KD) kallade det ”en alar-
merande utveckling” och anklagade statsminister Stefan 
Löfven för passivitet.

Jag blev naturligtvis lika upprörd över brutaliteten 
som alla andra, men noterade att det var samma fall som 
återkom i artikel efter artikel. Begrepp blandades ihop 
så att BRÅ:s generella statistik, som visade att antalet 
anmälda personrån ökat, togs som intäkt för att allt fler 
utsattes för en grymhet som stack ut. I övrigt saknades 
källhänvisningar och de journalister och andra yrkes-
grupper som kommenterade förnedringsvågen hänvisa-
de till de numera välkända fallen – eller till varandra.

När Sveriges Radio bjöd in gäster för att diskutera ök-
ningen konstaterades inledningsvis att det inte fanns 
statistiska belägg, men lät inte det hindra den inslagna 
vägen.

om förnedringsrånen var en ökande epidemi borde det ge av-
tryck i rättsväsendet så jag vände mig till Göteborg där 
allting hade startat. Där satt en grupp unga män häktade 
för en lång rånserie och Expressen/GT kallade dem För-
nedringsligan. Här måste det ju finnas fler fall, men åkla-
garens svar förvånade mig. 

”De hade begått många personrån men det var just fal-
let NN (ett brottsoffers namn) som innehöll förnedring. 
Det är fruktansvärt när det väl händer, men jag har inte 
sett att antalet förnedringsfall har ökat eller att det är en 
trend som man nu läser om. Det blir lite sensation i det 
här och det är synd att sprida rädsla i onödan.”

Jag dubbelkollade med Göteborgspolisens rångrupp, 
och frågade om de sett fler förnedringsfall. 

”Nej. Det var ärendet med NN som florerat i medier-

na. Resten var vanliga personrån, vilket så klart är krän-
kande i sig. Men inte den form av förnedring som alla 
pratar om.”

Innan vi lade på fick jag ett medskick:
”Fan vad bra att du kollar fakta!”

men det var lättare sagt än gjort. Varken BRÅ, Polismyn-
digheten eller domstolarna särredovisar brott som har 
inslag av förnedring. Statistiken bygger på brottsko-
der som i sin tur bygger på lagstiftningen och där anges 
brotten som ”rån” eller ”grovt rån”.

Därför gjorde jag en egen kartläggning bland ung-
domsutredare och områdespoliser i alla Sveriges sju po-
lisregioner, samt pratade med åklagare och kriminologer. 
Kartläggningen visade att förnedringsrånen varken hade 
ökat eller minskat. Det rörde sig om enstaka gärnings-
män och när de greps upphörde det.

Jag gick också tillbaka i tidningsarkiven för att kolla 
om förnedringsrån verkligen var ett nytt fenomen. En ar-
tikel i Svenska Dagbladet var talande:

”Det handlar nästan bara om pojkar som rånar andra 
pojkar. Som stjäl deras mobiler, klockor, kläder. Många 
är rädda för hämnd, många vågar inte gå till skolan efter-
åt, en del berättar inte ens för sina föräldrar. De känner 
sig så kraftigt förnedrade.” Artikeln publicerade 1999. 

det var svårt att hitta en robust och pålitlig metod för att 
mäta förnedringsfallen. Då lämnades fältet fritt för käns-

GÄSTKRÖNIKA

ÅSA ERLANDSSON
Åsa Erlandsson, journalist på Da-
gens Nyheter och författare, är 
årets mottagare av Advokatsam-
fundets journalistpris. Just nu är 
Erlandsson tjänstledig för att skri-
va boken om terroristattentatet 
på Drottninggatan.

Den största skräcken hos oss reportrar är att missa något. Just därför kan det viktiga gå förlorat.
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lan av att allt bara blir värre, påeldat av en begriplig vre-
de över vilka grymheter människor kan utsätta varandra 
för. Det skapade en ekokammare där ökningen blev en 
sanning. 

Numera har alla stora nyhetsredaktioner skärmar på 
väggen med statistik som visar vad läsarna intresserar 
sig för. Det kan vara ett vettigt verktyg men när intres-
set kring ett ämne blåser upp och både läsare och chefer 
vill ha mer, gäller det att orka stå rak. 

   ***

ett annat exempel är reaktionerna på förra årets kanske mest 
hjärtskärande reportage, det om flickan som kallades 
Lilla hjärtat. Esmeralda, 3 år, dog efter att ha flyttats från 
sitt familjehem till sina biologiska föräldrar, något DN 
skildrade i en angelägen artikelserie. 

Men snart kom kraven på åtgärder, och i dess köl-
vatten flockjournalistik. 

I DN hävdade flickans socialsekreterare att det med 
dagens lagstiftning inte fanns några åtgärder som hade 
kunnat rädda henne. Även regeringsföreträdare, oppo-
sitionsledare, jurister och kriminologer intervjuades i 
flera olika medier på samma tema. 

”Ska det här fullständigt förfärliga dödsfallet leda till 
någonting gott i framtiden så måste vi se det som en 
otroligt stark signal om att vi måste ändra lagstiftning-
en”, sade Ulf Kristersson (M).

Kanske var han inte inläst på lagen. Kanske var det 
just signaler han ville sända – för faktum är att flickans 
liv hade kunnat räddas med befintlig lagstiftning.

när jag gick igenom esmeraldas akt hos socialtjänsten visade 
det sig att två kraftfulla verktyg aldrig användes: flytt-
ningsförbud och begäran av vårdnadsöverflytt. Det för-
sta är en akut åtgärd som socialnämnden kan ansöka om 
även efter att kammarrätten beslutat att barnet ska åter-
föras till sina biologiska föräldrar. Det andra är en ansö-
kan till tingsrätten om att familjehemmet ska bli vård-
nadshavare ifall barnet, som i Esmeraldas fall, har sin 
känslomässiga trygghet där. Efter tre år är socialnämn-

den skyldig att överväga en vårdnadsöverflytt, men ing-
et hindrar att det görs tidigare.

Dessutom kunde jag visa att socialtjänsten valde att 
inte använda något juridiskt ombud när fallet avgjor-
des i domstol, utan lät socionomer stå ensamma mot två 
advokater: De biologiska föräldrarnas och flickans egen 
advokat som på sluttampen ändrade inställning och drev 
att hon skulle flytta hem.

den här gången fick jag stå på mig för att få min granskning 
publicerad eftersom min nyhetschef, i likhet med alla 
andra, utgick från att det måste vara fel på lagen. Det 
finns säkert anledning att se över den men när Inspek-
tionen för vård och omsorg kort därpå granskade kom-
munens handläggning av flickan, kallades den ett kapi-
talt misslyckande. IVO slog inte ner på lagen, utan på 
kompetensbristen. 

”Det här är en viktig signal till alla landets kommuner 
att använda de verktyg som finns för att ta tillvara varje 
barns bästa”, sade IVO:s generaldirektör Sofia Wall-
ström.

Nu undersöker åklagare om kommunen agerat brotts-
ligt. 

   ***

jag vet själv hur frestande det är att springa med flocken. 
Där är det tryggt och ofarligt och fullt av uppmuntran. 
2014 gjorde jag ett temanummer om stamceller och träf-
fade världsledande forskare på Karolinska som försök-
te övertala mig att intervjua deras gästprofessor. Hans 
forskning var experimentell, jag tveksam, men till slut 
gick jag med på att åtminstone hälsa på honom. Vi pro-
menerade till hans rum men blev stående utanför, som 
en liten flock. Rummet var låst, professorn inte där. Kan-
ske blev det min räddning – hans namn var Paolo Mac-
chiarini.

Åsa Erlandsson
Journalist på Dagens Nyheter, 

årets mottagare av Advokatsamfundets journalistpris

I jakten på nyheter
springer      journalister i flock
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Mot nya,
flexiblare 

tider
Jobba hemifrån en eller ett par dagar i veckan, 
resa mindre och ha fler digitala möten och ut-

bildningar. Det är några av nyheterna när advo-
katbyråerna öppnar upp igen i höst efter pan-

demin. Men det finns risker med allt för mycket 
hemarbete, menar en expert. Och kontoret som 
mötesplats är fortsatt centralt för att slå vakt om 

byråernas företagskulturer. 
TEXT: HANS HELLBERG

FOKUS: ADVOKATBYRÅERNA EFTER COVID
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oronapandemin innebar 
stora förändringar i arbets-
livet, på många sätt. Hos 
advokatbyråerna, som tra-
ditionellt fäst stor vikt vid 
närvaro på kontoret, var 
osäkerheten inledningsvis 
stor. Skulle det fungera att 
träffa klienter och medar-
betare digitalt i stället för i 
verkliga livet?  Räckte tek-
niken till för de behov som 
fanns?  

Advokaten har talat med 
tre affärsjuridiska advokatby-

råer om det omvälvande coronaåret och vad det fört 
med sig inför framtiden. Det visar sig att det mesta 
fungerat oväntat bra. Pandemin och den påtvingade 
omställningen tycks dessutom ha medfört en ny syn 
på både kontoret och på hemarbete. 

De tre byråerna – Foyen, Mannheimer Swartling och 
Baker McKenzie – har alla klarat pan-
demins utmaningar hyfsat väl. Ekono-
miskt har det i vissa fall varit till och 
med bättre än normalt och klienter-
na har varit förstående. Men många 
av framför allt de yngre medarbetar-
na har lidit av att inte kunna vara på 
kontoret och träffa kolleger och klien-
ter. Samtliga byråer har haft begrän-
sad närvaro på kontoret sedan förra 
vårvintern.

Maria Wallenborg Ekdahl är vd för 
Foyen Advokatfirma:

– Vi har sedan  mars 2020 begränsat 
vår närvaro på kontoret ganska kraf-
tigt och varit noga med smittspårning 
om någon blivit sjuk. När vi stängde 
ner kontoret såg vi till att alla medarbetare fick bland 
annat tangentbord och skärm till hemmakontoret för 
att underlätta arbete i hemmet. När det lättade upp 
förra sommaren införde vi en form av växelsystem och 
var glest bemannade men sedan i höstas stängde vi 
ner helt och hållet igen. Så ser det i princip ut fortfa-
rande, säger hon.

FUNGERAT BRA I STORT
Rent arbetsmässigt anser Maria Wallenborg Ekdahl att 
det fungerat bra, under rådande omständigheter. 

– Vi fick ju kasta oss in i digitaliseringen mycket snab-
bare än vi tänkt och flyttade oss tio år framåt på bara 
några månader. På nåt sätt har det ändå gått bra. Det 
svåraste har varit att handleda våra biträdande jurister 
digitalt, det blir inte samma sak som när man kan ha 
den nära dagliga kontakten på kontoret. Vi har ganska 
många nyanställda så det har varit en utmaning både 
för dem och oss. Svårigheten att delegera till de yngre 

juristerna har dessutom inneburit att delägarna och de 
seniora juristerna har fått mer att göra. 

– Dessutom har det varit svårt att genomföra utveck-
lingssamtal och samtal där man ska diskutera känsli-
gare ämnen, då man behöver sitta ner tillsammans i ett 
rum. En del av dessa samtal har vi genomfört utomhus 
på promenad. Det har fungerat bra om än varit lite tids-
ödande. En del sådana samtal har vi tvingats skjuta på 
mer än vi önskat, säger Maria.

FLER TVISTLÖSNINGAR
Ärendetillströmningen till byrån har varit i princip 
opåverkad men andelen tvistlösningar har ökat, vil-
ket är vanligt i kristider. Byrån hanterar många tvister 
inom entreprenadärenden.

– De flesta klientmöten går att hålla digitalt men där-
emot har vi gjort en del vittnesförhör i tvistemålen på 
kontoret under coronasäkrade omständigheter, berät-
tar Maria.

Foyen har en ganska omfattande utbildningsverksam-
het och där lärde man sig att snabbt ställa om till digi-

tala utbildningar med hjälp av Zoom.
– Det visade sig gå bättre än för-

väntat. Tidigare hade vi bara plats för 
30 deltagare och nu kan vi ha upp till 
200 och har i dagsläget tre–fyra gång-
er fler deltagare på våra kurser. Vi 
kommer att fortsätta hålla våra kor-
tare kurser och frukostseminarier di-
gitalt men göra heldagsutbildningar 
på plats igen när det är möjligt.

LÄRDOMAR UNDER PANDEMIN
Så vad har man då lärt sig under pan-
demin?

– Vårt arbetssätt har förenklats 
med digitaliseringen. Många har job-
bat hemifrån och jag tror många upp-

skattar att det har blivit enklare att få ihop familjelogis-
tiken. Men vi har också lärt oss att kontoret är väldigt 
viktigt, att många saknar den sociala interaktionen, att 
bolla en fråga med en kollega, den sociala interaktio-
nen i korridoren och äta lunch tillsammans. Jag tror att 
många vill komma tillbaka till kontoret men ändå ha 
en möjlighet att jobba hemifrån.

Hur byråns medarbetare ska jobba i höst när samhäl-
let förhoppningsvis öppnar upp igen är inte bestämt 
ännu.

– Men vi kommer troligen inte att kunna ta steget 
tillbaka och ha våra medarbetare på kontoret fem da-
gar i veckan. Men att medarbetarna är på kontoret när 
det verkligen behövs för att sköta arbetet på bästa sätt 
är självklart.

– Vi vill ju undvika de störningar och brister som vi 
upplevt under pandemin, som svårigheterna med hand-
ledning, att delegera arbete och genomföra känsliga 
samtal. Då krävs det att vi är på kontoret.
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”Vi kommer troligen 
inte att kunna ta steget 

tillbaka och ha 
våra medarbetare 

på kontoret fem 
dagar i veckan.” 
maria wallenborg ekdahl
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FORTSÄTTA DIGITALISERINGEN
Maria Wallenborg Ekdahl räknar också med att det blir 
färre resor i tjänsten framöver.

– Vi kommer inte att resa flera timmar för en timmes 
möte i Norrland. Det ligger även i klientens intresse. 
Vi har tidigare rest ganska mycket mellan våra kontor i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun, och det kom-
mer vi att återuppta. Det är viktigt när vi ska hålla ihop 
en verksamhet med 100 medarbetare.

Foyen har nyligen flyttat till nya lokaler i Stockholm 
och haft möjlighet att inreda det på ett sätt som ska 
möta nya behov. Alla har fortfarande egna kontors-
rum men kontoret har också många sociala ytor, olika 
typer av arbetsställen och gott om mötesrum för att 
uppmuntra till relationsbyggande och inte bara arbete.

– Om vi ska titta på vad som varit positivt med pan-
demin så är det digitaliseringen. Vi har fått en skjuts 
och det ska vi fortsätta med. Medelålders advokater är 
kanske inte helt förändringsbenägna. Nu när de tving-
ats in i fållan gäller det att fortsätta i samma anda så 
att vi småningom även har fullt ut digitala akter, säger 
Maria Wallenborg Ekdahl.

ALDRIG HELT STÄNGT
På Mannheimer Swartling har man i princip jobbat 
hem ifrån sedan 15 mars 2020 och gör så fortfarande, 
berättar byråns managing partner Jan Dernestam.

– Strax efter sommaren 2020 gick vi tillbaka på 
50 procent under en kort period, men sedan drog vi 
ned igen. Kontoret har aldrig varit helt stängt så de som 
haft affärskritiska möten har kunnat vara där, men det 
har varit väldigt tomt. Från början tillät vi bara affärs-
kritiska möten men i takt med att pandemin dragit ut 

på tiden har vi på grund av hänsyn till våra medarbe-
tares välbefinnande och mentala hälsa tillåtit fler att 
komma in till kontoren då många upplevt det ganska 
påfrestande att arbeta hemma under lång tid. Vi har 
inte haft någon smittspridning på något av våra kon-
tor under den här tiden. Eftersom nästan alla medar-
betare har egna rum är våra kontor mycket säkra men 
det är framför allt transporterna till och från kontoret 
vi velat undvika, säger Jan Dernestam.

FINANSIELLT BRA ÅR
Finansiellt var 2020 ett av Mannheimer Swartlings bäs-
ta år hittills och stora delar av arbetet har kunnat skötas 
på distans även om affärsutveckling och innovationer 
har fått stå lite på vänt. Den största utmaningen har 
varit att hålla alla medarbetare vid gott mod.

– I takt med att pandemin drog ut på tiden är det 
många som mått dåligt av att sitta hemma. Våra med-
arbetare är ju väldigt drivna och ambitiösa personer  
och då ökar förstås risken för ohälsa när det inte finns 
någon ledare i närheten som kan fånga upp signaler 
när någon mår dåligt. 

– Arbetet blir ju väldigt kliniskt när allt försvinner 
som gör jobbet på en advokatbyrå roligt –  resor, kon-
ferenser, spännande möten, luncher, fredagsöl och trev-
liga, spännande kolleger – och så sitter man bara och 
jobbar. Det blir väldigt slitsamt, särskilt om du är en 
driven person som jobbar väldigt hårt men inte får 
den sociala input du är van vid, säger Jan Dernestam.

MER LYHÖRD MED DIGITALT LEDARSKAP
Det har ställt nya krav på byråns delägare och övriga 
chefer. I ett digitalt ledarskap behöver du vara betyd-

29

– Pandemin har ju 
gett digitaliseringen 
en skjuts och det ska 
vi ta vara på. Medel-
ålders advokater 
är kanske inte helt 
förändringsbenägna. 
Nu när de tvingats 
in i fållan gäller 
det att fortsätta i 
samma anda så att vi 
småningom även har 
fullt ut digitala akter, 
säger Maria Wallen-
borg Ekdahl.
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ligt mer lyhörd. Det har byrån jobbat mycket med, men 
också sett till att ses regelbundet. 

– Vi har haft promenadgrupper, picknickar och för-
sökt ses utomhus så ofta det går. Vi har också sett till 
att alla delägare regelbundet ringt upp medarbetarna 
eller ännu hellre tagit en promenad tillsammans, för 
att diskutera hur man mår. Medarbetarna är förstås det 
viktigaste vi har. I en redan pressande miljö har det bli-
vit ännu mer krävande för många. Nyckeln som ledare 
har varit att vara så närvarande som möjligt trots att 
man inte kunnat ses.

