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REDAKTIONEN

så vänder vi åter mot en mer normal tillvaro. Otaliga kontor fylls 
på nytt av människor. Måndagen den fjärde oktober var redak-
tionen åter på plats i Advokatsamfundets hus på Djurgården i 
Stockholm. Det har gått 18 månader sedan Sverige och världen 
gick in i en lång tid med varierande former av restriktioner.

hemarbetet har haft sina fina stunder. Att från hemmakontoret 
kunna skåda den bruna kärrhöken högt i skyn en solig sen-
sommardag. Eller att gå en liten skogspromenad med den 
dansk-svenska gårdshunden vid lunchtid.

Men de otaliga Teamsmötena med återkommande stör-
ningar, arbetskamrater som inte hörs eller bilder som fryser, 
blir i längden tjatiga. Och inte särskilt kreativa. En redaktion 
är lite som ett rockband. Man kan inte skapa den kreativa 
dynamiken var för sig. Man behöver ses, skratta och läsa av 
varandra i verkliga livet för att skapa den redaktionella en-
ergin.

många som har provat på hemarbete under pandemin vill gärna 
fortsätta att arbeta mer flexibelt i framtiden. Arbetspsykolo-
gen Jens Näsström, som är specialiserad på juristers och ad-
vokaters arbetssituation, bedriver just nu tillsammans med 
kollegan Malin Nyman ett forskningsprojekt om hur hybrid- 
och distansarbete påverkar jurister och advokater, läs mer på 
s. 12 och i Advokaten nr 6. Ett resultat är att en tydlig majori-
tet av de tillfrågade vill kunna fortsätta att jobba på distans i 
viss utsträckning, det gäller även delägarna. Näsström anser 
att hybridarbetet är den största positiva förändringen av ar-
betslivet för jurister i modern tid. Samtidigt finns det risker 
och nackdelar med hemarbetet. Olika undersökningar i an-
dra yrkesgrupper bekräftar den bilden.

Många bedömare anser att ett mer flexibelt sätt att arbeta 
är här för att stanna. Det hade nog inte många trott skulle bli 
en konsekvens av pandemin när den bröt ut.

Tom Knutson
Chefredaktör 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

kan vi acceptera att personer med likartade förutsättningar 
som dömts för samma brott får helt olika påföljder? Att 
en får fem års fängelse och den andre får ett?

Om man har varit ombud för en förälder i ett vård-
nadsmål, så har man troligtvis tänkt tanken att det spe-
lar stor roll vilken domare som ska avgöra målet och 
hur engagerad hen är. Men spelar det någon roll för ut-
gången? Har det betydelse vilken domare som får ären-
det på sitt bord, vad det är för väder ute 
eller kanske vad som har varit huvudrubri-
kerna i morgonens tidning?

En domare jag hade för några år sedan 
spände blicken i mig och min klient och 

förklarade (i enrum vid förlikningsdis-
kussioner) att hen alltid lyckades få 

parter att komma överens på en 
fredag eftermiddag, men om 

det – mot förmodan – inte 
skulle gå, så var förutsätt-
ningarna sämre för oss att 
vinna bifall till vår talan.

efter att ha läst boken 
Brus* så förstår jag att 
upplevelsen av att do-

mare beslutar på olika 
sätt i identiska mål inte bara är en 
misstanke utan att de, precis som 

andra yrkespersoner som gör be-
dömningar och fattar beslut, 

påverkas av slumpmässiga 
störningar i sitt tänkande. 
Störningar som  kan orsaka 
felbedömningar. Effekter-
na kan få förödande kon-
sekvenser för enskilda in-
divider. Hur förklarar jag 
för min klient att hen 
inte får träffa sina barn 
igen för att det var fre-
dag eftermiddag och 
vi inte kunde accep-
tera ett dåligt förslag 
till en förlikning? 

I USA riktade en 
domare, Marvin Fran-

kel, allmänhetens upp-

märksamhet på problemet redan på 1970-talet. Frankel 
var en försvarare av yttrandefriheten och människo-
rättsförespråkare. Med hjälp av hans engagemang (han 
skrev bland annat boken Criminal Sentences: Law With-
out Order 1973 som blev en av de mest inflytelserika i 
brottsjuridikens historia) har studier gjorts i USA, som 
bland annat visar att domare är mer benägna att döma 
till villkorlig frigivning i början av en arbetsdag, eller 

när de nyss har ätit, än strax före matrasten. 
Hungriga domare är strängare.**

Det här är en problematik som inte är 
helt ofrånkomlig. Bedömningar är ofta svå-
ra att göra och alla människor påverkas av 
slumpmässiga detaljer i vardagen och livet, 
men vi behöver öka vår medvetenhet. På så 
sätt kan vi kanske minska risken för alltför 
negativa konsekvenser. I boken skiljer för-
fattarna också på bias och brus. När vi ofta 
gör misstag i en viss riktning (till exempel 
går på magkänsla när vi rekryterar) – det 
är bias. Brus är de sakerna i våra liv som 
mer slumpmässigt stör vår förmåga att göra 
goda bedömningar. 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det oac-
ceptabelt om individer lider rättsförluster 

på grund av bruset. Vi kan inte acceptera att en person 
döms till fem, men en annan till ett års fängelse för sam-
ma brott under liknande förutsättningar. Problematiken 
kan dock eventuellt vara större i andra rättsordningar 
än det svenska. Låt oss i vart fall öka medvetenheten om 
bruset och hur det kan påverka våra bedömningar.

* Brus: Det osynliga felet som stör våra bedömningar 
– och vad du kan göra åt det av Daniel Kahneman, 

Olivier Sibony och Cass R. Sunstein, Volante 2021
** ”Extraneous Factors in Judicial Decisions” 

av Shai Danziger, Jonathan Levav & Liora 
Avanim-Pesso, PNAS 108(17), 2011

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

Viktigt att öka vår 
medvetenhet om bruset

VI KAN INTE 
ACCEPTERA ATT 

EN PERSON DÖMS 
TILL FEM, MEN EN 
ANNAN TILL ETT 
ÅRS FÄNGELSE 

FÖR SAMMA 
BROTT UNDER 

LIKNANDE FÖRUT-
SÄTTNINGAR. 
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Regeringen utlovar nu ”kraftful-
la satsningar” på de brottsbe-
kämpande myndigheterna i hös-
tens budgetproposition, med ett 
tillskott på drygt 2,5 miljarder 
kronor. Bra, men även de rätts-
liga biträdena måste få kosta, 
säger Advokatsamfundets 
generalsekreterare.

Miljarderna ska bland annat an-
vändas för en fortsatt utbyggnad 
av Polismyndigheten och polis-
utbildningen. Även Åklagar-
myndigheten, Ekobrottsmyn-
digheten, Rättsmedicinalverket, 
domstolarna och Tullverket 
får tillskott i budgeten, liksom 
Brottsoffermyndigheten, Kro-
nofogdemyndigheten och Inte-
gritetsskyddsmyndigheten.

Regeringen föreslår dessutom 
ett helt nytt teknikpaket. Med-

len ska bland annat användas till 
att utveckla Polismyndighetens 
förmåga att läsa av kriminel-
las krypterade kommunikation 
och förstärka kapaciteten inom 
Nationellt forensiskt centrum 
(NFC). Syftet är att det i dag hårt 
belastade NFC snabbare än i dag 
ska kunna hantera digitala bevis 
och DNA.

advokatsamfundets generalsekre-
terare Mia Edwall Insulander 
är positiv till budgetsatsningen.

– Tillskott och ekonomiska 
satsningar på rättsväsendet är 
nödvändigt och bra. Särskilt till-
skjutna medel till NFC är otroligt 
angeläget eftersom deras långa 
handläggningstider under många 
år medfört negativa konsekven-
ser, inte minst för häktade per-
soner, säger hon, och fortsätter:

– Jag hoppas också att Säker-
hets- och integritetsskydds-
nämnden tillförs tillräckliga 
medel för att kunna utöva sin 
tillsyn. I årsredovisningen 2020 
påtalades att myndigheten, i 
motsats till andra myndigheter,  
inte tillfördes några nya resurser 
för att utöva tillsyn över hemlig 
dataavläsning, ett nytt hemligt 
tvångsmedel som infördes den 
1 april 2020. Det är inte accep-
tabelt.

Mia Edwall Insulander påpe-
kar att satsningen på rättsväsen-
det också kommer att innebära 
ytterligare kostnader för rättsli-
ga biträden.

– Om ekonomiska tillskott 
innebär ökad lagföring så kom-
mer utgifterna för rättsliga biträ-
den också att öka, vilket de mås-
te få göra, säger hon.

NYHETER

Regeringen utlovar stor 
satsning på rättsväsendet

Charlotte von Essen blir ny GD för Säpo
Det blir Storhildan Charlotte 
von Essen som efterträder 
Klas Friberg som Säpochef, när 
Friberg lämnar sitt uppdrag av 
privata skäl.

Charlotte von Essen har varit 
biträdande säkerhetspolischef 

sedan 2017 och var innan 
dess bland annat lagman 
vid Förvaltningsrätten i 
Uppsala och enhetschef 
och rättschef vid Justitie-
departementet, med ansvar 
för bland annat säkerhets-
polisiära frågor. Hon för-

ordnas från och med den 
1 oktober och sex år framåt.

Charlotte von Essen är 
medlem av nätverket Hil-
da. Läs mer om henne på 
Hildas webbplats där hon 
svarar på frågor om sin 
karriär.

Finansminister Magdalena Andersson på väg för att överlämna budgeten till riksdagen. 
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Rätt namn på vd-Maria
Advokatfirman Foyens vd fick i 
Fokusartikeln Mot nya flexiblare 
tider i Advokaten nummer 6 fel 
namn. Foyens vd heter Maria 
 Wallenborg Ekdahl och ingenting 
annat. Advokaten beklagar felet.

Nej till straff för 
organiserad rasism

Sveriges advokatsam-
fund kan inte ställa sig 
bakom förslaget från 

Kommittén om förbud mot rasis-
tiska organisationer om att införa 
två nya brott i brottsbalken, ”or-
ganiserad rasism” och ”stöd åt 
organiserad rasism”, även om Ad-
vokatsamfundet ställer sig bakom 
syftet med förslagen.

I sitt remissyttrande över kom-
mitténs förslag understryker Ad-
vokatsamfundet att de föreslagna 
straffbestämmelserna innebär 
inskränkningar i centrala grund-
lagsskyddade rättigheter och att 
det innebär att mycket höga krav 
ställs på den föreslagna lagstift-
ningens effektivitet, proportionali-
tet, rättssäkerhet och legalitet.

Charlotte 
von Essen.

CPT: Fortsatta brister 
i svenska häkten

Europarådets kommitté 
mot tortyr (CPT) besökte 
i januari i år Sverige för 

att undersöka hur frihetsberöva-
de personer behandlas här. I sep-
tember kom kommitténs rapport. 
CPT konstaterar att den materi-
ella standarden generellt är god 
i häkten, fängelser, ungdomshem 
och inom psykiatrisk tvångsvård, 
och att besökarna knappt rappor-
terat om några övergrepp från 
personal. Däremot beskriver CPT 
situationen i svenska häkten som 
fortsatt problematisk. I synnerhet 
häktade med restriktioner tvingas 
leva länge i isolering, konstaterar 
kommittén. 

CPT har även pekat på bris-
ter i rättssäkerhet för intagna 
i tvångspsykiatrin. Det handlar 
bland annat om möjligheten att få 
en ny medicinsk bedömning.

Se Mia Edwall Insulanders 
debattartikel i SvD 16/9 2021, 
”Sveriges häktningar inte värdiga 
en rättsstat”, och s. 65 i denna 
utgåva.
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NYHETER

Digital konferens med 
livekänsla planeras
Advokatdagarna firar i år 
10-årsjubileum och genomförs 
för första gången digitalt. Med 
teknikens hjälp ska deltagarna 
få en känsla av fysisk konfe-
rens, med parallella seminarier 
som går lätt att växla mellan.

Advokatdagarna brukar samla 
omkring 700 deltagare. Efter-
som coronapandemin ännu inte 
är över har Advokatsamfundet 
beslutat att direktsända kon-
ferensen den 11–12 november i 
stället för att hålla den fysiskt i 
Stockholm.  

Under pandemin har Teams- 
och Zoom-möten liksom direkt-
sänd utbildning blivit vardag för 
många. Tanken är dock att Ad-
vokatdagarna mer ska lik-
na de vanliga Advokatda-
garna än de flesta digitala 
möten gör. Konferensen 
kommer nämligen att di-
rektsändas med hjälp av 
den tekniska plattformen 
Hopin, en ny lösning som 
strävar efter att efterlikna 
den fysiska konferensen. 

– De digitala Advokatdagar-
na får en digital reception, hu-

vudscen, parallella seminarier 
och olika former av digitalt nät-
verkande, allt samlat på ett och 
samma ställe så att ingen behöver 
slussas mellan systemen, berättar 

Advokatsamfundets ut-
bildningschef Jonas Olbe. 

Efter inloggning och 
registrering kommer del-
tagarna att nå alla delar 
av konferensen. Det ska 
också, enligt Jonas Olbe, 
vara lätt att växla mellan 
parallella seminarier utan 

att behöva logga in på nytt. Det 
är inte heller nödvändigt att väl-
ja mellan seminarierna i förväg, 

utan anmälan till konferensen 
ger tillträde till alla seminarier. 

– Vi hoppas förstås att det ska 
kännas enkelt och tillgängligt för 
deltagarna, säger Jonas Olbe.

Som vanligt bjuder Advokat-
dagarna på ett fullspäckat pro-
gram med många av Sveriges 
mest framstående jurister och 
många andra spännande gäster. 
Deltagande i Advokatdagarna 
(hela konferensen) motsvarar 
12 utbildningstimmar. 

för mer information och anmälan, 
se anmälningssidan på Advokat-
akademiens webbplats.
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IMY granskar 
inkassobolag
Integritetsskyddsmyndigheten, 
IMY, har inlett en granskning av 
ett inkassobolag som är inkas-
soombud för det Hongkong-
registrerade bolaget Svenskt 
Fordonsskydd Ltd. IMY ska bland 
annat granska vilka rutiner bola-
get har för att motverka oseriösa 
uppdragsgivare och hur bolaget 
agerar om det får indikationer på 
att en uppdragsgivares fordring-
ar ofta saknar laglig grund.

Snabbare lagföring  
utvidgas i Västsverige

Under 2021 testas ar-
betssättet Snabbare 
lagföring i polisområde 

Storgöteborg. Enligt Åklagarmyn-
digheten har metodiken drastiskt 
förkortat processen mellan brott 
och lagföring: från cirka 22 veck-
or till mindre än sex veckors total 
handläggningstid. Vid årsskiftet 
planeras också en utökning till 
polisområdena Skaraborg och 
Älvsborg.

Snabbare lagföring är ett sam-
arbete mellan myndigheterna 
inom rättsväsendet och innebär 
att flera vanliga brott kan hante-
ras genom ett snabbspår i hela 
rättskedjan. Arbetssättet innebär 
att polis gör klart utredningen 
redan på brottsplatsen, och den 
som är misstänkt får antingen 
med sig en tid för domstolsför-
handling eller skriver på en full-
makt för ett strafföreläggande.

Jonas Olbe.

ADVOKATDAGARNA 11–12 NOVEMBER

Torsdag den 11 november
l Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan och 
professor i företagsekonomi, talar om betydelsen av 
konst, litteratur och filosofi för studenter och vad Han-
delshögskolan har gjort på det området. 
l Säkerhetspolisens nya chef Charlotte von Essen talar 
på temat De största utmaningarna för Sveriges säker-
het de kommande åren – om hoten från främmande 
makt, våldsbejakande extremism och sårbarheterna i 
säkerhetskänslig verksamhet. 
l Advokat Johan Eriksson talar om advokatetik och 
advokatens agerande avseende häktad klient med 
restriktioner.
l Justitiekanslern Mari Heidenborg talar på temat JK:s 
tillsyn över Advokatsamfundets disciplinverksamhet 
samt ersättning till rättsliga biträden. 
l Charlotta Kronblad från Chalmers i Göteborg berät-
tar om sin forskning om digitaliseringen av juristbran-
schen.
l Dagen avslutas med en politisk paneldebatt om kri-
minalpolitik med justitieminister Morgan Johansson 

och de övriga riksdagspartiernas rättspolitiska tales-
personer. Moderator för debatten är journalisten Inger 
Arenander. 

Fredag den 12 november
l Högsta domstolens ordförande Anders Eka talar om 
uppdraget och arbetet i 2020 års grundlagskommitté. 
l Advokat Robin Oldenstam talar om klander av skil-
jedomar.
l Advokaterna Anna Björklund och UllaBella af Klerck-
er föreläser om en ny lagstiftning om barnfridsbrott.
l Justitierådet Stefan Johansson talar om den utred-
ning han har lett om en stärkt rättsprocess och en 
ökad lagföring – särskilt om anonyma vittnen och 
kronvittnen. 
l Paneldiskussion om hemlig dataavläsning och bevis-
ning från Encrochat med advokat Thomas Olsson, kam-
maråklagarna Paulina Brandberg och Sara Nilsson, 
polischefen Linda H Staaf samt f.d. lagmannen Göran 
Nilsson. Paneldiskussionen kommer att modereras av 
journalisten Willy Silberstein.

UR ADVOKATDAGARNAS PROGRAM

Advokatdagarna 2019 på Grand Hôtel i Stockholm.

Goda tider för jurister
Arbetsmarknaden för 
nyexaminerade jurister 
är på topp. Nio av tio har 

anställning och många får jobb 
redan innan avslutade studier. 
Det visar en ny undersökning 
från fackförbundet Akavia bland 
jurister som tog examen under 
åren 2019−2020.  Enligt undersök-
ningen hade 91 procent av juris-
terna fått en anställning och fyra 
av tio svarar att de fick sitt första 
arbete med relevans för utbild-
ningen redan innan de hunnit bli 
klara med studierna.

Undersökningen visar också 
att nyexaminerade jurister kan se 
fram emot en snabb lönekarriär. 
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”ADVOKATGUIDEN”

ADVOKATGUIDEN SVARAR

Hård kritik mot ny 
söktjänst på nätet
På nya webbplatsen Advokat-
guiden.se listas tusentals 
advokater och biträdande 
 jurister utan att de gett till-
stånd till detta, med mängder 
av felaktiga uppgifter. Nu hotar 
Advokatsamfundet att vidta 
rättsliga åtgärder mot företaget 
bakom sajten.

Advokatguiden.se presenteras 
som en konsumenttjänst, där 
konsumenter och företag kan 
söka advokater inom olika rätts-
områden, ta in offerter från ad-
vokater och dessutom recense-
ra advokater. Sajten listar enligt 
egna uppgifter drygt 10 600 ad-
vokater, biträdande jurister och 
övriga jurister, med kontakt-
uppgifter och verksamhetsin-
riktningar. 

Mycket av person- och kon-

taktuppgifterna till advokater 
och biträdande jurister känns 
igen från Advokatsamfundets 
matrikel. Samtidigt är sajten 
full av felaktigheter, bland annat 
uppges att advokater har fått li-
cens ett visst år, verksamhetsin-

riktningar har fått nya originella 
namn och alla advokater anges 
erbjuda online-konsultationer. 

Företaget bakom advokatgui-
den.se tog under 2020 kontakt 
med Advokatsamfundet för att 
få tillgång till samfundets ma-
trikeldatabas. Samfundet svara-
de bestämt nej på denna begäran 
och konstaterade att syftet och 
grunden för upprättandet av ma-
trikeldatabasen är den myndig-
hetsutövning Advokatsamfun-
det utövar. Samfundet hänvisade 
också till reglerna i dataskydds-
förordningen, GDPR. 

Trots detta svar lanserades 
advokatguiden.se i slutet av au-
gusti i år. Beklagligt, anser Ad-
vokatsamfundets generalsekre-
terare Mia Edwall Insulander, 
som uppmanar de advokater 
som ofrivilligt finns listade på 

advokatguiden.se och inte vill 
finnas med på sajten att kontak-
ta företaget.

en som gjort just det är advokat 
Anna Sofia Vikström. Hon upp-
täckte advokatguiden.se av en 
slump, och kunde snabbt kon-
statera att hennes profil innehöll 

Advokatguiden.se anser sig 
ha laglig grund för att publicera 
advokaters personuppgifter, 
och har svårt att förstå 
Advokatsamfundets invänd-
ningar. Det skriver Advokat-
guiden.se i ett mejlsvar till 
Advokaten.

Advokatsamfundet anser att ni 
olagligt tillskansat er uppgifter 
från en databas som omfattas av 
databasskydd. Vad säger ni om 
denna kritik?

Svar: Advokatguiden.se har 
samlat in information om alla 
advokater i Sverige. Detta är of-
fentligt tillgänglig information. 
Advokatsamfundet kan hävda 

att informationen omfattas av 
databasskydd, men det är i så 
fall de som har bevisbördan för 
påståendet. Vi förhåller oss till 
EU Open Data Directive, lag-
stiftning som syftar till att till-
gängliggöra information för eu-
ropeiska konsumenter. Vi på 
Advokatguiden.se tycker det är 
konstigt att Advokatsamfundet 
motsätter sig att god, offentligt 
tillgänglig information om ad-
vokater publiceras i Advokat-
guiden.se. Det borde vara i Ad-
vokatsamfundets intresse att 
sörja för att svenska konsumen-
ter och advokatklienter får den 
bredast möjlig tillgången på in-
formation.

Advokatsamfundet anser också 
att ni saknar rätt att marknads-
föra er under advokattiteln, 
eftersom detta är en skyddad 
titel. Har ni någon kommentar 
till det?

Svar: Advokatguiden.se mark-
nadsför sig inte under advokat-
titeln. Ordet ”advokat” förekom-
mer i domännamnet, men vi 
framställer oss inte på något sätt 
som advokater. Vi är en elek-
tronisk plattform där advokater 
recenseras, och har som mål 
att koppla ihop europeiska kli-
enter med goda advokater. Vår 
grundare, Erling Løken Ander-
sen, var dock tidigare advokat i 
Norge.

Ni har upprättat en egen databas 
med advokaters personuppgifter. 
Hur är detta förenligt med data-
skyddsförordningen (GDPR)?

Svar: Se GDPR artikel 6 1e), 
där det står: ”Processing [of per-
sonal data] shall be lawful only 
if and to the extent that at least 
one of the following applies: (...) 
processing is necessary for the 
performance of a task carried 
out in the public interest.”

Vi anser att Advokatguiden.
se fyller en uppgift i offentlig-
hetens intresse. Advokater ut-
för ett viktigt samhällsuppdrag 
och det är viktigt att konsumen-
ter har tillgång till bred och god 
information om advokaternas 

”Konstigt att Advokatsamfundet motsätter sig”

l Advokattiteln är skyddad i lag, 
och bara den som har blivit an-
tagen som ledamot av Sveriges 
advokatsamfund får kalla sig 
advokat. Då Advokatguiden.se helt 
saknar anknytning till Advokat-
samfundet får sajten inte använda 
ordet advokat i sitt namn och 
marknadsföring. 
l Advokatguiden har inte rätt 
att använda uppgifter från Advo-
katsamfundets matrikeldatabas 
eftersom denna omfattas av da-
tabasskydd enligt 49 § upphovs-
rättslagen.

ADVOKATSAMFUNDETS KRITIK



ADVOKATEN NR 7 • 2021 11

NYHETER

verksamhet. Detta 
är grunden för vår 
behandling av per-
sonuppgifter. Det 
tycks få stöd av en dom som 
nyligen meddelats av norska 
Borgarting lagmannsrett (mot-
svarande hovrätt) från februa-
ri 2021. 

Advokatguiden innehåller en lång 
rad vilseledande uppgifter. Vad 
har ni egentligen för grund för 
alla dessa påståenden? 

Svar: Advokatguiden.se är en 
ny webbplats och kommer kon-
tinuerligt att förbättras. En del 
av texten är översatt från vår 
norska webbplats. Detta kan för-

klara enstaka miss-
tag och fel. Vi kom-
mer att förbättra 
dessa brister sna-

rast möjligt.

Advokaten har talat med en 
advokat som försökt kontakta 
Advokatguiden för att få sina 
uppgifter borttagna. Hon har 
inte fått något svar. Vad beror 
det på?

Svar: Vi har just lanserat vår 
tjänst i Sverige. Vi är ett litet 
team på bara fyra personer och 
har mycket att göra i anslutning 
till den tekniska utvecklingen av 
sajten. Till dess att vi bygger ut 
den svenska organisationen kan 

det därför ta tid att få svar på 
e-post. 

Hur ska en advokat göra som inte 
vill vara med på er sajt?

Svar: Normalt avpublicerar 
Advokatguiden ingen informa-
tion, varken individuella advo-
katprofiler eller recensioner, med 
mindre än att det finns tungt vä-
gande skäl för detta. I det fall 
en advokat menar sig ha sådana 
tungt vägande skäl ber vi advo-
katen att kontakta oss via e-post 
till support@advokatguiden.se. 

Hur kan ni säkerställa att inte 
utomstående gör anspråk på en 
advokats profil och lägger upp 
felaktiga uppgifter?

Svar: För ta en profil i anspråk 
måste man registrera sig med e-
post och därefter motta en kod 
till denna e-postadress. Endast 
den e-postadress som redan är 
kopplad till en advokat kan göra 
anspråk på profilen. Det finns 
alltså en teknisk begränsning 
som gör det omöjligt for tred-
jeparter att orättmätigt göra an-
språk på en advokatprofil.

flera felaktigheter. Upptäckten 
fick henne att kontakta Advo-
katguiden och begära att få pro-
filen borttagen. Men ännu efter 
ett par veckor hade hon inte fått 
något svar från företaget. 

Anna Sofia Vikström har ock-
så reagerat på att advokater upp-
manas att ”ta kontroll” över sina 

profiler på sajten, vilket man kan 
göra utan kostnad eller mot be-
talning. 

– Hur fungerar det om någon 
annan gör anspråk på min profil? 
Hur kan de kontrollera att det är 
rätt person som tar kontrollen, 
undrar hon. 

Förutom de många felen i pro-

filen, som att verksamhetsom-
råden anges på norska, är Anna 
Sofia Vikström också undran-
de över att potentiella klienter 
uppmanas att kontakta advoka-
ter genom ett kontaktformulär. 

– Vart tar meddelandet vägen 
och hur ska klienter uppfatta det 
om de tror att de mejlar till mig 
och jag sedan inte svarar, säger 
hon. 

advokatsamfundet har vid denna 
tidnings pressläggning kontaktat 
advokatguiden.se med två kon-
kreta krav: att företaget slutar 
använda sig av den skyddade ad-
vokattiteln och att de inte häm-
tar data från Advokatsamfundets 
matrikel, som enligt samfundet 
skyddas av databasskydd.

– Om advokatguiden.se inte 

svarar kommer vi att överväga 
polisanmälan gällande titelan-
vändningen och eventuellt ock-
så civilrättsliga åtgärder avseen-
de upphovsrättsintrånget, säger 
Mia Edwall Insulander och fort-
sätter:

– Advokatsamfundet är för-
stås inte emot god och tillgäng-
lig information om advokater. 
Ett av problemen är emellertid 
att informationen som advokat-
guiden tillhandahåller varken är 
korrekt, neutral eller uppdaterad 
och dessutom i många fall vilse-
ledande. Det är också anmärk-
ningsvärt att advokater som inte 
vill finnas med inte tillåts avre-
gistrera sig. Att de därutöver an-
vänder en skyddad titel, advokat, 
utan att vara behörig får prövas 
rättsligt om inte ändring sker.