– De svar som kommit fram i våra medarbetarunder-
sökningar är typiskt sett att byrån har gjort allt vad vi 
kunnat i den rådande situationen men att det ändå har 
varit en väldigt jobbig tillvaro. 

STÖRSTA VINSTERNA
Den snabba digitala utvecklingen och synen på hem-
arbete ser Jan Dernestam som de stora vinsterna från 
pandemin.

– Tack vare vårt eget digitala innovationslabb var vi 
redan långt framme men nu fick vi alla även lära oss 
att använda verktygen. Vi har dessutom alltid varit en 
flexibel arbetsplats där medarbetarna haft möjlighet att 
jobba hemma. Men pandemin har medfört att attityden 
till hemarbete förändrats, det finns en ökad medveten-
het om att vissa arbetsuppgifter är mer lämpade att ut-
föra hemma än på kontoret. Det blir också enklare att 
kunna gå tidigare för att hämta barn och jobba vidare på 
kvällen. Eller komma senare för att undvika rusnings-
trafik. Men kontoret kommer alltid att vara grunden för 
vår verksamhet, vi jobbar så mycket i team. Vi behö-
ver träffas, om inte annat för att bygga 
vår företagskultur, sammanhållning-
en och omsorgen om varandra.

ÖKAT HEMARBETE I HÖST
När Mannheimer Swartling öppnar 
upp sina kontor igen i september räk-
nar Jan Dernestam med att flera av 
medarbetarna kommer att jobba mer 
hemifrån än före pandemin.

– Vi vill inte detaljstyra eller ha fyr-
kantiga regler som gäller alla. Det vik-
tiga är att vi jobbar mer effektivt och 
att varje individ hittar sin modell för 
att få ihop livspusslet på bästa sätt. 
Alla kommer nog att jobba hemma 
en eller ett par dagar per vecka men 
tyngdpunkten måste fortfarande vara 
på kontoret för att vi fullt ut ska kun-
na dra maximal nytta av vår kollegiala och kollektiva fö-
retagskultur samt leva upp till kraven från våra klienter.

HYBRIDARBETETS UTMANING
Jan Dernestam varnar också för risken att ökat distans-
arbete kan bli en ny kvinnofälla.

– Vi måste säkerställa att det inte blir så att kvinn-
liga medarbetare gör en uppgörelse med sin manli-
ga partner att jobba mer hemma för att kunna hämta 
barn, och helt plötsligt är kvinnor mindre närvarande 

på kontoret och halkar efter i  kar-
riärmöjligheter.

Han tror inte på pratet om konto-
rets framtida död, men däremot att 
kontoret kan få en annan funktion.

– Vi kommer inte att minska ner 
våra kontorsytor men kanske ska-
pa fler mötesrum som klarar av 
hybridmöten. Utmaningen som vi 
kommer tillbaka till är hybridar-
betet, när halva gänget är på kon-
toret och andra halvan på distans. 
Det är sådana video- eller telefon-
konferenser som är svårast att få till 
rent tekniskt, säger Jan Dernestam.

MEDVETET VAL INTE STÄNGA
Anders Fast är managing partner på 
Baker McKenzies Nordenkontor i 

Stockholm. Byrån finns i 45 länder runt om i världen 
och har fått hantera pandemin olika beroende på hur 
den slagit just där. Byråns Londonkontor har till exem-
pel varit helt stängt över ett år medan kontoren i Asien 
stängde ned snabbt men öppnade upp tidigt.

– I Stockholm gjorde vi tidigt ett medvetet val att 

”Vi vill inte detaljstyra 
eller ha fyrkantiga regler 

som gäller alla. Det vik-
tiga är att vi jobbar mer 

effektivt och att varje 
individ hittar sin modell 
för att få ihop livspusslet 

på bästa sätt.” 
jan dernestam

–  Alla kommer nog 
att jobba hemma 
en eller ett par da-
gar per vecka men 
tyngdpunkten måste 
fortfarande vara på 
kontoret för att vi 
fullt ut ska kunna dra 
maximal nytta av vår 
företagskultur och 
leva upp till kraven 
från våra klienter, 
säger Jan Dernestam, 
managing partner 
på Mannheimer 
Swartling.
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inte stänga kontoret helt men drog ned bemanningen 
på plats. Vi hade redan före pandemin en policy som 
tillät våra medarbetare att jobba hemifrån eller komma 
senare och gå tidigare om man behövde det. 

– Många medarbetare ville ha kon-
toret som en fast punkt och vi ville 
möjliggöra för dem som är ensamstå-
ende eller trångbodda att jobba från 
kontoret. De flesta har egna rum så 
det har funnits möjlighet att vara på 
kontoret utan att behöva socialisera 
i stora sammanhang, och fortfarande 
kunna följa myndigheters riktlinjer, 
säger Anders Fast.

INGEN SMITTSPRIDNING
Byrån har haft en policy att de medar-
betare som velat komma in till konto-
ret, och deras närstående, måste vara 
friska minst 48 timmar innan. Och 
tydliga regler kring hur man anmä-
ler sig, spritning och städning av kon-
toret. Man har inte haft någon smitt-
spridning på kontoret.

Baker McKenzie har som flera andra storbyråer haft 
mer än någonsin att göra.

– Transaktionsverksamheten har gått upp något 
enormt och det har förvånansvärt nog fungerat att ha 
känsliga förhandlingar och genomföra stora transak-

tioner utan att träffas, vilket förvånade oss något. Att 
sälja eller köpa en stor verksamhet är ju mycket en 
förtroendefråga där man gärna vill titta folk i ögonen.

Den största utmaningen under pandemin har enligt 
Anders Fast varit att bibehålla byråkulturen och säker-
ställa välmåendet hos medarbetarna när till exempel 
sociala aktiviteter måste ställas in.

– Vi har haft videomöten med alla på hela konto-
ret varje måndag för att informera om vad som är på 
gång. Det gjorde vi inte tidigare. Dessutom har varje 
team haft dagliga avstämningar med sina medarbeta-
re. När du träffas fysiskt ser du ju hur människor mår 
men digitalt är det mycket svårare att säkerställa att 
människor mår bra.

HITTA INDIVIDUELLA LÖSNINGAR
När kontorets 110 medarbetare förhoppningsvis är till-
baka i september ser Anders Fast en rad förändringar 
jämfört med före pandemin.

– Vi har haft ett flexibelt arbetssätt redan innan och 
jag tror att det kommer att bli ännu mer så. Men vi be-
höver en nystart när vi får tillbaka all personal till kon-
toret. Det är viktigt att få ihop alla och känna en samhö-
righet, att alla känner att kontoret är viktigt. Men sedan 
kommer vi att fortsätta ha ett flexibelt arbetssätt. Jag 
vill inte sätta någon gräns, vi har trots allt en verksam-
het där alla har ett ansvar att bidra på bästa sätt. Det 
handlar om att hitta individuella lösningar men konto-
ret kommer att fortsätta att vara en viktig mötesplats.

– Särskilt viktigt är det att vissa personalkategorier 
som yngre biträdande jurister är på kontoret eftersom 
de behöver vägledning, utbildning och utveckling som 

är svårare i en helt digital miljö. Och 
att de känner att de är en del av kul-
turen och miljön. Det är ett av skä-
len till att vi inte går över till ett helt 
flexibelt arbetssätt.

RENA SKRIVBORD
Nytt blir också ett minskat onödigt 
resande, där möten lika gärna kan 
ske digitalt.

– Men vi kommer att träffas när vi 
anser att vi behöver göra det, till ex-
empel att vi partners runt om i värl-
den behöver ses för att hålla ihop vår 
kultur.

Byrån har senaste året också passat 
på att göra om på kontoret.

– Vi har växt mycket och i stället 
för att utöka lokalytorna har vi byggt 

om en del för att underlätta för ett flexibelt arbetssätt, 
med fler små öppna landskap där alla kan vara på kon-
toret och ändå ha en arbetsplats. Och när jag inte är 
på kontoret ska någon annan kunna ta mitt rum i an-
språk. Därför måste alla lämna ett rent skrivbord efter 
sig, säger Anders Fast. ¶

”Vi behöver en nystart 
när vi får tillbaka all 

personal till kontoret. 
Det är viktigt att få 

ihop alla och känna 
en samhörighet, att 

alla känner att kontoret 
är viktigt.” 

anders fast

Plus och minus 
med nya 
hybridarbetet 
– vänd!

– Vi kommer att minska på onödigt resande men fortsätta att 
träffas när det behövs, säger Anders Fast, managing partner 
på Baker McKenzies Nordenkontor. Till exempel behöver vi 
partners runt om i världen ses för att hålla ihop vår kultur.
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Den största positiva förändringen av 
arbetslivet för jurister i modern tid. Samti-
digt vet vi inte vad det ökade hybridarbetet 

innebär för advokatbyråerna på sikt. Det 
säger arbetspsykologen Jens Näsström.

FOKUS: ADVOKATBYRÅERNA EFTER COVID

 Tillsammans med kollegan Ma-
lin Nyman driver han ett tre-
årigt forskningsprojekt om 

hybridarbete, alltså hur advokatbran-
schen påverkas av att fler växlar kon-
torsarbete med arbete hemifrån.

Hittills har man samlat in enkäter 
från över 1 500 advokater på 14 byrå-
er i Sverige, Finland, Norge och Dan-
mark. Och det följs upp regelbundet.

– Mycket av det vi går igenom just 
nu händer bara en gång men betyder 
också att varje fas erbjuder ett unikt 
tillfälle att hämta in data och utvärde-
ra. Vad händer till exempel när halva 
styrkan jobbar på distans, eller om 
alla plötsligt vill jobba hemifrån, frå-
gar sig Jens Näsström.

BÄTTRE ÄN BEFARAT
Resultaten hittills visar att de fles-
ta byråer klarat den påtvingade om-
ställningen under pandemin bättre än befarat och att 
 merparten av medarbetarna uppskattat den nya frihe-
ten.

– De individuella bakgrundsfaktorerna spelar stor 
roll. Yngre jurister som bor ensamma och lite trångt 
har påverkats negativt och har gärna velat komma in 
till kontoret. Medan en tydlig majoritet av de tillfrå-
gade vill kunna fortsätta att jobba på distans, det gäller 
även delägarna, säger Jens Näsström.

Studien visar också att en del byråer ser det som 

självklart med hybridarbete medan andra siktar på att 
gå tillbaka helt och hållet.

– En del mindre byråer, upp till 30 jurister, säger att 
de vill jobba traditionellt och värna om kulturen. Jag 
tror att det går lättare när man är en liten byrå. Däre-
mot riskerar dessa att få det svårare att rekrytera med 
den inställningen. Å andra sidan har de inte så många 
rekryteringar per år.

BÄTTRE BALANS
Den stora fördelen som det ökade 
distansarbetet redan bidragit till är 
att medarbetarna fått lättare att upp-
rätthålla balans arbete/fritid och att 
utmattningssymtom minskade kraf-
tigt initialt. 

– Under det gångna året har anta-
let arbetstimmar successivt ökat för 
många, och en del ligger nog nu på 
all time high avseende arbetsbörda.  
När man bor och arbetar på samma 
ställe, och inte får omväxlingen och 
stimulansen som kontoret och kol-
legorna ger så kan det sammantaget 
blir väldigt tufft för vissa. Det är ett 
av många exempel på hur skiftande 
och svårförutsägbar utvecklingen är, 
säger Jens Näsström. 

Ökad flexibilitet ligger annars högt 
upp på önskelistan hos unga jurister 
som ska in på en byrå och oroar sig 
hur de ska få ihop livspusslet, säger 

Jens Näsström.
Den största nackdelen är att det är mycket svårare 

att organisera och leda grupper när en del är på plats 
och andra deltar digitalt. 

– Framför allt gäller det ett coachande ledarskap som 
är mest effektivt. Det kräver också ett intresse för ledar-
skap, kompetens och läggning som inte är given för alla 
juridiska ledare, säger Jens Näsström. En annan stor 
utmaning är hur man ska kunna upprätthålla en stark 
organisationskultur när inte alla är på plats alla dagar. 

Plus och minus med
nya hybridarbetet

Pandemin har inneburit den största positiva förändringen 
av arbetslivet för jurister i modern tid. Samtidigt vet vi inte 

vad det ökade hybridarbetet innebär för advokatbyråerna 
på sikt, säger arbetspsykologen Jens Näsström.

”Yngre jurister som 
bor ensamma och lite 
trångt har påverkats 

negativt och har gärna 
velat komma in till 
kontoret. Medan en 

tydlig majoritet av de 
tillfrågade vill kunna 
fortsätta att jobba på 

distans, det gäller 
även delägarna.” 

jens näsström
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ORÄTTVIST OCH KVINNOFÄLLA
Andra risker är att de personer som är mer på kontoret 
gynnas på bekostnad av dem som arbetar mer hemifrån 
och att hemarbetet kan bli en kvinnofälla.

– Forskning visar vidare att de som arbetar hem-
ifrån får hälften så många befordringar eftersom de 
har mycket mindre facetime med arbetsledare. Det 
innebär en ökad risk för snedrekrytering av nya del-
ägare, särskilt om kvinnor jobbar mer på distans för 
att få ihop livspusslet.

Ingen annan bransch lägger så mycket pengar på sitt 
kontor som advokater. Kontoret är en viktig del i byrå-
kulturen. Byråns lokaler och storlek lär också påverkas. 

– Ska man ha roterande platser om folk jobbar hemma 
två dar i veckan? Ska funktionen vara annorlunda? Om 
man kommer in till kontoret ett par dar i veckan så kom-

mer fokus att ligga på sociala möten och samarbeten. Ad-
vokatbyråer kommer att se annorlunda ut om ett par år.

UTMANINGAR OAVSETT VÄG
Och oavsett vilken väg som väljs blir det utmaningar 
att hantera, spår Jens Näsström.

– De som väljer att alla ska gå tillbaka till kontoret 
får problem med rekrytering och sitter kvar med pro-
blemet balans arbete/fritid.

För dem som går in i hybrid uppstår utmaningarna i 
att ledarskapet måste uppdateras. Självledarskap måste 
läras ut till de yngre, hur ha möten, delegera arbets-
uppgifter och sånt.

Dessutom behöver tekniska lösningar utvecklas och 
det behöver uppstå normer för när man träffas fysiskt 
eller online och när det är okej med hybrid möten. ¶

Så vill folk 
arbeta 
i framtiden 
– vänd!
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Framtidens kontor blir mer av en 
mötesplats där människor träffas för 

att vara kreativa och utbyta idéer. 
Det tror Malin Engelbrecht, projektchef 

för strategiska initiativ på fastighetsbolaget 
Castellum som bland annat äger ett antal 

coworkingkontor.
FOKUS: ADVOKATBYRÅERNA EFTER COVID

 R edan före pandemin var vårt arbetssätt på väg 
att förändras i takt med att tekniken utvecklades 
och nya generationer kom in på arbetsmarkna-

den. Det handlar om mer flexibla lösningar och tjänster 
som skapar en attraktiv arbetsplats. I samband med pan-
demin har utvecklingen gått enormt snabbt framåt och 
vi har visat det vi pratat om i många år,  att det verkligen 
fungerar att jobba på distans, säger Malin Engelbrecht.

Castellum har nyligen undersökt drivkrafter och vär-
deringar bland Sveriges arbetsföra befolkning och hur 
detta kommer att påverka förväntningarna på arbetsgi-
vare inom en snar framtid. Drygt 2 000 personer del-
tog i undersökningen.

– Nio av tio svarande anser att kollegerna är det vik-
tigaste för att en arbetsplats ska vara attraktiv. Under-
sökningen visar också att det främst är de yngre med-
arbetarna som längtar tillbaka till arbetsplatsen, säger 
Malin Engelbrecht.

UPPSKATTAR FLEXIBILITET
De flesta uppskattar också flexibilitet och förväntar 
sig att i framtiden kunna varva hemarbete och jobb på 
kontoret. 54 procent vill kunna växla hemarbete med 
jobb på kontoret.

– Det påverkar förstås arbetsplatsens utformning, hur 
stora lokaler som behövs och vilken funktion kontoret 
ska fylla. Arbetsplatsen blir mer av en mötesplats där 
vi kan träffas, vara kreativa och jobba med utvecklings-
frågor tillsammans – sådant som är svårt med video-
möten. Därför behöver arbetsplatsen vara anpassad för 
det. Men arbetsplatsen behöver också svara upp mot 
behoven att kunna arbeta effektivt utan att bli distra-
herad.

Undersökningen visar också att det kan finnas ett in-
tresse av att kunna arbeta från flera olika arbetsplatser.

– Allt fler uppskattar att inte behöva lägga mycket 
tid på att pendla. Stora företag som har ett stort kontor 
kan ha mindre arbetshubbar närmare medarbetarnas 
bostad. Flera konsultbyråer har det tänket och börjar 
efterfråga hubbar. Coworking kan svara upp mot beho-
vet och då blir det också lättare att skala upp och ner 
antalet arbetsplatser, säger Malin Engelbrecht.

TRYGGHETEN GÖR COMEBACK
Castellums undersökning om framtidens arbetsliv visar 
också att tryggheten gör comeback och att gig-ekono-
min går tillbaka i pandemins fotspår.

– Allt fler vill stanna längre hos sin nuvarande arbets-
givare, 58 procent vill jobba tre år eller längre hos sam-
ma arbetsgivare jämfört med 36 procent före pandemin.

Hälsoaspekter och kringtjänster som underlättar 
livspusslet står också högt upp på agendan. Castellum 
har på fem platser i landet utvecklat utomhuskontor, 
det vill säga uterum som är fullt utrustade med till ex-
empel el och wifi för att kunna arbeta ifrån.