Den norska läkarföreningen ville att den norska recensionswebbplatsen 
Legelisten.no skulle införa en generell rätt för läkare att få undantas från 
att recenseras på Legelisten.no. Föreningen förlorade saken. Borgarting 
lagmannsrett prövade frågan i förhållande till dataskyddsförordningen 
GDPR. Den övergripande slutsatsen blev att patienters yttrandefrihet vä-
ger tyngre än det ingrepp i personuppgiftsskyddet som läkare kan uppleva 
av recensionerna.  Borgarting lagmannsrett – Dom: LB-2020-18230

OM DOMEN I BORGARTING LAGMANNSRETT

Advokatguiden lanserades i Norge under våren 2020. Bakom sajten står 
juristen och entreprenören Erling Løken Andersen. Enligt grundaren är 
målet att ”öppna branschen och bidra till att göra den mer transparent och 
att underlätta ansvarsutkrävande”. 

Via sajten Advokatguiden ska klienter kunna hitta, jämföra och kontakta 
advokater. Advokaterna, å sin sida, uppmanas att ta kontroll över sina pro-
filer. Detta kan göras kostnadsfritt, men utbudet av tjänster som är knutna 
till kontrollen över profilen ökar betydligt för den som också betalar. 

I augusti 2021 lanserades Advokatguiden förutom i Sverige även i Dan-
mark. Planerna är, enligt Erling Løken Andersen, att fortsätta etablera sig i 
en rad europeiska länder.

OM ADVOKATGUIDEN

Erling Løken 
Andersen.
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Dags att stanna upp och          reflektera över arbetssätt
Det nya hybridarbetet kräver 
självledarskap – och ett nytt 
ledarskap. Det förmedlade ar-
betspsykologen Jens Näsström 
vid två seminarier i september.

Som Jens Näsström berättade 
redan i Advokaten nr 6 har det 
nya arbetssättet som utvecklats 
under coronapandemin stora 
fördelar för många. Men alla har 
inte varit lika lyckliga över att 
sitta hemma och arbeta. Upple-
velsen av hemarbete tycks vara 
kopplad till bland annat person-
lighet och levnadsomständighe-
ter. 

Jens Näsström varnade vid se-
minarierna också för att hem-
arbetet kan leda till ökad ut-

mattning, dålig ergonomi och i 
förlängningen också att kvinnor 
missgynnas i karriärutveckling-
en. Tidigare forskning uppvisar 
en större tendens för kvinnor att 
anamma hemarbete för att lätt-
are kunna få ihop livspusslet, 
med barn och hushåll. Samtidigt 
visar forskningen att en del le-

dare fortfarande ofta premierar 
fysisk närvaro och täta kontakter 
med ledningen, alltså så kallad 
facetime med chefen. 

Att kvinnliga juristers och ad-
vokaters stressnivåer och emo-
tionella utmattning ökat under 
pandemin är ett av de forsk-
ningsresultat som Jens Näs-
ström funnit mest oroväckan-
de. Det andra resultat som gjort 
honom bestört är att så många 
högpresterande juriststudenter 
mår dåligt av de krav de ställer 
på sig själva. 

det första seminariet riktade sig till 
enskilda advokater och jurister 
vid advokatbyråerna. Förutom 
forskningsresultatet fick dessa 

ADVOKATBYRÅN EFTER CORONA

Med hybridarbete menas att 
medarbetarna, inom vissa ramar, 
själva får välja i vilken utsträck-
ning de vill arbeta hemifrån. 
Utgångspunkten för besluten om 
hemarbete eller kontorsarbete 
ska vara såväl medarbetarnas 
som arbetsgruppens och organi-
sationens behov.

HYBRIDARBETE

Psykologen Jens Näsström är specialiserad på 
juristers och advokaters arbetssituation, och 
bedriver just nu tillsammans med kollegan Malin 
Nyman ett forskningsprojekt om hur hybrid- och 
distansarbete påverkar jurister och advokater. 
Vid två webbsända seminarier i september 
förmedlade Näsström sina resultat. 

Förslag om förebyggande  
husrannsakan trots kritik

Regeringen föreslår 
i en proposition att 
polisen ska ges ökade 

möjligheter till husrannsakan i 
gemensamma utrymmen i eller i 
anslutning till flerbostadshus i fö-
rebyggande syfte. Förhoppningen 
är att förebyggande husrannsa-
kan ska förhindra att vapen och 
andra farliga föremål används vid 
våldsbrott. 

Advokatsamfundet var i sitt re-
missyttrande över den utredning 
som föregått förslaget kritiskt. 
Samfundet ifrågasatte om det 
föreslagna nya tvångsmedlet 
verkligen är behövligt, effektivt 
och proportionellt. Förslaget 
väckte, enligt Advokatsamfundet, 
också frågor om hur den enskil-
des rättssäkerhet och integritet 
praktiskt ska kunna skyddas vid 
tillämpningen av den nya regeln. 

Nya regler om husrannsakan 
för att söka efter vapen och andra 

farliga föremål, prop. 2020/21:216.

Time Danowsky 
för mångfald

 Advokatbyrån Time Da-
nowsky anslöt sig, som den första 
svenska advokatbyrån, i septem-
ber till mångfaldsnätverket Diver-
sity Charter. Diversity Charter är 
en sammanslutning av företag 
och organisationer som åtagit sig 
att verka för ökad mångfald och 
inkludering i arbetslivet. Det eu-
ropeiska nätverket grundades i 
Paris år 2004.

Fler mål ska avgöras 
på handlingarna

Regeringen föreslår i en 
proposition att fler mål i 
domstol ska kunna avgö-

ras utan huvudförhandling. För-
hoppningen är att förslagen ska 
leda till en snabbare lagföring och 
ökad effektivitet i de allmänna 
domstolarna.

I propositionen föreslås att de 
allmänna domstolarna ska få 
ökade möjligheter att anpassa 
handläggningen utifrån vad som 
är lämpligt i varje enskilt fall. Fler 
brottmål i tingsrätt och tvistemål 
i hovrätt ska då kunna avgöras 
genom skriftlig handläggning, det 
vill säga utan huvudförhandling.
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Dags att stanna upp och          reflektera över arbetssätt
också med sig en hel del konkre-
ta tips för ett fungerande hybrid-
arbete. Många av dem handlade 
om att dra ner på tillgänglighe-
ten, inte minst via mobiltelefo-
nen. Dels för att kunna koncen-
trera sig på arbetet, dels för att 
också kunna vara ledig när ar-
betsdagen är slut. 

– Den som är ständigt till-
gänglig är aldrig närvarande. Var 
närvarande i både arbetet och i 
tiden med nära och kära, sum-
merade Jens Näsström.

seminarium nummer två riktade sig 
till advokatbyråernas ledare. 
Här pekade Jens Näsström på 
att dagens omställning, från kon-
torsarbete via hemarbete till det 

framtida hybridarbetet, ställer 
mycket stora krav på ledarskap. 

– Det är inte rätt tid att sova 
vid ratten nu, sammanfattade 
Jens Näsström. 

Forskningsprojektet visar 
nämligen tydligt att hemarbetet 
kommit för att stanna – åtmins-
tone om medarbetarna vid ad-
vokatbyråerna får välja. Mer än 
70 procent av de tillfrågade sva-
rade att de fram över vill fortsät-
ta att arbeta hela eller delar av 
veckan hemifrån. 

Att kunna erbjuda hemarbete 
några dagar i veckan blir alltså 
en fördel för den som ska rekry-
tera jurister och advokater fram-
över. Samtidigt behöver arbetet 
och ledarskapet förändras för att 

fungera effektivt när delar av ar-
betslaget är hemma medan an-
dra är på kontoret. 

– Vi behöver stanna upp och 
reflektera. Vi har flyttat arbetet 
men inte anpassat det, konstate-
rade Jens Näsström, som tryckte 
på vikten av att hitta bra verk-
tyg för projektledning och de-
legering. 

Jens Näsström passade också 
på att bjuda in byråledare till ett 
nytt forskningsprojekt omkring 
könsskillnader i emotionell ut-
mattning, där kvinnor i dag vi-
sar en högre nivå av utmattning 
än män.

NCSC ska värna 
cybersäkerheten

Nu organiseras ett natio-
nellt cybersäkerhetscen-
ter, där ett antal myn-

digheter fördjupar sin samverkan 
inom cybersäkerhet. Nytillträdd 
chef för centret är Therese Naess 
som har lång erfarenhet av att 
bekämpa allvarliga säkerhetshot 
mot samhället.

Nationellt cybersäkerhetscen-
ter (NCSC) samlar delar av de 
verksamheter inom cybersä-
kerhet som pågår inom Säker-
hetspolisen, Försvarsmakten, 
Försvarets radioanstalt (FRA) och 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Det sker i 
nära samverkan med Försvarets 
materielverk (FMV), Post- och 
telestyrelsen (PTS) och Polismyn-
digheten. Centret har skapats på 
regeringens uppdrag. 

Advokater skriver på för 
hållbart skiljeförfarande

 Mannheimer Swartling 
blir första svenska advokatbyrå 
att signera ”The Green Pledge” – 
åtta vägledande principer för mil-
jövänligare skiljeförfaranden.

The Green Pledge grundades 
2019 och arbetar med flera rele-
vanta aktörer inom internationella 
skiljeförfaranden för att skapa en 
hållbar ”best practice”. Åtagandet 
innebär bland annat att byrån 
ska använda digitala alternativ till 
resor och utskrifter där detta är 
möjligt, anlita leverantörer som 
har åtagit sig att minska sitt kli-
matavtryck samt kompensera för 
koldioxidutsläpp från resor rela-
terade till skiljeförfaranden.

www.greenerarbitrations.com

JENS NÄSSTRÖMS TIPS FÖR ETT FUNGERANDE
HYBRIDARBETE/DISTANSARBETE

l Ha separata mobiler för arbete och privatliv. När arbetsdagen 
är slut: lägg bort arbetsmobilen. På det viset drar du en tydlig 
gräns mellan arbete och fritid. 
l Använd inte skärmar i sovrummet, så att arbete vid dem blir 
det sista och det första du gör varje dag. 
l Bestäm hur ofta du ska kolla e-post på fritiden och när du inte 
ska titta. 
l Skapa en tydlig början och slut för arbetsdagen, till exempel 
genom att ”gå till och från jobbet” genom en promenad kring 
kvarteret. 
l Få in fysisk aktivitet i arbetsdagen. Det räcker inte med ergo-
nomisk stol och stora dataskärmar, du behöver också röra på 
dig. 
l Se till att fritiden skiljer sig ordentligt från arbetet. Fysiska 
och kreativa aktiviteter som kräver fokus och som du gillar är 
bättre än Netflix. 

l Hybridarbetet kräver mer fokus på gemenskap och socialt 
samspel, annars kan lojaliteten med arbetsplatsen eroderas. Ju 
mer digital arbetsmiljö, desto mer medmänskliga och engage-
rade måste vi vara för att upprätthålla organisationens sociala 
liv. 
l Bestäm en eller ett par dagar i veckan när alla är på plats. Se 
till att under dessa dagar fokusera på det sociala samspelet och 
samlas kring till exempel gemensam lunch eller fika. 
l Hemarbete och hybridarbete kräver ett coachande ledarskap, 
så att medarbetarna får redskap för självledarskap att använda 
när de inte är på plats.
l Tillitsfulla och ärliga diskussioner och ordentliga medarbetar-
samtal blir ännu viktigare när medarbetarna bara delvis är på 
plats på byrån. 
l Tydliggör vilka möten som är fysiska och vilka som genom-
förs på distans, och välj rätt form för varje möte som genom-
förs.  
l Hitta och använd bra projektledningsverktyg. E-posten är 
hopplöst ineffektiv för att leda projekt, allt för mycket tid går åt 
till att leta och läsa vad som gjorts och ska göras i långa trådar.

JENS NÄSSTRÖMS TIPS TILL BYRÅLEDARE

Läs mer om
Jens Näsströms resultat

i Advokaten nr 6 2021. 

Utredare ser över 
utsatta barns skydd

Sofia Jungstedt, chefs-
rådman vid Södertörns 
tingsrätt, ska som sär-

skild utredare se över föräldra-
balkens regler om vårdnadsöver-
flyttning, adoption och umgänge. 
Syftet är att stärka skyddet för 
barn som har en våldsam för-
älder och att öka tryggheten för 
familjehemsplacerade barn. Upp-
draget ska redovisas senast den 
20 december 2022.
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Många advokater och jurister 
far illa psykiskt, men vågar inte 
tala om det. Det är en av slut-
satserna i studien Framtidens 
jurist, som efterlyser åtgärder 
mot den psykiska ohälsan i 
juristbranschen. 

62 procent av juristerna och ad-
vokaterna i Skandinavien upp-
lever emellanåt arbetsrelaterad 
stress eller oro, enligt studien 
Framtidens jurist, som publice-
rades under hösten. Samtidigt 
anser bara 9 procent att bran-
schen gör tillräckligt för att för-
bättra läget. 

I rapporten beskrivs den psy-
kiska hälsosituationen som alar-
merande, och branschen uppma-
nas att agera nu. Det framgår 
också att närmare hälften av de 
tillfrågade, 45 procent, anser att 

psykisk ohälsa är tabubelagt i 
juristbranschen. Bland advo-
katerna är siffran ännu högre, 
50 procent. Det är dessutom fler 
advokater än övriga jurister som 
drar sig för att tala med sin ar-
betsgivare om hur de mår: 68–
70 procent av juristerna i pri-
vat och offentlig sektor känner 
att de kan vara öppna inför sin 
arbetsgivare angående psykiskt 
välbefinnande, jämfört med 
56 procent på advokatbyråer.

ovanpå dessa problem har också co-
ronapandemin haft en negativ 
inverkan på många advokaters 
och juristers (39 procent av de 
tillfrågade) psykiska hälsa, en-
ligt studien. Ännu fler uppger att 
de sociala relationerna, framför 
allt till arbetskamraterna, blivit 

lidande under pandemin. Sam-
tidigt uppger hela 42 procent – 
och 47 procent av kvinnorna – 
att pandemin medfört en bättre 
balans mellan arbete och fritid.
 
framtidens jurist pekar också på att 
teknisk utveckling och innova-
tioner beskrivs som viktigt inom 
den juridiska branschen, men att 
juridiska organisationer verkar 
tala mer om legal tech än vad de 
använder den. Rapporten beskri-
ver också en tudelad utveckling 
när det gäller kompetensbehov 
i branschen: å ena sidan efter-
frågas mer specialiserade advo-
kater, å andra sidan ökar också 
behovet av annan kompetens än 
den rent juridiska, som kreativi-
tet, proaktivitet och tvärdiscipli-
nära kunskaper. 

NYHETER

”Den psykiska hälsan i jurist-
branschen är alarmerande”

Lagrådet sågar tillfälligt ändrad miljöbalk
Lagrådet har granskat reger-
ingens lagförslag om tillfälliga 
ändringar i miljöbalken för att 
möjliggöra regeringsprövning 
av kalkstenstäkter. Kritiken 
mot förslaget är mycket hård 
och förslaget beskrivs som 
grundlagsstridigt.

Enligt Lagrådet uppfyller inte 
förslaget regeringsformens krav 

på beredning av regeringsären-
den, vilket redan det gör att för-
slaget inte kan läggas till grund 
för lagstiftning. Remisstiden för 
förslaget var endast några dagar, 
detta trots att förslaget rör kom-
plicerade frågor både juridiskt 
och miljömässigt. 

Lagrådet anser att regering-
ens förslag kan ifrågasättas 
utifrån regeringsformens krav 

på att föreskrifter ska vara 
generella och inte får rikta sig 
mot en enda enskild fysisk eller 
juridisk person. Lagrådet pekar 
också på att man måste beakta 
risken för att lagstiftaren skadar 
tilltron till det svenska rättssys-
temet.

Regeringen har valt att trots 
Lagrådets kritik ändå gå vidare 
med lagförslaget.

Kalmar startar 
juristutbildning

Kalmar kommun och 
Linnéuniversitetet gör 
tillsammans vad som 

beskrivs som en ”kraftfull  
satsning” för att utveckla juridik 
som ett nytt akademiskt fält 
med bas i Kalmar. Minst två nya 
utbildningar ska starta under de 
kommande fyra åren, och målet 
är att skapa en juristutbildning 
”för framtiden” med första antag-
ning 2027.

Enligt planerna ska juridik bli 
”ett starkt utbildnings- och forsk-
ningsfält vid universitetet och 
stödja Linnéregionens tillväxtpo-
tential”. 

Linnéuniversitetet erbjuder i 
dag polisutbildningen samt en 
rad fristående kurser inom juri-
diken.

FRAMTIDENS JURIST

Studien genomförs av Norstedts 
Juridik och Karnov Group och 
bygger på dels intervjuer med 
jurister i Skandinavien, dels digi-
tala frågeformulär som besvarats 
av 3 379 jurister i Norge, Sverige 
och Danmark.

I studien ingår jurister från of-
fentliga organisationer, jurister 
från privata organisationer samt 
jurister och advokater från advo-
katbyråer. 

Årets studie är den tredje i 
ordningen.

OM FRAMTIDENS JURIST

3D ger nya möjligheter 
för brottsutredare

Under rättegången om 
terrorbrotten i Stock-
holm 2017 visades en 

3D-visualisering av hur lastbilen 
framfördes vid dådet på Drott-
ninggatan. 

Filmen hade skapats av Natio-
nellt forensiskt centrum (NFC). 
Samma teknik kan nu användas 
av åklagare på flera sätt i brotts-
utredningar. 

3D-visualiseringar kan också 
fungera som ett pedagogiskt 
hjälpmedel under förhandlingar. 

3D-tekniken används redan i en 
rad europeiska länder och i USA. 
NFC har i snart tio år följt utveck-
lingen av tekniken och sedan 2017 
har de gjort visualiseringar i ett 
20-tal fall.

924 antagna till 
polisutbildningen 

924 personer har 
antagits till höstens 
utbildningsstart på polis-

utbildningarna. Utöver det har 68 
påbörjat polisens funktionsinrik-
tade polisutbildning.

I slutet av augusti påbörjade po-
lisstudenterna sina utbildningar 
på lärosätena i Växjö, Borås, 
Malmö, Stockholm och Umeå. I 
juni påbörjade också 68 personer 
den funktionsinriktade polisut-
bildningen.

Framtidens 
jurist 
kan 

laddas 
ner från 

www.nj.se/ 
framtidens-

jurist

Bransch- 
rapport
Framtidens jurist 

2021



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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EU-kommissionen
vill bötfälla Polen
Trots löften om att avveckla 
den kritiserade disciplinnämn-
den för domare har Polens 
regering inte agerat. Nu kräver 
EU-kommissionen böter för 
oförmågan att säkra domstolar-
nas oberoende. 

Den 7 september vände sig EU-
kommissionen till EU-domsto-
len med en begäran att dom-
stolen ska utdöma dagliga böter 
för Polen. Orsaken är att Polen 
hittills vägrat att efterleva EU-
domstolens krav på att avskaffa 
en disciplinnämnd för landets 
domare.

EU-domstolen uppmanade, i 
ett interimistiskt beslut, i juli i 
år Polen att omedelbart stoppa 
disciplinnämndens verksamhet, 
då nämnden anses hota domsto-
larnas oberoende. EU-domsto-
len hade också andra synpunk-
ter på hur domstolarna i Polen 
politiserats och fått sitt obero-
ende beskuret.

efter beslutet lovade företräda-
re för regeringspartiet Lag och 
rättvisa att avveckla nämnden i 
dess nuvarande form. Enligt EU-
kommissionen har det i prakti-
ken inte skett, och EU-kommis-
sionen kräver alltså bötesstraff 
för Polens brott mot EU-rätten 

och den rättsstatsprincip som är 
grundläggande för den.

Förutom böter har EU-kom-
missionen också hotat Polen 
med andra åtgärder om landet 
inte följer EU-domstolens dom. 
EU:s justitiekommissionär Di-
dier Reynders har uppgett att 
Polen inte kommer att få några 
pengar från coronafonden – för 

landet handlar det om motsva-
rande 365 miljarder kronor – om 
man inte först visar att man av-
ser rätta sig efter domstolen. 

den polska regeringen har, enligt 
TT, svarat att kravet är opro-
portionerligt i förhållande till 
situationen och att det inte kan 
rättfärdigas.

Talibanerna raserar mänskliga rättigheter
De framsteg som gjorts de 
senaste tjugo åren i Afghanis-
tan raseras nu snabbt sedan 
talibanerna tog makten i landet. 
Det konstaterar tre organisatio-
ner för mänskliga rättigheter i 
en rapport.

Amnesty International, Inter-
national Federation for Hu-
man Rights (FIDH) och World 

Organisation Against Torture 
(OMCT) har i en ny rapport 
dokumenterat talibanernas 
omfattande attack mot de 
mänskliga rättigheterna 
sedan de tog över mak-
ten i Kabul för drygt fem 
veckor sedan.

I rapporten listas en 
mängd kränkningar av 
de mänskliga rättigheter-

na och brott mot internationell 
rätt, bland annat avsiktligt 
dödande av civila och solda-
ter som har överlämnat sig 

och blockad av förnöden-
heter som sänts till Panj-
shirdalen. Talibanerna 
har också återinfört re-
striktioner för kvinnor, 
om yttrandefrihet och för 
civilsamhället. 

Ledaren för det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa 
Jarosław Kaczyński.
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Hitta jurister 
med dejtingapp
I appen Lawyr kan jurister, advo-
kater och andra i rättsväsendet 
hitta likasinnade partners – och 
icke-jurister kan hitta dem. I ap-
pen kan jurister, men även andra 
personer som är verksamma 
inom rättsväsendet, registrera sig 
för att hitta partners. Även ”vanli-
ga människor” (ja, det alternativet 
finns att kryssa i) kan bli medlem-
mar, men de kan enbart matchas 
mot den primära målgruppen, 
anställda inom rättsväsendet. 

Lawyr har skapats av Matthew 
Rhodes, tidigare advokat verksam 
vid Ashurst och skapare av  
den juridiska webbplatsen Roll-
OnFriday.

Sverige försvarar 
fransk sexköpslag

Frankrike införde år 
2016 en lag om förbud 
mot köp av sexuella 

tjänster, inspirerad av den svens-
ka sexköpslagen. 250 personer 
som påstår sig sälja sexuella 
tjänster har nu vänt sig till Euro-
padomstolen, eftersom de menar 
att den franska lagstiftningen 
kränker deras mänskliga rät-
tigheter och därför strider mot 
Europakonventionen.

Den svenska regeringen har 
beslutat att intervenera i målen i 
Europadomstolen för att försvara 
den svenska modellen gällande 
förbud mot köp av sexuella tjäns-
ter. Enligt regeringen är Sverige 
ett föregångsland på området, 
och har därmed en unik möjlighet 
att bidra till att domstolen får ett 
gott underlag för sin bedömning.

Rapport: 
Afghanistan’s 
fall into the 
hands of the

Taliban
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Den egyptiska advokaten och 
kvinnorättsaktivisten Azza 
Soliman har tilldelats Stiftelsen 
Anna Dahlbäcks Minnesfonds 
stipendium på 50 000 kronor. 

Stipendiaten hyllades vid en ce-
remoni den 10 september, där 
Azza Soliman inte själv hade 
möjlighet att medverka. 

Azza Soliman är en av grun-
darna av Centre for Egypti-
an Women’s Legal Assistance 
(CEWLA) och Lawyers for Justi-
ce and Peace, två icke statsbund-
na organisationer som arbetar 
för kvinnors rättsliga ställning 
i Egypten. Hon har bland annat 
lyft frågor om våld mot kvinnor, 

hedersmord och könsstymp-
ning, och vill i dialog med poli-
tiker och religiösa ledare anpas-

sa den egyptiska rättsordningen 
till den i ett modernt, jämställt 
och rättvist samhälle. För detta 
har hon trakasserats, anklagats 
för spioneri, belagts med utre-
seförbud och fått sina och sin 
advokatbyrås tillgångar frysta.

Den 30 augusti beslutade en 
undersökningsdomare i Kai-
ro, som granskat anklagelserna 
mot Azza Soliman och tre an-
dra egyptiska människorättsak-
tivister, att lägga ner det aktuella 
åtalet mot de fyra, enligt organi-
sationen Front Line Defenders. 
Fortfarande krävs dock ytterliga-
re rättsliga åtgärder för att rese-
förbudet och frysningen av till-
gångar ska hävas.

Azza Soliman prisad för civilkurage

Rättssäkerheten utmanas i Norge
Rättssäkerheten i Norge är ge-
nerellt god, men har utmanats 
under senare år. Det framgår 
av Advokatforeningens nya 
rättssäkerhetsbarometer. 

För första gången har Advo-
katforeningen i år frågat advo-
katerna hur de upplever rätts-
säkerheten i Norge. Resultaten 

av undersökningen är oroande. 
Norska advokater anser i stort 
sett att rättssäkerheten i lan-
det är god. Samtidigt upplever 
en tredjedel av advokaterna att 
rättssäkerheten försämrats un-
der de senaste fem åren. För-
sämringarna noteras särskilt 
inom förvaltningsrätt och mig-
rationsrätt, medan rättssäkerhe-

ten snarare förbättrats inom mil-
jörätten och familjerätten. 

Ännu fler, två av tre, anser 
att rättssäkerheten utmanats 
särskilt under 2020 och mer än 
hälften tror att coronarestriktio-
nerna kommer att få en varaktig 
inverkan på människors rättssä-
kerhet.

Källa: advokatforeningen.no

Azza Soliman är en av grundarna av Centre for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA) och Lawyers for Justice 
and Peace.

EU-parlamentet stöjder 
homopars rättigheter

EU-parlamentet rös-
tade i september för 
en uppmaning om att 

alla medlemsländer ska erkänna 
regnbågsfamiljer liksom samkö-
nade partnerskap och äktenskap, 
så att de får samma rättigheter i 
hela unionen. Parlamentet efter-
lyser också åtgärder mot Rumä-
nien, Ungern och Polen för att de, 
med sin respektive hbtq-politik, 
bryter mot EU:s värderingar. 
Uppmaningen fick stöd av alla 
svenska parlamentariker utom de 
sverigedemokratiska, som lade 
ner sina röster. 

Källa: Europaportalen
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USA: Advokatfirmor 
satsar på Youtube

USA:s största advokat-
byråer satsar nu allt mer 
på att marknadsföra sig 

via filmer på Youtube, enligt en 
färsk studie från marknadsfö-
ringsplattformen Passle. Studien 
visar att 144 av de 200 största 
advokatbyråerna använde film på 
Youtube som kommunikationsme-
del. Mest populär var Morgan & 
Morgans kanal, med mer än åtta 
miljoner visningar. 

Samtidigt är advokatbyråernas 
favoritkanal fortfarande Linkedin. 
De största advokatbyråerna hade 
där sammanlagt drygt tre miljo-
ner följare. 

Källa: Law Society Gazette

Kortare frister hos 
Europadomstolen

Den 1 augusti 2021 
trädde ändringsproto-
koll nr 15 till Europa-

konventionen i kraft. Ändringarna 
syftar till att öka effektiviteten 
hos Europadomstolen, och inne-
bär bland annat att tidsfristen för 
att lämna in klagomål till Europa-
domstolen blir kortare. Den nya 
tidsfristen tillämpas dock först 
från och med den 1 februari 2022.

Anna Dahlbäcks Minnesfond in-
stiftades 2016 av Kerstin och Lars 
Dahlbäck för att uppmärksamma 
och fortsätta den ideella verksam-
het som Anna Dahlbäck, advokat, 
humanjurist och verksam i Amnes-
ty International, hängivet ägnade 
sig åt. Stipendiet delas ut till per-
soner – företrädesvis advokater 
och jurister – som gör insatser i 
Anna Dahlbäcks anda för mänsk-
liga rättigheter i Sverige eller ut-
omlands och som i samband med 
det har visat prov på betydande 
engagemang och civilkurage.

OM STIPENDIET
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Leif Ericksson, 70, vill inte gå med på att han var 
revolutionär som ung, snarare oppositionell. Ett drag 
som han fortfarande anser sig ha, med hästsvansen 
som tydlig symbol i en mer kortklippt yrkeskår. Efter 
drygt tre decennier som empatisk advokat i många 
uppmärksammade mål är det nu dags för pension.
TEXT OCH FOTO: ULF STORM

Hästsvansen är grånad men han är tyd-
ligt igenkännlig där han står i solen 
vid porten till Smedsgränd 2 i Upp-

sala, hemvist för Advokatfirman Ericksson & 
Häggquist AB. Han samtalar med en yngre 
man, som övervakar en ännu yngre och so-
vande medborgare i en barnvagn. 

Advokat Leif Ericksson presenterar sin 
son och sonson. De slår följe med oss till 
närmaste bro över Fyrisån. Stämningen blir 
omedelbart uppsluppen och familjär. Folk-
livet och temperaturen känns mer som en 
julidag i Sydeuropa än som en september-
dag i Uppsala. 

Samtalet handlar om tidigare medial upp-
märksamhet som ägnats Leif Ericksson: Fa-
dime, Lasermannen, Knutby. Vi ska återkom-
ma till allt detta och annat som präglat hans 
advokatgärning. Men det första intrycket är 
att det framför allt är hans medmänskliga 
öppenhet och empatiska förmåga som präg-
lat gärningen. Intrycket förstärks mer och 
mer under våra sommarheta hösttimmar i 
lärdomsstaden.  

UNDERVERK PÅ INNERGÅRD
Att umgås med Leif Ericksson en eftermid-
dag blir mer rock’n’roll än en sedvanlig in-
tervju, det är snarare som att bli inbjuden 
att delta i hans liv. Så var han också mods en 
gång i tiden. Och Rolling Stones, The Beatles 
och Bob Dylan är fortfarande hans husgudar.

– Vill du se min motorcykel, frågar Leif Er-
icksson, när vi är klara med fotograferingen 
på bron.

Vi vandrar några kvarter till hans bostads-
adress, det gamla stadshotellet på Trädgårds-
gatan, som byggts om till bostadsrätter. Där 
på innergården står underverket: en Indian 
Chief, 1 800 kubik.

– Visst är den vacker? Jag är med i Lawri-
ders, ett gäng på 15 brottmålsadvokater. En 

EMPATISK ADVOKAT GÅR I PENSION:

l Jur. kand. vid Uppsala universitet 1979. 
l  Notariemeritering vid Länsrätten i Öster-

sund.
l  Fiskalstjänstgöring vid Kammarrätten i 

Stockholm.
l Verksam på advokatbyrå sedan 1987. 
l Ledamot av Advokatsamfundet sedan 1989.
l  Verksam på Advokatfirman Ericksson & 

Häggquist sedan starten 1997.
l  Inriktning: Brottmål som försvarare och 

målsägandebiträde men åtar sig också 
enstaka uppdrag som biträde i LVU- och 
LVM-mål.

CURRICULUM VITAE

Rättslig rock’n’roll
i drygt tre decennier
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gång om året brukar vi dra iväg tillsammans 
ett par hundra mil.

RÅD TILL KOLLEGA
Leif Erickssons mobil ringer. Det är hans ad-
vokatkollega Sunita Memetovic, som han är 
betydelsefull mentor för och som tidskriften 
Advokaten tidigare har porträtterat. Hon vill 
ha råd. Leif Ericksson går inte in på några ju-
ridiska teknikaliteter:

– Koncentrera dig på att inge 
förtroende bara. Det är det vik-
tigaste i det här skedet.

Åter till motorcykeln.
– Nu när jag är 70 kanske jag 

borde sluta köra?
Men han avslutar meningen 

med ett underfundigt leende, 
så funderingen tycks inte ha lett 
till beslut. Däremot, intygar han, 
ska han nu verkligen pensionera 
sig som advokat. Sin del i Ad-
vokatfirman Ericksson & Hägg-
quist AB sålde han redan 2016.

– Tanken var att jag skulle pen-
sionera mig då men det har tagit 
fem år att sluta. Det här yrket är 
ju så fantastiskt intressant och spännande, ett 
privilegium. Och jag har haft svårt att släppa 
den sociala gemenskapen på jobbet.

FADIMES ADVOKAT
Leif Ericksson är för alltid förknippad med 
Fadime Şahindal. Han var hennes advokat 
i den första rättegången, där hennes pappa 
och bror stod åtalade för misshandel och ola-
ga hot. År 2002 företrädde han Fadimes sys-
ter i annan rättegång. Då hade Fadime varit 
död i ett år, ihjälskjuten av sin pappa som 
dömdes till livstids fängelse. 

Leif Ericksson har ofta sagt att Fadime 
Şahindal är den modigaste person som han 
har mött. En kort tid före sin död stod hon i 
Sveriges riksdag och pratade om heders våld. 
Leif Ericksson är sedan länge engagerad i 
riksorganisationen GAPF, Glöm Aldrig Pela 
och Fadime, som är en politiskt och religiöst 
obunden ideell förening som arbetar mot he-
dersrelaterat våld och förtryck och som tagit 
namn efter Sveriges mest uppmärksammade 
fall av hedersmord. 

Vi går tillbaka längs Fyrisån och kommer 

fram till Fadimes plats, där en minnesskulp-
tur är rest över henne. Det märks att Leif Er-
icksson nu två decennier efter mordet fort-
farande är djupt berörd. Han intygar att han 
aldrig tänker pensionera sig från engage-
manget i GAPF.

– Jag är med i den kommitté som varje år 
ger en utmärkelse till någon person som har 
gjort insatser i arbetet mot hedersrelaterat 

våld.

HÅLLER FÖREDRAG
Leif Ericksson menar att den 
verkliga faran för kvinnan upp-
står när en rättegång om heders-
våld är över.

– Fram till dess ger samhäl-
let ett gott skydd och vi har bra 
lagstiftning på området. Men fa-
miljebanden är starka och ofta 
uppstår faran när kvinnan, som 
känner sig ensam och utesluten, 
inte kan hålla sig ifrån att åter 
ta kontakt med familjen. Både 
Pela och Fadime dog på grund 
av detta.

Leif Ericksson håller ibland 
föredrag i ämnet på uppdrag av Sara Mo-
hammad, ordförande för GAPF.

Längs promenaden tillbaka till advokatby-
rån kommer vi in på begreppet empati, dess 
innebörd i yrke och vardag. Nästan motvil-
ligt erkänner Leif Ericksson att han nog har 
sådan förmåga. Han är uppenbarligen inte 
en man som vill framhålla sin egen förträff-
lighet.

– Varifrån empatin kommer? Jag tror från 
mina föräldrar. Det var ett öppet hem. Vi 
hade en inneboende ett tag. Hon flyttade 
och lämnade kvar sitt barn, som sedan bod-
de kvar flera år. En släkting som hade det 
lite trassligt fick också bo hos oss under en 
period. Även under min modsperiod var 
det kompisar som bodde hos oss ibland. Jag 
tänkte inte så mycket på detta då. Men det 
är klart att det inte är så vanligt att ta hand 
om andra människor på det viset.

Men Leif Erickssons pappa, som arbetade 
vid Oxelösunds järnverk, kunde aldrig för-
lika sig med sonens långa hår och hästsvan-
sen. Mamman var butiksbiträde och inte lika 
brydd över sonens frisyr.

NÅDDE MÅLET
– Jag stack ut och liftade i Europa när jag var 
15 år. Under en period var nog mina föräld-
rar lite oroliga. Jag är tacksam att de hann 
se att det gick bra för mig sedan och att jag 
faktiskt blev advokat, som var mitt mål se-
dan tolv års ålder.

I trappan upp till advokatkontoret möts vi 
av män som håller på att bära ut byråns föns-
ter. Men riktigt så långt sträcker sig inte Leif 
Erickssons känsla för öppenhet, att han har 
beställt ett kontor med fönsterlösa gluggar. 
Reparation pågår och byggplast hindrar ut-
sikten över Fyrisån när vi kliver in i det stora 
kontorsrum med burspråk där han tillbringat 
många arbetstimmar.

– Nu har Sunita övertagit rummet. Jag hål-
ler ju på och trappar ner och nöjer mig med 
ett mindre rum. Men sammanträdesbordet 
här använder jag vid behov.

Kanske dags att slå sig ner där, ta upp an-
teckningsblocket och påbörja själva inter-
vjun?

» 

”JAG ÄR MED I 
DEN KOMMITTÉ 

SOM VARJE 
ÅR GER EN UT- 

MÄRKELSE TILL 
NÅGON PERSON 
SOM HAR GJORT 

INSATSER 
I ARBETET MOT 
HEDERSRELA- 
TERAT VÅLD.”

Ålder: 70 år.
Personligt: Gift men inte sambo. Sex barn, varav 
två biologiska.
Bor: Fyrarummare i centrala Uppsala, bostads-
rätt.
Kör: Mercedes 500 S, Indian Chief, motorcykel.

Fritid: Musik, motorcykel, golf.
Favoritplats: Rom.
Favoritapp: Swish
Förebilder: Sara Mohammad, grundare Riks-
föreningen GAPF, Henning Sjöström, advokat 
(1922–2011).

PERSONLIGT: LEIF ERICKSSON

Leif Ericksson är engagerad i riksorganisationen                                                  GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime.
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– Nej men det är ju fikadags nu. Du vill väl 
ha kaffe först?

ONDA GÄRNINGAR
Det blir en trevlig stund med 
ett par av Leifs kolleger och ett 
samtal som av någon anledning 
kommer att handla om golf och 
hästar. Leif Ericksson är en pas-
sionerad golfare men säger sig 
inte veta så mycket om hästar. 
Han nöjer sig med dem som 
finns i motorcykeln.

Mord blir det första samtals-
ämnet när vi sedan slår oss ned 
vid sammanträdesbordet. Leif 
Ericksson har försvarat ett 20-
tal mördare och säger bestämt att det inte 
finns onda människor, bara onda gärningar. 

– Våldet har blivit mer spektakulärt och 
omskrivet, men antalet mord har faktiskt 
inte ökat. I Sverige har vi cirka etthundra 
mord om året och så har det sett ut sedan 

början av 1900-talet. Så egentligen har fak-
tiskt morden minskat om man sätter det i 
relation till befolkningsökningen.

Finns det någon typ av brotts-
ling som du aldrig skulle kunna 
försvara?

– Eftersom jag är engagerad i 
GAPF kan jag förstås inte för-
svara män åtalade för heders-
brott. Då skulle jag tappa min 
trovärdighet i det sammanhang-
et. Men någon annan gräns har 
jag inte. Då skulle jag ju i prakti-
ken säga att jag är för fin för att 
försvara vissa brottslingar och 
att någon annan advokat kan ta 

de fallen. Det skulle inte vara professionellt. 
Leif Ericksson har försvarat många in-

vandrarpojkar och blivit känd i utsatta om-
råden.

– Ute i Gottsunda brukar de fråga efter ad-
vokaten med hästsvansen.

Många av dessa åtalade har en stor po-
tential, menar Leif Ericksson, och berättar 
om en misshandelsåtalad 15-åring som han 
försvarade och som nu är doktor i juridik.

Leif Ericksson har också haft många upp-
drag som målsägandebiträde, bland annat åt 
en kvinna som blev misshandlad i Knutby-
sekten. Även hon vittnade om Leif Ericks-
sons empati.

– Det var en mycket märklig värld att få 
inblick i, hur de väntade på Jesus och tyckte 
synd om Åsa Waldau som slog dem.

Själv säger sig Leif Ericksson vara över-
tygad ateist. Men han berättar att han går 
till Fadimes grav flera gånger om året och 
”tycker att vi har viss kontakt”.

AVBROTT I STUDIER
Det tog närmare ett decennium för Leif Er-
icksson att ta sin juris kandidatexamen vid 
Uppsala universitet. Han hade många och 
långa studieuppehåll och jobbade under ett 
par år som lokförare vid järnverket i hem-
staden Oxelösund. Lite i förbigående näm-
ner han att det också fanns en kvinna i sta-
den som lockade, kanske mer än tågrälsen.

År 1979 var han dock klar med sin examen 
och blev antagen som notarie vid länsrät-
ten i Östersund. Han berättar att den första 
förskräckelsen över hans uppenbarelse och 
långa hår utbyttes i en lättnad över att han 
skötte sig så bra.

– Jag fick de högsta betygspoängen som nå-
gonsin delats ut till en notarie vid länsrät-
ten i Östersund.

Sedan sökte han sig till Kammarrätten i 
Stockholm, där på den tiden en av 20 sö-
kande togs in.

– Under intervjun ville de nästan bara höra 
om min tid som lokförare, det tyckte det var 
jättespännande. Jag stack ut, tror det var där-
för jag antogs som fiskal.

Det var dock advokattiteln som var målet 
och 1989 blev Leif Ericksson medlem i sam-
fundet. Ett mål som han hade haft sedan han 
såg den fiktive advokaten Perry Mason på tv 
då han var tolv år.

– Jag tyckte rättegångsscenerna var så 
spännande. Och det är de i verkligheten ock-
så. Jag har världens bästa yrke.

DYGNET RUNT
Knutby, Fadime, Lasermannen, Syrakvinnan. 
Leif Erickssons namn förknippas med många 
rikskända och omskrivna rättsfall.

Men förutom dessa nämner han ett fall som 
fastnat i hans sinne. Han pekar på en inramad 
teckning på väggen. Två män i en rättssal, den 
ene är uppenbarligen en yngre Leif Ericksson.

– Min klient stod åtalad för mord på sin 

”VÅLDET HAR 
BLIVIT MER 

SPEKTAKULÄRT 
OCH OMSKRIVET, 

MEN ANTALET 
MORD HAR 
FAKTISKT 

INTE ÖKAT.”

» 

Leif Ericksson är engagerad i riksorganisationen                                                  GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime.
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mor. Men det var ett barmhärtighetsmord. 
Åklagaren yrkade på sex års fängelse men 
jag fick ner det till ett år. Det är jag stolt över.

Leif Ericksson är tillgänglig dygnet runt 
för sina klienter.

– Tänk dig att sitta häktad, den enda du får 
prata med är din advokat. Jag har klaustro-
fobi så jag förstår hur det känns. 

Har din ständiga tillgänglighet ett personligt 
pris?

– Det är klart att det tar på en relation. Min 
fru och jag skildes men nu är vi tillsammans 
igen efter 15 år isär, fast vi bor inte ihop.

Den stora vinsten med tillgängligheten?
– Vill man bli ofta anlitad som advokat så 

måste man vara tillgänglig. Klienterna ska 
känna den tryggheten.

Vilken är din stora styrka som advokat?
– Svårt att svara på. Men jag tror jag är bra 

på upplägg och infallsvinklar. Struktur helt 
enkelt. Mina kolleger säger det i alla fall. Och 
sedan pratar jag så här som jag gör nu, även i 

rätten. Jag har ett tydligt och begripligt språk 
och är sällan aggressiv.

Främsta skälet till att du nu pensionerar dig?
– Anspänningen i stora rättsfall. Den blir 

faktiskt värre med åren. Speciellt om man 
är ensam advokat och har ett helt gäng på 
åklagarsidan och 7 000 sidor förundersök-
ning att läsa.

Leif Erickssons mobil ringer igen. Det är 
från bilverkstaden.

– Du kan ju hänga med. Han kommer hit 
med min bil och sedan ska jag köra tillbaka 
honom.

Vi kryssar fram på Uppsalas gator i Leif 
Erickssons Mercedes 500 S och försöker 
undvika att krocka med alla cyklister. Rol-
ling Stones ackompanjerar färden.

– Det här är riktigt bra musik, säger Leif 
Ericksson.

– I know, it’s only rock’n’roll, sjunger Mick 
Jagger. ¶

Leif Ericksson står vid minnesmärket över Fadime Şahindal, på adressen Fadimes plats i centrala 
Uppsala.
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Tid att stärka skyddet        för grundlagarna,

 public service       och domstolsväsendet
i maj kom jag med boken ”Den hotade demokratin”. En del 
har blivit förvånade. Är verkligen den svenska demokra-
tin hotad? 

Svaret är snarast nej, men en Novus-undersökning 
från 2019 visar att 59 procent av svenskarna anser att de-
mokratin försvagats de senaste tio åren.

Samtidigt har demokratin under de senaste 15 åren 
minskats över hela världen. Freedom House, en ansedd 
amerikansk tankesmedja, konstaterar att demokratin be-
finner sig i svår kris och att endast 4,5 procent av värl-
dens befolkning lever i full demokrati och en tredjedel 
i starkt auktoritära stater som Kina och Filippinerna. 
Svenskarna tillhör lyckligtvis de 4,5 procenten. 

Den internationella minskningen beror inte på dikta-
turer eller militärkupper, utan på att demokratiska val 
manipuleras, att pressfriheten minskar och att minori-
teternas ställning blivit mer utsatt. Vi ska vara medvet-
na om att de auktoritära regimerna i Ryssland, Turkiet, 
Ungern och Polen alla är folkvalda. Senast i Ungern och 
Polen – auktoritära regimer som hyllats av en del i Sve-
rige – har politiska partier vunnit makten via legitima 
val för att sedan montera ned den liberala demokratin 
inifrån. 

det finns oroande inslag i sverige. Engagemanget i politi-
ken är långt mindre än förut. De politiska partierna har 
bara en spillra av medlemstalet för några decennier se-
dan. Flera undersökningar visar att en majoritet av unga 
svenskar inte tycker att det är nödvändigt att leva i en 
demokrati.

Vad som är speciellt allvarligt i Sverige är att mel-
lanvalsdemokratin är låg. En undersökning vi gjorde i 
Demokratiutredningen visade att endast 15 procent av 
svenskarna ansåg att de hade någon som helst möjlig-
het till inflytande på politiken mellan valen. Och vi har 
längst mellan valen av alla demokratier, eftersom vi 
unikt nog har nationella och lokala val samma dag. Det 
gör att den kommunala politiken kommer i skuggan av 
regeringsfrågan.

Mot bakgrunden av vad som hänt i Polen och Ungern 
ska man komma ihåg att Sverige ligger tämligen öppet 

för sådant om vi skulle få en högernationalistisk, popu-
listisk majoritet.

speciellt för sverige är att grundlagen är lättare att ändra 
än i de flesta demokratier. En riksdagsmajoritet skulle 
med en rösts majoritet kunna ta bort demokratiska in-
slag. Därefter kan statsministern utlysa ett extraval och 
sedan kan grundlagsändringarna efter valet konfirmeras 
med en rösts majoritet. Det innebär att om den svenska 
opinionen är stark kan man ändra grundlagen på det sät-
tet efter ett drygt halvår. Liksom på andra områden är 
Finland här en förebild. Där kan grundlagen ändras med 
en röst i riksdagen och därefter måste man invänta nästa 
ordinarie val. När sedan den nya riksdagen sammanträ-
der måste den konfirmera grundlagsändringen med två 
tredjedels majoritet. Sverige bör inte vara det europeiska 
land där grundlagen lättast kan ändras.

i ungern har man inrättat ett medieråd – helt kontrollerat av 
det styrande partiet Fidesz. Det kan bötfälla medier som 
rapporterar ”obalanserat” och fungerar alltså som ett 
censurorgan. Journalister som påstås sprida ”osanning” 
kan få fem års fängelse efter en vagt formulerad ung-

GÄSTKRÖNIKA

OLLE WÄSTBERG 
Även om den svenska demokratin 
inte hotas ligger den ändå öppen 
för allvarliga förändringar. Därför 
vill Olle Wästberg stärka skyddet 
för grundlagarna, public service 
och domstolsväsendet. Wästberg 
har tidigare varit bland annat riks-
dagsledamot (L), statssekreterare 
i finansdepartementet, chefredak-
tör för Expressen, generalkonsul i 
New York och generaldirektör för 
Svenska institutet. Han sitter nu i 
en rad styrelser.



25ADVOKATEN NR 7 • 2021

ersk lag. I Sverige har det kommit en sverigedemokra-
tisk riksdagsmotion som velat lagstifta om bötfällning 
av journalister som inte är sakliga och opartiska. Do-
nald Trump bedrev som president en opinionsbildning 
mot medierna och enskilda journalister genom dagliga 
tweets kring ”fake news”.

Den ungerska regeringen har tagit total kontroll över 
public service-kanalerna. Personer närstående Fidesz 
och Orbán har köpt upp medieföretag och lagt ner de 
regimkritiska. I Ungern, liksom i Polen, får inte statliga 
företag och myndigheter annonsera i medier som är kri-
tiska mot regeringen. Den polske inrikesministern gav 
order om att namngivna journalister på public service-
tv skulle få sparken. Totalt tvingades 300 journalister 
sluta. 

Den polska regeringen tog i slutet på 2020 steg för att 
ta kontroll över lokala och regionala tidningar som ägts 
av bolaget Polska Press. Ett statligt oljebolag, kontrolle-
rat av regeringen, har tagit över ägandet av 20 dagstid-
ningar, 150 veckotidningar och 500 webbplatser, vilket 
skapat en ny propagandakanal. I Ungern finns inte läng-
re oberoende massmedier. 

I Sverige styrs de tre public service-företagen av ”För-
valtningsstyrelsen”, som tillsätter bolagens styrelser 
vilka utser cheferna. Förvaltningsstyrelsen tillsätts av 
regeringen, enligt praxis tämligen oberoende, men bara 
enligt praxis. Det skulle vara möjligt för en regering att 
skapa direkt kontroll över public service. Mot denna 
bakgrund är det angeläget att grundlagsfästa public ser-
vices oberoende.

i usa betyder domstolsväsendet mycket för hur politiken till-
lämpas. Presidenten utser federala domare och federa-
la domstolar finns i alla delstater. George W. Bush utsåg 
som president 62 federala domare, Barack Obama ut-
såg 55, men Donald Trump lyckades utse 225 och de sit-
ter alla på livstid och därför valde han mycket unga och 
konservativa domare.

Både i Polen och i Ungern har regeringen utsett do-
mare på politisk grund. Den polska regeringen bytte ut 
författningsdomstolen och den nämnd som utser do-

mare och fick på så sätt kontroll över domstolsväsen-
det. Rent teoretiskt skulle det vara möjligt också för en 
svensk regering. Regeringen utser styrelsen för Dom-
stolsverket, som är en arbetsgivar- och samordnings-
myndighet för domstolsväsendet. Verket bestämmer 
inte över domstolsbeslut, men har ändå stort inflytande 
över domstolsväsendets administration. 

Även om regeringen inte kan styra enskilda domar, 
är det regeringen som utser domare på alla nivåer. Se-
dan 2008 bereder den av regeringen tillsatta Domar-
nämnden de ansökningar som skett till olika domar-
tjänster. Domarnämnden lämnar förslag till regeringen 
om utnämning av ordinarie domare och om regeringen 
utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden, 
ska nämnden få tillfälle att yttra sig över den personen. 
Majoriteten av Domarnämnden, sju av nio ledamöter, 
är utsedd av regeringen och en ny regering kan i teorin 
omedelbart byta ut ledamöterna. Innebörden är tydlig – 
en regering som är missnöjd med domstolsväsendet kan 
under sina fyra år i hög grad påverka det och skapa kon-
troll över domstolarna. Det är nödvändigt att garantera 
domstolarnas självständighet i grundlagen och skapa en 
mer självständighet för Domarnämnden genom att en 
del av deras ledamöter utses av till exempel Advokat-
samfundet och Högsta domstolen.

Dessutom är det angeläget att det inte ska gå att – som 
i Ungern – fatta beslut om en speciell pensionsålder för 
domare. I Ungern beslöt Fideszmajoriteten att sänka 
pensionsåldern kraftigt för domarna vilket gjorde att re-
geringen kunde utse massor av nya domare.

även om den svenska demokratin nu inte hotas ligger den 
ändå öppen för allvarliga förändringar. Det vore där-
för ett skydd för demokratin att skärpa möjligheten till 
grundlagsändringar och att skapa grundlagsskydd för 
public service och domstolsväsendet.

Olle Wästberg 
Tidigare bland annat riksdagsledamot (L) 

och ordförande i statliga Demokratiutredningen.

Tid att stärka skyddet        för grundlagarna,

 public service       och domstolsväsendet

GÄSTKRÖNIKA
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Dags att tala 
om hoten 
och hatet

Hot, hat och våld drabbar advokater precis som 
många andra grupper i samhället. För den utsatte 
kan det vara påfrestande och i värsta fall påverka 

både arbetslivet och livet som helhet. Men hot 
och våld mot advokater riskerar också att skada 

rätts staten och demokratin. Nu anser både utsatta 
advokater och experter att det är hög tid att vi på 

allvar börjar prata om problemen.  
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: HOT, HAT & VÅLD MOT ADVOKATER
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ot, våld och trakasse-
rier mot olika aktö-
rer inom rättsväsen-
det uppmärksammas 
emellanåt i medier-
na. Senast i början av 
september kunde fack-
förbundet Akavia, som 
bland annat organise-

rar jurister, visa 
att 37 procent 
av medlem-
marna inom 

Åklagarmyndig-
heten och Ekobrottsmyndigheten har upplevt olika för-
sök till påverkan, däribland hot och våld. Många inom 
myndigheterna funderar också på att byta arbete, för 
att de känner sig otrygga. 

Undersökningar från Statskontoret och Brottföre-
byggande rådet, Brå, har visat på lik-
nande siffror. 

För advokaterna finns inte samma 
statistiska underlag. Men mycket ty-
der på att även advokaterna utsätts. I 
Advokatsamfundets stora undersök-
ning bland ledamöter och biträdan-
de jurister år 2018 svarade exempelvis  
24 procent av advokaterna att de ut-
satts för hot, våld eller trakasserier. 
Bland humanjuristerna var siffran 
hela 42 procent. 

I de flesta fall stannar angreppen 
med verbala attacker eller hot. Men 
ibland går de också längre. Tidigt på 
långfredagens morgon detta år deto-
nerade till exempel en sprängladd-
ning utanför en advokats hem i Stock-
holm. Ingen människa kom till skada, men fasaden fick 
skador, och en förundersökning med rubriceringen all-
mänfarlig ödeläggelse inleddes. Sprängningen antas ha 
ett samband med advokatens arbete. 

KALLADES LANDSFÖRRÄDARE
Hat, trakasserier, hot och våld – begreppen rymmer 
ett vitt spann av beteenden och kontakter, allt ifrån 
otrevliga kommentarer och förklenande omdömen på 
Facebook, till rena mordhot och våld. Oavsett vilken 
form trakasserierna tar sig påverkar de advokaterna 
och väcker många känslor och tankar. 

En advokat som under en period fick uppleva myck-
et hat och trakasserier, och i ett fall även fysiskt våld, 
är Johan Eriksson. Trots en lång karriär som försvars-
advokat blev han överraskad av det hat och den ilska 
som mötte honom när han tog uppdraget att försvara 
Rakhmat Akilov, misstänkt och senare dömd för ter-
rordåden på Drottninggatan 2017. 

– Det tog inte ens ett halvt dygn, så flöt hatet in via 

alla tänkbara kanaler. Jag var landsförrädare, muslim-
älskare, det var fullständigt obegripligt hur jag kunde 
hjälpa en sådan person, berättar Johan Eriksson.

För varje intervju Johan Eriksson gav och varje åt-
gärd till klientens fördel som han vidtog kom det en 
ny störtflod av raseri. Hatet riktades också mot Johan 
Erikssons fru. Vid ett tillfälle tog det sig fysiska uttryck.

– Jag fick en knuff av en gubbe på stan. Det var en 
gammal farbror som knuffade mig i ryggen och tyckte 
att det inte passade sig att jag gick på Drottninggatan, 
säger Johan Eriksson.

Nu, tre år efter domen mot Akilov, har den värsta il-
skan lagt sig. Men fortfarande händer det att den flyter 
upp, i form av kommentarer. 

– När folk är förbannade för att jag tackar nej till 
deras uppdrag kan jag få höra att jag hellre företräder 
en terrorist.

FICK SKARP PATRON MED POSTEN
Fredrik Ungerfält har varit advokat 
sedan 1997. Under de snart 24 åren 
har han utsatts för hot vid fyra till-
fällen. 