– Bra luftkvalitet och god ljud- och ljusmiljö blir allt 
viktigare liksom tillgång till servicetjänster som gym, 
lunch med mera. Sedan 2017 arbetar vi på Castellum 
med paketboxar dit man kan få sin e-handel levererad, 
direkt till kontoret. ¶

Så vill folk arbeta i framtiden

l 87 procent anser att kolleger är 
viktigaste faktorn för en attraktiv ar-
betsplats.
l 54 procent av de svarande vill kun-
na växla mellan kontor och distans-
arbete. 27 procent vill bara arbeta på 
kontor och 17 procent vill bara jobba 
på distans.
l 80 procent anser att kontorets läge 
är viktigt för att arbetsplatsen ska 
anses attraktiv.
l 58 procent tror att de kommer att 
stanna tre år eller längre på sin nuva-
rande arbetsplats.
l 2 av 3 svarande kan tänka sig att 

helt eller delvis arbeta i en coworking-
miljö. 39 procent i åldersgruppen 
55–64 år säger blankt nej till att jobba 
i coworkingmiljö.
l 9 av 10 anser att bra ljud, ljus och 
luft är viktigt på arbetsplatsen.
l 50 procent skulle vilja att deras 
arbetsgivare tillhandahöll ett cowor-
kingkontor närmare hemmet så att de 
slapp att åka in till huvudkontoret.
l 45 procent av de kvinnliga svaran-
dena anger att det är viktigare med 
syfte och värderingar än högre lön. 
36 procent av männen tycker det.
l 76 procent tycker det är viktigt att 

arbetsplatsen kan förenkla livspuss-
let. 45 procent tycker det är viktigt att 
arbetsplatsen har sociala och kreativa 
ytor.

Undersökningen har genomförts av 
Axiom Insight på uppdrag av Castel-
lum. 2 011 respondenter har fått svara 
på frågor om sin syn på arbetsplatser, 
hemarbete och coworkingytor. De 
svarande är slumpmässigt utvalda för 
att representera Sveriges befolkning 
vad gäller kön, ålder och geografi. De 
svarande arbetar på kontor och är i 
åldrarna 18–70 år. Undersökningen 
genomfördes 25 mars – 6 april 2021.

MER OM UNDERSÖKNINGEN

Castellum har på fem platser i landet 
utvecklat kontorsrum utomhus som är fullt 

utrustade med bland annat el och wifi.

Framtidens kontor 
blir mer av en mötes-
plats där människor 
träffas för att vara 
kreativa och utbyta 
idéer, säger Malin 
Engelbrecht, projekt-
chef för strategiska 
initiativ på fastighets-
bolaget Castellum.
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 Ove Bring, professor emeritus 
i folkrätt, skrev i Advokaten 
nr 7 2020 om mål vid svenska 

domstolar om krigsförbrytelser. Ar-
tikeln tar bland annat upp hur sed-
vanerättslig utveckling kan påver-
ka den straffrättsliga räckvidden av 
den tidigare bestämmelsen om folk-
rättsbrott i brottsbalken 22:6. Jag har 
en annan uppfattning än Ove Bring 
vad gäller metoden för att fastställa 
relevant internationell sedvanerätt. 
Frågan är av avgörande betydelse då 
det kan avgöra om en viss handling 
är straffbelagd och kan lagföras vid 
svensk domstol eller inte. BrB 22:6 är 
numera upphävd, och krigsförbrytel-
ser är sedan den 1 juli 2014 straffbelag-
da genom lagen (2014:406) om straff 
för folkmord, brott mot mänsklighe-
ten och krigsförbrytelser. BrB 22:6 är 
dock fortsatt tillämplig för gärningar 
begångna före den 1 juli 2014 och kom-
mer därmed att vara fortsatt relevant 
i framtida rättegångar då denna mål-
typ ofta rör gärningar begångna för 
flera år sedan.

varför är det viktigt att diskutera tidi-
gare BrB 22:6 och internationell sed-
vanerätt? BrB 22:6 är dynamisk på så 
sätt att bestämmelsen ej innehåller 

en uttömmande lista eller beskriv-
ning över vad som utgör krigsför-
brytelser. I stället är bestämmelsen 
mer öppet formulerad genom att 
den hänvisar till folkrättsliga rätts-
källor. Det aktuella lagrummet om-
fattar straffbarhet för svåra överträ-
delser av ”något sådant avtal med 
främmande makt eller någon sådan 
allmänt erkänd grundsats, som rör 
den internationella humanitära rätt-
en i väpnade konflikter”. Med de nå-
got ålderdomliga orden ”allmänt er-
känd grundsats” avses internationell 
sedvanerätt.

ove bring uppmärksammar att straff-
barheten grundad på BrB 22:6 kan 

”förändras genom sedvanerättslig 
utveckling”, det vill säga bestäm-
melsen är dynamisk i sin räckvidd, 
vilket jag instämmer i. Genom att 
det straffbara utrymmet kan för-
ändras i tid genom sedvanerätts-
lig utveckling utan att den svenska 
lagtexten ändras kan det uppstå ut-
maning att fastställa om viss inter-
nationell sedvanerättslig regel är 
tillämplig beträffande viss påstådd 
brottslig handling begången vid viss 
tidpunkt. Vilken är lämplig metod 
och källor för att möta sådan utma-
ning? Bring tar i sin artikel upp två 
dokument: Internationella Röda-
korskommitténs (ICRC) sedvane-
rättsstudie i internationell humani-
tär rätt från 2005 (till vilken Bring 
själv bidrog som expert) och 
betänkandet Folkrätt i konflikt 
(SOU 2010:72). Ove Bring diskuterar 
från vilken tidpunkt den sedvane-
rättsliga norm, som anger att hand-
lingar i inbördeskrig utgör krigsför-
brytelser, binder Sverige; han tycks 
mena att det skedde först när vi för-
klarade ”att nu är vi med på båten”, 
vilket skedde genom publicering-
en av SOU 2010:72. Bring förklarar: 
”Först [efter 2010] blev brottsli-
ga handlingar under inbördeskrig 

Har svenska domstolar dömt  fel i mål om krigsförbrytelser?

Mark Klamberg, professor i folkrätt, kommenterar Ove Brings artikel i Advokaten nr 7 2020 
om svensk rättspraxis i mål om krigsförbrytelser. Klamberg menar att en mer relevant 
metod för att fastställa innehållet i internationell sedvanerätt och vad som var bindande 
för Sverige vid en viss tidpunkt är att studera hur ett stort antal stater agerar, i stället för 
att göra det beroende av när uttalanden gjordes i en svensk statlig utredning.

Mark Klamberg är 
professor i folkrätt 
vid Stockholms 
universitet, tidigare 
lektor och docent 
vid Uppsala univer-
sitet och postdoktor 
vid University of Ox-
ford. Han är medförfattare till lärobo-
ken Sverige och folkrätten (Norstedts 
Juridik) och publicerade 2020 boken 
Lagföring i Sverige av internationella 
brott (Jure).

DEBATTÖREN
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straffbara under svensk rätt.” Om 
Bring har rätt skulle en rad personer 
som i dag sitter i svenskt fängelse 
vara helt eller delvis felaktigt döm-
da för gärningar som ej var krimi-
naliserade; av dessa är förmodligen 
Jackie Arklöv den mest välkända. 
Han begick 1993 en rad handlingar i 
före detta Jugoslavien; i dom avkun-
nad av Stockholms tingsrätt 2006 
klassificerades den relevanta delen 
av konflikten som inbördeskrig och 
straffansvar för en del av gärningar-
na grundades på internationell sed-
vanerätt.

bring anlägger ett synsätt som mer på-
minner om hur traktat binder stater, 
det vill säga genom accept från den 
berörda staten. Sedvanerätten fun-
gerar annorlunda. Traktat binder 
den berörda staten genom accept 
från staten, medan internationell 
sedvanerätt kan binda även passiva 
och tysta stater som aldrig gett sin 
accept. Internationell sedvanerätt 
utgörs av två element: staters praxis 
och en rättsövertygelse från stater-
nas sida att den praxis det gäller är 
juridiskt bindande. När internatio-
nell sedvanerätt av universell karak-
tär föreligger är den bindande för 

alla stater, även för de stater som 
under praxis framväxt varit tysta. 
För att binda en stat krävs inget ut-
tryckligt samtycke från denna stat 
så länge som det finns tillräcklig ge-
nerell och kontinuerlig praxis från 
andra stater. Eventuella handlingar 
och uttalanden från Sveriges sida 
kan naturligtvis vara relevanta vid 
och vara ett av flera bidrag till fram-
växten av internationell sedvanerätt 
men är inget villkor för svensk bun-
denhet.

då jag håller med ove bring om att 
BrB 22:6 är dynamisk, vad vore 
rätt metod för att fastställa om viss 
sedvanerättslig bestämmelse finns 
vid viss tidpunkt? ICRC har uttalat 
sig om att det fanns en rad sedvane-
rättsliga regler vid tidpunkten för 
rapportens färdigställande (2005) 
liksom i frågan om reglerna endast 
är tillämpliga i mellanstatliga kon-
flikter eller även i inbördeskrig. 
Men om ICRC endast uttalat sig om 
vad som gällde just 2005, hur ska vi 
ta reda på vad som gäller 1993 eller 
vid annan tidpunkt? Vi forskare och 
praktiserande jurister skulle även 
med ICRC:s studie som hjälpmedel 
kunna fastställa när en viss regel er-

höll sedvanerättslig status, eftersom 
studien innehåller en omfattande 
redogörelse för specifika nationella 
lagar och militärmanualer samt in-
ternationell praxis med vilken det 
går att fastställa när en viss natio-
nell lag eller regel antogs. Vad gäller 
studiens regel nr 151 som Ove Bring 
kommenterar i sin artikel, redogör 
ICRC-studien (s. 553–554) för natio-
nell lagstiftning i en rad länder, 
uttalanden från staters sida och 
praxis från Tribunalen för före detta 
Jugoslavien till stöd för att det i vart 
fall från början av 1990-talet fanns 
en sedvanerättslig regel om indivi-
duellt straffansvar i inbördeskrig. 
Naturligtvis kan och bör andra 
källor än ICRC:s studie användas, 
men mycket arbete är redan gjort 
med studien. Med andra ord, om 
syftet är att fastställa vad som är in-
ternationell sedvanerätt och bindan-
de för Sverige blir det mer relevant 
att studera hur ett stort antal stater 
agerar och säger jämfört med att 
göra det beroende av tidpunkt för 
när Sverige fastslagit och uttalat sig 
om viss regel i en utredning.

Mark Klamberg   
Professor i folkrätt 

vid Stockholms universitet

Har svenska domstolar dömt  fel i mål om krigsförbrytelser?
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 S om folkrättsjurist har jag emel-lanåt blivit konsulterad av ad-vokater och åklagare i frågor om åtal för krigsförbrytelser. Det har då visat sig att vissa frågeställningar är återkommande. Vad är straffbart under svensk lag? Är konflikten inter-nationell eller intern? Har sedvane-rättslig utveckling utökat straffbarhe-ten? Det har då oftast inte rört sig om tillämpning av lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänsk-ligheten och krigsförbrytelser, efter-som de i Sverige misstänkta personer-na varit inblandade i äldre konflikter som påkallar tillämpning av då gällan-de lagstiftning. Det är brottsbalkens tidigare bestämmelser om folkrätts-brott, och dess inkorporering av våra internationella åtaganden, som kom-mit in i bilden. Brottsbalkens bestäm-melser var en typ av blankettstadgan-de som i allmänna termer hänvisade till Sveriges förpliktelser under den internationella humanitära rätten för väpnade konflikter. Förutom hänvis-ning till de internationella överens-kommelserna inkorporerades even-tuell sedvanerättslig utveckling – om sådan skulle äga rum. Lagen av 2014 övergick till en modell som bättre uppfyllde legalitetsprincipens krav, det som var förbjudet specificerades.

UNIVERSELL JURISDIKTION
Sverige har traditionellt accepte-rat principen om universell juris-diktion, det vill säga den princip i 1949 års Genèvekonventioner som möjliggör lagföring av egna och utländska medborgare anklagade för krigsförbrytelser i en konflikt varsomhelst i världen. Principen återkommer i de fyra Genèvekon-ventionerna (GK 1–4) beträffande respektive konventions tillämp-ningsområde. Tanken är att nå en humanitär effekt genom avskräck-ning. En krigsförbrytare ska veta att åtal kan väckas nästan överallt, an-tingen av den stat där han befinner sig eller av annan stat som begär honom utlämnad. Vistelsestaten har ett val, lagföra eller utlämna, ”prose-cute or extradite”.

Enligt svensk lagstiftning kan ut-

ländsk medborgare åtalas även om dennes hemstat inte har accepterat universell jurisdiktion. Ibland kon-fronteras man med påståendet att tillämpning av universell jurisdik-tion kräver reciprocitet mellan lag-föringslandet och annan relevant stat. Alla stater har emellertid rätt att döma utlänningar enligt sin egen strafflagstiftning. Dubbel straffbar-het krävs inte. Först om mänskliga rättigheter åsidosatts genom lag-föringen kan folkrättsliga invänd-ningar göras. Att en stat har ett mer ambitiöst förhållande till interna-tionella överenskommelser än en annan stat utgör inte grund för folk-rättsliga invändningar.
Genèvekonventionerna kräver att anslutna stater straffbelägger åtminstone de allvarligaste brot-ten mot de humanitära reglerna. Konventionerna kräver lagföring av ”grave breaches”, vad som enligt den officiella svenska översättning-en betecknas som svåra överträdel-ser. Men staterna har rätt att straff-belägga även andra överträdelser, ”other breaches”. Svensk lagstift- ning utnyttjade länge denna expan- siva möjlighet genom att bestäm- melsen om folkrättsbrott i BrB 22:11 inte gjorde någon distinktion mellan 

det ena och det andra. Stadgandet hade därmed en lydelse som täckte in alla tänkbara överträdelser. Men genom Sveriges anslutning till 1977 års tilläggsprotokoll till 
Genève konventionerna (TP 1 om internationella konflikter och 
TP 2 om interna konflikter) utöka-des våra åtaganden med 130 artiklar. Då väcktes tanken på en begräns-ning av straffbarheten och en revi-dering av gällande lagrum. En sådan revidering genomfördes också med verkan från den 1 juli 1987. Den nya bestämmelsen om folkrättsbrott, nu i BrB 22:6, begränsade straffbarhe-ten till svåra överträdelser. Därmed uppkom också ett behov att analyse-ra det konceptets avgränsningar.

SKYDDADE PERSONER
Tiden efter 1987 såg ett antal väp-nade konflikter i vår omvärld (Ju-goslavien, Rwanda, Etiopien–Er-itrea, Sudan, Irak, Syrien med flera), konflikter som medförde flykting-ar till Sverige. Bland dem som kom fanns även utpekade krigsförbryta-re. Eventuella åtal förutsatte svåra överträdelser som i sin tur förutsat-te att brottsoffren var att beteckna som skyddade personer (”protected persons”) i Genèvekonventionernas 

mening. Konceptet ”grave breaches” var planerat för och begränsat till internationella konflikter – och sam-ma sak gällde för begreppet ”pro-tected persons”. Skyddade perso-ner var sårade och sjuka i landkrig och sjökrig (GK 1–2), krigsfångar (GK 3) och civila (GK 4). Skyddade personer under var och en av kon-ventionerna var de som befann sig i en motparts våld. Begreppen part och motpart konnoterade här mel-lanstatlighet, det vill säga konflik-tens internationella karaktär under-ströks.
Tilläggsprotokoll 1 om interna-tionella konflikter utvecklade något begreppet ”grave breaches” och lät det fortsättningsvis endast vara till-lämpligt i sådana konflikter. De fles-ta väpnade konflikter var emellertid icke-internationella. Som inbördes-krig föll de utanför den universella jurisdiktionens princip. Var och en av de fyra Genèvekonventionerna innehåller endast en artikel om in-terna konflikter, det är den gemen-samma artikel 3. Artikeln kräver av ”envar stridande part”, regeringssi-dan och upprorsrörelsen, vissa ba-sala humanitära åtaganden. Det sägs ingenting om skyddade personer el-ler lagföring. Artikelns implemen-

tering åvilar i huvudsak den stat på vars territorium förbrytelser skett. Här gällde den folkrättsliga suverä-nitetsprincipen, territorialstatens nationella jurisdiktion var allenarå-dande.
I interna konflikter kunde det inte finnas några skyddade perso-ner i GK-mening eftersom exempel-vis upprorsmän som tagits till fånga inte befann sig i en motparts våld. I slutet av det åttaåriga kriget mellan Irak och Iran avrättades plötsligt tu-sentals personer i iranska fängelser. De avrättade var iranska medbor-gare som stödde den oppositionella rörelsen Folkets mujahedin. De be-traktades som fiender sedan en mu-jahedinstyrka på 7 000 man, en mi-niarmé som byggts upp i exil i Irak, trängt in i Iran sommaren 1988. Mu-jahedinstyrkan samverkade med den irakiska armén och avrättningarna i Iran blev därmed kopplade till den internationella konflikten mellan de bägge länderna. Iranska flykting-ar i Sverige har nyligen pekat ut en här bosatt person som delaktig i de summariska avrättningarna. Fråga har uppstått om vederbörande kan dömas till ansvar enligt dåvarande BrB 22:6. Svaret blir nej om enbart Genèvekonventionernas regelsys-
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Domstolarna saknar
en hållbar       och konsistent linjeOve Bring, professor emeritus i folkrätt, skriver om olika frågeställningar i mål om krigsförbrytelser. Enligt Bring har svensk rättspraxis, även om domstolarna landat rätt 

i sak, inte lyckats finna en hållbar och konsistent juridisk linje i målen om krigsförbrytelser.

Ove Bring, 
professor emeritus 
i folkrätt, Stock
holms universitet 
och Försvars
högskolan. Tidigare 
folkrättsrådgivare 
på UD.