– Det första tillfället var i samband 
med en omfattande gängrättegång, 
där någon skickade en skarp patron 
med mitt namn på till mig, berättar 
Fredrik Ungerfält.

Hotet väckte förstås känslor, och 
Fredrik Ungerfält kontaktade polisen. 
Han informerade dessutom åklagaren 
i målet, eftersom detta inträffade mitt 
i en pågående rättegång. 

– Det skapar en osäkerhet, en inne-
boende osäkerhet, bland annat när 
man tar sig hem. I vart fall inlednings-
vis. Sedan återgår allt till det normala, 

konstaterar Fredrik Ungerfält, och tillägger att man i 
längden inte kan gå omkring och vara rädd. 

Fredrik Ungerfält fick också god hjälp av polisens 
personskyddsenhet. 

– Det kändes bra och tryggt, säger Fredrik Unger-
fält, och tillägger att han förstås också pratade med 
sina kolleger.

Precis som brevet med en patron har de andra ho-
ten kunnat kopplas till gängrelaterade rättegångar, där 
Fredrik Ungerfält varit försvarare. Hoten har kommit 
i mejl eller brev. 

Även Johan Eriksson vittnar om att hatstormen mot 
honom påverkade hans beteende under perioden då 
den pågick. 

– Man liksom tar sig en liten titt när man går ut ge-
nom dörren, säger han.

Till skillnad från Fredrik Ungerfält vände sig Johan 
Eriksson inte till polisen. Han är dock säker på att han 
skulle ha fått stöd från samhället om han bett om det. 

– Jag uppfattade det inte som regelrätta hot, utan såg 

”Det första tillfället var 
i samband med 
en omfattande 

gängrättegång, där 
någon skickade en 
skarp patron med 

mitt namn på till mig.” 
fredrik ungerfält

Fredrik Ungerfält.
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det mer som hat riktat mot min person och rollen som 
försvarare, konstaterar han. 

ANKLAGAD FÖR MORD
Men det är inte bara brottmålsadvokater som utsätts 
för hat och hot. Ann-Christine Christensson arbetar 
huvudsakligen med obeståndsrätt och fastighetsrätt. 
Hon var konkursförvaltare när trakasserierna kom, i 
form av en inlaga som hon uppmanades yttra sig över. 

– Det var ett iskallt föreläggande, bara: varsågod och 
yttra dig. Företrädaren hade skrivit att han skulle polis-
anmäla mig för att jag hade medverkat till ett mord på 
hans far några veckor tidigare och att jag var medlem 
av ett kriminellt nätverk och därför olämplig som kon-
kursförvaltare, berättar Ann-Christine Christensson.

– Så här i backspegeln, så var det en väldigt liten sak. 
Men just när det hände kändes det jättejobbigt. Det 
kändes som att marken bara rämnade. Jag kände mig 
plötsligt väldigt ensam och väldigt utsatt, säger hon. 

Visserligen visste Ann-Christine Christensson själv 
vem hon var, liksom hennes kolleger. Men tankarna 
gick: kanske skulle myndigheterna tro på anklagelserna. 

Händelsen väckte också mycket rädsla. 
– Jag tänkte: vad kommer den här personen att göra, 

kommer han att ta reda på min familj, mina barn? 
En vecka senare var det dags för edgångssammanträ-

de. Mannen som skrivit fanns på plats, och utvecklade 

mångordigt sin sak, utan att upprepa anklagelserna. 
Inte heller Ann-Christine Christensson tog upp dem. 

– Efter det så var jag inte orolig längre. Jag förstod att 
det var en person som inte skulle använda våld eller 
gå på mig personligen. Jag kände mig mycket, mycket 
tryggare. 

I efterhand är Ann-Christine Christensson själv lite 
förvånad över sin starka reaktion. 

– Jag trodde att jag var tuffare än så. Det var lite ovän-
tat. Att jag inte kunde slå ifrån mig. Att det gick rakt in 
i mig. Jag har ändå jobbat som åklagare även om det är 
långt tillbaka, funderar hon. 

OMTUMLANDE DYGN
En annan advokat, med kortare tid i yrket, som tvingats 
förhålla sig till hat, trakasserier och påhopp, är Martin 
Bengtsson. År 2018 var han offentligt biträde och ställ-
företrädare för en liten flicka som familjehemsplacerats 
i Östergötland. Frågan som skulle avgöras: ska flickan 
flyttas till de biologiska föräldrarna? 

Drygt två år senare skrev Dagens Nyheter om fallet. 
I medierna fick  flickan – som efter en tid hos de bio-
logiska föräldrarna avlidit – heta Lilla Hjärtat. Histo-
rien väckte starka känslor. Och i skottlinjen stod, för-
utom de biologiska föräldrarna, Martin Bengtsson, som 
namngavs i tidningarna.

– I tidningen framstod det väldigt starkt som att jag 

Advokaten Fredrik 
Ungerfält har utsatts 
för hot vid fyra tillfäl-
len. Vid det första 
tillfället skickade 
någon skickade en 
skarp patron med 
hans namn på till 
honom.
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hade ignorerat hennes rätt. Så tolkade medierna det. 
Sedan gick det väldigt snabbt, berättar Martin Bengts-
son.

Först kom kommentarerna i tidningarnas webbupp-
lagor. Kort därefter började upprörda människor ta 
kontakt via facebook, sms, telefon och e-post. 

– Det var ganska varierande vad de skrev. Alla var 
inte rent hotfulla så, inte ”du ska dö” utan mer ”du kan 
dra åt helvete, hoppas att dör, du borde aldrig få jobba 
med barn igen, hoppas att du aldrig 
får egna barn”. 

De flesta som skrev och ringde var 
anonyma. Men förvånansvärt många 
tog kontakt under sina verkliga namn, 
konstaterar Martin Bengtsson. 

– För mig blev det väldigt omtum-
lande de första dygnen. Jag hade ald-
rig varit med om det här innan, så jag 
har inget att jämföra med. Jag visste 
inte vad jag skulle göra. Det kom så 
pass mycket på en gång, säger han, 
och tillägger att det sedan kom en ny 
våg av hatmeddelanden varje gång 
något nytt hände i ärendet eller det 
kom en ny artikel i DN.

MÄNNISKAN ÄR SKÖR
För Martin Bengtsson kom alltså trakasserierna en pe-
riod efter att uppdraget avslutats. När drevet gick hade 
han själv hunnit bli pappa och var föräldraledig.

– Det gjorde det extra jobbigt när de här mejlen kom, 
om att jag inte borde få barn, att jag är en dålig person … 
allt det där, säger Martin Bengtsson, som berättar att  
angreppen påverkade honom så starkt att det emel-
lanåt blev svårt att hantera vardagen med ett litet barn. 

Perioden satte spår som följde med även en tid efter 
pappaledigheten och till en början påverkade Martin 
Bengtsson i advokatrollen. 

– När jag fick ett nytt förordnande kunde jag tänka att 
”oj, nu kanske de kollar upp mig och tänker att honom 
vill jag inte ha, för han gör inte sitt jobb”. Sådana tankar 
kom, och det påverkade mig, säger han, och fortsätter:

– Det som gjorde mig trygg var att jag visste, givet 
det jag visste vid den aktuella tidpunkten, att jag inte 
hade gjort fel i min uppgift, att jag kunde stå för beslu-
tet. Men det påverkade mitt självförtroende och i viss 
mån min självkänsla. Det bröt ner mig. Människan är 
skör, och det märkte jag verkligen då. 

Mitt i alla känslor fick Martin Bengtsson ett gott stöd, 
både från sin familj och från delägarna på advokatby-
rån, som tog angreppen på stort allvar. 

– Mina chefer var väldigt bra mot mig. De tog det på 
allvar och tog sig tid. De dagar jag var lite under isen 
skötte de arbetet åt mig, säger han. 

En delägare vid byrån tipsade dessutom om Advokat-
samfundets samtalsstöd. Tre gånger talade Martin med 
en psykolog där, något han är mycket glad över. Psy-

kologen förklarade hans reaktioner och gav en del råd. 
– De var ganska enkla: läs inte påhoppen. Motione-

ra. Var med din familj. Det var det jag gjorde. Det fun-
kade tyckte jag. 

Även de övriga intervjuade advokaterna upplevde att 
de fick gott stöd av sina kollegor, både inom och utan-
för den egna byrån. Ann-Christine Christensson sökte 
dessutom stöd hos Advokatsamfundet. Där talade hon 
med generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som 

själv fått uppleva hot och trakasserier 
i sitt arbete som familjerättsadvokat. 

– Det var jätteskönt att hon tog min 
oro på allvar. Man blir rädd och man 
vill prata om upplevelsen, oavsett 
om oron var befogad eller inte, säger 
Ann-Christine Christensson. 

KAN PÅVERKA
De hot och den aggressivitet som ad-
vokater möter kan, som psykologen 
Alexander Tilly konstaterar (se arti-
kel på s. 37), vara av olika karaktär. I 
vissa fall är ilskan och påhoppen en 
följd av stress, starka känslor och kan-
ske utsatthet hos en person, som lik-
som kokar över. I andra fall är trakas-

serierna rent instrumentella och syftar till att påverka 
advokaten i arbetet. 

Frågan är förstås om det fungerar. Har advokaterna 
låtit sig påverkas i arbetet?

– Den som utsätts kan med rätta bli rädd. Men jag 
tror inte att det påverkat försvarare i sättet att hand-
lägga mål eller göra bedömningar. Den utbildning och 
den erfarenhet man har som försvarare gör att man kan 
hantera detta, säger Fredrik Ungerfält.

Hot, tillägger han, är brottsliga och ska också han-
teras som sådana – även om det riktar sig mot en för-
svarare. 

– Det är givetvis helt oacceptabelt och ett angrepp 
på en oerhört viktig samhällsinstitution, den fria advo-
katen och försvararen, konstaterar Fredrik Ungerfält.

Även Martin Bengtsson pekar på de samhälleliga ris-
kerna med att advokater, eller andra aktörer i rättsvä-
sendet, utsätts för hot och påtryckningar. 

– I slutänden är det ett hot mot demokratin. Det kom-
mer att leda till – det är jag helt övertygad om, och det 
kanske redan i viss mån har lett till – att, om vi nu tar 
advokater, de kanske inte längre vill vara försvarare, 
att man inte tar vissa uppdrag för att man inte klarar 
av reaktionerna, eller att man slutar. Till syvende och 
sist, som alla yrkeskårer har även vi familjer som vi 
värderar högst, och då är det aldrig värt att utstå vad 
som helst för sitt arbete, säger han. 

Johan Eriksson har också reflekterat över vad hot och 
hat kan leda till. Som försvarare för Rakhmat Akilov 
hade han kunnat göra det lite lättare för sig, konstate-
rar han, genom att avstå från vissa invändningar som 

”Det gjorde det extra 
jobbigt när de här 

mejlen kom, om att jag 
inte borde få barn, 
att jag är en dålig 

person … allt det där.” 
martin bengtsson

Martin Bengtsson.
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ändå inte skulle påverka påföljden. Förmodligen hade 
ingen ens märkt det. 

– Jag känner mig stolt över att jag aldrig lät det påver-
ka mitt jobb. Jag gjorde allt jag skulle i alla fall, gjorde 
alla invändningar jag borde göra, säger han och fort-
sätter:

– Det handlade om min egen respekt för det jobb 
jag gör att jag skulle göra alla invändningar, oavsett 
vad folk tyckte om det. Men jag kan tänka mig, givet 
att jag hade varit yngre, att det hade 
känts jobbigt. 

På samma sätt ställs förmodligen 
både åklagare och domare då och då 
inför frestelsen att ta genvägar för 
att undvika ilska och hat, inte minst i 
medialt uppmärksammade mål, me-
nar Johan Eriksson. Och i slutänden 
blev ju faktiskt också han påverkad 
av hatstormen. 

– Jag tänkte ju på det. Så i någon 
mening påverkades jag, men kanske 
inte i den riktning som de tänkte sig. 
Det blev mer att ”jävlar, jag ger mig 
inte”. 

INGEN QUICK FIX
Johan Eriksson fick mycket stor medial uppmärksamhet 
i sin roll som försvarare av Rakhmat Akilov. Han valde 
då också att vara öppen med de hatiska kommentarer 
och reaktioner han mötte. 

– Jag bestämde mig ju för att tidigt gå ut och berätta 
om angreppen. Jag tyckte att det fanns en poäng med 
att göra det. Jag ville inte gå och bära det där själv, sä-
ger han.

Öppenheten resulterade i att Johan Eriksson också 
mötte en hel del stöd och värme. Det i sin tur skapade 
en känsla av trygghet. 

– Det var många som sa till mig och skrev brev till 
mig i efterhand, även helt okända människor som skrev 
väldigt vänliga, personliga brev, att de insett att det jag 
sysslade med kanske var bra för det här landet. Till och 
med från gamla pensionerade domare har jag fått brev 
med beröm, säger Johan Eriksson, som förutom att be-
rätta om trakasserierna och påhoppen också tog tillfäl-
let i akt att förklara rättssystemet och försvararens roll. 

Precis som Johan Eriksson tror Martin Bengtsson 
att just okunskap ligger bakom en del av de hatiska 
synpunkter som luftas i sociala medier och som även 
nådde honom. Han kan ibland förundras över bristen 
på kunskap om vad en försvarare gör och varför den-
ne är viktig.

– Man kan bli lite rädd när det finns sådana luckor 
hos människor som gått i skolan i Sverige en massa år, 
säger Martin Bengtsson, som efterlyser folkbildning 
som ett medel mot hat och hot.

– Det är inte en quick fix tyvärr. Men all upplysning 
är bra. Och Advokatsamfundet har en särskild uppgift 

där. Ingen annan kommer att stå upp för vår roll om 
inte samfundet gör det, säger han.

VIKTIGT ATT SÖKA STÖD
Upplysning kan alltså vara en väg att förebygga hot 
och hat, anser advokaterna. Men hur ska advokater då 
agera när de själva eller en kollega utsatts för någon 
form av attack? 

Enigheten bland advokaterna är total: att prata om 
saken är det första och helt grundläg-
gande steget för att minska följderna 
av hot och trakasserier. 

– Var inte tyst. Det tror jag är det 
viktigaste. Så fort du har en jobbig si-
tuation så får du lite perspektiv när du 
talar om den. Då kan du bearbeta och 
kanske få perspektiv på det, och se om 
du behöver göra något ytterligare, sä-
ger Ann-Christine Christensson.

Även Fredrik Ungerfält tror på öp-
penhet och att söka stöd hos kollegor, 
men pekar också på att rena hot för-
stås ska polisanmälas.

– Vi får inte falla undan för hot. De 
ska hanteras som sådana saker ska 
hanteras, nämligen anmälas till åkla-

gare och polis, säger han och tillägger att det också är 
viktigt att vara medveten om problematiken och kanske 
vidta säkerhetsåtgärder på advokatbyrån. 

Både Fredrik Ungerfält och Johan Eriksson beto-
nar också vikten av erfarenhet när man som försva-
rare ställs inför hot och försök till påverkan. Här har 
seniora advokater en viktig roll i att vägleda de yngre, 
påpekar Eriksson. Han hoppas och tror att de unga kol-
legorna på hans egen byrå söker stöd när de behöver. 

– Det kommer fram ibland att unga advokater har 
tyckt att situationen varit obehaglig och att de har känt 
sig trängda. Lyckligtvis har de berättat för oss lite äldre 
och mer erfarna kollegor och vi har kunnat hjälpas åt 
att bena ut situationen. Ofta är det just det man behö-
ver göra, säga det, prata om det, så känns det bättre. 
Det farliga är om man inte vågar berätta för någon utan 
går och håller det för sig själv, säger han, och fortsätter: 

– Vi ska inte låta det förbli någon slags machokultur 
där vi tycker att det kan ingå i jobbet. De som utsätts 
för obehagliga situationer ska ha möjlighet att få prata 
av sig. Sortera begreppen litegrann. 

Även Martin Bengtsson pekar på vikten av att tala 
med sina äldre kollegor. Men också att, om det behövs, 
söka professionellt stöd.

– Jag hade aldrig pratat med en psykolog innan och 
jag vet inte om jag kommer att göra det någon mer 
gång efteråt heller, men det var jättebra. Det var ett 
stort steg att ringa, men det gjorde gott. Och det är så 
vi bör göra. Vi bör ta hjälp om något sker, säger han, 
och jämför med det självklara i att gå till en läkare när 
kroppen tagit stryk. 

”Var inte tyst. Det tror 
jag är det viktigaste. 

Så fort du har en jobbig 
situation så får du lite 

perspektiv när du 
talar om den.” 

ann-christine christensson

Ann-Christine 
Christensson.
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Den stora lärdomen efter stormen kring Lilla Hjär-
tat är nog just det, förklarar Martin Bengtsson, att det 
är okej att be om hjälp. Han har dessutom fått med sig 
konkreta strategier, som att undvika att läsa kritiken 
som kommer. 

– Det finns inga skäl att läsa något som är grundat 
på okunskap, ilska eller vad det är. Det finns inget där 
jag kan ta till mig för att förbättra mitt nästa uppdrag, 
summerar han. 

HANDLAR OM ARBETSMILJÖN
Advokater, och även Advokatsamfundet, borde bli bätt-
re på att stå upp för och stötta varandra när en advo-
kat hotas eller utsätts för hat, anser Martin Bengtsson. 

– Klimatet blir inte bättre, advokater får utstå mer 
och mer hot och elakheter, och jag kan tycka att vi som 
kår ibland är lite för egocentrerade, kanske tänker mest 
på oss själva. Det är ingen svaghet att be om hjälp el-
ler ställa upp för andra. Det behövs mer av det, säger 
han, och tillägger:

– Jag fick bra stöd, även av vissa andra kolleger som 
inte jobbar på byrån, som visade sitt kollegiala stöd. 
Det tyckte jag om. Det tror jag att vi som kår kan bli 
betydligt bättre på. 

Advokatsamfundet håller nu också på att bygga upp 
en beredskap för att stödja advokater som utsatts för 
hot, hat och våld (se artikel på s. 42). Fredrik Unger-
fält, som också ingår i Advokatsamfundet styrelse, är 
mycket positiv till det arbetet.

Johan Eriksson, Fredrik Ungerfält och Ann-Christine 
Christensson har alla anmält intresse för att medverka 
i den stödgrupp som planeras. 

– Jag hjälper gärna till och är en samtalspartner i så-
dana här frågor, säger Ann-Christine Christensson. 

Även Johan Eriksson är beredd att lyssna på rädda 
och arga kollegor som behöver stöd. Men han efterly-
ser också andra former av stöd till dem som drabbas. 
Advokatsamfundet skulle exempelvis kunna inleda ett 
samarbete med Polismyndigheten så att advokater som 

Enligt en enkät bland samtliga advokater och 
biträdande jurister år 2018 hade 24 procent av 
advokaterna utsatts för hot med anledning av 
sitt arbete. 10 procent av advokaterna hade 

blivit utsatta två eller fler gånger. Mest utsatta 
för hot var de advokater och jurister som arbe-
tade med humanjuridik. 42 procent av dem hade 
utsatts.

Enligt undersökningen kom fyra av tio hot 
från motparten i ett ärende. Nästan hälften av 
hoten kom från någon annan än motparten, ex-
empelvis klienten eller allmänheten.

ADVOKATSAMFUNDETS UNDERSÖKNING BLAND LEDAMÖTER/BITRÄDANDE JURISTER 2018

”Många av oss advokater har nog,  
om vi ser tillbaka, varit med om en rad 
saker som andra aldrig skulle tolerera 
på sin arbetsplats. Där handlar det ju 
om att sätta ner foten. Tillsammans 

är vi ju alla advokater, och samfundet 
är otroligt starkt tillsammans.” 

johan eriksson

Johan Eriksson fick mycket stor medial 
uppmärksamhet i sin roll som försvarare av 

Rakhmat Akilov. Han valde att vara öppen med 
de hatiska kommentarer och reaktioner han mötte.
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hamnar i hotfulla och farliga situationer snabbt kan få 
en direktkontakt. Här har åklagarna, med sin närmare 
kontakt med polisen, betydligt lättare att finna stöd, 
menar Eriksson.

– Det är kanske något som samfundet skulle kunna ta 
fram och diskutera sig fram till, en möjlighet för den som 
är illa utsatt att snabbt få kontakt och få stöd och skydd. 

Det är dessutom dags att ta helhetsgrepp på advoka-
ternas arbetsmiljö, anser Johan Eriksson. 

– Många av oss advokater har nog, om vi ser tillba-
ka, varit med om en rad saker som andra aldrig skulle 
tolerera på sin arbetsplats. Där handlar det ju om att 
sätta ner foten. Tillsammans är vi ju alla advokater, och 
samfundet är otroligt starkt tillsammans. ¶

På frågan hur hoten hade påverkat ens yr-
kesutövning svarade advokater och biträdande 
jurister att de bland annat skaffat överfallslarm 
i sina hem, skrivit sig på annan adress än sin 

familj och att de inte företrädde alla som sökte 
biträde.

13 procent av advokaterna uppgav också 
att de med anledning av sitt arbete utsatts för 

trakasserier eller smutskastning via internet, 
till exempel förtal, falska blogginlägg eller kom-
mentarer, ryktesspridning på Facebook eller 
liknande.

Kunskap och 
färdigheter 
kan minska 
risken för 
hot och våld 
– vänd!FO
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Psykologisk kunskap och sociala färdighe-
ter kan minska risken för att drabbas av hot 
och våld, anser psykologen Alexander Tilly 
som bland annat utbildat åklagare och po-
liser om bemötande och riskbedömningar. 
Han varnar också för att låta hot bli vardag 
och förespråkar nolltolerans på området. 

FOKUS: HOT, HAT & VÅLD MOT ADVOKATER

 Psykologen Alexander Tilly ar-
betar sedan 20 år med att ut-
bilda människor om hot, våld 

och konflikthantering. Efterfrågan 
på hans tjänster är stor och kunder-
na arbetar inom ett brett spektrum 
av branscher. 

Våld och hot på arbetsplatsen är 
i dag en viktig arbetsmiljöfråga och 
förekommer på många håll, berättar 
Alexander Tilly, och räknar upp en 
rad samhällssektorer: vården, social-
tjänsten, idrottsanläggningar, skolan, 
krogen, domstolarna …

– Överallt där människor möts, där 
man ska ge service, där man möter 
människor med hjälpbehov eller där man fattar beslut 
som påverkar människors liv eller måste ge negativa 
besked. Yrkesgrupper som gör hembesök är en utsatt 
yrkesgrupp, summerar han. 

Förekomsten av våld och hot på arbetsplatserna har 
ökat i Sverige. På 1980-talet uppgav 2 procent av den 
yrkesverksamma befolkningen att de exponerades för 
sådant på jobbet. Motsvarande siffra är i dag 5 procent, 
men betydligt högre i vissa grupper.

Alexander Tilly har utbildat många aktörer i rätts-
samhället, som åklagare, domare och poliser. Han är 
inte överraskad över att också advokater utsätts. 

– Det är inte konstigt ur ett psykologiskt perspektiv. 
Advokater möter människor som har förhöjd stress, 
som känner ilska, besvikelse på systemet, oro för fram-
tiden. Kanske har de orimliga förväntningar på vad ad-
vokaten ska kunna göra, förväntningar som vänds i be-
svikelse för det är så mycket som står på spel, säger han. 

Förhöjda stressnivåer påverkar oss människor på 
flera sätt, förklarar Alexander Tilly. Marginalerna för 
att hantera frustration, hinder, avslag och besvikelser 

krymper. Stressade personer övertol-
kar också faror.

– Vi är designade att göra det. När 
vårt alarmsystem har aktiverats blir 
vi hyperuppmärksamma på minsta 
tecken på fientlighet. Men det gör 
också att vi övertolkar och dramati-
serar, läser in saker som kanske inte 
finns. Du kanske är ganska neutral, 
men jag tolkar det som att du är emot 
mig, förklarar Alexander Tilly.

Stressen och utsattheten hos den 
som är mitt i en vårdnadstvist eller 
någon annan infekterad tvist kan där-
med få även vanligtvis kloka människ-
or att agera destruktivt, tillägger han. 

VIKTIGT ATT LYSSNA
Alexander Tillys utbildningspass får ofta rubriken hot 
och våld. I själva verket handlar hans utbildningar till 
stor del om att förmedla mer grundläggande psykologis-
ka kunskaper och sociala färdigheter, konstaterar Tilly. 
Med rätt kunskap och teknik går nämligen många hotful-
la situationer att förebygga, genom ett klokt bemötande.

En viktig del i detta kan vara att skapa realistiska för-
väntningar hos en klient. 

Kunskap och färdigheter
kan minska risken
för hot och våld

PSYKOLOGEN

”Advokater möter 
människor som har 

förhöjd stress, 
som känner ilska, 

besvikelse på systemet, 
oro för framtiden.” 

alexander tilly
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– Orealistiska förväntningar och förhoppningar som 
byts i besvikelse är ett klassiskt recept för starka reak-
tioner. Klienten kanske är besviken på systemet, om det 
är en vårdnadstvist kanske på sin expartner. Men advo-
katen blir budbärare för detta, fastslår Alexander Tilly. 

Förutom rent fysiska förebyggande insatser, som att 
välja rätt plats för ett möte eller se till att det finns an-
dra personer i närheten, pekar Alexander Tilly också 
på lyssnande som strategi att bemöta starka känslor. 

– Om någon är upprörd kan det ofta vara klokare att 
låta personen ventilera, snarare än att 
omedelbart argumentera med perso-
nen, säger han.

Att snabbt gripa in och ge förkla-
ringar och peka på lösningar är an-
nars en naturlig reaktion, särskilt om 
man har mer kunskap om området än 
den man möter. Men:

– Om någon är upprörd så är den 
personen inte så mottaglig för kom-
plex information. Då finns det ofta 
mycket att vinna på att låta personen 
prata klart. Då kommer han eller hon 
att uppfatta att advokaten är på hans 
eller hennes sida, eftersom advoka-
ten lyssnar. 

Lyssnandet ger dessutom tid att be-
döma risker och ger ytterligare information om situa-
tionen. 

– Så lyssna klart, det avleder från våld, lugnar ner den 
som pratar och ger en massa information som kan bi-
dra till att lösa problemet, summerar Alexander Tilly. 

Samtidigt är det inte alltid möjligt att lyssna färdigt, 
påpekar Alexander Tilly. Vissa människor, ofta sådana 
som har rättshaveristiska drag, slutar nämligen aldrig 
att prata. Därför är det också viktigt att lära sig tekni-
ker för att styra och avsluta samtalet på ett sätt som 
inte väcker mer ilska. Summerande frågor kan vara ett 
effektivt sätt. Alexander Tilly ger exempel. 

– ”Låt mig se om jag förstått. Det började med det 
här och sedan hände det här. Har jag förstått rätt?” Se-
dan kan du följa upp med en följdfråga som kanske le-
der samtalet i en ny riktning, kanske mot en lösning: 
”Ett första steg skulle kunna vara att … Vad tror du om 
det?” Den här typen av mjukt styrande av samtalet kan 
man börja öva på. 

Om hotet i stället kommer från en motpart kan det 

snarare vara bra att hålla sig kortfattad och undvika att 
bjuda in till dialog, anser Alexander Tilly. Ofta kan det 
vara bra att förklara sin roll, men kanske också hjälpa 
motpartsföreträdaren att hitta en utväg. 

– Konsten är ofta att säga nej och avsluta på ett sätt 
som inte uppfattas som abrupt eller aggressivt, säger 
Tilly, och fortsätter:

– ”Nej, jag kan inte hjälpa dig” blir ett stumt nej. Men 
om du säger ”min roll är det här, och därför kan inte 
jag svara på dina frågor. Men om du vänder dig hit 

så kan du få mer information” så blir 
det lättare att ta emot. När männi-
skor känner sig trängda, inte ser nå-
gon lösning eller inte upplever kon-
troll, ökar frustrationen. Om du då 
kan hänvisa i rätt riktning finns det 
en öppning, en väg ut för den frus-
trerade. Dessutom är det respektfullt. 