PRESENTATION

» 

MÅL OM KRIGSFÖRBRYTELSER

Praktisk juridik 
i Advokaten nr 7 2020.
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 Det påstås i debattartikeln att 
bristerna i socialtjänstens ut-
redningar av barnärenden 

drabbar samhällets mest utsatta och 
att advokater försöker, till den del de 
är involverade, kompensera för soci-
altjänstens dåliga utredningar. Advo-
kat Denise Lagercrantz anser i sin de-
battartikel i DN den 21 april 2020 att 
socialtjänstens utredningar är partis-
ka, bristfälliga och snedvridna med en 
given hypotes som de söker stöd för, 
och konsekvensen blir att när ärendet 
avhandlas i domstol, dömer domaren 
utifrån en undermålig utredning, vil-
ket kan få förödande konsekvenser för 
barn och föräldrar. Det påstås att soci-
altjänstens utredningar är undermå-
liga eftersom socialsekreterare saknar 
kompetens, och den lösning som fö-
reslås är mer juridisk utbildning och 
teoretisk skolning kring neuropsyki-
atriska diagnoser och psykologi. En-
ligt min bestämda uppfattning kan de 
brister som förekommer inom olika 
grenar i socialtjänstens verksamheter 
inte avhjälpas enbart med mer utbild-
ning, utan vad som krävs är bland an-
nat förändringar i sekretesslagen, utö-
kade befogenheter vid misstanke om 
att ett tvångsingripande i enskildas 

liv kan komma att behöva göras och 
mer effektiv samverkan mellan olika 
enheter inom socialtjänsten, polisen, 
barnahus med flera. Systemet som 
barnet och barnets vårdnadshavare 
hamnar i när det finns oro kring bar-
net är komplext, och det beror dels 
på att det förekommer många olika 
privata aktörer, som till exempel för-
skolor, skolor och behandlare, dels på 
den beställar- och utförarmodell som 
för närvarande råder i stora delar av 
landet. Det ska också sägas att många 
föräldrar och även barn är aktuella för 
behandling av psykisk ohälsa eller oli-
ka funktionsnedsättningar inom regi-
onernas olika nivåer. Detta gör att so-
cialtjänsten behöver arbeta på bred 
front och intensivt i många ärenden 
där enskilda tjänstemän, chefer och 
ibland även socialtjänstens byggna-

der får utstå olika hot och aggressio-
ner från klienter och anhöriga.

det skall icke förskönas att den mål-
grupp som tjänstemännen inom 
 socialtjänstens enheter för barn och 
unga (BoU) möter i sin professio-
nella vardag har en komplex pro-
blembild och att de utsatta barnens 
föräldrar och vårdnadshavare oftast 
saknar insikt i sin problematik, vil-
ket gör att möjligheterna till varak-
tig förändring till barnets bästa är 
låga. Dessutom flockas så kallade 
privata granskare av socialtjänstens 
utredningar kring utsatta barns för-
äldrar, vilket utgör en lukrativ privat 
marknad då tjänsterna som erbjuds 
föräldrarna, vilka ser sig själva som 
utsatta för socialtjänsten, inte säl-
lan kostar tiotusentals kronor vilket 
vissa föräldrar inte har. En privat ut-
redning skrivs då på uppdrag av so-
cialtjänstens förorättade klient och 
används av jurister och advokater i 
svenska domstolar, vilket enligt min 
mening borde vara förbjudet efter-
som sådana ”utredningar” grän-
sar till privat myndighetsutövning. 
Denna företeelse beskriver jag i en 
insändare i DN och svarar advokat 

Betydligt mer än utbildning         behövs för

att förbättra         hanteringen av barnärenden

Victoria Carlemalm, socionom, fil. dr, svarar på debattartikeln ”Socialtjänsten tar lagen i 
egna händer medan rättsväsendet tiger still” i Advokaten nr 5. Enligt Carlemalms uppfatt-
ning kan de brister som förekommer i socialtjänstens verksamheter inte avhjälpas enbart 
med mer utbildning. Det som krävs är bland annat förändringar i sekretesslagen, utökade 
befogenheter vid misstanke om att ett tvångsingripande kan behövas och ökad samverkan 
mellan olika myndigheter.

Victoria Carlemalm, 
filosofie doktor 
i baltiska språk, 
yrkesverksam so-
cionom, författare 
som skriver poesi 
och prosa om män-
niskors utsatthet.

DEBATTÖREN
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Denise Lagercrantz. Vissa advoka-
ter, jurister och allsköns övriga så 
kallade behöriga i branschen, som 
arbetar utan säkerställd kunskaps-
nivå, uppdragsbeskrivning från be-
hörig myndighet eller legitimation, 
samarbetar dessvärre kring dessa 
personer och bildar kartelliknande 
verksamheter som kan ifrågasättas 
på det etiska planet. Att barns ut-
satthet förvandlas till en tjänst, som 
vissa ser som sin ”brödföda” där de 
eldar på enskilda personers hat, vil-
ket sedan, emellanåt i organiserad 
form, riktas mot myndighetsperso-
ner, riskerar att urholka respekten 
för socialtjänstens viktiga arbe-
te som bedrivs dagligen i samtliga 
svenska kommuner. Som jag ser det, 
bör dessa föräldrar i stället arbeta 
med sitt föräldraskap och sin följ-
samhet samt göra det förändringsar-
bete som krävs av dem för att uppnå 
ett lagom gott föräldraskap. Det en-
skilda barnet väljer inte sina föräld-
rar, och när föräldrarna inte förmår 
skydda barnet eller försvinner bort 
i sina egna konflikter, bör samhälls- 
och myndighetsansvaret, ibland för-
enat med sanktioner, träda in.

Den teoretiska skolning som de-

battörerna efterlyser hos socialtjäns-
tens tjänstemän ser jag som en nöd-
vändig påbyggnadsbar grund som 
finns på många ställen redan i dag, 
men vad som också krävs av soci-
alsekreterare är livserfarenhet, he-
likopterperspektiv, arbetslivserfar-
enhet, nit, redlighet och uthållighet. 
Familjehem och jourhem ska givet-
vis även fortsättningsvis avkrävas 
samarbetsvillighet med socialtjäns-
ten, som är beställaren och ytterst 
ansvarig för utförarens tjänster, ef-
tersom motsatt agerande riskerar att 
öka omhändertagna barns utsatthet. 

vad som bör belysas mer är advokatens 
viktiga roll som det utsatta barnets 
företrädare samt advokatens ansvar 
inom ramarna för uppdraget och 
motiv för agerandet. Personligen vill 
jag inte se fler ärenden där barnets 
advokat under några månader, och 
mellan två mål i samma barnärende, 
radikalt ändrar uppfattning och bar-
net, i detta fall Lilla hjärtat, återgår 
till sina biologiska föräldrars hem 
där hon senare avlider. Likaså sker 
detta i många vårdnadstvister och 
barnomhändertaganden där advo-
kater använder sig av de intyg och 

så kallade utredningar som deras 
klienter har beställt mot betalning 
hos tvivelaktiga aktörer. Om sådana 
så kallade bevis avvisades av jurist-
domare eller förbjöds att användas 
i domstol, skulle den lukrativa 
marknad som i dag finns kring 
utsatta barn upphöra och social-
tjänstens viktiga arbete underlättas 
avsevärt.

att väga samman risker för barnet och 
barnets behov av skydd i komplexa 
ärenden handlar om svåra bedöm-
ningar som ibland görs skyndsamt 
och under tidsbrist. Att domsto-
larna blint dömer i målen efter det 
underlag som socialtjänsten har 
lämnat in är inte helt sant, eftersom 
den muntliga förberedelsen och för-
handlingen syftar till att föra fram 
även sådant som inte har antecknats 
av socialtjänsten. Det är inte mer än 
rimligt att socialtjänstens snabbupp-
lysning och utredning väger tungt, 
då socialtjänstens funktion är att 
lämna in oberoende underlag som 
stöd i beslutsfattandet till domsto-
len.

Victoria Carlemalm   
Socionom, fil. dr

Betydligt mer än utbildning         behövs för

att förbättra         hanteringen av barnärenden
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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:  

–  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. familjehemspappa, Susanne S. Markebjer, ordförande i föreningen  B.A.R.N., skolkurator, f.d. familjehemsmamma, Mia Danielsson, f.d. ordförande i sociala utskottet på kommunal nivå, Eva-Lena Lange, familjehem och jourhem, Madeleine Lundqvist, bonusmamma 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 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. 

VI VILL ATT 
ANSVARIGA 
POLITIKER 

OCH DOMSTO-
LAR AGERAR 
KRAFTFULLT 
OCH SER TILL 
ATT SOCIAL-
TJÄNSTENS 
UNDERLAG 
GRANSKAS 
KRITISKT.

Debattartikel 
i Advokaten nr 5 2021.



40 ADVOKATEN NR 6 • 2021

 Varje år gör den offentliga sek-
torn i Sverige inköp som upp-
går till betydande belopp. En-

ligt den senaste tillgängliga statistiken 
uppgick värdet av de upphandlingar 
som omfattas av upphandlingslagar-
na till ca 782 miljarder kronor, det 
vill säga knappt 20 procent av Sveri-
ges BNP.1 Beloppet innefattar statliga, 
regionala och kommunala myndighe-
ters anskaffningar av varor, tjänster 
och byggentreprenader samt sådana 
anskaffningar som görs av vissa of-
fentliga företag (så kallade offentligt 
styrda organ) respektive av offentli-
ga och privata företag som bedriver 
verksamhet i någon av de så kallade 
försörjningssektorerna.

Dessa upphandlingar omfat-
tas av ett gediget regelverk: lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU), lagen (2016:1146) om upp-
handling inom försörjningssektorer-
na (LUF), lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner (LUK), 
lagen (2011:1029) om upphandling 
på försvars- och säkerhetsområdet 

(LUFS) och lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV). Därutöver 
finns bestämmelser i 4 a kap. i lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik som 
myndigheter är skyldiga att iaktta 
vid tilldelning av vissa typer av kon-
trakt avseende kollektivtrafik. Med 
undantag för LOV genomför dessa 
upphandlingslagar ett antal EU-di-
rektiv i svensk rätt.2

Upphandlingslagarna innehål-
ler regler för hur upphandlingar ska 
genomföras, vilka krav som får stäl-
las på föremålet för upphandlingen 

och vilka faktorer som får tillmätas 
betydelse vid myndighetens val av 
leverantör. Myndigheterna är skyl-
diga att iaktta ett antal principer när 
de genomför upphandlingar, där-
ibland principerna om likabehand-
ling, icke-diskriminering, öppenhet, 
ömsesidigt erkännande och propor-
tionalitet. Lagarna innehåller även 
bestämmelser om rättsmedel, såsom 
överprövning av upphandlingar, 
överprövning av giltigheten av av-
tal respektive rätten till skadestånd 
för förfördelade företag vid en upp-
handlande myndighets överträdelse 
av regelverket.

Det finns flera typer av upphand-
lingsförfaranden, anpassade efter 
komplexiteten i det som ska upp-
handlas. En upphandling kan ge-
nomföras med eller utan förhand-
ling, och företagen som deltar och 
deras anbud kan utvärderas i en 
eller flera stadier. Gemensamt för 
dessa förfaranden är, i korthet, 
att myndigheterna ska informera 
 marknaden om sina upphandling-

PRAKTISK JURIDIK

Upphandlingslagstiftningen  är väl lämpad för sitt syfte

Upphandlingslagstiftningen kritiseras ibland för att den inte möjliggör goda affärer för 
myndigheterna. Men kritiken är ofta obefogad, och lagstiftningen är tvärt om väl lämpad 
att uppfylla sitt syfte, nämligen att säkerställa likabehandling mellan företag i EU och att 
möjliggöra fri rörlighet på den inre marknaden. Det anser advokat Kristoffer Sällfors.

Kristoffer Sällfors 
är advokat och 
expert i offentlig 
upphandling på Ad-
vokatfirman Vinge. 
Han har gedigen 
erfarenhet av rätts-
området. Kristoffer 
Sällfors har processat i EU-domstolen 
och biträder löpande upphandlande 
myndigheter och leverantörer i frågor 
som rör offentlig upphandling.

PRESENTATION

1 Se Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens gemensamma rapport Statistik om offentlig upphandling 2020, s. 34. Statistiken avser år 2018.
2 Direktiv 2009/81/EG, direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU och direktiv 2014/25/EU. Därutöver finns regler om upphandling av viss kollektivtrafikverksamhet 
i förordning (EG) nr 1370/2007. För enkelhets skull innefattar fortsättningsvis begreppet ”offentlig upphandling” även upphandling i försörjningssektorerna, och 
begreppet ”myndighet” innefattar även upphandlande enheter i försörjningssektorerna.
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ar genom att publicera en annons 
om upphandlingen i en registre-
rad  databas som är allmänt tillgäng-
lig. I annonsen anger myndigheten 
bland annat vad den ska upphandla, 
vilka krav som ställs på företagen 
för att de ska få vara med och tävla 
om kontraktet (kvalificeringskrav) 
samt de krav på varan, tjänsten eller 
 byggentreprenaden som företagen 
måste uppfylla (så kallade obliga-
toriska krav eller ”ska-krav”). I an-
nonsen ska myndigheten även ange 
vilka faktorer (pris/kvalitet) som 
kommer att avgöra vilket anbud 
som antas och hur de viktas sinse-
mellan (tilldelningskriterier). Där-
utöver ska myndigheten även ange 
övriga förutsättningar för upphand-
lingen, såsom sista datum för inläm-
nande av anbud och andra formalia-
krav. Det står sedan samtliga aktörer 
på marknaden fritt att delta i upp-
handlingen och tävla om kontraktet. 
Kontraktet tilldelas sedan det eller 
de företag som uppfyller samtliga 
krav och som erhåller bäst utvär-

dering vid en jämförelse mellan in-
komna anbud. 

Varje år publiceras ca 18 000 an-
nonser i Sverige. I genomsnitt läm-
nas 4,5 anbud per upphandling.3

Upphandlingslagstiftningen är 
omfattande och beskrivs inte sällan 
som komplex och resurskrävande. 
Syftet med 2014 års EU-direktiv, vil-
ka genomförts i svensk rätt genom 
LOU, LUF och LUK, är bland annat 
att öka rättssäkerheten och förut-
sebarheten i regelverket. Trots ett 
stort antal sådana klargöranden fö-
religger alltjämt ett oklart rättsläge 
i en rad frågor som rör allt från vem 
som omfattas av lagstiftningen till 
hur myndigheterna får formulera 
kraven på det som ska upphandlas. 
Rättsläget är under ständig utveck-
ling och klargörs genom en relativt 
strid ström av prejudikat från EU-
domstolen och Högsta förvaltnings-
domstolen, vilka kan ha stor prak-
tisk betydelse för upphandlande 
myndigheter och leverantörer. Som 
exempel på betydelsefull praxis från 

senare tid kan nämnas EU-domsto-
lens klargörande att upphandlande 
myndigheter måste ange uppskattad 
kvantitet och/eller uppskattat vär-
de respektive största kvantitet och/
eller det högsta värdet för avrop 
som kommer att göras från ramav-
tal (mål C-23/20 Simonsen & Weel) 
respektive att upphandlingsrätten 
ställer mer långtgående krav på att 
anbud i offentliga upphandlingar är 
oberoende och självständiga från 
anbud från andra företag än vad 
som följer av konkurrensrätten (mål 
C-531/16 Ecoservice). Från svensk 
praxis kan nämnas Högsta förvalt-
ningsdomstolens konstaterande att 
statliga myndigheter får göra an-
skaffningar från andra statliga myn-
digheter utan föregående offent-
lig upphandling (HFD 2021 ref. 35). 
Rättsområdet är dessutom föremål 
för mer eller mindre ständig över-
syn i form av offentliga utredningar. 
Så sent som den 3 juni i år presente-
rade regeringen lagrådsremissen Ett 
förenklat upphandlingsregelverk med 

PRAKTISK JURIDIK

Upphandlingslagstiftningen  är väl lämpad för sitt syfte

» 
3 Se Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens gemensamma rapport Statistik om offentlig upphandling 2020, s. 43 och 82.
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förslag på ändringar av regelverket 
för upphandlingar som understiger 
EU:s tröskelvärden. Fler lagrådsre-
misser är att vänta.

De rättsmedel som finns att tillgå 
inom offentlig upphandling kan få 
betydande konsekvenser för både 
myndigheter och leverantörer. Som 
exempel kan nämnas att en upp-
handling kan behöva rättas (varpå 
en annan leverantör får kontrak-
tet än den som myndigheten först 
utsett till vinnare) eller att hela 
upphandlingen behöver göras om. 
Vidare kan redan ingångna avtal 
ogiltigförklaras, varpå prestationer-
na om möjligt ska återgå och förmö-
genhetsläget ska återställas till den 
situation som rådde före avtalets 
ingående. Dessa rättsmedel används 
relativt flitigt i Sverige som med 
sina över 3 000 årliga upphandlings-
mål utmärker sig i EU.4

Från politiskt håll har intresset 
för att använda offentlig upphand-
ling som ett medel att uppnå för-
bättringar på (inte minst) miljöom-
rådet och det sociala området ökat 
markant under senare år. 

SYFTET MED ETT REGELVERK FÖR 
OFFENTLIG UPPHANDLING 
Genom att reglera offentliga upp-
handlingar begränsas de upphand-
lande myndigheternas handlingsfri-
het. Lagstiftningen riskerar att lägga 
en tids- och resurskrävande börda 
på både myndigheter och företag. 
Komplexiteten i regelverket och 
de insatser som krävs för att upp-
fylla kraven för att få delta respek-
tive vinna upphandlingen (inklu-
sive rena formaliakrav) kan verka 

avskräckande för företagen. Vidare 
kan tillgången till rättsmedel medfö-
ra ytterligare kostnader för parterna 
och senarelägga planerade inköp.

Så vilka syften finns då med att 
reglera offentliga upphandlingar? 
Professor Sue Arrowsmith identifie-
rar åtta grundläggande syften.5

1. Värde för pengarna
Ett av de mest framträdande skälen 
till att reglera offentlig upphandling 
är att en sådan reglering helt enkelt 
ska säkerställa eller i vart fall bidra 
till att det allmänna (stat, regioner 
och kommuner) kan tillgodogöra 
sig värde för pengarna genom att 
köpa varor, tjänster och byggentre-
prenader till sin verksamhet som 
är bäst lämpade för att tillmötesgå 
myndighetens behov, till bästa möj-
liga pris och på bästa möjliga övriga 
villkor. På så vis optimeras nyttan 
för medborgarna och/eller myndig-
heterna samtidigt som den offent-
liga sektorn hushållar med allmän-
na medel. I det här sammanhanget 
innefattar begreppet ”värde för 
pengarna” (eller ”goda affärer” som 
det inte sällan kallas i upphand-
lingssammanhang) även leverans-
trygghet, det vill säga ett säkerstäl-
lande att myndigheten verkligen 
får efterfrågade varor, tjänster och 
bygg entreprenader levererade till 
sig vid rätt tidpunkt. Leveranstrygg-
het är givetvis viktig i alla offent-
liga verksamheter, men behovet 
uppdagades särskilt vid den brist 
på skyddsvisir, handsprit och annan 
medicinsk utrustning som rådde un-
der den inledande fasen av corona-
pandemin våren 2020.

Utgångspunkten är att upphand-
lingslagstiftningen möjliggör goda 
affärer genom att den tvingar myn-
digheter att söka upp och dra nytta 
av den konkurrens som råder på 
marknaden. Det sker genom att 
samtliga marknadsaktörer får vara 
med och tävla om de offentliga kon-
trakten på lika villkor. Myndighe-
terna tilldelar sedan kontrakten till 
det eller de företag som lämnar det 
mest konkurrenskraftiga (bästa) an-
budet.

2. Myndigheters integritet
Reglering av offentliga upphand-
lingar kan stävja korruption av olika 
slag i samband med tilldelning av 
offentliga kontrakt, däribland mu-
tor och jäv. Risken för korruption 
minskar genom att myndigheterna 
offentliggör sina inköp (vars värde 
överstiger vissa de minimis-belopp) 
och bereder samtliga aktörer på 
marknaden lika möjlighet att kon-
kurrera om kontrakten. Risken för 
korruption och jäv minskar ytterli-
gare genom att myndigheternas krav 
på företagen och deras offererade 
produkter, liksom grunderna för 
tilldelning av kontrakt, måste vara 
sakliga och ha koppling till det som 
upphandlas.

3. Ansvarstagande myndigheter
Ett regelverk för offentlig upphand-
ling och den transparens som det 
medför kan även möjliggöra för 
bland andra allmänheten, intres-
senter och media att följa upp och 
kontrollera att myndigheten uppfyl-
ler sina åtaganden respektive hur de 
spenderar allmänna medel.

PRAKTISK JURIDIK

4 Se Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens gemensamma rapport Statistik om offentlig upphandling 2020, s. 159.
5 Se bl.a. Arrowsmith, Sue (ed.) Public Procurement Regulation: an Introduction, avsnitt 1.4, tillgänglig på www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/ 
asialinkmaterials/publicprocurementregulationintroduction.pdf (juni 2021).
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4. Lika möjligheter och lika
behandling av potentiella och 
faktiska leverantörer
Ytterligare ett syfte med en upp-
handlingslagstiftning är att säker-
ställa att företag som deltar i el-
ler kan komma att delta i offentliga 
upphandlingar behandlas lika. Med 
”likabehandling” brukar i upphand-
lingssammanhang avses att lika fall 
ska behandlas lika och att olika fall 
inte får behandlas lika, såvida det 
inte finns sakliga skäl för en sådan 
behandling (jämför EU-domsto-
lens avgörande i de förenade må-
len C-21/03 och C-34/03 Fabricom). 
Skyldigheten att behandla alla före-
tag lika innefattar såväl myndighe-
tens val av vad som ska upphand-
las (myndigheten får till exempel 
inte ”skräddarsy” krav i upphand-
lingar så att de endast kan uppfyllas 
av ett på förhand utpekat företag) 
som vilket företag som ska tillde-
las kontraktet (myndigheten får inte 
behandla ett visst företag mer för-
månligt än andra vid utvärderingen 
av anbud). Därigenom säkerställs 
rättvis behandling av marknadens 
aktörer och lika tillgång till offent-
liga kontrakt.

5. Rättvisa förfaranden för 
 tilldelningar av kontrakt
En upphandlingslagstiftning kan sä-
kerställa rättvis behandling av före-
tag i de förfaranden som leder fram 
till tilldelning av kontrakt (”due 
process”). Detta sker bland annat 
genom att företag som deltar i of-
fentliga upphandlingar ges rätt att 
framföra och utveckla sin inställ-
ning inför myndighetens beslut att 
utesluta företaget (ett uttryck för 
principen om kontradiktoriskt för-
farande) och att myndigheterna är 
skyldiga att motivera sina beslut om 
tilldelning av kontrakt.

Genom att inkludera effektiva 
kontrollmekanismer i en upphand-
lingslagstiftning i form av rättsme-
del kan myndigheternas ageranden 
granskas i efterhand av en friståen-
de och opartisk kontrollinstans och 
eventuella överträdelser av upp-
handlingslagstiftningen korrigeras. 
Därigenom säkerställs såväl regel-
efterlevnad som möjligheter för för-
fördelade leverantörer att kompen-
seras för den eventuella skada som 
myndighetens överträdelse av regel-
verket har orsakat.

6. Genomförande av miljökrav 
och sociala krav med mera
Offentlig upphandling kan använ-
das för att uppnå samhälleliga mål 
bortom den enskilda myndighetens 
behov av en viss vara, tjänst eller 
byggentreprenad. Sådana syften kan 
vara av industriell, social, miljöre-
laterad eller politisk natur och till 
exempel syfta till att minska nega-
tiv miljöpåverkan vid framställning 
och transport av de varor som myn-
digheten köper eller att säkerställa 
goda villkor för den personal hos 
leverantören som arbetar med att 
tillhandahålla de tjänster som myn-
digheter köper. Det kan alltså vara 
fråga om önskvärda effekter av det 
upphandlade kontraktet som inte 
nödvändigtvis syns eller på annat 
sätt framträder av själva kontrakts-
föremålet. Genom att inkludera så-
dana krav i sina upphandlingar kan 
myndigheter bidra till uppfyllandet 
av politiska mål och föregå med gott 
exempel på bland annat hållbarhets-
området.

7. Frihandel
En upphandlingslagstiftning kan an-
vändas för att möjliggöra frihan-
del genom att öppna upp offentliga 
marknader för gränsöverskridande 

handel. Syftet med frihandel på of-
fentliga marknader är, precis som 
med frihandel i övrigt, att skapa 
ekonomisk tillväxt genom att nyt-
tan för såväl varje nation som den 
totala ekonomiska nyttan överstiger 
motsvarande nytta om nationerna är 
mer slutna. På grund av sina stora 
värden kan offentlig upphandling 
vara ett effektivt och betydelsefullt 
medel för att säkerställa frihandel 
och att uppnå dess mål.

Historiskt sett har offentliga sek-
torer emellertid ofta strävat efter 
att gynna inhemska företag och att 
stänga ute utländska leverantörer 
från hela eller delar av de offentliga 
marknaderna. För svenskt vidkom-
mande var det en dominerade stra-
tegi fram till 1950-talet att det all-
männa skulle göra sina inköp från 
just svenska leverantörer, bland an-
nat i syfte att hindra arbetslöshet i 
landet. Efter hand kom denna pro-
tektionistiska inställning att tonas 
ner till förmån för en mer affärsori-
enterad syn på offentliga anskaff-
ningar. Genom Sveriges inträde i 
EES och därefter EU (dåvarande 
EG) bekräftades affärsmässigheten 
och en mer frihandelsorienterad of-
fentlig upphandling genom införan-
det av EU:s upphandlingsdirektiv 
och den fria rörlighet på EU:s inre 
marknad som direktiven säkerstäl-
ler.

8. Effektiva inköpsförfaranden  
och begränsning av den 
 administrativa bördan
Slutligen kan en upphandlingslag-
stiftning syfta till att uppnå effekti-
vitet i de offentliga inköpsproces-
serna, det vill säga att begränsa den 
tid och de resurser som krävs för att 
genomföra respektive delta i en of-
fentlig upphandling. På så vis möj-
liggörs effektivt nyttjande av myn-
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digheters respektive anbudsgivares 
administrativa resurser.

SYFTET MED EU:S 
UPPHANDLINGSDIREKTIV
Som nämnts ovan genomför de 
svenska upphandlingslagarna ett an-
tal EU-direktiv i svensk rätt. Men 
vilka av dessa åtta ovan redovi-
sade målsättningar med en upp-
handlingslagstiftning syftar EU:s 
direktiv på upphandlingsområdet 
till att uppfylla? Frågan är givetvis 
intressant ur ett rättsvetenskapligt 
perspektiv, men kan också få stor 
praktisk betydelse vid en direktiv-
konform tolkning av de svenska 
upphandlingslagarna och därmed 
för prövningen av en enskild upp-
handlings tillåtlighet. Givet dess 
centrala karaktär får frågan emel-
lertid sällan någon större uppmärk-
samhet.

Frågan om upphandlingsdirek-
tivens syfte har berörts i ett antal 
avgöranden från EU-domstolen. 
Domstolen har då konstaterat att di-
rektiven syftar till att underlätta den 
fria rörligheten på EU:s inre mark-
nad och till att säkerställa att kon-
kurrensen i medlemsstaterna inte 
snedvrids utan istället blir så stark 
som möjligt. På så vis öppnas of-
fentliga kontrakt upp för en så bred 
konkurrens som möjligt, vilket i sin 
tur gagnar både marknadens aktörer 
(inklusive små och medelstora före-
tag) och de upphandlande myndig-
heterna.6 EU-domstolens uttalanden 
avser tidigare direktiv och har före-
trädesvis gjorts vid prövning av om 
viss nationell lagstiftning eller vissa 

enskilda myndigheters agerande i 
samband med offentliga upphand-
lingar är förenlig med upphand-
lingsdirektiven. I 2014 års upphand-
lingsdirektiv anges att dessa även 
antagits i syfte att säkerställa att of-
fentliga medel används effektivare 
respektive för att möjliggöra myn-
digheters användande av offentliga 
upphandlingar för uppfyllande av 
gemensamma samhällsmål.7

Det kan på goda grunder ifråga-
sättas om EU har kompetens att 
anta direktiv som syftar till effek-
tiv användning av medlemsstater-
nas offentliga medel, det vill säga 
att deras myndigheter ska göra goda 
affärer. EU har nämligen inte getts 
behörighet på upphandlingsområdet 
som går utöver förverkligandet av 
den inre marknaden. EU:s upphand-
lingsdirektiv syftar istället i första 
hand till att säkerställa fri rörlig-
het inom unionen. Det sker genom 
en skyldighet för medlemsstater-
nas myndigheter att konkurrensut-
sätta sina inköp över vissa tröskel-
värden och iaktta principerna om 
transparens, likabehandling (inklu-
sive förbudet mot diskriminering 
på grund av nationalitet), ömsesi-
digt erkännande och proportionali-
tet i upphandlingens samtliga faser. 
Därigenom garanteras företag i hela 
unionen tillträde till medlemssta-
ternas offentliga marknader. EU:s 
upphandlingsdirektiv fungerar där-
med som en skyddslagstiftning för 
marknadens aktörer. Önskan att sä-
kerställa dessa skyddsvärda intres-
sen framträder ytterligare genom de 
direktiv om rättsmedel som EU har 

antagit, vilka föreskriver ingripande 
åtgärder mot de myndigheter som 
bryter mot upphandlingsreglerna.8

Direktiven innehåller även ett an-
tal skyddsmekanismer för de upp-
handlande myndigheterna, däri-
bland rätten att slippa behöva ingå 
avtal med företag som, enkelt ut-
tryckt, visat sig vara opålitliga ge-
nom tidigare allvarliga fel i yrkes-
utövningen.9 Sådana regler ska 
emellertid inte förväxlas med unio-
nens lagstiftningskompetens, vilken 
alltså inte innefattar hur medlems-
staternas myndigheter använder 
sina pengar.

OLIKA SYFTEN KAN VÄXELVERKA 
OCH KROCKA
Även om upphandlingsdirektiven 
bäst kan beskrivas som en skydds-
lagstiftning för leverantörer som 
syftar till att förverkliga den inre 
marknaden kan deras tillämpning 
bidra till förverkligande av samtliga 
de åtta målsättningar som beskrivs 
ovan. Nedan ges ett antal exempel 
på sådan måluppfyllnad.

Genom att söka upp och dra nyt-
ta av den konkurrens som finns på 
marknaden ökar myndigheternas 
möjligheter att köpa de varor, tjäns-
ter och byggentreprenader som är 
av högsta möjliga kvalitet, till läg-
sta möjliga kostnad och med bästa 
möjliga villkor i övrigt. Kraven på 
konkurrensutsättning av offentliga 
inköp, likabehandling av företag och 
skyldigheten att tilldela kontrakt till 
det bästa anbudet kan därför vara 
effektiva medel för att myndigheter-
na ska göra goda affärer. Förbudet 

PRAKTISK JURIDIK

6 Se bl.a. mål C 94/12 Swm Costruzioni, punkt 34, mål C 568/13 Azienda, punkt 34, mål C 50/14 CASTA, punkt 55, mål C-223/16 Casertana, punkt 31, och mål C-402/18 
Tedeschi, punkt 39.
7 Se t.ex. skäl 2 i direktiv 2014/24/EU.
8 Direktiv 89/665/EEG och direktiv 92/13/EEG i deras lydelse enligt direktiv 2007/66/EG.
9 Se t.ex. artikel 57.4 c i direktiv 2014/24/EU.
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mot diskriminering på grund av na-
tionalitet (som i sig är ett utflöde ur 
det allmänna kravet på likabehand-
ling) hindrar dessutom nationella 
preferenser. Vetskapen om att alla 
intresserade företag får lämna an-
bud och att offentliga kontrakt till-
delas det bästa anbudet oavsett vem 
som har lämnat det kan motivera fö-
retag att pressa sina priser.

Förutsättningarna för god konkur-
rens, och därmed myndigheternas 
möjligheter att göra goda affärer, 
stärks ytterligare av att myndighe-
ten på förhand behöver klargöra vad 
som ska upphandlas och vilka fakto-
rer som kommer att tillmätas bety-
delse vid korandet av vinnande an-
bud. Därmed bidrar även kravet på 
öppenhet till myndigheternas goda 
affärer. Konkurrensneutraliteten 
stärks ytterligare av den absoluta 
sekretess om deltagande i offentliga 
upphandlingar som råder under an-
budstiden.

Kraven på öppenhet och likabe-
handling begränsar även myndighe-
ternas utrymme för såväl skönsmäs-
sig bedömning som ovidkommande 
hänsyn och minskar därmed risker-
na för korruption och jäv. Jag vågar 
påstå att uppfyllandet av de prin-
ciper som bär upp upphandlings-
lagstiftningen utesluter all risk för 
korruption i samband med offentlig 
upphandling.

Kravet på likabehandling och 
transparens kan emellertid komma i 
konflikt med myndighetens intresse 
av att göra goda affärer. Som exem-
pel kan nämnas förbuden mot att 
anta anbud som inte uppfyller alla 
krav respektive att utvärdera anbud 
som lämnats in efter anbudstidens 
utgång. Ett anbud som inte uppfyl-
ler myndighetens samtliga krav och/
eller lämnas in för sent kan nämli-
gen mycket väl vara det anbud som 

på bästa sätt tillmötesgår myndig-
hetens behov, och till lägst kostnad. 
Detta till trots får ett sådant anbud 
alltså inte antas. Likabehandlings-
principen ställer därmed stora krav 
på hur myndigheterna utformar 
kraven i sina upphandlingar och 
begränsar myndigheternas hand-
lingsutrymme och möjligheter att ta 
kommersiella hänsyn på ett sätt som 
en privat inköpare svårligen skulle 
ikläda sig frivilligt.

Motsvarande begränsningar i 
möjligheterna att göra goda affärer 
kan uppstå till följd av de små möj-
ligheter som myndigheterna har att 
tillåta ändringar eller rättelse i an-
bud som visserligen lämnats in i tid 
men som inte uppfyller ett visst for-
maliakrav eller där anbudslämnande 
företag har glömt att bifoga ett visst 
obligatoriskt dokument. 

Likaså ger myndigheternas be-
gränsade möjligheter att ändra i kra-
ven under pågående upphandlingar 
eller att göra ändringar i ingång-
na avtal utan ny konkurrensutsätt-
ning, trots de kommersiella fördelar 
som sådana ändringar skulle inne-
bära, uttryck för en skyddsmeka-
nism för likabehandling av företag 
som kan komma att ske på bekost-
nad av möjligheterna att göra goda 
affärer. Vidare kan förbudet mot att 
anta anbud som inte är oberoende 
och självständiga från andra anbud, 
oavsett om dessa lämnats från andra 
bolag i samma koncern och därmed 
inte bryter mot förbudet i 2 kap. 1 § 
konkurrenslagen (2008:579) (jämför 
mål C-531/16 Ecoservice), begrän-
sa myndigheters möjlighet att göra 
goda affärer.