NOLLTOLERANS VIKTIG
Mycket av Alexander Tillys utbild-
ningar handlar om att förebygga hot 
och våld. Men även när det värsta 
inträffar, och det kommer en patron 
med posten eller mordhot via e-pos-
ten, kan det vara en god hjälp att ha 
rutiner och färdiga strategier att luta 

sig mot. 
Att polisanmäla hot och våld är helt grundläggande, 

anser Alexander Tilly. Och detta trots att anmälning-
arna kanske inte leder någon vart. 

– Anmälningar läggs kanske ner – och nu pratar jag 
utifrån hur det ofta låter i andra branscher. Man vän-
jer sig, saker normaliseras. Men det som händer då är 
också att gränserna flyttas! Motparten lär sig att det 
är okej att hota, eller tolkar det som att det funkar. Jag 
tycker att man ska ha nolltolerans mot hot. 

Förutom anmälningen, som är viktig för att upprätt-
hålla goda normer i samhället, kan det också behövas 
en riskbedömning. Kan det till exempel misstänkas att 
hotet kommer från en person med känt våldskapital 
och är allvarligt menat? Då kan advokaten under en 
period behöva se över sin säkerhet. 

– Det bästa tipset ur ett säkerhetsperspektiv är att 
vara uppmärksam. Att observera saker som avviker från 
det man brukar kalla för baseline, alltså det typiska, sä-
ger Alexander Tilly.

Han tillägger att det i längden är ohälsosamt att stän-
digt vara på sin vakt, för människor som inte är yrkes-
mässigt tränade till en sådan uppmärksamhet, som po-
liser och militärer. Då kan det ändå vara till hjälp att ta 
små steg för att öka säkerheten, som att inte röra sig 
ensam i särskilt riskfyllda miljöer eller fundera över 
hur man transporterar sig. 

Här kan en advokat behöva ta in professionell hjälp, 
betonar Alexander Tilly. 

– Ta hjälp av erfarna säkerhetsrådgivare som kan 

l Missbruk.
l Dålig impulskontroll.
l  Intellektuell funktionsnedsättning (förekommer ibland bland personer med 

 kriminell livsstil).
l Bristande empati.
l Uppblåst ego.
l Normer där våld och hot är acceptabla beteenden.

RISKFAKTORER HOS MÄNNISKOR 
SOM KAN LEDA TILL VÅLD OCH AGGRESSIVITET

”Orealistiska 
förväntningar och 

förhoppningar som 
byts i besvikelse är 
ett klassiskt recept 

för starka reaktioner.” 
alexander tilly
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hjälpa dig att göra en riskbedömning, för det är väl-
digt svårt att göra själv när du känner dig hotad. Se-
dan kan du förfina rutiner litegrann. Det kan handla 
om allt från hemlarm till vem som hämtar barn. Det 
kan krävas en omfattande kartläggning, och det behö-
ver man hjälp med. 

BRA ATT SKAPA DISTANS 
Hot och våld är direkt brottsliga handlingar, och ska 
förstås betraktas som sådana, betonar Alexander Tilly. 
Hat däremot, och drev i sociala medier, 
kan vara lika tungt för den drabbade, 
utan att vara brottsligt. 

Hat är ett luddigt begrepp, och inte 
alltid lätt att definiera. Det kan vara 
frestande att avfärda hård men saklig 
kritik som hat. Men när det verkligen 
kommer till rena personangrepp finns 
metoder att möta också det.

– Om du blir väldigt ansatt i sociala 
medier är frågan om du verkligen ska 
gå in och läsa det som skrivs, säger Til-
ly, som också rekommenderar att man 
blockerar dem som går till personan-
grepp eller är helt osakliga, och dess-
utom i förväg berättar om det på Fa-
cebook och andra medier. 

Han tipsar om att den som angrips via e-post kan be 
en kollega att gå igenom inkorgen och rensa bort de 
rena påhoppen. 

Kan andra kolleger gå in och svara och bemöta mejl 
eller inlägg på sociala medier?

– Det kan absolut vara en idé. Det är samma princip 
som att någon annan rensar inkorgen, att någon som 
har större känslomässig distans och orkar bemöta på 
ett sakligt sätt gör det. För om man känner sig ansatt 
är det mycket begärt att man ska klara det, säger Alex-
ander Tilly, som betonar att det är ohälsosamt att leva 
under en hotbild eller en hatstorm, och att det inte går 
att bara stänga av de känslor som väcks.

Att distansera sig från angreppen kan alltså vara ett 
sätt. En annan strategi kan, för den som orkar, vara att 
pedagogiskt gå in och bemöta den kritik och de an-
grepp som kommer. 

– Det är en strategi som kan fungera om man har or-
ken och tålamodet. Det beror på hur man är lagd också. 
Vi är olika tålmodiga, olika känsliga, olika hårdhudade. 

DEN GODA VILJAN KAN LEDA FEL
Det finns alltså en rad tekniker och strategier att ta till 
för att förebygga och hantera hot, aggressivitet och ris-
ken för våld. Ofta är de dock baserade på mötet med 
en människa i affekt, där aggressiviteten grundar sig 
just i starka känslor. Upprörda människor lugnar sig, 
och då går det ofta att resonera förnuftigt med dem. 
Problemet är, påpekar Alexander Tilly, att vissa män-
niskor visst menar vad de säger.

– Vem som helst kan bli upprörd och säga saker han 
eller hon inte menar och sedan försonas. Men det finns 
många människor som inte använder påtryckningar för 
att de är i affekt, utan mer instrumentellt, proaktivt och 
beräknande, säger Alexander Tilly. 

Han anser att vi i Sverige har en övertro på män-
niskors goda vilja och förmåga att nå fram till gemen-
samma lösningar. Den, i grunden goda, tilltron kan leda 
mycket fel. 

– Om vi försöker föra en dialog med en person som 
är instrumentellt aggressiv så kan pre-
cis den dialogen, den förhandlingsvil-
jan tolkas som svaghet. Då flyttas po-
sitionerna fram. Att kunna skilja på 
instrumentella och emotionellt driv-
na beteenden är viktigt. Där är det 
stora kunskapsluckor i hela svenska 
samhället, säger Alexander Tilly, och 
fortsätter:

– Människor i affekt kan strunta i 
konsekvenserna och göra ogenom-
tänkta saker ibland. Men här har vi att 
göra med människor som kallsinnigt 
kalkylerar konsekvenser och använder 
påtryckningar för att de har lärt sig att 
det brukar funka. Den typen av perso-
ner, eller organisationer för den delen, 

är fenomenalt skickliga på att sniffa sig till svagheter att 
utnyttja. Vilken knapp kan man trycka på hos just dig? 
Är du känslig för skuldbeläggande, blir du rädd, är du 
mottaglig för smicker, exemplifierar Alexander Tilly. 

Det är alltså viktigt att kunna skilja på de olika ty-
perna av aggressivitet, eller för den delen andra käns-
lor. Men lätt är det inte. 

– Det är jättesvårt! Också för ledande experter inom 
området, för det finns människor som kanske sedan ti-
diga år har lärt sig att ta sig fram i livet med sådana här 
verktyg. Ibland för att de är uppvuxna i en hård miljö 
och inte har haft några andra alternativ. Men det finns 
också människor med alla möjliga personlighetsdrag 
som njuter av att utnyttja och manipulera andra och 
som i hela sitt liv har förfinat förmågan att läsa av an-
dra människor, fastslår Alexander Tilly. 

De manipulativa personerna har en rad olika tekniker 
att nå sina mål, där hot och våld bara är en del. Den som 
i någon mån lärt sig att känna igen dessa tekniker kan 
också lära sig sätt att bemöta dem, förklarar Tilly. En 
sådan teknik är att sätta ord på det man uppfattar, och 
använda motfrågor för att tvinga den manipulativa par-
ten att förtydliga vad han eller hon egentligen menar. 

Alexander Tilly ger ett exempel igen. Mitt i ett samtal 
om något helt annat kan en manipulativ person fråga  
”Vad gillar du att göra i sovrummet?”. Motfrågan blir 
då: ”Hur vill du att jag ska reagera när du frågar vad 
jag gillar i sovrummet?”

– Då sätter jag ord på vad den andre antyder, och det 
hamnar i dennes knä att ta ansvar för det. Ska han stå 

Alexander Tilly är 
leg. psykolog och har 
de senaste 20 åren 
arbetat med rådgiv-
ning, handledning och 
utbildning kopplat till 
säkerhetsfrågor och 
konflikter. Alexander 
Tilly har bland annat 
utbildat åklagare, 
domare, poliser och 
företrädare för 
en rad myndighe-
ter i bemötande, 
säkerhetsfrågor och 
konflikthantering. 
Även inom kommu-
nala förvaltningar, 
i skolans värld och 
i socialtjänsten är 
efterfrågan på utbild-
ning inom området 
stor, berättar Alexan-
der Tilly.
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63 år gör skillnad
2021 har varit ett annorlunda och prövande år för alla.
Men även om allt har varit nytt så har allt varit precis 
som vanligt och vi har hjälpt våra kunder att frigöra 
kapital genom att avyttra på auktion.
 
Behöver ni hjälp att avyttra konkursgods eller värdera 
en verksamhet, hör av er till någon av våra erfarna 
värderingsmän så hjälper vi er!
 
Fynd & förnuft sedan 1958
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l Ge realistiska förväntningar från början. 
l  Välj plats för mötet med omsorg om du upp-

fattat att det finns en risk för starka reaktio-
ner. Placera dig så att du kan komma ut och 
ha kollegor i närheten. 

l  Lyssna! Den som pratar slåss inte, och många 
lugnar ner sig när de får ventilera sina känslor.

l  Använd mjuka tekniker för att styra samtalet, 
exempelvis summerande frågor. 

l  Beskriv sakligt vad du upplever, vilka konse-
kvenser ett beteende kan få samt alternativ 
som personen själv kan ta ställning till.

l  Gå igenom hur du vill formulera ett känsligt 
besked och bli på så sätt mer mentalt förbe-
redd.

l  Gå igenom tänkbara scenarion under mötet 
och skapa en klar bild över hur du vill agera i 
varje scenario.

Så kan advokatbyrån förebygga våld
l  Se till att medarbetarna har kunskap om våld 

och konflikter, och färdigheter i hur man kan 
bemöta aggression och känsloutbrott. 

l Vid behov, se över säkerheten i lokalerna.
l  Skapa rutiner för hur incidenter som inbegri-

per hot, våld och hat ska hanteras. 

l  Dra nytta av erfarenheter och tips från 
 kolleger på byrån.

l Stötta den som blir utsatt.

SÅ KAN DU FÖREBYGGA VÅLD VID FYSISKA MÖTEN

fast och bli explicit eller kommer han att backa? Och 
när du vågar fråga om det där så signalerar du också 
att du inte är en ”push around”. 

KUNSKAP EN NYCKEL
Hot, våld och påhopp kan – och ska – hanteras och be-
mötas, inte accepteras, är Alexander Tillys budskap. 
Och kunskap är helt grundläggande för att kunna göra 
det. 

– Nu talar jag ju i egen sak, eftersom jag jobbar med 
det, men kunskap gör att man kan göra mer verklig-
hetsförankrade riskbedömningar och val. Kunskap om 
kommunikation, uppmärksamhet, hur 
man kan bemöta människor som är 
upprörda eller hotfulla. Det bidrar 
inte bara till att situationen lugnas 
utan också till en större känsla av 
kontroll, säger han. 

Kunskap och färdigheter bidrar 
till att den som utsätts för svåra si-
tuationer kan fatta klokare beslut om 
han eller hon blir pressad. Det hjäl-
per dessutom människor att tåla på-
frestningar. 

– Den som inte är förberedd kom-
mer statistiskt sett att reagera star-
kare, konstaterar Tilly. 

Det är en arbetsgivares ansvar att 
se till att personalen får nödvändiga 
redskap för att hantera konflikter, hot 
och risker för våld. Här har alltså advokatbyrån ett an-
svar för sina medarbetare. Alexander Tilly menar ock-
så, precis som de intervjuade advokaterna, att kollegor 
kan fylla en viktig funktion när en advokat utsatts för 
något obehagligt i arbetet. 

– Vi vet från krisforskningen att kollegialt stöd är 
oerhört kraftfullt och verksamt. Att känna sig ensam 
och utlämnad kan ju verkligen förstärka oro och li-
dande, säger han.

Precis som när klienten är upprörd är det också vik-
tigt att låta den rädda eller arga kollegan få prata av sig. 
Lyssna klart, och säg inte ”det är ingen fara, du över-
reagerar”, är Alexander Tillys tips. Det är dessutom 

viktigt att följa upp hur den hotade medarbetaren mår 
en tid efteråt, och inte bara gå vidare och tro att det 
hela är utagerat. 

För den som drabbats av hot eller våld kan det också, 
när det akuta hotet väl är över, vara bra att söka hjälp 
hos exempelvis en psykolog. 

– Då är det klokt att ta hand om sina känslor och 
 reaktioner. För vi har ju möjlighet att göra obehagliga 
erfarenheter till något som stärker oss, som ger oss 
 lärdomar, i stället för ett trauma. Trauman leder ofta 
till undvikanden, att vi reagerar väldigt starkt i situa-
tioner som liknar det vi varit med om. Det ökar ris-

ken att vårt liv blir begränsat. Men 
är det i en  pågående situation, då är 
det mer konkreta saker man behöver 
göra först. 

Även Advokatsamfundet kan ha en 
roll att spela när det gäller att före-
bygga och reagera på hot och våld. 
Alexander Tilly har flera förslag. 

– Kartlägg problemen. Lyft frågor-
na. Kika på vilka utbildningsalterna-
tiv som finns. Kanske kan man hitta 
goda exempel. Byråer som har han-
terat sådana här frågor på ett klokt 
sätt, så att inte alla behöver uppfinna 
hjulet själva, säger han, och tillägger 
att samfundet också skulle kunna bi-
stå med rutiner kring hot och våld. 

FÅR INTE NORMALISERAS
Precis som de intervjuade advokaterna varnar Alex-
ander Tilly för en utveckling där hot och våld allt mer 
accepteras. Hot och våld ska ut i ljuset, inte sopas un-
der mattan, säger han. 

– Vi får aldrig tolerera trakasserier. De måste få en 
konsekvens. Då måste det finnas ett system. Polisen 
måste ha resurser och får inte bara lägga ner saker. 
Det handlar om allt ifrån lagstiftning till familjen och 
skolans värld, säger han, och tillägger: 

– Det måste få konsekvenser när man hotar. Det får 
absolut inte normaliseras. Jag jobbar ju tyvärr med 
branscher där gränserna redan har flyttats. ¶

”Vi får aldrig tolerera 
trakasserier. De måste 

få en konsekvens. Då 
måste det finnas ett 

system. Polisen måste 
ha resurser och får inte 

bara lägga ner saker.” 
alexander tilly

Stöd och 
opinions- 
bildning ska 
möta hot 
och hat 
– vänd!
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Hot, hat och våld kan drabba enskilda 
advokater hårt, men kan också skada rätts-
staten och demokratin. Det anser Advokat-
samfundets generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander, som uppmanar advokater som 

utsätts att berätta det för samfundet. 

FOKUS: HOT, HAT & VÅLD MOT ADVOKATER

 Det är förstås helt oacceptabelt att 
advokater blir utsatta på grund 
av det arbete de utför för sina kli-

enter, säger Mia Edwall Insulander. 
Sedan sitt tillträde som generalsekre-

terare för två år sedan har hon tagit ini-
tiativ till dels ett stöddokument, dels en 
grupp med advokater som själva upplevt 
hot och våld, och som ska kunna ge stöd 
till utsatta kollegor.  

Stöddokumentet, som finns på Advo-
katsamfundets webbplats, sammanfattar 
i några enkla punkter vad den som ut-
satts för någon typ av hot eller våld kan 
tänka på och vilket stöd som finns att få. 

– Vi har upplevt att det finns ett behov 
av ökat stöd från advokater som utsatts 
och stöddokumentet är en del i arbetet 
med att bättre kunna hjälpa våra ledamöter, berättar 
Mia Edwall Insulander, och tillägger att ledamöterna 
också alltid är välkomna att kontakta samfundet för att 
få ytterligare stöd där hon själv gärna tar emot sam-
talen.

Att dokumentera hoten och trakasserierna samt att 
polisanmäla dem är två viktiga åtgärder som tas upp i 
stöddokumentet. Men Mia Edwall Insulander poäng-
terar att varje fall är unikt och att den advokat som ut-
sätts måste analysera sin egen situation och fatta beslut 
utifrån den analysen. 

– Därutöver vill vi på samfundet gärna ha kontakt 
med de advokater som utsatts för att vi ska ha en kon-

tinuerlig bild av läget kring hot och hat mot advokater, 
säger Mia Edwall Insulander. 

Stödgruppen har ännu inte inlett sin verksamhet, 
men flera advokater har anmält att de vill vara med. 
Tanken är att advokaterna i gruppen ska finnas där för 
kollegor som behöver prata om sina erfarenheter, och 
ge kollegialt stöd. Att den som söker stöd och stödper-
sonen inte arbetar tillsammans kan kanske göra det lätt-
are att tala fritt, tror Mia Edwall Insulander. 

– Jag har själv utsatts för hot och tycker att den er-
farenheten kan bidra när jag samtalar 
med andra som också utsatts. Jag tror 
att det är värdefullt att vi som kollegor 
hjälper och avlastar varandra om möj-
ligt så att den som utsätts inte behöver 
känna sig så ensam, säger hon. 

Hot, hat och våld kan förstås få svåra 
konsekvenser för den advokat som ut-
sätts, betonar Mia Edwall Insulander. 
Det kan handla om att behöva leva med 
skyddade personuppgifter eller att hela 
advokatens familj tvingas flytta. I värsta 
fall kanske advokaten inte ens kan fort-
sätta utöva sitt yrke. 

Men hot och våld mot advokater kan 
också skada rättsstaten och demokratin, 
inskärper Mia Edwall Insulander.  

– Det kan leda till att färre advokater 
vill åta sig att försvara eller biträda kli-
enter i angelägna mål. Det är ytterst en 

demokratifråga att det måste finnas advokater som vill 
och vågar företräda enskilda och hävda deras fri- och 
rättigheter, säger hon. 

Precis som de intervjuade advokaterna och psykolo-
gen Alexander Tilly anser även Mia Edwall Insulander 
att det är viktigt att prata om problemen, som tycks öka 
inte bara bland advokater utan också i rättsväsendet. 

– Det är angeläget att vi är tydliga med att det är oac-
ceptabelt och att vi informerar om att problematiken 
ökar, säger Mia Edwall Insulander, som också anser 
att det bör övervägas att införa en särskild straffskärp-
ningsgrund för den som med hot eller våld angriper 
någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning. ¶

ADVOKATSAMFUNDET

Stöd och opinionsbildning
ska möta hot och hat

Sedan några år erbjuder Ad-
vokatsamfundet tillsammans 
med Länsförsäkringar kost-
nadsfria stödsamtal via tele-
fon för advokater och övriga 
medarbetare vid advokatby-
råer. Samtalen kan vara en 
väg att få psykologiskt stöd 
för den som utsätts för hot, 
har eller våld. Den som behö-
ver mer hjälp kan här också 
få hjälp att hitta ytterligare 
stöd och vård, i den offent-
liga eller privata vården. 

Mer information och 
telefonnummer till samtals-
stödet finns på Advokatsam-
fundets webbplats.

ADVOKATSAMFUNDETS 
SAMTALSSTÖD

Mia Edwall 
Insulander.

Danmark: 
Var tredje 
brottmåls- och
familjerätts-
advokat har 
upplevt hot 
– vänd! FO
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Advokatsamfundet ger i sitt stöd-
dokument för advokater som ut-
satts för hot eller våld råd om hur 
man bör agera.
l Dokumentera och spara bevis, 
inklusive tidpunkter för eventuella 
samtal och annan information 
som kan vara av värde.
l Polisanmäl alla hot och vålds-
incidenter. Om du misstänker att 
händelsen har kopplingar till din 
verksamhet som advokat, berätta 
det för polisen. 
l Skydda dig. Polisen kan hjälpa 
till med olika typer av skydd och 
ge råd om hur du själv förbättrar 
din säkerhet. Om det krävs kan en 
åklagare meddela kontaktförbud.
l Om det behövs: ansök om skyd-
dade personuppgifter. Det finns 
tre grader av skydd av person-
uppgifter: sekretessmarkering 
och skyddad folkbokföring, som 
Skatteverket beslutar om, samt 
fingerade personuppgifter, som 
hanteras av Polisen. 
l Kontakta Advokatsamfundets 
kansli, som kan ge ytterligare 
stöd och vägledning.
l Sök psykologiskt stöd om det 
behövs. Advokatsamfundets le-
damöter och alla övriga anställda 
vid advokatbyråer har tillgång till 
kostnadsfria stödsamtal genom 
Länsförsäkringar.

ADVOKATSAMFUNDETS 
REKOMMENDATIONER

l Advokatsamfundets stöddoku-
ment – utsatt för hot eller våld 
(finns på Advokatsamfundets 
webbplats). 
l Advokatsamfundet i Danmark: 
Trusler og chikane. Advokatens 
praktiske forholdsregler og 
 mulighed for støtte (finns att 
ladda ner från www.advokat-
samfundet.dk).
l Brottsförebyggande rådet: Att 
förebygga och hantera påver-
kansförsök. En handbok, 2017 
(finns att ladda ner från Brås 
webbplats). Handboken riktar sig 
i första hand till förtroendevalda, 
men stora delar av skriften kan 
också vara till nytta för advokater. 
l Säkerhetspolisen: Handboken 
Personlig säkerhet, 2018.

HÄR KAN DU LÄSA MER

» 
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Även i Danmark är det vanligt med hot, 
trakasserier och våld mot advokater. 

Det danska advokatsamfundet bedriver 
sedan några år ett aktivt arbete för 

att ge stöd och vägledning.

FOKUS: HOT, HAT & VÅLD MOT ADVOKATER

 En undersökning bland danska familjerätts- och 
brottmålsadvokater 2020 visade att mer än en 
tredjedel av advokaterna utsatts för hot eller 

trakasserier under de gångna tre åren. Trakasserierna 

sträckte sig från hatmejl via förföljelse till våld, påkör-
ningar och dödshot. 

Enligt undersökningen hade hoten fått 13 procent 
av advokaterna att avsäga sig uppdrag, och 10 procent 
hade övervägt att byta yrke. 

17 procent av de svarande ansåg dock att hot var 
något man fick acceptera som en del av advokatverk-
samheten. 

Redan 2019, efter en tidigare undersökning, öppna-
de det danska advokatsamfundet en telefonlinje där 
advokater kan få stöd och vägledning i samband med 
hot och trakasserier. Det danska advokatsamfundet har 
också tagit fram ett stöddokument för advokater som 
utsatts för hot och trakasserier. ¶

DANMARK

Var tredje brottmåls- och
familjerättsadvokat har upplevt hot
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l Advokatsamfundet, Danmark: Trusler og chi-
kane. Advokatens praktiske forholdsregler og 
mulighet for støtte, 2018.
l Akavia: Hot, våld och trakasserier mot med-
arbetare i medborgarnas tjänst, 2021.

l Brottsförebyggande rådet: Att förebygga och 
hantera påverkansförsök. En handbok, 2017.
l Holm, Gusten: ”Pågående hotbild” mot advo-
kat efter sprängning, Expressen, 14 april 2021.
l Persson, Johan: Var fjärde advokat hotad, 
tidskriften Advokaten nr 1 2018.

l Statskontoret: Myndigheternas arbete mot 
trakasserier, hot och våld (2018:19).
l Säkerhetspolisen: Handboken Personlig sä-
kerhet, 2018.
l www.advokatsamfundet.dk

KÄLLOR

Nyhavn i centrala 
Köpenhamn, strax 
intill Kongens 
Nytorv. Hamnen 
grävdes ut på 
1600-talet av 
svenska krigs- 
fångar.
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 Jag håller naturligtvis med Vic-
toria Carlemalm om att det be-
hövs betydligt mer än utbild-

ning för att förbättra hanteringen och 
kvalitén på barnärendena, vilket jag 
också framfört i de andra debattin-
läggen som publicerades i DN under 
samma period under 2020. Det finns 
många saker som behöver göras, man 
behöver arbeta brett och också sam-
verka yrkesgrupperna emellan. Träf-
fas och skapa förståelse för varandras 
roller, föreläsa för varandra och svara 
på varandras frågor. 

Men man kan inte bortse ifrån 
att om man jämför socialsekrete-
rarnas utbildning med vår är det 
klart att en utbildning som deras, på 
grundnivå, inte är tillräcklig för att 
ärendena skall handläggas rättssä-
kert. Den brist på transparens som 
uppstår i och med att det inte finns 
fastställda rutiner och flödessche-
man för hur olika situationer skall 
hanteras och bedömas gör att det 
blir väldigt olika kvalité och bedöm-
ningar från fall till fall, beroende på 
vilken kommun och socialsekrete-
rare som handlägger ärendet. Bris-
tande rutiner för journalföring gör 
att man inte alltid kan förstå hur 
man kommit fram till olika slutsat-
ser i ett ärende. Personligt tyckande, 
brister i logik, påståenden om vad 
barn och andra sagt som inte går att 
kontrollera, och så vidare. Det är 

rättssäkerhetsbrister som jag menar 
borde vara oacceptabla i vårt demo-
kratiska samhälle. Socialsekretera-
re antecknar lite vad de vill från ett 
möte och det leder i sin tur till miss-
tro, då föräldrar känner sig missför-
stådda och inte känner igen sig i hur 
de beskrivits eller i vad de sagt. Det 
skall jämföras med hur polisen gör 
där de läser upp vad som antecknats 
och man som enskild genast får jus-
tera så att det man sagt blir korrekt 
återgivet. 

vi jurister skall försöka utföra ett bra 
arbete med det underlag vi har, och 
som vi fått av socialsekreterarna. 
Ibland kan vi kompensera för bris-
terna, men ofta inte. Om utredning-
en är gedigen så håller den i rätten, 
vill jag påstå. Den talar för sig själv 
och kan inte ifrågasättas eller kriti-
seras. Tyvärr ser jag sällan gedigna 
utredningar, varken i ärenden om 
vårdnad eller i ärenden om omhän-

dertagande av barn, LVU. Jag ser 
ärenden där jag undrar varför barn 
omhändertagits och andra ärenden 
där jag undrar varför barn inte om-
händertagits. Utredningar om vård-
nad där våld har förekommit men 
som helt ignorerats som risk och 
utan förklaring till varför den fråge-
ställningen ignorerats, medan våld 
i ett annat ärende fått en helt avgö-
rande betydelse för socialsekretera-
rens förslag till beslut.

Men gedigna, opartiska utred-
ningar förekommer frekvent i brott-
mål. Polisen klarar uppenbarligen 
utmärkt bra av att göra dem, även 
om det självklart finns undantag. 
Här borde man kunna ta lärdom 
mellan yrkesgrupperna, i hur man 
bedriver opartiska utredningar. So-
cialstyrelsen har haft projekt där de 
arbetat fram olika bedömningsin-
strument för riskbedömningar och 
mallar för hur en utredning skall 
genomföras. Men de har aldrig bör-
jat tillämpas. Det har funnits kloka 
initiativ såsom ”Norrköpingsmodel-
len” som handlat om hur man skall 
hålla barnsamtal och att de skall 
spelas in. Men såvitt jag vet tilläm-
pas de inte längre, oklart varför. Jag 
vill påstå att man inom socialtjäns-
ten ligger långt efter i utvecklingen 
av till exempel i kunskap om hur 
man håller barnsamtal. 