Upphandlingsdirektiven innehål-
ler ett antal regler som säkerstäl-
ler rättvis behandling av företag, 
däribland förbud mot automatisk 
uteslutning av anbud med låga an-

budspriser och rätt för anbudsläm-
nande företag att yttra sig i frågan 
om eventuellt allvarligt fel i yrkesut-
övningen. Genom EU:s rättsmedels-
direktiv har unionens upphandlings-
regelverk dessutom försetts med 
effektiva överprövningsmöjlighe-
ter. Vetskapen om dessa ingripan-
de åtgärder vid överträdelser av 
upphandlingslagstiftningen kan öka 
allmänhetens förtroende för den of-
fentliga upphandlingen och skapa 
ytterligare press på upphandlande 
myndigheter att följa lagstiftningen. 
Möjligheten att uppnå ändring av en 
myndighets felaktiga beslut att till-
dela ett kontrakt till en konkurrent 
kan även öka företagens intresse av 
att delta i offentliga upphandlingar, 
vilket i sin tur ökar myndighetens 
möjligheter att göra goda affärer. 
Rättsmedlen kan också bidra till att 
undvika och korrigera otillbörlig fa-
vorisering. Ingripande rättsmedel 
kan emellertid ha avhållande effekt 
på den offentliga upphandlingen och 
myndigheternas förutsättningar att 
göra goda affärer, eftersom de ris-
kerar att försena upphandlingar och 
öka parternas kostnader. Vidare kan 
myndigheternas önskan att inte bry-
ta mot lagstiftningen hämma viljan 
att utveckla eller förbättra de offent-
liga affärerna och att minska intres-
set av att använda tidigare oprövade 
upphandlingsformer eller att söka 
innovativa lösningar för att tillmö-
tesgå myndighetens behov.

Användandet av offentlig upp-
handling för att uppnå förbättring-
ar på bland annat miljöområdet och 
det sociala området har getts en 
framträdande roll i EU:s upphand-
lingsdirektiv och myndigheterna 
har getts långtgående möjligheter 
att inkludera sådana krav i sina upp-
handlingar. De positiva effekter som 
därigenom uppnås kan skynda på 
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omställningen till bland annat so-
cial och miljömässig hållbarhet och 
stärka förtroendet för den offentliga 
upphandlingen.

Myndigheters möjlighet att ställa 
miljökrav och sociala krav i offent-
liga upphandlingar begränsas emel-
lertid av proportionalitetsprincipen, 
bland annat eftersom (även) sådana 
krav måste vara kopplade till det ak-
tuella kontraktsföremålet. Därmed 
hindras myndigheter från att kräva 
att dess leverantörer iakttar en viss 
allmän policy i alla sina verksamhe-
ter och att ha synpunkter på deras 
agerande gentemot andra kunder. 
Under senare år har både lämplig-
heten och de rättsliga ramarna för 
användande av offentlig upphand-
ling som ett verktyg för att uppnå 
miljökrav och sociala krav varit fö-
remål för både politisk och juridisk 
debatt. Utan att sammanfatta dis-
kursen kan konstateras att myndig-
heternas utrymme att ställa krav på 
miljömässig och social hållbarhet 
vid sina inköp är klart begränsade 
i förhållande till privata inköpares 
motsvarigheter. Myndigheter åtnju-
ter långt ifrån full frihet att använda 
upphandling som ett medel att nå 
sådana önskvärda positiva effekter 
genom sina inköp.

Att direktiven syftar till att sä-
kerställa fri rörlighet på EU:s inre 
marknad kan visserligen läggas till 
grund för ett påstående att princi-
pen om likabehandling endast om-
fattar företag med hemvist i EU. 
Principen om likabehandling har 
emellertid getts en vidsträckt inne-
börd och omfattar företag oavsett 
hemvist. Likabehandlingsprincipen 
i EU:s upphandlingsdirektiv medför 

därmed att de offentliga marknader-
na i unionen (i nuläget) öppnas upp 
för internationell handel.

Om deltagandet i en offentlig 
upphandling, däribland företagens 
arbete med att identifiera intressan-
ta upphandlingar och utforma sina 
anbud, tar orimligt mycket tid i an-
språk kan intresset för den offent-
liga marknaden minska, något som 
i sin tur minskar både den gräns-
överskridande handeln och myndig-
heternas möjligheter att göra goda 
affärer. Likaså riskerar företagens 
kostnader för deltagande i upphand-
lingar att gå ut över företagets kund, 
det vill säga säga myndigheten, som 
därmed får sämre möjligheter att 
göra goda affärer. Strävan efter att 
minska de administrativa bördorna 
vid offentlig upphandling är därför 
central.

2014 års upphandlingsdirektiv 
innehåller ett antal åtgärder som 
syftar till att minska de administra-
tiva insatser som krävs för att ge-
nomföra respektive delta i offent-
liga upphandlingar, inte minst för 
små och medelstora företag. Som 
exempel på detta kan nämnas ESPD 
(”European Single Procurement Do-
cument”) som är tänkt att fungera 
som en slags standardiserad form av 
egenförsäkran och preliminärt bevis 
varigenom företag som deltar i upp-
handlingar kan intyga att de uppfyl-
ler kraven för att få delta. Dessa åt-
gärder till trots riktas kritik från tid 
till annan mot såväl lagstiftningen 
som enskilda upphandlingar för att 
de är krångliga och tidskrävande.

Det finns alltså flera exempel på 
hur upphandlingsdirektiven och 
deras krav på iakttagande av bland 

annat principen om likabehandling 
hämmar myndigheternas möjlighe-
ter att göra goda affärer. Vid de mål-
konflikter som kan uppstå mellan å 
ena sidan myndighetens intresse av 
att göra goda affärer och å andra si-
dan likabehandling av företag och 
intresset att säkerställa gränsöver-
skridande handel går de senare i 
princip alltid segrande. Som enstaka 
undantag kan nämnas myndigheters 
rätt att ingå avtal utan konkurrens-
utsättning om det kan ske på särskilt 
förmånliga villkor i samband med 
att en leverantör upphör med sin 
verksamhet eller har gått i likvida-
tion, försatts i konkurs eller är fö-
remål för motsvarande förfarande.10 
Här har kravet på likabehandling av 
leverantörer alltså fått ge vika för 
myndighetens intresse att göra en 
god affär. Undantaget ska tolkas res-
triktivt och det bör uppmärksam-
mas att möjligheten alltså förutsät-
ter ”särskilt förmånliga villkor”, det 
vill säga att affären verkligen är nå-
got utöver det vanliga.

Så vilken betydelse får syftet med 
EU:s upphandlingsdirektiv för den 
offentliga upphandlingen i Sverige? 
De svenska lagarna som genomför 
EU:s upphandlingsdirektiv respek-
tive myndigheternas enskilda upp-
handlingar kan givetvis inte ha ett 
syfte som strider mot direktivens 
syfte. Däremot kan, och bör, den 
enskilda upphandlande myndig-
heten ha ytterligare målsättningar 
med sina upphandlingar än att be-
handla alla företag lika och även i 
övrigt följa regelverket. Det finns 
inga principiella hinder mot att an-
vända en lagstiftning som syftar till 
att öppna upp offentliga marknader 
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för gränsöverskridande handel och 
att säkerställa likabehandling av fö-
retag till att också uppnå myndig-
heternas mål om goda affärer. Den 
konkurrensutsättning som regel-
verket föreskriver fungerar då som 
ett verktyg i myndigheternas strä-
van efter att göra goda affärer (må 
vara att ett mer flexibelt förfarande 
utan lika höga krav på likabehand-
ling hade stärkt sådana möjligheter 
ytterligare). En sådan målsättning 
bör givetvis finnas i alla offentli-

ga upphandlingar. Syftet med EU:s 
upphandlingsdirektiv och myndig-
heternas syfte med den enskilda 
upphandlingen kan och bör därför 
skilja sig åt.

Upphandlingslagstiftningen och 
dess rättsmedel får inte sällan kritik, 
bland annat för att den inte fullt ut 
möjliggör goda affärer för myndig-
heterna. Enligt min mening är sådan 
kritik inte sällan obefogad. Upp-
handlingslagstiftningen är tvärtom 
en väl lämpad lagstiftning (om än 

inte optimalt utformad) att uppfyl-
la sitt syfte, nämligen att säkerställa 
likabehandling mellan företag i uni-
onen och att möjliggöra fri rörlig-
het på EU:s inre marknad. Om EU:s 
upphandlingsdirektiv istället hade 
haft som sitt enda, eller i vart fall 
primära, syfte att myndigheter ska 
göra goda affärer hade dess ända-
målsenlighet däremot kunnat ifrå-
gasättas.

Kristoffer Sällfors   
Advokat
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ETIK

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade i augusti 2020 att tilldela en 
brottmålsadvokat varning med högsta möjliga straffavgift, 50 000 kr. Anled-
ningen var att advokaten i två fall hade brutit mot god advokatsed genom 
att handla i strid med de restriktioner som meddelats hans klienter.

I september 2020 överklagade JK beslutet och yrkade att HD skulle ändra 
disciplinnämndens beslut och utesluta advokaten ur samfundet. 

Den 13 juli kom HD:s beslut, att advokaten skulle uteslutas ur Advokat-
samfundet. HD fann vid sin prövning att advokaten vid två tillfällen handlat i 

strid med restriktioner som meddelats hans klienter. HD pekar på att sådan 
information som utgångspunkt enbart får föras vidare efter kontakt med 
åklagaren, så vida det inte är uppenbart att uppgifterna är harmlösa och inte 
kan leda till att brottsutredningen försvåras. Det var dock inte fallet här. 

Slutsatsen blir att advokaten på ett allvarligt sätt åsidosatt god advo-
katsed. HD pekar på att överträdelser av det aktuella slaget ”riskerar att 
undergräva förtroendet för advokatkåren till nackdel för misstänkta och 
frihetsberövade personer”. HD, mål nr Ö 5090-20

HD:S BESLUT

JK EFTER HD-BESLUTET

”Systemet
fungerar”
Under sommaren uteslöts en 
advokat ur Advokatsamfundet 
av Högsta domstolen. JK är 
nöjd med resultatet. Däremot 
anser hon inte att det finns 
någon anledning att ifrågasätta 
det disciplinära systemet. 

Justitiekanslern, JK, 
var den som begärde 
att HD skulle pröva 
disciplinnämndens 
beslut. 

– Jag ansåg att det 
var av stor principiell 
betydelse att få HD:s 
syn på hur allvarligt 
man ska se på  att en 
advokat förmedlar 
information i strid 
med restriktioner, 
säger JK Mari Hei-
denborg.

Ur ett rättsligt per-
spektiv är det vik-
tigt att advokater inte 
missbrukar enrums-
privilegiet, som ju 
ytterst finns till för 
klienternas rättssä-
kerhet, fastslår Mari 
Heidenborg.

– Framför allt är jag 
nöjd med att HD var så tydlig 
i sina uttalanden. Det är av 
stor betydelse att advokater 
får veta vad som gäller och var 

gränsen går, säger Mari Heiden-
borg. 

Advokatsamfundets general-
sekreterare Mia Edwall Insu-
lander konstaterar att HD:s be-
slut är vägledande för advokater 
och för disciplinnämnden. Även 

Mia Edwall Insulan-
der anser att beslu-
tet klargör vad som 
gäller.

– Vad HD slår fast 
är att det egentligen 
saknar betydelse om 
restriktionsbrottet 
skett i syfte att på-
verka brottsutred-
ningen eller inte, det 
kan ändå vara ute-
slutningsgrundande, 
säger hon och fort-
sätter:

– För advokaterna 
är det förhoppnings-
vis en påminnelse 
om att de måste göra 
mycket noggranna 
överväganden när 
det gäller förmed-
lande av information 
om det finns restrik-
tioner.

HD:s uteslutning 
av den västsvenska advokaten 
fick röster att höjas för att till-
synen över advokaterna borde 
läggas på ett utomstående or-

gan. Mari Heidenborg håller inte 
alls med. 

– Det är uppenbart av rätts-
statliga skäl att tillsynen ska 
skötas av advokaterna själv. Det 
görs dessutom på ett utmärkt 
sätt, säger hon.

Som justitiekansler ser Mari 
Heidenborg samtliga beslut från 
disciplinnämnden och även från 
de prövningsavdelningar inom 
nämnden som utgör en slags 
första instans. Och hon konsta-
terar att det är mycket sällan hon 

Mari Heidenborg.

Mia Edwall 
Insulander.
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Högsta domstolen i Bondeska palatset i Gamla stan, i Stockholm.
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ETIK

Advokatsamfundets disciplinverksamhet står under tillsyn av Justitiekanslern (JK). JK granskar alla Advokatsam-
fundets beslut i disciplinärenden och får överklaga disciplinnämndens beslut till Högsta domstolen (HD). 

JK kan överklaga alla former av disciplinpåföljder från disciplinnämnden. För advokaternas del är utrymmet för 
överklagande av beslut från disciplinnämnden snävare: Endast den som uteslutits kan överklaga detta till HD. 

Den senaste gången (före det aktuella ärendet) som JK överklagade ett plenumbeslut från disciplinnämnden var 
2012. 

Förra gången som HD uteslöt en advokat som inte disciplinnämnden uteslutit var 1994. Däremellan har HD vid 
några tillfällen mildrat disciplinnämndens beslut.

JK:S OCH HD:S ROLL I TILLSYNEN

Samlad vägledning 
finns på webben
Advokatsam-
fundets kansli 
har samman-
ställt ett do-
kument där 
styrelsens 
vägledande 
uttalanden 
samt hän-
visningar till PM och andra 
dokument som kan vara till stöd 
i advokatverksamheten har sam-
lats på ett överskådligt sätt.

Dokumentet Vägledning i advo-
katverksamhet finns tillgängligt 
på Advokatsamfundets webbplats 
under menyn För advokater och 
biträdande jurister – Advokat-
verksamheten.

NY KURS: Principalansvaret 
i advokatverksamhet
Vad innebär det att ha princi-
palansvar? När kan man släppa 
den biträdande juristen fri? Hur 
ser principalens ansvar ut som 
arbetsgivare? Detta är några av 
de frågor som besvaras på Advo-
katakademiens nya kostnadsfria 
kurs Principalansvaret i advokat-
verksamhet som startar den 
20 september. 

Kursledare är advokaterna 
Magnus Wallander och Lars Kru-
se. Kursen riktar sig främst till 
advokater som har, eller räknar 
med att få, principalansvar för en 
eller flera biträdande jurister.

Bland de kostnadsfria kurserna 
finns också seminariet Försva-
raren, restriktioner och advokat-
etiken, Advokatetik och god advo-
katsed (i en öppen kurs och en för 
verksamma advokater), Penning-
tvättslagstiftningen – ett advokat-
perspektiv, Stresshantering och 
ett hållbart arbetsliv samt Sociala 
medier i advokatverksamheten.

Läs mer och anmäl dig på 
www.advokatakademien.se.

ser behov av att besluten prövas 
vidare. 

Mia Edwall Insulander delar 
JK:s syn. Hon konstaterar också 
att HD i de flesta av de ärenden 
som överklagas delar disciplin-
nämndens bedömning. 

– Det vore lika märkligt att 
dra slutsatsen av detta ärende 
att vår tillsyn inte fungerar, som 
att anse att våra tingsrätter inte 
fungerar när hovrätten gör en 
annan bedömning. 

Även Mia Edwall Insulander 

anser att HD:s beslut visar att 
tillsynssystemet fungerar och är 
rättssäkert. Besluten är överklag-
bara, det finns en offentlig insyn 
och granskning av dem och oli-
ka instanser kan komma fram till 
olika slutsatser, påpekar hon. 

Laboratoriegatan 4, Box 27321, 102 54 Stockholm 
Tfn 08-459 03 00, advokatsamfundet.se, info@advokatsamfundet.se 

Vägledning i advokatverksamhet 

Vägledande uttalanden och andra dokument fastställda 
av Advokatsamfundets huvudstyrelse samt övrig 
vägledning i frågor om advokatverksamhet 

Högsta domstolen i Bondeska palatset i Gamla stan, i Stockholm.
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AKTUELLT

Vad tycker du är det bästa med 
advokatyrket?

– Ingen dag är den andra lik. 
På morgonen kan en kreditchef 
be om hjälp då en misstagsbe-
talning om 6 miljoner kronor 
kommit att ske. På eftermid-
dagen en LVU-förhandling om 
brister i föräldrarnas omsorg 
om ett nyfött barn. Lite senare, 
dags att upprätta ett avtal om ga-
ranti och betalningssäkerhet i ett 
leveransavtal för ett elektronik-
företag. Variationen är stor och 
utmaningarna många. Jag blir 
aldrig uttråkad.

Hur kommer det sig att du har 
inriktat dig på så olika fält av ju-
ridiken?

– Dag ett på advokatbyrån låg 
ett antal bankrelaterade tvister 
på mitt bord. Under studieti-
den besökte jag under flera års 
tid Österåkersanstalten var fjor-
tonde dag tillsammans med den 
gamle högerledaren Jarl Hjal-
marson och hustrun Eyvor Hjal-
marson. Besöken skedde i Röda 
korsets regi. Tidigt förstod jag 

att insatser mot kriminalitet 
måste sättas in i unga år i hem-
met eller i familjehem.

– Jag var också nämndeman i 
Stockholms tingsrätt på en ung-
domsrotel från den dag jag fyll-
de 20 år. Mitt intresse och enga-
gemang för unga växte fram och 
jag ville dra nytta av det i mitt 
arbete. Jag ville inte heller bli 
fast i den klassiska advokatkos-
tymen. Det är nyttigt och viktigt 
att kunna sitta bekvämt på gol-
vet i ett HVB-hem. Vi advokater 
blir bättre jurister om vi har fler 
strängar på vår lyra.

Varifrån kommer ditt konstin-
tresse?

– När jag var liten gick jag på 
Moderna museet. Tidigt besökte 
jag gallerier och såg utställning-
ar med Andy Warhol och Robert 
Rauschenberg. I föräldrahem-
met fanns konst. Inga investe-
ringsobjekt men bra svenskt må-
leri från 30- och 40-talet. En vän 
till familjen hade konst överallt, 
till och med på toaletten. Mycket 
inspirerande.

Har du någon favoritkonstnär?
– En husgud har varit Sala-

konstnären Ivan Aguéli. En 
anarkist, mystiker och muslim. 
Han introducerade på 1910-talet 
den moderna konsten i Sverige. 
Hans verk är enastående. En lju-
sets mästare.