Förekomsten av anmälningar, 

Man måste arbeta brett        för att säkerställa

att barnens       rättigheter tas tillvara
Debatten om socialtjänsten och barnärenden fortsätter. Advokat Denise Lagercrantz be-
möter Victoria Carlemalms inlägg i Advokaten nr 6. Lagercrantz riktar kritik mot återkom-
mande brister i socialtjänstens arbete och ovilja att ta till sig negativ kritik.

Denise Lagercrantz 
är advokat sedan 
2011. Hon är del-
ägare i Advokatfir-
man Zettergren & 
 Lagercrantz AB. Hon 
arbetar främst med 
brottmål samt med ärenden om vård-
nad och omhändertagande av barn.

DEBATTÖREN
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IVO- och JO-kritik mot socialsekre-
terare ökar och vi har fått ta del av 
IVO:s kritik i ärendet Lilla hjärtat. 
Ändå fortsätter denna yrkeskategori 
att slå ifrån sig. De tar sakargument 
och debatten som ett enda stort per-
sonangrepp på hela deras kår, och i 
DN gick deras fackförbund ut och 
försvarade denna stackars kår, med 
en styrka som liknade en missbruka-
res styrka i att försvara och dölja sitt 
missbruk. Jag begriper inte varför vi 
inte skall kunna prata om proble-
men, för att tillsammans finna kon-
struktiva lösningar? Vi har ju alla 
samma mål – att hjälpa och skydda 
utsatta barn. 

sen måste jag säga att jag tycker att 
man, i och med de nya lagändring-
arna, har missat att hantera hur man 
skall skydda barn där socialtjänsten 
inte gör sitt jobb, till exempel om 
socialtjänsten, trots lagändringarna, 
inte gör en utredning om vårdnads-
överflyttning, varför har barnet inte 
egen talerätt i domstol då? Det vet 
vi som arbetar med barnärenden att 
i väldigt många fall görs ingen vård-
nadsöverflyttning, trots att ett barn 
kanske varit placerat i många, många 
år. Eftersom socialtjänsten har un-
derlåtit att göra detta har barnet allt-
så inget sådant skydd som lagen har 
givit dem och lagen är därmed vär-
delös för det enskilda barnet. 

Barnet självt har ingen talerätt i 
fråga om vårdnadsöverflyttning el-
ler i fråga om särskild vårdnadsha-
vare, utan tvingas leva i den ovisshet 
som lagstiftaren sagt att de inte skall 
behöva leva i, eftersom socialtjäns-
ten ignorerat deras rätt. I sådana fall 
borde barnet ha egen talerätt, och 
kunna få ett eget biträde förordnat. 
Man har i lagen förutsatt att social-
tjänsten skall göra sitt jobb, men när 
det inte sker, då står barnet utan rät-
tigheter. 

jag driver i ett sådant ärende en fråga 
om adoption. Barnet ifråga har va-
rit placerat i 12,5 år utan att vård-
nadsöverflyttning övervägts. Hen 
vill inget annat än bo med familje-
hemmet, som hen efter 12,5 år skiljts 
ifrån på oklara grunder. Hen har 
ingen talerätt i fråga om vårdnads-
överflyttning och socialtjänsten har 
alltså bara underlåtit att utreda och 
ansöka om vårdnadsöverflyttning. 
Så skall det inte få vara och hen är 
inte ensam. Jag har kommit i kon-
takt med en hel del barn som ham-
nar mellan stolarna, när socialtjäns-
ten inte gör det som föreskrivs i lag. 
Jag har till och med blivit kontaktad 
av barn som vill ha hjälp, men jag 
kan inte hjälpa dem för de har ingen 
talerätt i fråga till exempel om att 
byta särskild förordnad vårdnadsha-
vare. Det måste finnas ett skyddsnät 

för dessa barn i form av talerätt och 
möjlighet att få juridiskt biträde när 
myndigheten inte gör sitt jobb. Här 
skulle vår yrkeskår kunna fylla en 
viktig roll, som företrädare för det 
utsatta barnet som inte ens har soci-
altjänstens stöd och skydd. Men vår 
yrkeskår kan inget göra om vi inte 
har verktygen i lagen.

jag har också kommit i kontakt med ett 
antal familjehem och har förstått 
att de sitter på mycket information 
om barnet som de har placerat hos 
sig, vilket är självklart. Men flera 
av dem beskriver att de inte vågar 
ställa krav och säga vad de tycker 
och tänker till socialsekreteraren, 
för de hotas med att förlora sitt 
godkännande som familjehem. De 
är rädda. De har hört om andra 
familjehem som råkat ut för detta, 
likt det ovan beskrivna. Skall soci-
alsekreterarna ha den makten att de 
sitter på möjligheten att ta ifrån ett 
familjehem sitt godkännande som 
familjehem samtidigt som de skall 
bedöma vad som är bäst för det pla-
cerade barnet?

det är viktigt att denna debatt fortgår 
och att alla inblandade yrkeskårer 
drar sitt strå till stacken i arbetet 
med att förbättra för våra barn.

Denise Lagercrantz    
Advokat

Man måste arbeta brett        för att säkerställa

att barnens       rättigheter tas tillvara
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 D et 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 

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

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.
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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. 
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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. 
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DEBATT

 Makt i ett demokratiskt sam-
hälle utgår inte från myndig-
hetens ämbete. All offentlig 

makt utgår från folket. En grundläg-
gande princip i en rättsstat är att med-
borgarna skall vara skyddade från 
godtycklig myndighetsutövning. I och 
med att socialtjänsten saknar kompe-
tens inom ett flertal områden där de 
dagligdags verkar blir konsekvensen 
att medborgare drabbas hårt av un-
dermåliga eller skönsmässiga bedöm-
ningar och utredningar. Socialtjäns-
ten kan tycka att familjehem skall 
vara följsamma, de kan tycka att för-
äldrar verkar vara förorättade och de 
kan tycka att barn behöver tvångs-
omhändertas eller omplaceras, men 
socialtjänstens ord och tyckanden är 
inte lag utan socialtjänsten skall an-
vända och följa de lagar de lyder un-
der. All makt skall utövas under lagar-
na i enlighet med legalitetsprincipen, 
1 kap. 1 § regeringsformen. Social-
tjänsten skall beakta saklighet och 
objektivitet i enlighet med 5 § för-
valtningslagen och 1 kap. 9 § reger-
ingsformen.

utöver att carlemalms replik sätter 
fingret på socialtjänstens ovilja till 
självkritik, och insikten om att de 
saknar kompetens (läs IVO:s rap-

porter om socialtjänsten, barn och 
unga) visar den också på en avsak-
nad av förståelse för att alla myn-
dighetsbeslut som socialtjänsten 
tar är juridiska och måste ha stöd i 
lag, och att det är medborgare och 
framförallt barn som drabbas hårt 
av en myndighetsutövning som sak-
nar legalitet. Resultatet kan bli att 
barn fråntas sina föräldrar och för-
äldrar fråntas sina barn på icke legal 
grund, likväl som att barn som bor-
de omhändertas inte skyddas. Pen-
deln slår godtyckligt åt olika håll. 

förutom att socialtjänsten saknar 
 fördjupad kompetens inom och 
 förståelse för det juridiska om - 
rådet, saknar de kunskap inom 
det anknytningspsykologiska 
fältet. Trots detta används ofta 
just anknytningspsykologiska be-
dömningar i barnavårdsutredningar 
som det dras slutsatser kring 
och som anges som skäl för omhän-
dertaganden. Det kan handla om 
att socialsekreterare gör bedöm-
ningen att det föreligger brister i 
anknytningen (läs otrygg eller des-
organiserad anknytningsstil) till 
föräldern vilket felaktigt kan tas 
som inteckning för en bristande 
föräldraförmåga (Forslund, 2021). 

Socialsekreterare som arbetar med 
barnavårdsutredningar har inte till-
räcklig kunskap för att kunna göra 
en bedömning av barns anknyt-
ningsstil och de använder inte va-
lida testinstrument eftersom de inte 
har adekvat utbildning för detta. 
Pehr Granqvist, professor i utveck-
lingspsykologi, Stockholms univer-
sitet, talar bland annat om detta i 
B.A.R.N.-snack nr 15. B.A.R.N.-snack 
är ett digitalt forum där intressan-
ta gäster bjuds in för att tala om 
ämnen till barn och unga och som 
finns upplagda på Youtube. Inom 
forskarvärlden är det välkänt att 
 anknytningspsykologin används 
felaktigt inom domstolsväsendet 
och av myndigheter. Forskaren fil.dr 
i utvecklingspsykologi Tommie For-
slund, Stockholms universitet, har 
koordinerat arbetet med ett interna-
tionellt konsensusyttrande ”Attach-
ment goes to court: Child Protection 
and Custody Issues”, där 70 forskare 
från 23 länder problematiserar hur 
anknytningspsykologin används i ju-
ridiska sammanhang rörande barn 
och vårdnadshavare. Forslund me-
nar att missuppfattningarna kring 
anknytningspsykologin kan leda till 
att barn placeras på felaktiga grun-
der, och följden blir att barn riskerar 

Är socialtjänstens  ord lag?
Daniel Säfström, jurist och f.d. familjehemspappa, och Susanne Säfström-Markebjer, 
fil.kand. i psykologi, f.d. familjehemsmamma och ordförande i föreningen B.A.R.N. (Bar-
nets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.), svarar på repliken ”Betydligt mer än utbildning 
behövs för att förbättra hanteringen av barnärenden”, Advokaten nr 6 2021, till deras 
debattartikel ”Socialtjänsten tar lagen i egna händer”, Advokaten nr 5 2021. Debattö-
rerna menar fortsatt, i likhet med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), att social-
tjänstens bristande kompetens är en av grundorsakerna till att de år efter år, i ärende 
efter ärende, fortsätter att inte följa och använda lagen, och att förändringar av lag-
stiftningen därför inte kommer att förbättra rättssäkerheten eller göra skillnad i positiv 
bemärkelse för samhällets utsatta barn. 
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att förlora viktiga anknytningsper-
soner. Det är rätts osäkert. 

men vad händer om föräldrar som har 
fått eller som riskerar att få sina 
barn omhändertagna opponerar sig 
mot socialtjänstens beskrivningar 
av deras bristande föräldraförmå-
ga? Peter Zeijersborger, advokat och 
särskild företrädare för barn, reso-
nerar kring detta i B.A.R.N.-snack 
nr 11. Zeijersborger beskriver ris-
kerna och följdverkningarna av att 
föräldrar står upp för barnets och 
sin egen rätt i kontakten med social-
tjänsten. Om föräldrarna inte håller 
med i socialtjänstens bedömningar 
och detta leder till en konflikt är ris-
ken överhängande att barnet tvångs-
omhändertas eller att tvångsvården 
fortsätter. I sammanhanget näm-
ner Zeijersborger att vårdnadshava-
re har en hel katalog av rättigheter 
som de kan använda men om föräld-
rarna använder dem riskerar de att 
aldrig mer få hem sina barn. Att so-
cialtjänsten använder sig av hot och 
repressalier är känt både av drab-
bade föräldrar och familjehem men 
även av forskare inom socialt ar-
bete. Michael Tärnfalk, lektor i so-
cialt arbete med inriktning straffrätt 
och tidigare socialsekreterare inom 

barn och unga, Uppsala universitet, 
beskriver i B.A.R.N.-snack nr 15 en 
socialtjänst som har ett repressivt 
förhållningssätt och där hot har bli-
vit vardag och där udden riktas mot 
barnet. En studie (Tärnfalk & Alm, 
2021) som undersökte om socialse-
kreterare använde sig av forskning 
för att utreda barnets bästa i ären-
den med tvångsomhändertagna (la-
gen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU) barn och unga. 
Studien visade att ingen av socialse-
kreterarna använde sig av forskning 
i sitt utredningsarbete. I studien 
ställs frågor om hur socialsekrete-
raren lärt sig att skriva LVU-utred-
ningar och göra bedömningar kring 
barnets bästa:

”Forskare: Eh, hur har du lärt dig 
att skriva LVU-utredningar och 
hur du kan bedöma ett barns 
bästa? 

Socialsekreterare: (skrattar) jadu, 
jag har varit med andra och 
gjort, ehm, eh …

Forskare: Trial and error sa du 
förut? 

Socialsekreterare: Ja lite så är det, 
lite så är det, faktiskt. 

Forskare: Kollegial hjälp?
Socialsekreterare: Jaa. Så är det”. 
Så om Carlemalm tror att det 

räcker med vidareutbildning för att 
råda bot på kompetensbristen inom 
socialtjänsten har vi en lång väg att 
gå innan arbetssätt och utredningar 
är rättssäkra. Som vi har skrivit i ett 
annat inlägg: Socialtjänsten förstår 
inte att de inte förstår. Det är djupt 
oroväckande. 

vidare är det graverande att Carlemalm 
skriver att utredningar snabbut- 
reds och att socialsekreterare ar-
betar under tidsbrist men trots 
detta inte tillstår att utredningarna 
 riskerar att bli bristfälliga och rätts- 
osäkra, eller att det rent av kan bli 
fel ibland. 

avslutningsvis uppmanar underteckna-
de Advokatsamfundet att driva frå-
gan om vikten av rättssäkerhet av-
seende socialtjänstens utredningar 
i enlighet med Advokatsamfundets 
rättsstatliga program. För något be-
höver göras och det behöver göras 
nu. Inte ett barn till!

Daniel Säfström  
Jurist och f.d. familjehemspappa

Susanne Säfström-Markebjer  
Fil.kand. i psykologi, f.d. familje-

hemsmamma och ordförande 
i föreningen B.A.R.N. (Barnets bästa. 

Alltid. Rättssäkerhet. Nu.)

Är socialtjänstens  ord lag?
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 I Advokaten nr 7 2020 bidrog jag 
med en artikel om svensk rätts-
praxis i mål om krigsförbrytelser. 

En fråga som där ofta aktualiseras är 
om de åtalade handlingarna begicks 
i en internationell väpnad konflikt el-
ler inom ramen för ett inbördeskrig. 
Krigsförbrytelser i interna konflikter 
har traditionellt inte medfört straff-
barhet i svensk lag, detta i linje med 
Genèvekonventionerna av 1949 med 
tilläggsprotokoll som fokuserade på 
internationella väpnade konflikter.

Den tidigare gällande BrB 22:6 , 
som ofta aktualiseras i denna typ av 
mål, förutsatte för straffbarhet att 
det rörde sig om ”svåra överträdel-
ser”, ett begrepp som i sin tur förut-
satte existensen av en internationell 
väpnad konflikt. Samtidigt var 
BrB 22:6 kopplad till folkrättens 
innehåll på ett dynamiskt sätt. Be-
stämmelsen inkorporerade eventu-
ell nyskapad sedvanerätt som del av 
svensk rätt.

Efter det kalla krigets slut bör-
jade det utvecklas en ny rättsupp-

fattning, ”an emerging opinio juris”, 
som eliminerade skillnaden mellan 
de två typerna av konflikter. Alla 
svåra överträdelser av den humani-
tära rätten ansågs medföra straff-
barhet, oavsett konfliktens karak-
tär. Frågan var när denna nya opinio 
blev tillräckligt stark och kunde 
samverka med statspraxis på ett sätt 
som konstituerade ny sedvanerätt. 
Internationella Rödakorskommit-
tén (ICRC), som ville främja en pro-
gressiv rättsutveckling, åtog sig 1995 
att genomföra en studie om sedva-
nerätten på området. År 2005 pre-
senterades slutresultatet. ICRC lik-
ställde i princip förbrytelser i de två 

typerna av konflikter med varandra. 
Båda föranledde straffbarhet. Samti-
digt var ICRC medvetet om att dess 
egen rättsövertygelse behövde stöd 
i statspraxis.

I förordet till studien stod att den 
skulle ses ”not as the end of a pro-
cess but as a beginning”. Processen 
hade börjat tidigare än 2005 och den 
skulle fortsätta därefter. ICRC-stu-
dien mottogs övervägande positivt 
bland staterna, även om man från 
officiellt amerikanskt håll intog en 
kritisk position.

sedvanerättens utveckling är i regel 
en process över tid. Olika stater ac-
cepterar existensen av ny sedvane-
rätt vid skilda tidpunkter. Jag fann i 
min artikel att den svenska accep-
ten kom genom en statlig utredning 
2010 och att vi först då blev bundna 
av en ny norm.

Mark Klamberg menar emellertid 
i sitt inlägg i Advokaten nr 6 2021 att 
jag använt fel metod. Man behöver 
inte efterfråga ett lands accept efter-

Klambergs och min metod        kan båda vara tillämpliga

Mark Klamberg, professor i folkrätt, kommenterade i förra numret av Advokaten 
Ove Brings tidigare artikel om krigsförbrytelser, närmare bestämt frågan om när 
Sverige blir folkrättsligt bundet av en internationell sedvanerättslig utveckling. 
Han vänder sig mot att Bring i ett visst sammanhang inväntat ett svenskt samtycke 
(genom en statlig utredning), när det varit möjligt att redan tidigare konstatera andra 
staters accept av ny sedvanerätt. Här följer en replik av Bring.

REPLIK TILL KLAMBERG

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

DEBATTÖREN
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som länder i fall av etablerad sedva-
nerätt är automatiskt bundna. Och 
jag håller med Klamberg när han 
skriver: ”För att binda en stat krävs 
inget uttryckligt samtycke från den-
na stat så länge som det finns till-
räcklig generell och kontinuerlig 
praxis från andra stater.” Men under 
90-talet och 00-talets första år fanns 
inte en sådan generell och kontinu-
erlig praxis, däremot starka tecken 
på att en ny sådan praxis var på väg.

i denna situation inträffade fallet Jackie 
Arklöv. Stockholms tingsrätt dömde 
honom 2006 till ansvar för hand-
lingar som begåtts i Bosnien 1993, 
inom vad som sades vara en intern 
konflikt. ICRC:s sedvanerättsliga 
studie åberopades, uppenbarligen 
i tron att år 2005 var en vattende-
lare. Dock borde tingsrätten ha ut-
gått från rättsläget 1993, då Arklöv 
begick de handlingar han dömdes 
för. Förbrytelser i inbördeskrig var 
då inte straffbara som folkrättsbrott, 
även om Arklöv förtjänade det fäng-

elsestraff han dömdes till (han var 
redan tidigare dömd till livstid för 
Malexandermorden). Tingsrätten 
kunde ha uppnått samma (rimli-
ga) resultat genom att ha betraktat 
kriget i forna Jugoslavien som en 
blandad konflikt, med både interna-
tionella och interna inslag, där den 
internationella dimensionen räckte 
för att nå straffbarhet. Så resone-
rade Forna Jugoslavientribunalen i 
Tadićmålet 1999.

klambergs och min metod kan båda vara 
tillämpliga, men då i olika situatio-
ner, beroende på om den sedvane-
rättsliga processen är avslutad el-
ler inte. I det förra fallet fungerar 
Klambergs metod, staten är automa-
tiskt ansvarig, utan behov av regist-
rerat samtycke. I det senare fallet 
är läget annorlunda eftersom pro-
cessen fortfarande pågår. Svenska 
delegater och domare tog till sig 
rättsutvecklingen, men först 2010 
bekräftades officiellt att ”nu är vi 
med på båten”.

ICRC:s ståndpunkt att man redan 
2005 kunde konstatera ny sedvane-
rätt rörande straffansvar var miss-
riktad. Klamberg åberopar s. 553 i 
Rödakorsstudien, med dess otaliga 
exempel på nationella lagar som 
sägs bevisa det nya rättsläget. Men 
i själva verket har ICRC presume-
rat och inte dokumenterat det som 
ska bevisas. Således nämns felaktigt 
svensk lagstiftning som relevant i 
sammanhanget. Åberopad lagstift-
ning från länder som Armenien, Be-
larus, Cuba, Guatemala, Kazakstan, 
Kirgizistan, Ryssland, Uzbekistan, 
Venezuela, Vietnam och Yemen in-
bjuder till frågetecken. ICRC:s list-
ning återspeglar inte med trovär-
dighet exempel på länder som gått 
i bräschen för en folkrättsligt pro-
gressiv utveckling. Men genom se-
nare uppdateringar och korrigering-
ar har Internationella Röda Korset 
onekligen bidragit till det nya rätts-
läge vi har idag.

Ove Bring   
Professor emeritus i internationell rätt

Klambergs och min metod        kan båda vara tillämpliga
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 Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, skrev i Advokaten nr 7 2020 om mål vid svenska domstolar om krigsförbrytelser. Artikeln tar bland annat upp hur sedvanerättslig utveckling kan påverka den straffrättsliga räckvidden av den tidigare bestämmelsen om folkrättsbrott 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 krigsförbrytelser är sedan den 1 juli 2014 straffbelagda genom lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. BrB 22:6 är dock fortsatt tillämplig för gärningar begångna före den 1 juli 2014 och kommer därmed att vara fortsatt relevant i framtida rättegångar då denna måltyp ofta rör gärningar begångna för flera år sedan.

varför är det viktigt att diskutera tidigare BrB 22:6 och internationell sedvanerätt? BrB 22:6 är dynamisk på så sätt att bestämmelsen ej innehåller 

en uttömmande lista eller beskrivning över vad som utgör krigsförbrytelser. I stället är bestämmelsen mer öppet formulerad genom att den hänvisar till folkrättsliga rättskällor. Det aktuella lagrummet omfattar straffbarhet för svåra överträdelser av ”något sådant avtal med främmande makt eller någon sådan allmänt erkänd grundsats, som rör den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter”. Med de något ålderdomliga orden ”allmänt erkänd grundsats” avses internationell sedvanerätt.

ove bring uppmärksammar att straffbarheten grundad på BrB 22:6 kan 

”förändras genom sedvanerättslig utveckling”, det vill säga bestämmelsen är dynamisk i sin räckvidd, vilket jag instämmer i. Genom att det straffbara utrymmet kan förändras i tid genom sedvanerättslig utveckling utan att den svenska lagtexten ändras kan det uppstå utmaning att fastställa om viss internationell sedvanerättslig regel är tillämplig beträffande viss påstådd brottslig handling begången vid viss tidpunkt. Vilken är lämplig metod och källor för att möta sådan utmaning? Bring tar i sin artikel upp två dokument: Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) sedvanerättsstudie i internationell humanitär 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 sedvanerättsliga norm, som anger att handlingar i inbördeskrig utgör krigsförbrytelser, binder Sverige; han tycks mena att det skedde först när vi förklarade ”att nu är vi med på båten”, vilket skedde genom publiceringen av SOU 2010:72. Bring förklarar: ”Först [efter 2010] blev brottsliga handlingar under inbördeskrig 

straffbara under svensk rätt.” Om Bring har rätt skulle en rad personer som i dag sitter i svenskt fängelse vara helt eller delvis felaktigt dömda för gärningar som ej var kriminaliserade; av dessa är förmodligen Jackie Arklöv den mest välkända. Han begick 1993 en rad handlingar i före detta Jugoslavien; i dom avkunnad av Stockholms tingsrätt 2006 klassificerades den relevanta delen av konflikten som inbördeskrig och straffansvar för en del av gärningarna grundades på internationell sedvanerätt.

bring anlägger ett synsätt som mer påminner om hur traktat binder stater, det vill säga genom accept från den berörda staten. Sedvanerätten fungerar 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 staternas sida att den praxis det gäller är juridiskt bindande. När internationell sedvanerätt av universell karaktär föreligger är den bindande för 

alla stater, även för de stater som under praxis framväxt varit tysta. För att binda en stat krävs inget uttryckligt samtycke från denna stat så länge som det finns tillräcklig generell 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 framväxten av internationell sedvanerätt men är inget villkor för svensk bundenhet.

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 sedvanerättsliga regler vid tidpunkten för rapportens färdigställande (2005) liksom i frågan om reglerna endast är tillämpliga i mellanstatliga konflikter 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 internationell praxis med vilken det går att fastställa när en viss nationell lag eller regel antogs. Vad gäller studiens regel nr 151 som Ove Bring kommenterar i sin artikel, redogör ICRCstudien (s. 553–554) för nationell 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 1990talet fanns en sedvanerättslig regel om individuellt 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 internationell sedvanerätt och bindande 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?
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).
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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 JURISDIKTIONSverige 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 PERSONERTiden 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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PRAKTISK JURIDIKDomstolarna saknar
en hållbar       och konsistent linje

Ove 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, Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Tidigare folkrättsrådgivare på UD.
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 Att vara advokat innebär en ba-
lansgång. I botten har för mig 
funnits en ambition att upp-

rätthålla ”the rule of law”. Emeller-
tid – det måste även finnas ett arvode 
som täcker mina kostnader, och som 
också ger mig min försörjning.

Jag återknyter nu till några tidiga-
re artiklar i Advokaten som jag skri-
vit, senast under vinjetten Praktisk 
juridik: ”Vindkraft – ett nytt arbets-
område för advokater.”1 

Som advokat måste man, innan 
man åtar sig ett nytt ärende, ställa 
några kontrollfrågor: Vem är klien-
ten? Vad säger jävsregistret? Vem är 
det som svarar för arvodet? Etc. När 
det gäller vindkraftsetableringar 
finns kontrollfrågan: Vilka ekono-
miska värden är det vi pratar om? 

När det handlar om mycket stora 
värden kommer arvodesfrågan, en-
ligt min erfarenhet, alltid att lösa 
sig. Här pratar vi om värden runt 
några hundra miljarder.

Enligt SCB bor 53 procent av Sve-
riges befolkning i ett småhus som 
hushållet äger. År 2020 fanns i Sveri-
ge 2 087 965 småhus för permanent-
boende, och 569 685 fritidshus. 

När nu den ena vindkraftsanlägg-
ningen efter den andra växer upp 

som svampar ur jorden uppkommer 
frågan – har en vindkraftsetablering 
någon värdepåverkan på näralig-
gande fastigheter? Hittills har cirka 
4 500 vindkraftverk byggs i Sverige. 
Hittills har svaret varit NEJ! 

underlaget för den ståndpunkten har 
varit en utredning som konsultfö-
retaget ÅF gjorde för drygt tio år 
sedan.2 Studien utmynnade i att ÅF 
inte kunde finna någon signifikativ 
prispåverkan bland annat på grund 
av studier vid ett (1) vindkraftverk 

med en verkshöjd om 77 meter, och 
ett underlag grundat på 756 småhus-
försäljningar inom en radie om 5 ki-
lometer. Där ansåg sig ÅF kunna dra 
slutsatsen att etableringen inte hade 
någon tydlig prispåverkan, trots att 
materialet påvisade motsatsen.3

Efter den studien har den officiella 
”sanningen”, som godtagits av mark- 
och miljödomstolen och Mark- och 
miljööverdomstolen, varit:

”Sammantaget är slutsatsen från 
denna studie att det med de olika 
metoder och dataunderlag som an-
vänts i denna studie inte går att 
fastställa något entydigt samband 
mellan nya vindkraftsetableringar 
och prisutvecklingen på närliggande 
fastigheter.”

ÅF-studien finansierades av vind-
industrin och Energimyndigheten 
– en myndighet vars uppgift är att 
möjliggöra avveckling av kärnkraf-
ten. Att ÅF-studien var statsfinansie-
rat kvalificerat nonsens, är uppenbart 
för den som sysslar med fastighets-
frågor, där fastighetsvärdering ingår 
som en naturlig och integrerad del. 

Ståndpunkten att en vindkrafts-
etablering inte har någon ”signifika-
tiv prispåverkan” på näraliggande 
fastigheter är en bluff som kan synas. 

Vindkraft  – hur är  det med pengarna?
Den ”rena förmögenhetsskada” som drabbar fastigheter vid en storskalig vindkraftsetable-
ring ”är av någon betydelse”, och för den drabbade fastighetens ägare finns goda möjlig-
heter att få ersättning för den skadan. Den bedömningen gör advokat Hans Kindstrand.