– I dag är intresset bara sam-
tidskonst. Jan Håfström, Astrid 
Sylwan, Dan Wolgers, Martin 
Wickström, Jockum Nordström, 
Nathalia Edenmont, Ann Ed-
holm och Tal R, för att bara näm-
na några. Genom att fokusera på 
samtiden ökar också förmågan 
att förstå och läsa av den tid vi 
lever i.

Vad kan konsten tillföra i advoka-
tens yrkesvardag och arbetsmiljö?

– Konst kan skapa ett klimat 
som är utvecklande för både de 
anställda, klienter och motpar-
ter. Många gånger har jag haft 
infekterade möten med knepiga 
juridiska problem. En kort paus 
med rundvandring på kontoret 
och diskussion om konstverk har 
fått det låsta samtalsklimatet att 

helt ändra karaktär. Parterna har 
fått en ingång till en ny dialog. 
Ett avtal har därefter kunnat un-
dertecknas.

– För mig och mina kollegor 
har konsten på kontoret ska-
pat sidoblickar och infall som 
många gånger öppnat ögonen 
för hur ett juridiskt problem ska 
kunna lösas.

Hur kan advokater tänka nytt om 
konst på advokatkontoret?

– Skapa en miljö som just du 
trivs i. Undvik dyr konst samt 
trista affischer och köp hellre nå-
got personligt som signalerar vad 
du tycker om och står för. Kon-
sten får gärna framkalla ett skratt 
och förundran hos betraktaren. 
Har du möjlighet att skapa dialog 
och engagemang på ditt kontor 
genom konsten har du lyckats.

– Det är inte svårt, var bara 
nyfiken och var inte rädd för att 
bryta gamla invanda rutiner och 
konventioner. En ny klient frå-
gade för några veckor sedan om 
hen kommit till ett advokatkon-
tor. Vi hade lyckats.

Jag ville inte bli fast i den klassiska advokatkostymen

DET ÄR NYTTIGT OCH 
VIKTIGT ATT KUNNA 
SITTA BEKVÄMT PÅ 

GOLVET I ETT HVB-HEM. 
VI ADVOKATER BLIR 
BÄTTRE JURISTER 
OM VI HAR FLER 

STRÄNGAR PÅ VÅR LYRA.

MÅNADENS ADVOKAT

JOHAN CARLSSON
Verksamhetsinriktningarna för 
advokat Johan Carlsson, Carls-
son & Co Advokatbyrå, bildar en 
ovanlig kombination: affärsjuridik 
och socialrätt/LVU-ärenden. 
Johan Carlsson är också ordfö-
rande i Stockholmsadvokaternas 
konstförening sedan snart ett år.••  Molnbaserat administrativt system för advokater/juristerMolnbaserat administrativt system för advokater/jurister

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

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

••  FaktureringFakturering
••  RegisterRegister
••  Körjournaler mmKörjournaler mm

www.timeapp.se info@timeapp.se

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

TimeTimeApp App AdvokatAdvokat

TimeTimeApp App AffärsystemAffärsystem
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Nya uppdrag

l Natali Engstam Phalén 
ansluter till advokatfirman 
Lindahls Stockholmskontor, 
där hon ska ansvara för råd-
givningen inom compliance & 
investigations. Engstam 
Phalén har under de senaste 
fyra åren varit generalsekre-
terare för Institutet Mot Mutor. 

l Polina Permyakova, Tobias 
Hamrin och Johan Engdahl 
har utsetts till delägare vid 
Delphi.

l Docent Helene Andersson 
tillträder vid årsskiftet som 
counsel vid advokatbyrån 
Delphi. Helene är specialiserad 
på EU- och konkurrensrätt 
och har de senaste tio åren 
forskat, undervisat och gett ut 
böcker på området.

l Sofia Ungh är ny delägare i 
Advokatbyrån Kaiding sedan 
den 1 juli.

l Sara Malmström och Karin 
Schurmann ansluter som nya 
delägare vid MAQS Advokat-
byrå efter sommaren.

l John Gustafson och Olof 
König tillträdde som nya del-
ägare på Baker McKenzie den 
1 juli 2021.

l Erik Nymansson, justitieråd 
vid Högsta förvaltningsdom-
stolen, har av riksdagen valts 
till ny chefsjustitieombudsman.

l Regeringen har den 10 juni 
utnämnt Göran Lundahl till 
lagman i Göteborgs tingsrätt.

l Regeringen har utnämnt 
kammarrättslagmannen 
Eva-Lotta Hedin till lagman 
vid Förvaltningsrätten i Stock-
holm. Eva-Lotta Hedin till-
träder som lagman den 
6 september 2021.

Ordförande på väggen
Ännu en tidigare ordförande 
pryder nu väggarna i Advokat-
samfundets hus på Laboratorie-
gatan. Christer Danielsson, som 
lämnade ordförandeposten under 
sommaren, har avporträtterats 
av konstnären Johan Patricny. 

Johan Patricny är verksam 
i Stockholm och utbildad vid 
Konsthögskolan i Oslo. Han har 
även studerat för Odd Nerdrum.  
Hans måleri har bland annat 
beskrivits som ”provocerande 
klassiskt”.

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

Kumla har 50 000 nya medarbetare
Det surras friskt på Kumlaanstalten, som har fått uppåt 50 000 nyan-
ställda. De nya medarbetarna är bin, bosatta i två kupor och ett antal 
insektshotell och sandbankar, allt efter tycke och smak. 

Bisatsningen är en del av arbetet med att miljöcertifiera hela 
 anstalten Kumla. För att säkra binas försörjning har gräsmattorna 
runt anstalten grävts upp och ersatts med ängar. Blommorna på 
ängarna är av flera sorter, och valda för att gynna den lokala floran 
och faunan. 

Ny generaldirektör för 
Brottsoffermyndigheten
Regeringen har 
utsett Anders 
Alenskär till 
generaldirektör 
för Brottsoffer-
myndigheten. 
Anders Alenskär tillträder sin 
tjänst den 1 november och kom-
mer  närmast från en tjänst som 
lagman vid Lycksele tingsrätt.
Brottsoffermyndigheten har till 
uppgift att främja brottsoffers 
rättigheter, behov och intressen. 
I myndighetens uppdrag ingår 
att vara ett informations- och 
kunskapscentrum för brotts-
offerfrågor.

Nya datum för 
Utlandsdagarna
Utlandsdagarna 2022 har nöd-
gats byta datum. Nya datum för 
Utlandsdagarna – den årliga 
utbildningskonferensen som ar-
rangeras av Utlandsavdelningen 
av Sveriges advokatsamfund – är 
den 18–19 mars 2022, i stället för 
tidigare annonserade datum.

Utlandsavdelningen har också 
beslutat att Utlandsdagarna 2022 
hålls i Paris.

Cirio i nytt samarbete
Cirio Advokatbyrå har inlett 
ett samarbete med Prins Carl 
Philips och Prinsessan So-
fias Stiftelse. Byrån kommer 
främst att ge rådgivning inom 
avtalsrätt, marknadsrätt och 
dataskydd i sociala medier 
och vid olika samarbeten. 
Dessutom planerar Cirio och 
stiftelsen att samarbeta i olika 
sammanhang, kring stiftelsens 
verksamhetsområden: en 
tryggare nätvardag och dys-
lexi. Samarbetet ingår som en 
del i Cirios hållbarhetsarbete.
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 BIDRAG TILL STUDIER
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

har som ett ändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran 
av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Bidrag kan medges till postgymnasiala studier, företrädesvis till vissa kostnader för utbytesterminer vid  
utländskt universitet inom ramen för en högskoleutbildning men även andra postgymnasiala studier kan ge  
rätt till bidrag. Bidrag kan också medges till fleråriga utbildningar som endast tillhandahålls mot ersättning. 
I sådana fall kan dock bidragsbeloppet per termin begränsas. Vidare skall sökanden uppvisa godtagbara 
studieresultat för den föregående terminen innan bidrag för en ny termin kan medges.

Sökanden måste vara barn till advokat eller tidigare advokat. Sökanden måste dessutom ha uttömt alla andra 
möjligheter till finansiering på egen hand, typiskt sett maximala studiebidrag och studielån samt större egna 
 tillgångar. Föräldrarnas ekonomi har således ingen betydelse. 

Till ansökningshandlingarna skall bifogas komplett ekonomisk redogörelse för sökt studieperiod,  
se bifogad mall på hemsidan.

Sänd ansökan per e-post till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se senast den 27 september 2021.

Stiftelsens sekreterare Sara Kihlberg kan nås på tel. 08-459 03 00.

www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/ 
Sveriges-advokatsamfunds-Understodsfond/ 

EKONOMISKT UNDERSTÖD
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

har som ändamål att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor 
efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av behövande barn 

till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater.
Understöd kan medges till sökanden som tillfälligt har kommit i ekonomiskt trångmål pga större och/
eller oförutsedda utgifter för till exempel tandvård, särskild läkarvård eller liknande.

Periodiskt understöd kan medges till sökanden vars ekonomiska situation är utsatt och som kan  
förväntas vara så för överskådlig tid. Periodiska understöd är skattepliktiga för mottagaren.

Till ansökan skall bifogas ekonomisk redogörelse för sökandens ekonomi, inklusive samtliga inkomster, 
utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information 
som sökanden bedömer ha betydelse, se bifogad mall på hemsidan. 

Sänd ansökan per e-post till Sara.Kihlberg@advokatsamfundet.se senast den 27 september 2021.

Stiftelsens sekreterare Sara Kihlberg kan nås på tel. 08-459 03 00.

www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/ 
Stiftelsen-Emil-Heijnes-Fond/
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Andersson, Mari: Inkomstskatte-
lagen : en kommentar. D. 1–2 / 
Mari Andersson, Mattias Dahl-
berg, Anita Saldén Enérus, Ulf 
Tivéus (Norstedts juridik. 2 vol. 
Gula biblioteket) 

Arnesdotter, Ingrid: Företagets 
eget kapital : i juridisk och 
ekonomisk belysning (2. uppl. 
Studentlitteratur. 381 s.)

Berggren, Nils-Olof: Polislagen : 
en kommentar / Nils-Olof Berg-
gren, Johan Munck (14. uppl.  

Norstedts juridik. 259 s. Gula 
biblioteket)

Blekemo, Annika: Rehabilitering 
och arbetsmiljö : handbok i 10 
steg för arbetsgivare / Annika 
Blekemo, Martha Gurmu 
(4. uppl. Studentlitteratur. 212 s.)

BRÅ rapport 2021:5: Strategiska 
brott bland unga på 2010-talet 
och faktorer av betydelse för 
att lämna ett kriminellt liv 
(BRÅ. 117 s.)

Dahlgren, Niklas: Knivlagen : bak-
grund och tillämpning (2. uppl. 
Norstedts juridik. 152 s.)

Eriksson, Joel: Newer forms 

of contract-based dispute 
resolution : an examination of 
efficiency-driven procedures in 
light of traditional adversarial 
procedures (Lunds univ. 
287 s. Diss. Lunds universitet, 
2021)

Ersättning vid personskada / Ma-
deleine Randquist, red., Malin 
Christensson et al. (27 uppl. 
Studentlitteratur. 1029 s.)

Grauers, Folke: Fastighetsköp 
(22. uppl. Studentlitteratur. 
357 s.)

Gyland, Christina: Skatterätt : en 
introduktion / Christina Gyland, 

Olof Jakobsson (14. uppl. 
Studentlitteratur. 130 s.)

International arbitration in Swe-
den : a practitioner’s guide / 
editors: Annette Magnusson; 
Jakob Ragnwaldh; Martin Wal-
lin (2. ed. Alphen aan den Rijn 
: Kluwer Law International. 
521 s.)

Lindblom, Linda: Det brottsföre-
byggande arbetet i Sverige : 
nuläge och utvecklingsbehov 
2021 / Linda Lindblom, Jenny 
Viström (Brottsförebyggande 
rådet. 92 s.) 

Oulis, Marigó: Värdeersättning 

 LÄSTIPS

Praktisk sjörätt
Författare: Hugo 
Tiberg, Johan 
Schelin, Mattias 
Widlund
Förlag: Jure
Praktisk sjörätt 
ger en över-
gripande redo-
görelse för de 
bestämmelser 
som reglerar sjö-
rätten – till stora 
delar baserat på 
internationella 
konventioner. Boken tar upp olika frågor som 
rör farvatten och fartyg samt regler kring 
själva transporterna. Denna fjärde upplaga, 
uppdaterad  med hänsyn till rättsutvecklingen 
på området, innehåller även ett antal inom 
branschen vanligt förekommande standard-
avtal. Boken är producerad inom ramen för 
verksamheten vid Sjörättsinstitutet, Stock-
holms universitet och vänder sig främst till 
praktiskt verksamma inom sjöfartsnäringen 
men även till jurister som vill få en introduk-
tion till ämnet.

Logistikrätt : grunder och tillämpning
Författare: Göran Stöth
Förlag: Liber
Logistikrätt behandlar det aktuella regelverk 
som tillämpas inom logistikbranschen. Den 
beskriver reglerna kring avtal och köp av 
varor samt riskövergång, vilka försäkringar 
som finns på området, ansvars- och skade-
ståndsfrågor kring logistiktjänster och hur ett 

logistikavtal bör 
utformas. Boken 
innehåller även 
en genomgång 
av Incoterms 
2020. Denna 
tredje upplaga 
är reviderad, 
bland annat med 
anledning av nya 
versionen av 
Incoterms och 
ikraftträdandet 
av en ny järn-
vägstrafiklag 2018. Göran Stöth arbetar som 
lärare vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniver-
sitetet.

 JURIDIKBOK.SE
Svensk juridisk litteratur på nätet
I juni lanserades webbplatsen juridikbok.se. 
Sidan som drivs av Stiftelsen för tillgänglig-
görande av juridisk litteratur har som mål att 
digitalisera och fritt tillgängliggöra det mesta 
av äldre svensk juridisk litteratur som inte 
längre ges ut. Avsikten är också att inkludera 
rättsvetenskaplig litteratur som är skriven på 
svenska men utgiven i andra länder, främst 
i Finland. Projektet är ett samarbete mellan 
universitetsbiblioteken, domstolsväsendet, 
juridiska förlag och advokatbyråer. I dagsläget 
finns cirka 80 verk tillgängliga men nya titlar 
kommer läggas till fortlöpande. På juridikbok.
se kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev för 
att hålla sig informerad om vilka titlar som 
lagts till. 

 ÅRSBOK
Andra utgåvan av årsboken Stockholm Arbi-
tration Yearbook (2020) har publicerats under 
ledning av Stockholm Centre for Commercial 
Law, SCCL. Liksom första utgåvan innehåller 
publikationen artiklar kring skiljedomsrätts-
liga ämnen och en översikt över svensk rätts-

praxis rörande skiljeförfarande 2019–2020. 
Axel Calissendorff och Patrik Schöldström 
står som redaktörer för årsboken.

 BOK
Rättsregler i kris av Johan Hirschfeldt och 
Olof Petersson, Dialogos förlag
Under lugna och normala förhållanden fun-
gerar skyddet av den demokratiska rätts-
staten väl, men hur klarar statsmakten sina 
uppgifter i kristider, exempelvis vid den nu 
pågående coronapandemin, vid terrorangrepp 
och cyberattacker? Boken, som utkom i slutet 
av förra året, uppmärksammar brister i da-
gens krisberedskap. Författarna diskuterar 
i boken hur Sverige kan förbereda sig inför 
kommande fredstida kriser utifrån en nog-
grann genomlysning av svensk grundlag samt 
övrig krigs- och krislagstiftning samt genom 
ett antal reformförslag.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

vid återgång (Iustus. 640 s. 
Diss. Uppsala universitet, 2021)

Paju, Jaan: Introduktion till EU:s 
socialförsäkringsrätt (3. uppl. 
Norstedts juridik. 86 s.)

Plender, Richard: The European 
private international law of 
obligations / by Richard Plen-
der, Michael Wilderspin (Lon-
don : Sweet & Maxwell, 2020. 
854 s.)

Sarnecki, Jerzy: Introduktion 
till kriminologi. 2, Straff och 
prevention / Jerzy Sarnecki, 
Christoffer Carlsson (2. uppl. 
Studentlitteratur. 259 s.) 

Stenlund, Karolina: Rättighetsar-
gumentet i skadeståndsrätten 
(Iustus. 586 s. Skrifter från 
juridiska fakulteten i Uppsala ; 
144. Diss. Uppsala universitet, 
2021)

Stockholm arbitration yearbook 
2020 / edited by Axel Calis-
sendorff, Patrik Schöldström 
(Alphen aan den Rijn : Wolters 
Kluwer. 291 s.)

Straffeprosessloven : lov av 
22. mai 1981 nr. 25 om retter-
gangsmåten i straffesaker. 
Bd 2, Lovkommentar / Erik Kei-
serud et al. (5. utg. Oslo : Uni-
versitetsforl., 2020. S. 916–1763) 

Det svenska genomförandet av 
EU:s rekonstruktions- och in-
solvensdirektiv : promemoria 
framtagen i anslutning till en 
hearing och en utredning / 
red. Mikael Möller (Iustus. 
183 s.)

Tonell, Magnus: Sekretessavtal 
: och det rättsliga skyddet för 
företagshemligheter (2. uppl. 
Norstedts juridik. 310 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Generalsekreteraren 
om tillsynen
Disciplinnämndens tillsyn fun-
gerar rättssäkert och Advokat-
samfundet arbetar med en för-
stärkt etiksatsning. Det fastslog 
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander, 
i en replik i Göteborgs-Posten 
den 1 juli. 

Bakgrunden var en tidigare 
debattartikel, där Christoffer 
Heimbrand och Frida Gommel 
från Liberala Studenter krävt 
”kraftiga åtgärder för att stävja 
den gangsterromantik, och inte 
minst den flagranta brottslighet, 
som under lång tid har tillåtits 
växa inom kåren”.

Skägg i rättssalen väckte debatt
Brottmålsadvokaten Gunilla Der-
sand Holmberg efterlyste i en de-
battartikel i Expressen den 17 juli 
fler kvinnliga försvarsadvokater. 
Hon konstaterade att hon nästan 
alltid omges av skägg i rättssa-
len. Dersand Holmberg upplevde 
att mansdominansen bidragit till 
en machokultur i rättssalarna. 

(Den skäggige) försvarsadvo-
katen Lars Kruse svarade den 
22 juli. Kruse betonade att det i 
en stor del av brottmålen är den 
misstänkte själv som valt sin för-
svarare. Han var ändå övertygad 
om att det inte dröjer länge innan 
skäggdominansen i domstolarna 
minskar eller försvinner. ”För en 
sak kan jag garantera – den miss-
tänkte vill ha det bästa försvaret 
och bryr sig inte om det är en 
man eller kvinna”. 

För Anders Eka, justitieråd och 
ordförande i Högsta domstolen, 
är läsning både avkopplande 
och en nödvändig stimulans.

Hinner du läsa något på fritiden, 
och vad ligger i så fall på ditt 
nattduksbord?

– Ja, jag läser ganska mycket 
och har alltid gjort det. Det är 
både avkopplande och en nöd-
vändig stimulans. Just nu läser 
jag De förlorade barnen av Va-
leria Luiselli. Mycket intressant 
om föräldraskap, relationer och 
flyktingfrågor. Vi ska diskute-
ra den framöver i en bokklubb 
som jag är med i. På nattduks-
bordet ligger också Nina Bur-
tons Flodernas bok och Ka-
tarina Frostensons F samt ett 
riktigt dåligt samvete som jag 
för ett tag sedan lagt åt sidan, 
Robert Musils Mannen utan 
egenskaper (av bokmärket att 
döma kroknade jag på sidan 
118). Men jag ska läsa den fram-
över – jag lovar!

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Utan tvekan skönlitteratur. 
Jag har genom åren köpt många 
historiska faktaböcker och tän-
ker alltid att jag ska ta mig an 
dem. Det blir dock ofta något 
skönlitterärt som tränger sig 
före. Men jag läser en del bio-
grafier, gärna författarbiogra-
fier. Jag hade mycket stort utby-

te av Jens Liljestrands Mannen 
i skogen om Vilhelm Moberg, 
som jag läste för ett tag sedan. 
Men jag läser förstås också ett 
och annat relaterat till rätts- 
och samhällsfrågor.

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet?

– Det var en svår fråga! Dos-
tojevskij har verkligen lämnat 
avtryck. Jag är väldigt förtjust 
i Bröderna Karamazov. Den är 
oerhört mustigt skriven med 
en fantastisk insikt om den 
mänskliga naturens svagheter 
och styrkor. Thomas Manns 
böcker måste jag också näm-
na. Bergtagen är en häftig läs-
upplevelse. Och Döden i Vene-
dig kan man läsa många gånger. 
Orhan Pamuk gillar jag också 
väldigt mycket och hans Den 

svarta boken var suverän. Av 
svenska författare vill jag näm-
na Klas Östergren som gjorde 
stort intryck när jag var yngre 
och som jag fortfarande gillar 
mycket. Sedan kan jag förstås 
inte gå förbi Eyvind Johnson!

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

– Jag har i sommar läst Mefis-
to av Klaus Mann. Den är skri-
ven redan 1936 och handlar om 
en skådespelare som når enor-
ma framgångar genom att väl-
ja att liera sig med de styrande 
nazisterna i 30-talets Tyskland. 
Den skildrar ständigt aktuella 
frågor om relationen till mak-
ten och längtan efter framgång. 
Den gjorde stort intryck på mig 
och den ger jag gärna bort till 
en god vän.

Klaus Manns Mefisto skildrar 
ständigt aktuella frågor

BOKTIPSET: ANDERS EKA
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Äntligen. Ett advokat system som inte  
välkomnar Mac-användare med armbågen.
i saturnus 2 råder full jämlikhet mellan PC och Mac. Användarupplevelsen är lika bra i båda 
världarna. Dessutom är alla funktioner tillgängliga på alla skärmar – oavsett om det gäller 
jävsökning, attestflöden, leverantörsfakturor eller utlägg. Och givetvis fungerar Saturnus 2 
med de största webbläsarna. 
 Läs gärna mer om det Mac-vänliga advokatsystemet på www.saturnusadvokatsystem.se.

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

SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 10 JUNI 2021 

Victor Gullers Ahlin, Kron 
 Advokater AB, Malmö
Emil Alexanderson, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Christina Almfeldt, Crusner 
 Advokatbyrå AB, Linköping
Hanna Andersson, Foyen Advokat-
firma KB, Malmö
Jennie Tonnby Bark-Jones, Kastell 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Kim Bergman, Mannheimer 
 Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Martin Boström, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Veronica Burman, Ejder Advokat-
byrå AB, Göteborg
Catharina Danielsson, Törngren 
Magnell & Partners Advokatfirma 
KB, Stockholm
Ängla Eklund, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Miranda Espenäs, Wistrand 
 Advokatbyrå Stockholm KB, Stock-
holm
Niklas Fjällström, September 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Filippa Forsberg, Advokatfirman 
Två Lejon KB, Stockholm
Peter Franke, Franke & De la 
 Fuente, Marbella, Spanien
Linnéa Frykler, Insulander Lindh 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Mikael Gonzalez, Advokaterna 
 Hurtig & Partners Göteborg/ 
Trestad AB, Göteborg
Vanessa Grapenstedt, Advokat-
laget AB, Stockholm
Michelle Green, Advokatfirman 
 Lindahl KB, Helsingborg
Anna Grigorian, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Faria Hassan Nur, Fridh Advokat-
byrå KB, Göteborg
Fredrika Hjelmberg, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Marcus Hjorth, Advokatfirman 
 Cederquist KB, Stockholm
Johan Holmquist, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Emanuel Ipek, Malmströms 
 Advokatbyrå HB, Jönköping
Christopher Jakobsson, Advokat-
firman Fylgia KB, Stockholm
Nicole Jerad, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Björn Karlsson, Advokatfirman 
 Fylgia KB, Stockholm
Linton Kennegård, Mina Advokater 
i Sverige AB, Stockholm
Golko Khosravi, Advokatgruppen i 
Stockholm AB, Stockholm
Max Laestander, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm
Albin Larsson, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Astrid Lundholm, Roschier 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Mari Lundquist, Juristbyrå Mari 
Lundquist AB, Söderhamn

Susanne Monie Magnusson, 
 Advokatfirman Glimstedt Jönköping 
AB, Jönköping
Andreas Mellberg, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppsala
Ruth Nordström, Scandinavian 
 Human Rights Lawyers, Uppsala
Karin Odkrans, Advokatfirman 
Morris AB, Göteborg
Alfred Petersson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Malmö
Marianne Ramel, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Anes Sabic, Sju Advokater KB, 
Stockholm
Jens Sandberg, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm
Viyan Subhi Omer, Innerstans 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Sebastian Sundberg, Advokat-
firman Schjødt, Stockholm
Robin Sundin, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Göteborg
Marcus Tipner, Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Arvid Weimers, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm
Daniel Wenne, Flood Herslow 
 Holme Advokatbyrå AB, Stockholm
Jessica Wieslander, Advokat - 
firman Berggren & Stoltz KB, 
Sundsvall
Johan Wiinberg, MAQS Advokat-
byrå AB, Göteborg
Jonathan Wikström, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm
Naz Hadi Zihaoui, Advokatfirman 
ONYX AB, Stockholm
Erik Ålander, Advokatfirman Delphi 
KB, Stockholm

 REGISTRERAD EU-ADVOKAT

Felicity Trocmé (solicitor, Irland), 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 
AB, Stockholm

NY ADVOKAT: ÄNGLA EKLUND

Ängla kämpar mot näthatet
Ängla Eklund, Mannheimer 
Swartling i Stockholm, blev ad-
vokat den 10 juni. Hon är ord-
förande i Institutet för Juridik 
och Internet som arbetar mot 
nätrelaterade kränkningar.

Vad fick dig att engagera 
dig mot näthat?

– Samspelet mellan 
digitaliseringen och ju-
ridiken väckte ett stort 
intresse hos mig. Av-
saknaden av befintliga lösning-
ar på nya juridiska utmaning-
ar som uppstår när samhället 
genomgår en konstant digital 
utveckling gav mig möjlighet 
att få använda juridiken som 
verktyg för att skapa föränd-
ring och sprida kunskap. Ut-
vecklingen utmanar ständigt 
balansen mellan moral och 

lag och yttrandefrihet och in-
tegritet.

Vad är det viktigaste du har 
uppnått i arbetet inom Institutet 
för Juridik och Internet (IJI)?

– IJI har uppnått otro-
ligt mycket under den 
tid vi har varit verk-
samma tack vare alla 
hårt slitande studenter 
som har engagerat sig 
genom åren. IJI har va-

rit en viktig aktör i att lyfta de 
rättsliga aspekterna av digita-
la kränkningar genom bland 
annat folkbildning och opini-
onsbildning, och IJI fyllde en 
viktig roll vid införandet av be-
stämmelsen olaga integritets-
intrång och det stärkta straff-
rättsliga skyddet för enskildas 
personliga integritet på nätet.
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B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B
Box 270. Köpmangatan 1. 851 31 Sundsvall. Tfn 060 -16 81 50  

Email info@bolagsratt.se. Webbplats bolagsratt.se  

Lagerbolag 
060-16 8170

KAN BESTÄLLAS HOS VARJE 
BOKHANDLARE OCH I ALLA 
NÄTBOKHANDLAR. PRIS 129:-

”VEM ÄR LANDETS BÄSTA 
ADVOKAT?”
SVARET KOM UTAN TVEKAN.
”HAN SOM TJÄNAR MEST 
PENGAR!”

EN ROMAN OM HUR SVÅRT DET ÄR 
ATT PASSA IN OCH OM HUR MAN 
BLIR HENNING PENNING UTAN ATT 
FÖRLORA SIN SJÄL.

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

Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade. Ibland kan det också vara svårt att  
finna klargörande besked om innehållet i gällande rätt. Med ett  förflutet som hyresråd under mer än 20 år har jag lång erfarenhet  

av rättsområdet nyttjanderätt till fast egendom. Jag är också sedan 2011 ansvarig för innehållet i Norstedts laghandbok Arrendelagen. 
Jag åtar mig att inom det angivna området avge rättsutlåtanden i rättsliga tvister, men även i andra situationer där behov föreligger  

av sakkunnigt klarläggande av gällande rätt. (Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

F.D. HYRESRÅDET ERIK GERLEMAN
ADRESS: Rösvägen 27, 352 49 Växjö E-POST: erik_gerleman@hotmail.com TEL: 070-598 68 26

 • hyresrätt • arrenderätt • bostadsrätt • annan nyttjanderätt till fast egendom
RÄTTSUTLÅTANDEN RÖRANDE NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM

SAMFUNDET
Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
530 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/0594 Promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verk-
ställighet av beslut
R-2021/0598 Departementspromemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7)
R-2021/0605 Betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag 
om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)
R-2021/0628 Delbetänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisatio-
ner (SOU 2021:15)
R-2021/0643 Departementspromemorian Ändring av andelstal i gemen-
samhetsanläggningar (Ds 2021:8)
R-2021/0652 Betänkandet Radiologiska skador – skadestånd, säkerhet, 
skadereglering (SOU 2021:10)
R-2021/0707 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s för-
ordning om en gemensam digital ingång
R-2021/0717 Energimarknadsinspektionens rapport Oberoende aggre-
gatorer: Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet
R-2021/0719 Promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i 
brottmål där åtal inte har väckts
R-2021/0751 Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri
R-2021/0770 Promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot 
hemfridsbrott och olaga intrång
R-2021/0860 Delbetänkandet Ett moderniserat konsumentskydd  
(SOU 2021:17)
R-2021/0953 Promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföre-
tagsdefinitionen
R-2021/1033 Promemorian Vissa frågor om sekretess när Justitiekans-
lern bevakar statens rätt
R-2021/1068 Europeiska kommissionens förslag till förordning om har-
moniserade regler för artificiell intelligens
R-2021/1077 Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

  UPPHÄVANDE AV 
EU-REGISTRERING

Jonathan Bryce, Stockholm, 
10 juni 2021
Eva Storskrubb, Stockholm, 1 juni 
2021

 AVLIDEN LEDAMOT
Bo Callgren, Johanneshov, 22 au-
gusti 2020

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Anders Ackebo, Stockholm, 1 april 
2021
Kajsa Collin, Malmö, 10 juni 2021
Lina Karlsson, Göteborg, 31 maj 
2021
My Mattsson, Stockholm, 28 maj 
2021
Cecilia Neijbert, Växjö, 10 juni 2021
Lukas Åhman, Linköping, 1 juni 2021
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TILL SIST

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Ett fantastiskt uppdrag
sedan den 1 juli 2021 har jag fått den stora äran av Advokat-
samfundets ledamöter att leda styrelsens arbete under 
de kommande två åren. Det är ett fantastiskt uppdrag 
som jag tar på största allvar. För dem av er 
som är intresserade av att veta mer om mig 
och mina tankar om uppdraget och möjlig-

heterna och utmaningarna som ad-
vokatkåren står inför finns ett 

reportage på sidan 16.

på den här sidan kommer jag 
regelbundet att skriva om 
samtal och möten med 

olika ledamöter inom kåren 
men också med våra styrelse-

ledamöter i huvudstyrelsen. 
Min förhoppning är att, även 

på detta sätt, kunna 
förmedla vad styrel-
sen och Advokat-
samfundet arbetar 
med och därige-
nom bidra till en 
öppenhet kring 
det viktiga och 
omfattande arbe-
te som sker.

vi har förmånen 
att ha en sty-
relse som be-
står av synnerligen kom-
petenta och skickliga 
advokater. Alla verksam-
ma inom olika områden, 
och med olika specialite-

ter, som tillsammans gör att 
styrelsen täcker så gott som 

alla områden där advokater är verksamma. Detta är för-
stås till stor nytta och gagn för Advokatsamfundet, inte 
minst när det kommer till vårt remissarbete. Samfundet 

lämnar årligen omkring 120 remissvar, och 
det kan inte nog understrykas hur viktigt det 
arbetet är. Det är alltid en styrelseledamot 
som är ordförande i den remissgrupp som 
arbetar fram förslag till Advokatsamfundets 
slutliga uppfattning avseende de olika lag-
förslagen.

det är fortfarande semestertider i landet när 
jag skriver dessa rader. Vi har haft en som-
mar där en majoritet av oss även i år har 
tillbringat semestern huvudsakligen inom 
landets gränser. Många har besökt klassiska 
semesterorter och kunnat konstatera vilken 
fantastisk natur vårt vackra land erbjuder. 
Många semesterorter har berättat om be-
söksrekord till glädje för många näringsid-
kare som fortfarande lider svårt efter ned-
stängningar på olika sätt. Vi är många som 
hoppas att hösten kommer att erbjuda en 
mer normal tillvaro. Och oj vad många vi är 
som längtar efter att återigen kunna gå på 
teater och besöka olika kulturscener igen. 
Förhoppningsvis ses vi där!

MIN FÖRHOPP-
NING ÄR ATT, 

ÄVEN PÅ 
DETTA SÄTT, 
KUNNA FÖR-
MEDLA VAD 
STYRELSEN 

OCH ADVOKAT-
SAMFUNDET 

ARBETAR MED 
OCH DÄR IGENOM 

BIDRA TILL 
EN ÖPPENHET 

KRING DET 
VIKTIGA OCH 
OMFATTANDE 
ARBETE SOM 

SKER.



PERSONALJURIDIK 2021, 34 u

Tommy Iseskog
ISBN: 978-913902502-3

DISKRIMINERINGSLAGEN, 3u

Susanne Fransson,  
Eberhard Stüber
ISBN: 978-913902299-2

TAKEOVER-REGLERNA, 6u

Erik Sjöman,  
Rolf Skog 
ISBN: 978-913902471-2

ARBETSTIDSLAGEN, 1u
En kommentar

Henric Ask, Erik Grahn
ISBN: 978-913940003-5

LAGEN OM EN EUROPEISK  
UTREDNINGSORDER, 1u

Ulf Wallentheim,  
Joakim Zetterstedt 
ISBN: 978-913902042-4

SÄKERHETSSKYDD VID  
UPPHANDLING, 1u

Ylva Söderlund 
ISBN: 978-913902321-0

SKATTEPROCESSEN, 4u

Karin Almgren, Börje Leidhammar
ISBN: 978-913902400-2

SKADESTÅNDSRÄTT, 11u

Jan Hellner,  
Marcus Radetzki
ISBN: 978-913902368-5

ATT BESTÄMMA  
PÅFÖLJD FÖR BROTT, 4u

Martin Borgeke, Mikael Forsgren
ISBN: 978-913902220-6

STATLIGT STÖD  
TILL NÄRINGSLIVET, 1u

Mattias Carlquist
ISBN: 978-913902478-1

SAKRÄTT BETRÄFFANDE  
FAST EGENDOM, 1u

Peter Strömgren,  
Laila Zackariasson
ISBN: 978-913920738-2

STRAFFRÄTTSLIGA  
PREJUDIKAT, 2u

Ebba Sverne Arvill,  
Henrik Rasmusson
ISBN: 978-913920939-3



Skräddarsy dina avtal 
efter just dina behov!

I Avtalsguiden kan du skapa ett nytt avtal från grunden eller justera 
ett redan existerande avtal – du kan själv lägga till eller välja bort olika 
klausuler – och därigenom hitta lösningar och få praktisk vägledning i 
en förhandlingssituation. Skapa trygga, högkvalitativa avtal på ett  
effektivt sätt.

 
     Läs mer på nj.se/avtalsguiden