Advokat Hans 
Kindstrand har de 
senaste 40 åren 
arbetat med fastig-
hetsrelaterad juri-
dik, under senare 
tid med fokus på 
vindkraftens juridis-
ka komplikationer. Kindstrand är enga-
gerad i organisationen Rättvisa vindar 
i Norra Östergötland, RVNO. Det är en 
förening som arbetar för att förhindra 
storskalig vindkraftsutbyggnad, som 
riskerar att påverka människor, natur 
och bygden negativt. Hans Kindstrand 
medverkade under vinjetten Praktisk 
juridik i Advokaten nr 4, 2021.

DEBATTÖREN

1 Advokaten 4 2021 s. 48 ff.
2 svenskvindenergi.org/rapporter/vindkraft-i-sikte. “Svensk Vindenergi har för tredje året i rad tagit fram en oberoende rapport. I år 
har vi fokuserat på hur priserna på fastigheter påverkas av vindkraftetableringar. Temat har vi valt utifrån att det i samband med vind-
kraftens utbyggnad finns en oro för att de fastigheter som ligger i närheten av en vindkraftsetablering skall sjunka i värde. Att fastig-
hetsvärdet ökar för de fastigheter där etableringen sker torde vara fastställt, men vad som händer med de kringliggande fastigheterna 
har ännu inte kunnat fastställas.”
3 Under åren 1996–2010 har det totalt sålts 756 småhus inom 5 km från verket i Allmag. Försäljningspriset för området åren efter att 
ansökningshandlingarna för verket lämnats in var 23 % lägre än Orusts kommunsnitt, jämfört med endast 12 % lägre åren innan.
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Dessbättre finns miljöbalken, som i 
32 kap. ger den skadelidande legala 
möjligheter att syna bluffen. Jag no-
terar att den som sammanfattade 
ÅF-studien inte har förstått studiens 
materiella innehåll. Jag har skrivit en 
PM som utvärderar studien.4

i den kommun där jag bor – Finspång i 
norra Östergötland – har under det 
senaste året presenterats flera nya 
vindkraftsprojekt med vindindustri-
zoner som tillsammans har ett pro-
jekterat innehåll om cirka 100 vind-
kraftverk med en totalhöjd om cirka 
300 meter. Jämförelsen med ett (1) 
verk om 77 meter verkar, försiktigt 
uttryckt, inte relevant. Den negativa 
omgivningspåverkan som planerade 
storskaliga industrisatsningar med-
för är väl belagd i olika samman-
hang. Vad som för en advokat är av 
intresse är vilka ekonomiska värden 
det handlar om, och vilka ersätt-
ningsgilla personskador som kan 
komma ifråga.

Det finns nu en studie utförd av 
forskare vid KTH i Stockholm.5 
KTH-studien indikerar att fastigheter 
inom 20 kilometer från ett vindkraft-
verk minskar i värde. För fastigheter 
som ligger närmare än 2 kilometer 

kan värdeminskningen beräknas till 
mellan 20 och 30 procent, beroende 
på antalet verk, verkshöjd och en del 
andra faktorer. Till detta kommer att 
en del fastigheter över huvud taget 
inte är möjliga att sälja till rimligt 
pris, och därför inte finns med i för-
säljningsstatistiken.

KTH-studien bygger på cirka 
100 000 genomförda fastighetstrans-
aktioner under åren 2013–2018. Om 
man extrapolerar studiens resultat 
till hela småhusbeståndet – 2 657 650 
bostadssmåhus och fritidshus – lan-
dar den skada på näraliggande fastig-
heter, som hittills gjorda vindkrafts-
etableringar medfört, i ett härad runt 
några hundra miljarder kronor – det 
vill säga det är en skada som redan 
är upparbetad och delvis redan reali-
serad. Mer kommer när projekterade 
vindindustrizoner förverkligas. 

Enligt KTH-studien har cirka 
4 000 fastighetstransaktioner ge-
nomförts, där fastigheterna är be-
lägna mindre än 2 kilometer från ett 
vindkraftverk.

Av miljöbalken följer att den som 
bedriver en miljöfarlig verksamhet 
har ett strikt ansvar för ”personska-
da” och även för ”ren förmögenhets-
skada”, som den miljöfarliga verk-

samheten orsakar i sin ”omgivning”, 
om skadan ”är av någon betydelse”.6 

Min övertygelse är att den ”rena 
förmögenhetsskada” som drabbar 
fastigheter vid en storskalig vind-
kraftsetablering ”är av någon be-
tydelse”, och att det för den drab-
bade fastighetens ägare finns goda 
möjligheter att få ersättning för den 
skadan. Nu finns den vetenskapliga 
studie som behövs för att påvisa or-
sakssambandet. Även om utgången i 
en skadeståndsprocess/inlösenpro-
cess inte är given i de fall käranden 
äger en fastighet som ligger inom  
2 kilometer från ett vindkraftverk, 
kan en skicklig advokat göra stor 
nytta. Miljöbalken innehåller bra 
verktyg för den som kan hantverket.

Min bedömning är också att det 
är många exploatörer/verksamhets-
utövare som glömt bort att läsa en 
del viktiga bestämmelser i miljöbal-
ken.7 Högsta domstolen har i olika 
sammanhang uttalat sig om exploa-
törens/utförarens ”metodansvar”.8

kortfattat – att bygga sin affärsidé på 
önsketänkande är ingen bra affärs-
idé.

Hans Kindstrand   
Advokat

Vindkraft  – hur är  det med pengarna?
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4 Granskning av analys avseende fastighetspriser och vindkraft, rvno.se/wp-content/uploads/2021/07/17-Granskning-av-analys-avs-
fastighetspriser-och-vindkraft-rev.pdf
5 The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study, Sustainability 2021, 13, 6892. Sustainability är en internationell, 
tvärvetenskaplig, vetenskaplig, peer-reviewed open accessjournal över människors miljömässiga, kulturella, ekonomiska och sociala 
hållbarhet. Författare är Hans Westlund, institutionen för samhällsplanering och miljö, och Mats Wilhelmsson, institutionen för fastig-
heter och byggande, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).
6 MB 32 kap. 1 §.
7 Se t.ex. MÖD 6 juli 2021, mål nr M 1579-20 ang. Cementa. 
8 Se t.ex. NJA 2015 s. 1040.
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1. INLEDNING
Ordet compliance, eller den svenska 
motsvarigheten regelefterlevnad, an-
vänds på en mängd olika sätt och 
i olika sammanhang. Oftast an-
vänds det för att beskriva efterlev-
nad av olika typer av lagar eller an-
dra regelverk i samhället eller inom 
näringslivet. Inom de reglerade 
delarna av näringslivet, såsom bank-
världen och läkemedelsindustrin, är 
compliance centralt eftersom efter-
levnad av regelverken samt av olika 
typer av tillstånd är själva förutsätt-
ningen för att få vara verksam.

Utanför de traditionellt reglerade 
delarna av näringslivet har efter-
levnad av regelverken också blivit 
viktigare. Ett exempel på detta är 
emissionsreglerna inom fordonsin-
dustrin, där Volkswagens så kallade 
Dieselgate i USA har lett till både 
höga bötesbelopp utdömda av ame-
rikanska och tyska myndigheter och 
höga skadeståndskrav från kunder 
och andra aktörer.

Compliance i det avseende som 
avses i den här artikeln handlar 
om att arbeta (i) förebyggande och 
strukturerat för att (ii) säkerställa 

att företaget och framför allt dess 
anställda följer vissa utvalda regel-
verk där (iii) konsekvenserna av att 
bryta mot regelverken är allvarliga i 
form av böter och skadestånd, men 
även i form av återverkningarna på 
ett företags varumärke och rykte. 
De regelverk som compliance i den 
här bemärkelsen brukar fokusera på 
är till exempel regelverk avseende 
antikorruption, konkurrensfrågor 
och exportkontroll/sanktioner men 
även GDPR.

Syftet med artikeln är att belysa 
vad compliancearbete innebär och 
att i ljuset av detta reflektera över 

vilka kompetenser som krävs inom 
ramen för compliancearbetets olika 
delar och vilken plats som advoka-
ten typiskt sett har inom complian-
cearbetet. För att konkretisera vad 
compliancearbetet innebär belyser 
artikeln också två viktiga delar av 
compliancearbetet – riskanalysen 
och implementeringsprocessen. 

2. VAD INNEBÄR COMPLIANCE- 
ARBETE – HUR SKILJER SIG  
COMPLIANCE FRÅN VANLIG  
AFFÄRSJURIDIK?
Min bild är att skiljelinjen mellan 
vanligt juridiskt arbete och compli-
ancearbete går mellan fokuseringen 
på den individuella frågeställningen 
respektive processorienteringen och 
systematiken. Vanligt affärsjuridiskt 
arbete avser oftast att lösa ett spe-
cifikt och isolerat problem genom 
att skriva eller tolka avtal, förhand-
la med motparten eller liknande. 
Arbetet är case-baserat och tar sin 
startpunkt i en isolerad frågeställ-
ning, som exempelvis ”kan motpar-
ten häva avtalet på grund av force 
majeure?” eller ”kan jag komma 
överens med min konkurrent om 

PRAKTISK JURIDIK

                Compliance

– vad är det för något och        vad är advokatens roll?
Vanligt affärsjuridiskt arbete avser oftast att lösa ett specifikt och isolerat problem. 
Compliancearbete tar sin startpunkt i det motsatta. Det handlar om långsiktig och 
strukturerad rådgivning kring hur företaget ska agera processmässigt och systematiskt, 
snarare än om att lösa ett konkret affärsmässigt problem eller en konkret situation. 
Hur kan vi motverka korrupt beteende i företaget genom att införa regelverk och utbilda 
anställda kring önskat beteende?

Bo Berndtsson är 
advokat och del-
ägare i Setterwalls 
Advokatbyrå i 
Göteborg. Han har 
arbetat som bolags-
jurist under många 
år och var under 
en följd av år chief compliance officer 
för Volvokoncernen och var då globalt 
ansvarig för att bygga upp och driva 
koncernens compliancearbete.

PRESENTATION
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hur vi ska agera i den kommande 
upphandlingen?”. 

Compliancearbete tar sin start-
punkt i det motsatta: Hur kan vi 
motverka korrupt beteende i företa-
get genom att införa regelverk och 
utbilda anställda kring önskat be-
teende? Det är således en systema-
tisk aktivitet där riktlinjer med mera 
ska ge vägledning åt de anställda 
om hur de ska agera i det individu-
ella fallet och om vad man ska göra 
för att förebygga framtida problem. 
Detta är också kopplat till att många 
av de beteenden som compliance-
programmen är tänkta att hantera 
pågår löpande över hela företaget 
och därför inte är möjliga att lösa 
genom individuell rådgivning från 
företagets jurister. Det är också ofta 
frågor som, i avsaknad av erfaren-
het och utbildning inom området, är 
svåra att förstå att de utgör en fråge-
ställning över huvud taget.

Compliance och juridik kan så-
ledes sägas ha två olika utgångs-
punkter, men de möts ”på mitten” 
eftersom även compliancearbe-
tet givetvis handlar om att ge råd 
och stöd till de anställda i specifika 

compliancerelaterade frågor. Detta 
gör att det i ett företag kan finnas en 
viss överlappning mellan juristfunk-
tionen och compliancefunktionen, 
och där är det viktigt att funktioner-
na, eller de som arbetar med affärs-
juridiken respektive compliancefrå-
gorna, samarbetar och säkerställer 
att ärendet hanteras på ett bra sätt. 

Detta gäller oavsett från vilket 
perspektiv man lämnar rådgivning-
en, det vill säga oavsett om man är 
en anställd bolagsjurist, complian-
ce officer eller verksam på advokat-
byrå. Det är nödvändigt att kunna 
samarbeta och ha förståelse för de 
olika rollerna man kan ha som bo-
lagsjurist respektive compliance 
officer för att utfallet ska bli så bra 
som möjligt. 

Innan jag började arbeta med 
compliancefrågor för drygt tio år 
sedan hade jag varit både advokat 
och bolagsjurist i många år och ar-
betat med allt ifrån corporate gover-
nance-frågor till inköpsjuridik via 
transaktionsjuridik. Dessa erfaren-
heter från allmän affärsjuridik är 
enligt min mening nödvändiga när 
man ska arbeta med compliance-

frågor, eftersom compliancearbete 
förutsätter att man kan förstå affä-
ren och kan ha en informerad syn 
på vad som är rimligt ur ett legalt 
perspektiv. 

Även frågan om vad som är rim-
ligt ur ett complianceperspektiv är 
värd att lyfta. Det finns en mängd 
olika checklistor kring vad som ut-
gör ett effektivt compliancepro-
gram. Dessa checklistor innehåller 
en betydande mängd aktiviteter som 
ett företag borde genomföra och en 
betydande mängd processer som ett 
företag borde ha på plats. Svårighe-
ten när det gäller att ge råd kring 
compliance är inte att ange dessa 
aktiviteter. Svårigheten ligger sna-
rare i att våga ta bort aktiviteter el-
ler lägga dessa senare i implemen-
teringsplanen, så att företaget inte 
drunknar under compliancekraven 
utan istället simmar framåt mot må-
let i en hanterbar hastighet. Här har 
jag genom åren sett advokater läm-
na dåliga råd eftersom de inte har 
förstått att företagets förmåga att 
absorbera complianceprogrammets 
innehåll är lika viktig som vad pro-
grammet innehåller.
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3. TVÅ SPECIFIKA 
COMPLIANCE OMRÅDEN
3.1 Inledning
Nedan är avsikten att behandla två 
specifika områden som är centra-
la för uppbyggnaden av complian-
ceprogram, vad dessa innebär och 
hur man som compliance officer 
kan hantera dessa. Jag återkommer 
i sammanfattningen till vilken roll 
advokaten har att spela inom dessa 
områden.

3.2 Riskanalys
3.2.1 Att hitta bolagets ”startpunkt” 
och dess riskprofil
För att ett bolag ska kunna bygga ett 
framgångsrikt complianceprogram 
behöver bolaget på ett övergripan-
de plan förstå den miljö som bola-
get verkar i och de risker som finns i 
bolaget och hur de ska hanteras. För 
att förstå detta på en övergripande 
nivå behöver man fastställa bolagets 
”startpunkt”. Bolagets ”startpunkt” 
utgör sedan grunden för den mer 
djuplodande riskanalysen. 

Att identifiera bolagets ”start-
punkt” utgör alltså det första steget 
i complianceprocessen. Startpunk-
ten handlar om att förstå några olika 
förhållanden som tillsammans ger 
en startpunkt eller en utgångspunkt 
för compliancearbetet och gör det 
möjligt för bolaget att förstå var 
man befinner sig när det gäller com-
pliance både ur ett risk- och ur ett 
aktivitetsperspektiv.

Den första delen av bolagets 
startpunkt är att etablera bolagets 
övergripande riskprofil inklusive 
bolagets mer subjektiva riskaptit. 
Riskprofilen är i huvudsak kopplad 
till fyra olika frågeställningar.

l  Var gör bolaget affärer någon-
stans?

l Vilka kunder har bolaget?
l Hur ser vägen till kunden ut? 

l  Hur ser relationen till konkur-
renterna ut? 

Dessa frågeställningar ger oss i 
sin tur en bild av vilka compliance-
risker som bolaget måste hantera i 
sitt complianceprogram.

Hur dessa compliancerisker bör 
hanteras är dock inte skrivet i sten. 
Det påverkas inte bara av rent legala 
överväganden utan också av några 
andra faktorer som är mer kopplade 
till bolagets riskaptit men också till 
dess organisation och identitet. Är 
bolaget ett ”försiktigt” företag som 
är väldigt månt om att göra rätt, el-
ler är man ett mer ”cowboy”-inrik-
tat bolag som är villigt att ta risker 
på alla områden och då eventuellt 
även på complianceområdet? Min 
erfarenhet är att om ett bolag är vil-
ligt att ta stora affärsmässiga risker 
kommer det med stor sannolikhet 
också att vara villigt att ta större 
compliancerisker. 

En annan aspekt av detta är hur 
ett bolag är organiserat. Är bolaget 
decentraliserat eller är det centra-
liserat? Detta påverkar också hur 
bolaget kommer att förhålla sig till 
beslutsfattande och kontroll inom 
ramen för complianceprogrammet, 
och då särskilt till hur man säker-
ställer att compliancefunktionen är 
tillräckligt oberoende.

En ytterligare byggsten när det 
gäller startpunkten är också vilka 
complianceaktiviteter som redan 
har genomförts. Finns det någon 
form av program på plats? Har man 
genomfört complianceutbildning 
eller har man gjort någon form av 
kommunikation kring compliance? 
Har bolaget andra erfarenheter av 
compliance, har man varit igenom 
utredningar eller andra typer av 
complianceproblem?

Alla dessa faktorer gemensamt ger 
bolagets startpunkt och den första 

och kanske viktigaste complianceak-
tiviteten är att göra denna analys och 
beskriva bolagets startpunkt. En väl 
definierad startpunkt är nyckeln till 
att på ett framgångsrikt sätt beskriva 
bolagets situation och riskexpone-
ring för att kunna sälja in nödvändi-
ga complianceaktiviteter till styrelse, 
ledning och anställda. Likaså är det 
nyckeln till att skapa ett compliance-
program som är relevant för bolaget 
och därmed möjligt att implemente-
ra på ett framgångsrikt sätt.

3.2.2 Förutsättningen för en fram-
gångsrik riskanalys är att förstå hur 
affärer görs i ditt bolag
Innan riskanalysen genomförs be-
höver man vara medveten om några 
inneboende begränsningar när en 
riskanalys genomförs. På ytan låter 
det enkelt att beskriva hur affärer 
görs i ditt bolag. Min erfarenhet är 
dock att detta är lite av en chimär, 
särskilt i företag av viss storlek.

Det är därför viktigt att förstå att i 
ett större bolag finns det ett normalt 
sätt att göra affärer. Det kan vara att 
sälja lastbilar och andra kommersi-
ella fordon genom tredjepartsdistri-
butörer. Detta normala sätt att göra 
affärer utgör utgångspunkten för 
complianceprogrammet och omfat-
tar majoriteten av försäljningen av 
fordon. Det är dock inte det enda 
sättet utan det finns en mängd vari-
anter som kan bero på marknadens 
mognad, lokala skatteregler och lik-
nande. För att få ett heltäckande 
complianceprogram är det därför 
nödvändigt att fånga upp dessa va-
riationer, som med största sannolik-
het finns i alla bolag. 

3.2.3 Det normala sättet att göra 
 affärer
Alla företag har vissa standardsätt att 
göra affärer på. Dessa sätt måste ana-
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lyseras och utgöra grunden för risk-
analysen för att säkerställa att typ-
fallen dokumenteras, men också för 
att säkerställa att rätt åtgärder vidtas 
för att hantera dessa grundläggande 
risker. Inom ramen för denna analys 
fångas kanske 80 procent av verk-
samheten upp och de risker som de 
flesta är medvetna om och förstår. 

3.2.4 De resterande 20 procenten, hur 
hittar man undantagen?
När man gör en riskanalys eller när 
man bildar sig en uppfattning om 
hur bolaget bedriver sin verksamhet 
kan det hända att man inte tränger 
tillräckligt djupt ner i verksamhe-
ten, särskilt om det rör sig om en 
omfattande och global verksamhet. 
Det finns en risk att analysen stan-
nar på ett bekvämt avstånd från 
verksamheten för att helikopterper-
spektivet ska behållas men också för 
att det kan vara svårt att få fram in-
formation om hur verksamheten be-
drivs i hela företaget.

I verkligheten är det dock så att 
de verkliga riskerna mycket väl kan 
finnas bortom huvudfåran av hur 
verksamheten bedrivs. Detta kan 
bero på att dessa situationer inte är 
väl definierade eller organiserade 
utan ses som undantag som inte är 
intressanta, eftersom de kanske ur 
ett finansiellt perspektiv inte påver-
kar det övergripande resultatet på 
något påtagligt sätt. Ur ett riskper-
spektiv kan dessa dock vara väl så 
intressanta beroende på vilken typ 
av verksamhet det är fråga om. De 
kan dock vara svårfångade, och det 
är därför viktigt att i samband med 
riskanalysen ge sig ut i verksamhe-
ten och försöka leta upp även dessa 
situationer och risker. 

3.2.5 Genomförande av riskanalysen
När startpunkten är etablerad och 

man har skapat en förståelse för hur 
affären görs, då är det dags att ta sig 
an själva riskanalysen.

Riskanalysen handlar om att om-
vandla de övergripande observatio-
nerna till en beskrivning av de kon-
kreta compliancerisker som bolaget 
står inför. Huvudsyftet med denna 
är att genomlysa verksamheten uti-
från de parametrar som definierats 
i bolagets startpunkt och på så sätt 
skapa sig en mer detaljerad och kon-
kret bild av complianceriskerna. 

Riskanalysen handlar således om 
att konkretisera de fyra områden 
som jag angav ovan. 

l  Var gör bolaget affärer någon-
stans? Hur ser korruptionsris-
ken ut i de aktuella länderna 
generellt? Har de aktuella län-
derna aktiva myndigheter som 
utreder korruption eller even-
tuella överträdelser av konkur-
rensreglerna?

l  Vilka kunder har företaget? Har 
man en kundbas som består av 
offentliga myndigheter som gör 
upphandlingar av miljardkon-
trakt, eller består kundbasen av 
många små privatägda företag? 
Ur ett korruptionsperspektiv får 
du då två helt olika riskprofiler 
vilka ställer olika krav på regel-
verk, resurser och uppföljning.

l  Hur ser vägen till kunden ut? 
Säljer företaget utan mellan-
händer till större företag eller 
säljer man genom distributörer/
agenter? Om företaget använder 
mellanhänder måste complian-
ceprogrammet säkerställa att 
företaget har möjlighet att styra 
och kontrollera dessa vad gäller 
compliancefrågorna.

l  Hur ser relationen till konkur-
renterna ut? Är företaget aktivt 
på en marknad som har iden-
tiska produkter, eller har man 

produkter som har helt skilda 
egenskaper? Förekommer det 
täta kontakter inom forskning 
och utveckling mellan företag 
eller finns det branschorganisa-
tioner?

Själva riskanalysen genomförs ge-
nom intervjuer med relevanta per-
soner på olika nivåer och inom olika 
delar av företaget, genom analys av 
dokumentation, strategidokument, 
avtal med mera. 

Utifrån de definierade complian-
ceriskerna kan bolaget bygga sina 
complianceprogram.

3.3 Implementering av 
complianceprogram
3.3.1 Utgångspunkter
Implementeringen av ditt complian-
ceprogram är nyckeln till framgång, 
och det är i det dagliga implemente-
ringsarbetet som det verkliga arbe-
tet sker med att förändra och påver-
ka hur ditt företag gör affärer. 

Implementeringen av complian-
ceprogrammet förutsätter att (i) 
startpunkten är definierad, inklusive 
att en korrekt riskanalys är genom-
förd, och (ii) complianceprogram-
met inklusive processer, riktlinjer 
och annan dokumentation är fram-
taget. Implementeringen handlar 
helt enkelt om att få det att hända 
rent praktiskt. 

Alla företag kan ta fram ett full-
ständigt complianceprogram som 
innehåller alla rätta byggstenar och 
som är baserat på en god riskanalys 
med rätt uppföljning. Problemet är 
att om programmet inte implemen-
teras på ett korrekt sätt har du sna-
rare ökat din risk än minskat den-
samma eftersom företaget är fullt 
medvetet om verksamhetens risker 
men gör inte tillräckligt för att kom-
ma till rätta med dem. 

Implementeringsarbetet bör där-
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för vara i fokus redan när man tar 
fram programmet, det vill säga när 
man konstruerar programmet och 
sätter kraven måste man ha en bild 
av om det man tänker sig få på plats 
faktiskt är genomförbart. Går det att 
implementera och jobba i de tänkta 
processerna, eller är de skrivbords-
produkter som är omöjliga att jobba 
med i praktiken?

3.3.2 Förutsättningar
Implementering av compliancepro-
gram kräver att två nödvändiga för-
utsättningar föreligger:

l  Stöd från ledningen (tone-from-
the-top).

l  Resurser.
Den första förutsättningen är allt-

så stöd från ledningen eller, som det 
ofta kallas, tone-from-the top. Grun-
den för detta är att en framgångsrik 
implementering av compliancepro-
gram bygger på en stegvis föränd-
ring av bolagets kultur, det vill säga 
av hur bolaget gör affärer eller age-
rar på marknaden. Om denna kul-
tur ska förändras måste ledningen, 
i form av styrelsen och lednings-
gruppen, ge sitt stöd till en sådan 
förändring. Utan det stödet kommer 
inte en compliancefunktion ensam 
att kunna förändra hur bolaget och 
dess anställda agerar. 

Vad innebär då tone-from-the-
top i verkliga livet, hur ska detta 
komma till uttryck? Nyckeln här är 
kommunikation. Styrelsen och led-
ningen måste tydligt och kontinu-
erligt kommunicera att compliance 
är viktigt och att compliance är en 
av nycklarna till att företaget kan 
vara framgångsrikt över tid. Kom-
munikationen kan ske på olika sätt 
men behöver ha sin grund i en code 
of conduct, compliance policy eller 
liknande dokument. I dessa måste 
styrelsen och ledningen tydligt ange 

företagets ståndpunkt i olika frågor, 
vilka förväntningar styrelsen och 
ledningen har på de anställda samt 
vilka potentiella konsekvenser över-
trädelser därav kan få för anställda 
och andra.

Den andra nödvändiga förutsätt-
ningen är att företaget tillhandahål-
ler tillräckliga resurser för att dels 
kunna genomföra implementerings-
aktiviteterna, dels kunna arbeta 
fortlöpande med att utveckla och 
övervaka programmet.

De nödvändiga resurserna består 
av några olika delar. Det handlar 
dels om specifika complianceresur-
ser för att kunna skapa och utveckla 
complianceprogrammet och driva 
de aktuella processerna och initiati-
ven, dels om att ge tid och utrym-
me för de anställda att delta i och 
prioritera utbildning samt att kunna 
följa de aktuella complianceproces-
serna. 

3.3.3 Förstå vad som behövs för en 
framgångsrik implementering
Utöver de två nödvändiga förutsätt-
ningarna som nämnts ovan är det 
några andra frågor som man bör 
ställa sig inför implementeringen av 
ett complianceprogram för att im-
plementeringen ska bli framgångs-
rik.

Den första frågan handlar om den 
befintliga företagskulturen. Hur ser 
denna ut och hur mottagliga är an-
ställda för kommunikation kring 
compliance? Frågan huruvida före-
tagskulturen upplevs som försiktig 
eller som en ”cowboy”-kultur påver-
kar hur implementeringen av com-
plianceprogrammet bör genomföras 
för att vara framgångsrikt.

Den andra frågan handlar om 
sjukdomsinsikt. Är företagets styrel-
se, ledning och anställda medvetna 
om att det föreligger ett problem el-

ler ett potentiellt problem, eller ses 
compliancearbetet som något som 
”bara måste göras” utan att förstå 
de underliggande syftena eller driv-
krafterna?

En annan fråga handlar om tro-
värdigheten av tone-from-the-top. 
Är kommunikationen från styrelsen 
och ledningen trovärdig i allmänhet 
eller är förtroendet för dem begrän-
sat? Till detta kommer också om-
ständigheterna i vilka kommunika-
tionen görs. Görs compliancearbetet 
som en del av en ständig pågående 
utveckling av företagets arbete eller 
handlar compliancearbetet om att 
hantera en pågående kris inom detta 
område? Kommunikationens trovär-
dighet påverkas givetvis av omstän-
digheterna kring densamma.

Frågan om vad anställda mäts på 
är också viktig ur det klassiska per-
spektivet att ”what’s measured gets 
done”. Mäts anställda enbart på 
omsättning, försäljning eller sänk-
ning av inköpskostnader, eller finns 
det ”mjukare” inslag i hur framgång 
mäts i företaget?

Den sista frågan att ta hänsyn till 
är frågan om tidshorisont. Har sty-
relsen och ledningen en realistisk 
syn på hur lång tid det tar att ge-
nomföra en framgångsrik imple-
mentering av ett compliancepro-
gram eller vill man ha en quick-fix? 

Som framgår av det ovanstående 
bör man titta nyktert på ett före-
tag och de faktorer som påverkar 
möjligheten till en framgångsrik 
implementering, ta med dessa i be-
räkningen och bygga implemente-
ringsplanen utifrån de aktuella för-
utsättningarna. 

3.3.4 De olika stegen i implemente-
ringen av complianceprogram
Implementeringen av ett complian-
ceprogram sker i olika steg och kan 
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i princip delas in i följande delar:
l  integrering av processer, poli-

cies och riktlinjer i ramverket 
för hur verksamheten bedrivs,

l  utbildning av de anställda för 
att säkerställa att de nya proces-
serna efterlevs, och 

l  uppföljning för att säkerställa 
att aktiviteterna verkligen ge-
nomförs.

Implementeringen är alltså både 
tidskrävande och resurskrävande 
och innefattar stora delar av ett fö-
retag. För att detta ska fungera be-
hövs således en genomarbetad im-
plementeringsplan som beskriver (i) 
aktiviteterna, (ii) resurserna och de 
personer som behöver vara inblan-
dade samt (iii) tidsperspektivet. 

När det gäller tidshorisonten 
för att implementera ett complian-
ceprogram så beror detta väldigt 
mycket på företagets startpunkt, 
dess storlek och verksamhetens 
komplexitet. Min erfarenhet är 
dock att man bör räkna med tre- 
årscykler inom implementerings-
arbetet. Det första året handlar om 
utrullning av nya policies och rikt-
linjer genom utbildning samt kom-
munikation från både ledning och 
compliancefunktion. Det andra året 
handlar om fortsatt utbildning, kom-
plettering och uppföljning av pro-
grammets innehåll baserat på de in-
sikter man fått under det första året. 
Det tredje året handlar om uppfölj-
ning i form av revisioner och andra 
kontroller, och det är då lämpligt 
med en kompletterande riskanalys. 
Därefter fortsätter arbetet med för-
nyad utbildning och kommunika-
tion, och en ny cykel påbörjas. 

Det man kan konstatera är att det-
ta är ett ständigt pågående arbete 
där complianceprogrammet ständigt 
utvecklas i ljuset av nya regler och 
utvecklingen av företags verksamhet. 

Det innebär också att implemente-
ringen är ständigt pågående.

4. HUR KAN MAN SOM ADVOKAT 
ARBETA MED COMPLIANCE?
Det kan ju förefalla vara en märk-
lig fråga att ställa, men ur mitt per-
spektiv är det viktigt att reflektera 
över hur vi som är verksamma på 
advokatbyrå kan se på vår roll inom 
complianceområdet. För att för-
stå frågan måste man gå tillbaka till 
skiljelinjen mellan juridik och com-
pliance, där compliance tar sin ut-
gångspunkt i processorientering och 
systematik medan juridiken återigen 
handlar om att hantera enskilda le-
gala frågeställningar. 

Ur det perspektivet är alltså com-
pliance en egen specialitet som krä-
ver kunskap och erfarenhet av vad 
ett complianceprogram ska inne-
hålla för att leva upp till myndig-
hetskraven (med utgångspunkt i lag-
stiftningen och riskanalysen) men 
framförallt hur complianceprogram-
met ska implementeras i företaget. 

Att arbeta med compliancepro-
gram kräver alltså att advokaten 
behärskar både vad:et och hur:et, 
men givetvis även de legala frågor 
som complianceprogrammen avser 
att hantera. Complianceprogram-
men handlar om att systematiskt 
applicera schematiska lösningar på 
legala frågor. Det som blir intressant 
ur advokatens perspektiv är dock att 
när complianceprogrammen kom-
mer till användning, det vill säga 
när en anställd på ett företag har ett 
konkret problem kring hur man ska 
agera i det enskilda fallet, då är vi 
återigen tillbaka i essensen av advo-
katrollen, att hjälpa klienten med ett 
konkret juridiskt problem.

Hur ser då den ekvationen ut från 
en compliance officers perspektiv, 
vad behöver denne hjälp med? Som 

konstaterats ovan så består en com-
pliance officers arbetsbeskrivning av 
två olika delar. En del som handlar 
om att ta fram policies och riktlinjer, 
att utbilda och kommunicera samt 
att utreda eventuella överträdelser. 
Den andra delen handlar om att lösa 
enskilda frågeställningar som upp-
kommer inom ramen för bolagets 
verksamhet. Dessa frågeställningar 
kan i princip delas in i två olika de-
lar, en del som handlar om vad som 
är lagligt eller inte (där givetvis ad-
vokatens yrkesroll kommer helt till 
sin rätt) men också en del där fråge-
ställningen inte är om något är lag-
ligt eller inte utan snarare om något 
är bra eller dåligt för företaget givet 
företagets riskbenägenhet, rykte el-
ler självbild. Denna del är som sagt 
inte strikt juridisk men är ändå nå-
got som advokaten i sin roll som 
rådgivare ofta kommer i kontakt 
med och något som en erfaren af-
färsjurist måste kunna hantera.  

Utifrån ovanstående kan vi kon-
statera att det, såvitt jag vet, är få 
advokater som har den praktiska er-
farenhet och det praktiska kunnan-
de som behövs för att kunna bistå 
en complianceofficer inom ramen 
för uppsättandet och implemente-
ringen av complianceprogram, det 
vill säga kring vad:et och hur:et. I 
denna del handlar det för advoka-
tens del i första hand om support 
till bolagets compliance officer och 
att tillhandahålla de resurser som 
denne ofta saknar i samband med en 
riskanalys eller en intern utredning.

Advokatens styrka inom compli-
ance ligger istället i erfarenheten av 
att utreda och lösa konkreta juridis-
ka och andra frågeställningar inom 
de områden som complianceområ-
det täcker. 

Bo Berndtsson    
Advokat
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INTRESSEKONFLIKTER VID BYRÅBYTEN

Med ökad rörlighet mellan 
advokatbyråer dyker frågan om 
byråsmitta och informations-
överföring från den gamla till 
den nya byrån upp allt oftare. 
Advokat Lena Frånstedt Lofalk 
reder ut vad som gäller för den 
som byter byrå och för de båda 
inblandade byråerna. 

Rörligheten inom 
advokatvärlden blir 
allt större. Bara för 
några decennier se-
dan stannade näs-
tan alla kvar på den 
advokatbyrå där de 
startat karriärerna 
som biträdande ju-
rister. Så är det inte 
längre. I stället kon-
kurrerar advokatby-
råerna om talang-
erna, och den jurist 
eller advokat som 
inte trivs eller läng-
tar efter miljöom-
byte tvekar sällan 
att byta arbetsplats. 

Med ökad rör-
lighet uppkommer 
också allt oftare frå-
gan om intressekon-
flikter och hur de 
kan förebyggas när 
en jurist eller advo-
kat byter byrå. Här 
finns mycket att tän-
ka på, konstaterar 
advokat Lena Från-
stedt Lofalk, tidiga-
re ordförande i Advokatsamfun-
dets disciplinnämnd och lärare 
på de obligatoriska advokatexa-
menskurserna. 

– Om man ska byta byrå är 
det viktigt att noggrant utreda 
eventuella intressekonflikter så 
att man inte trampar fel, säger 
Lena Frånstedt Lofalk. 

hur ser då reglerna ut vid byråby-
ten? Grundregeln är att alla på 
en advokatbyrå smittas av en in-
tressekonflikt genom det så kall-
lade byråjävet, konstaterar Lena 

Frånstedt Lofalk. Undantag finns 
då jävet är personligt. Men dess-
utom finns vid byte av arbets-
plats sedan drygt 15 år en speci-
alregel som träder in. 

– Då fastslog disciplinnämn-
den i ett avgörande att du bara 
smittar din nya byrå med den 
kunskap du faktiskt har, inte 

med all informa-
tion som finns till-
gänglig på din gam-
la byrå men som du 
själv inte har känne-
dom om, säger Lena 
Frånstedt Lofalk.

Den här regeln 
dokumenterades 
sedan i punkt 3.5 i 
Vägledande regler 
om god advokatsed. 

Kunskap ska dock 
inte tolkas som att 
det bara handlar om 
ärenden där man de-
biterat timmar. Lena 
Frånstedt Lofalk pe-
kar på att det kan 
räcka med att man 
varit med och ”bol-
lat” en frågeställning 
i ärendet och på det 
sättet fått förtrolig 
information.  

så snart en rekryte-
ring påbörjas måste 
den nya byrån  för-
söka identifiera vilka 
eventuella intresse-
konflikter en kan-

didat kan ge upphov till, kon-
staterar Lena Frånstedt Lofalk. 
I praktiken kan en rekrytering 
komma att avbrytas, om det vi-
sar sig att den tänkta kollegan el-
ler biträdande juristen för med 
sig en intressekonflikt som skul-
le tvinga byrån att frånträda ett 
befintligt  uppdrag.

– Det handlar i första hand om 
att ta hänsyn till klientens in-
tressen, att klienten inte ska be-
höva byta till en ny byrå, kanske 
med stort besvär och fördröj-
ning i ärendet som följd, påpe-

Noggrann utredning krävs  för att undvika byråsmitta

Enligt huvudregeln i 
Vägledande regler om 
god advokatsed inne-
bär en intressekonflikt 
för en advokat att alla 
övriga på byrån eller i 
den arbetsgemenskap 
där advokaten ingår 
också smittas. 

Undantag från hu-
vudregeln ges i två 
fall: dels när det hand-
lar om en byråöver-
gång, dels när intres-
sekonflikten är av rent 
personlig karaktär. 

Undantaget vid 
byråövergång gäller 
endast ”om den över-
gående advokaten i 
sin verksamhet på den 
gamla byrån inte haft 
någon befattning med 
eller annars fått för-
trolig information om 
det aktuella uppdraget 
och att intressekonflik-
ten för den advokatens 
del helt betingats av 
jävssmitta från annan 
på den gamla byrån”. 

Vägledande regler 
om god advokatsed 
med kommentar.

BYRÅSMITTA
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Advokat Lena Frånstedt Lofalk, 
tidigare ordförande i disciplin-
nämnden och lärare i de obligato-
riska advokatexamenskurserna, 
påpekar att reglerna om byråsmitta 
och intressekonflikter finns till för 
klienternas skull. ”Det här är en 
förtroendefråga. Det handlar ytterst 
om att skydda våra klienter så att 
de ska kunna känna sig trygga”, 
säger hon.

kar Lena Frånstedt Lofalk, som 
tillägger att den nya byrån för-
stås också har ett eget intresse 
av att inte behöva lämna ifrån sig 
ärenden som man arbetar med.  

Samtidigt kan det vara svårt 
att i förväg upptäcka eventuella 
intressekonflikter, eftersom tyst-
nadsplikten sätter hinder i vägen. 
Den jurist som rekryteras får ju 
inte avslöja vilka klienter och 
ärenden som han eller hon arbe-
tar med eftersom det skulle vara 
ett brott mot tystnadsplikten.  

det har dock, enligt Lena Från-
stedt Lofalk, utvecklats någ-
ra handfasta tips när det gäller 
hur den nya byrån kan agera i 
en rekryteringssituation. Dels 
att fråga den tillträdande juris-
ten om han eller hon arbetar i 
något ärende där den nya byrån 
finns på andra sidan. Dels att frå-
ga de egna  medarbetarna om de 
hanterar något ärende där den 
nya juristen finns på andra sidan.

– På så sätt kan man komma 
rätt långt utan att tystnadsplik-
ten eftersätts, konstaterar Lena 
Frånstedt Lofalk.

När den nya juristen väl är på 
plats gäller det att följa upp och 
få in all relevant information i 
det egna systemet för att kunna 
göra framtida konfliktkontroller, 
förklarar Lena Frånstedt Lofalk. 

– När personen börjar på by-
rån vilar ett stort ansvar på den 
nya medarbetaren att faktiskt 
tanka ur sig den information 
som i framtiden jävar ut den nya 
byrån, säger hon, och tillägger 
att ärenden som den nya med-
arbetaren arbetat med före by-
råbytet i princip ska behandlas 

som om de hade utförts vid den 
nya byrån. 

Men tystnadsplikten då? Ja, 
här verkar det finnas en miss-
uppfattning på många håll, sä-
ger Lena Frånstedt Lofalk.  

– Det är inte ett brott mot 
tystnadsplikten att förmedla 
den information som den nya 
byrån måste ha tillgång till för 
att kunna göra sin konfliktpröv-
ning. Tvärtom har såväl den nya 
byrån som den nya medarbeta-
ren en skyldighet 
att se till att detta 
görs och föra in in-
formationen  i den 
nya byråns klient- 
och motpartsregis-
ter. Informationen 
omfattas därefter 
av tystnadsplikt hos 
både den gamla och 
den nya byrån. 

Tillträdesdatumet 
har alltså stor bety-
delse för hur in-
formation kan och 
ska överföras. Men 
även avtalsdatu-
met för en planerad 
byrå övergång spe-
lar roll, konstaterar 
Lena Frånstedt Lo-
falk. Hon hänvisar 
till ett opublicerat 
beslut av disciplinnämnden från 
tidigare i år, där en advokat till-
delades en erinran. 

I beslutet fann nämnden att 
en advokat i Mellansverige åsi-
dosatt sina plikter som advokat 
sedan han lämnat sin advokatby-
rå för att tillsammans med andra 
advokater starta en ny advokat-
byrå. Bland de blivande kollegor-
na fanns också ett motpartsom-
bud i en pågående tvist, vilket 
advokaten uppgav att han inte 
känt till. Enligt disciplinnämn-
den ålåg det dock advokaten att 
omsorgsfullt utreda vilka jurister 
som skulle komma att ingå i den 
nya verksamheten, så att even-
tuella intressekonflikter kunde 
identifieras. Redan från den dag 

avtal om övergång träffades ska 
alltså jävsreglerna iakttas. 

lena frånstedt lofalk betonar att 
reglerna om byråsmitta gene-
rellt gäller för kunskap som 
fortfarande kan ha betydelse i 
ett ärende, och inte automatiskt 
för evig tid. Med ett undantag: 
sakjäv, alltså den regel som sä-
ger att byråer eller advokater 
inte får hantera båda sidor  i 
samma sak. 

– Där finns ingen 
tidsgräns. Där prö-
var man inte ens om 
informationen har 
betydelse. Man får 
aldrig dyka upp på 
andra sidan i sam-
ma sak som byrån 
en gång har hante-
rat, säger Lena Från-
stedt Lofalk. 

Den nya byrån, 
som nyrekryterat, 
har en rejäl hemläxa 
att göra, liksom den 
jurist eller advokat 
som byter arbets-
plats. Men även den 
gamla byrån mås-
te fortsätta att kon-
trollera eventuella 
intressekonflikter. 

– Den information 
som en gång kommit innanför 
väggarna på den gamla byrån 
finns kvar där även om perso-
nen som arbetat med ärendet 
har lämnat byrån. Så det jävar 
ju även ut den gamla byrån för 
framtiden, säger Lena Frånstedt 
Lofalk. 

reglerna om byråsmitta och in-
tressekonflikter vid byrå-
övergångar kan tyckas vara 
komplexa. Lena Frånstedt Lo-
falk tror dock att särskilt stör-
re advokatbyråer har en stor re-
kryteringsvana och rutiner för 
dessa situationer. Den som är 
osäker rekommenderar hon att 
kontakta Advokatsamfundet för 
att ”bolla” frågorna. 

Noggrann utredning krävs  för att undvika byråsmitta

l Advokatsamfundet: 
Disciplinnämndens 
verksamhet, årligt 
utgivet häfte med 
sammanställning över 
disciplinnämndens 
verksamhet. 
l Advokatsamfundet: 
Vägledande regler om 
god advokatsed med 
kommentar.
l Advokatsamfundet: 
Vägledande uttalande 
angående intresseav-
vägning vid jäv i sam-
band med övergång 
mellan advokatbyråer, 
2016.
l Peyron, Claes: 
Advokatetik. En prax-
isgenomgång, 2 uppl., 
Advokatsamfundet, 
2017.

LÄS MER
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Vad var det som fick dig att ta ini-
tiativet till att starta nätverket?

– Idén föddes ur tanken att 
skapa något jag själv saknade 
och upplevde att även många 
fler i branschen saknade. Jag 
har varit privilegierad med ett 
kontaktnät både inom och utan-
för advokatbyrån som jag alltid 
kunnat bolla med, men jag för-
stod efter några år i branschen 
att alla inte är lika privilegiera-
de. Jag ville helt enkelt försöka 
dela med mig av det jag hade.

Varför behövs nätverket?
– Brottmålsbranschen är, likt 

många andra branscher, mans-
dominerad, och allmänheten har 
sedan länge haft en bild av att en 
försvarsadvokat är en farbror i 
kostym. I stället för att proble-
matisera faktumet ville jag age-
ra. Vad kan jag göra för att få 
fler kvinnor att våga ta steget in 
i brottmålsvärlden? Svaret blev: 
Ladies in Law. 

Vilka problem möter kvinnor i 
branschen i dag?

– Jag gillar generellt sätt inte 
att prata om problem hänförli-
ga till könsfördelning, men gi-
vetvis kan den allmänna synen 
på den typiska försvarsadvoka-
ten innebära att vissa advokater 
upplever en snedfördelning sett 
till målinflöde och karaktären på 
målen.

Varför är det viktigt med ett nät-
verk just för kvinnor inom brott-
mål och humanjuridik?

– Vi är en minoritet. Den störs-

ta andelen advo-
kater finns inom 
affärsjuridiken, 
och i synnerhet 
brottmålsbrans-
chen är liten. Jag 
minns de advo-
katkurser jag när-
varade på där jag 
vid middagar of-
tast hamnade 
bredvid jurister 
verksamma inom 
affärsjuridik. Där och då sakna-
de jag att få utbyta erfarenheter 
och funderingar om ett ämne jag 
faktiskt förstod (det vill säga inte 
transaktioner och affärer).

Kan du beskriva 
nätverkets verk-
samhet?

– Nätverket be-
står huvudsakli-
gen av event och 
föreläsningar! 
Event och nät-
verksträffar där 
medlemmar får 
utbyta erfaren-
heter och funde-
ringar med var-

andra och även får möjlighet 
att lära känna andra likasinna-
de. Föreläsningar med personer 
inom rättsväsendet – allt från 
advokater till retoriker, sakkun-

niga med flera. Några exempel 
på föreläsare vi haft är advokat 
Johan Eriksson, före detta kri-
minalteknikern och numera fo-
rensiskt sakkunnige Sonny Björk 
och världskända amerikanska 
advokaten Nancy Hollander.

Vilket är nätverkets viktigaste 
mål?

– Att alla medlemmar får ut 
något av nätverket. För att sä-
kerställa det, riktas vissa föreläs-
ningar endast till advokater, an-
dra till juriststudenter, vissa till 
alla målgrupper och så vidare.

Vilken är den största framgång ni 
har haft?

– Att få mer än 1 700 medlem-
mar på ett år är givetvis den 
största framgången. Jag är stolt 
och glad över vad nätverket 
åstadkommit under det här året.

Hur har ni lyckats få så många 
medlemmar på kort tid?

– Uppenbarligen delar så 
många advokater, jurister och 
juriststudenter min uppfattning 
om att branschen är i behov av 
den här typen av nätverk. Många 
upplever nog nätverket som en 
frizon fri från översitteri och 
fördomar. Alla är på samma nivå 
oavsett om man är advokat som 
arbetat 20 år eller juriststudent 
som pluggar sin första termin. 
Det är högt i tak och alla stöt-
tar varandra!

Vilka reaktioner har du mött från 
kollegerna på advokatbyrån?

– Bara positiva. Jag är privi-
legierad med stöttande kolle-
gor både på advokatbyrån och 
kollegor på andra advokatbyrå-
er. Det är också fantastiskt hur 
många advokater och andra per-
soner som tackat ja till att – kost-
nadsfritt och på sin fritid – ta sig 
tiden att föreläsa för nätverkets 
medlemmar. Utan föreläsarna 
och alla våra sponsorer hade det 
här aldrig varit möjligt.

Allmänheten har bilden att en
försvarsadvokat är en farbror i kostym

VAD KAN JAG GÖRA 
FÖR ATT FÅ FLER 

KVINNOR ATT VÅGA 
TA STEGET IN I 

BROTTMÅLSVÄRLDEN? 
SVARET BLEV: 

LADIES IN LAW. 

MÅNADENS ADVOKAT

GINA SAMAAN
Gina Samaan, försvarsadvokat på 
Advokatfirman De Basso i Stock-
holm, har grundat nätverket La-
dies in Law för kvinnliga advoka-
ter, jurister och juridikstuderande 
som är verksamma inom eller 
intresserade av brottmål och 
humanjuridik.
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Nya uppdrag
l Advokat Emma Norburg 
har utsetts till ny styrelseord-
förande i advokatbyrån DLA 
Piper i Sverige.

l Magnus Björkander blir ny 
delägare i Lindahl och ansva-
rig för byråns fastighetsverk-
samhet.

l David Ackebo har utsetts 
till delägare på Lindahl. Han 
är specialiserad inom tvistlös-
ning och har stor erfarenhet 
av internationella och svenska 
skiljeförfaranden.

l Hanna Tilus är från den 
1 oktober ny delägare i Cirio 
advokatbyrå. Hon kommer att 
arbeta med life science-bolag 
och IP-kapacitet.

l Joakim Johansson är från 
den 1 september ny delägare 
i Fylgia. Joakim Johansson 
kommer närmast från Wi-
strands advokatbyrå.

l Mikael Satama Granberg 
tillträdde den 1 september 
som ny delägare vid MAQS 
Advokatbyrå.

l Christina Rydell Ahlström 
har utsetts till ny delägare på 
Morris. 

l Thomas Nordberg ansluter 
till Morris försäkrings- samt 
shipping-, offshore- och trans-
portteam. Han har de senaste 
25 åren arbetat inom den glo-
bala sjöförsäkringsbranschen. 

l Agneta Ögren har av reger-
ingen utsetts till hovrättspre-
sident i Hovrätten för Nedre 
Norrland.  Hon är sedan 2008 
lagman vid Umeå tingsrätt och 
myndighetschef för Hyres- och 
arrendenämnden i Umeå.

l Katarina Brodin har utsetts 
till chefsrådman vid Umeå 
tingsrätt.

l Eva-Lotta Hedin har utsetts 
till lagman vid Förvaltnings-
rätten i Stockholm.

l Petra Herzfeld Olsson, pro-
fessor i arbetsrätt vid Stock-
holms universitet, har blivit 
invald i den internationella 
arbetsorganisationen ILO:s 
tillsynsorgan för föreningsfri-
het – Committee on Freedom 
of Association (CFA).

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

Kaiding och Vinge 
svenska mästare
Advokatbyrån Kaidings damlag 
tog hem guldet i årets Advokat-
SM i fotboll. På herrsidan gick 
mästerskapet till Vinges lag. Efter 
förra årets inställda mästerskap 
var intresset för att vara med 
och spela enligt arrangörerna i 
år stort bland advokatbyråerna. 
Advokat-SM spelades på Öster-
malms idrottsplats i Stockholm 
den 27 augusti.

www.advokat-sm.se

Sydsvensk hovrätt firar två hundra år 
Den 24 maj 1821 överlämnade kung Karl XIV Johan en fullmakt som 
instiftade en ny hovrätt över Skåne och Blekinge. Kungen hade själv 
bestämt att landet behövde en ny domstol och att den skulle placeras i 
Kristianstad.

200-årsjubileet firas nu under ett helt år fram till maj 2022. Hov-
rättens långa historia presenteras i en film utlagd på Youtube. 

Under jubileumsåret sänder hovrätten dessutom åtta webbinarier 
tillsammans med tingsrätterna i regionen. 

Det första webbinariet hölls den 24 september, då hovrättspresiden-
ten Ylva Norling Jönsson och justitierådet Anders Eka talade om dom-
stolarnas oberoende. 

Webbinarierna kan också ses i efterhand via jubileumsårets webb-
sida.

www.domstol.se/jubileumsaret

Kumlaanstalten gestaltas i konst
En avbildad rastgård i miniatyr, nattliga 
toalettbestyr i en cell och en kriminal-
vårdare framställd som en fyrarmad 
dubbelnatur. Det var några av bilderna av 
hur världen innanför murarna kan se ut 
när intagna på anstalten Kumlas terapi-
avdelning ställde ut konst på kommunens 
bibliotek under början av hösten. Utställ-
ningen omfattade drygt ett 20-tal skulptu-
rer, keramik och målningar.

Uppsalastudenter till final 
i rättegångstävling
Under sommaren tog sig Uppsalastudenterna Maia 
 Bishop, Lars Lundgren and David Bornudd ända till final 
i den mycket väl ansedda rättegångstävlingen European 
Law Moot Competition. Studenterna har under hösten 
2020 studerat på fördjupningskursen EU commercial 
law and litigation, som har som ett av sina delmoment 
att delta i European Law Moot Competition. Tävlingen 
lockar varje år 80–100 deltagande lag från universitet i 
Europa och USA.
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Advokatbladet 
fyller 100 år
För ett hundra år 
sedan kom tidskriften 
Advokatens norska 
systertidning Advo-
katbladet ut med sin 
första utgåva. Tid-
ningen firar jubileet 
genom att ge ut ett 
jubileumsnummer 
med fokus på 100 
utvalda advoka-
ter som alla varit 
med och förändrat 
Norge. Tidskriften 
Advokaten, med 
ynka 86 år på nacken, gratulerar.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Almgren, Karin: Skatteproces-
sen / Karin Almgren, Börje 
Leidhammar (4. uppl. Norstedts 
juridik. 258 s. Skattebiblioteket)

Andersson, Sten: Aktiebolags-
lagen : en kommentar. D. 1–3, 
med supplement 16, april 2021 
/ Sten Andersson, Svante Jo-
hansson, Rolf Skog (Norstedts 
juridik. 3 vol. Gula biblioteket)

Bengtsson, Bertil: Skade-

ståndslagen : en kommentar 
m.m. / Bertil Bengtsson, Erland 
Strömbäck (7. uppl. Norstedts 
juridik. 550 s. Gula biblioteket)

Brottsbalken : en kommentar. 
D. 1–2, (1–12 kap., 13–24 kap.) / 
Stefan Johansson, Hedvig Trost, 
Suzanne Wennberg (10. student-
utg. Norstedts juridik. 2 vol.)

BRÅ rapport 2021:8: Dödligt 
skjutvapenvåld i Sverige och 
andra europeiska länder : en 
jämförande studie av nivåer, 
trender och våldsmetoder / 

författare: Klara Hradilova 
 Helin (Brottsförebyggande 
 rådet. 132 s.) 

Börsrätt / redaktörer: Robert 
Sevenius, Torsten Örtengren 
(5. uppl. Studentlitteratur. 
482 s.)  

Giertz, Lottie: Nedsatt be-
slutsförmåga : rätt, riktlinjer 
och praktik / Lottie Giertz, 
Titti Mattsson, Angelika Thelin 
 (Studentlitteratur. 272 s.)

Hellner, Jan: Skadeståndsrätt 
/ Jan Hellner och Marcus 

Radetzki (11. uppl. Norstedts 
juridik. 509 s.) 

Holmgren, Axel: Straffvärde 
: som rättslig konstruktion 
 (Iustus. 398 s. Diss. Stockholms 
universitet, 2021)

Jønsson, Henning: Dansk forsi-
kringsret / Henning Jønsson 
og Lisbeth Kjærgaard (10. udg. 
Jurist- og Økonomforbundet. 
2019. 1184 s.)  

Kihlman, Jon: Avtalslagen : en 
kommentar (JP Infonet. 259 s.) 

Lookofsky, Joseph: Convention on 

 LÄSTIPS

Statligt stöd till näringslivet : den rättsliga 
regleringen av statens stödgivning
Författare: Mattias 
Carlquist
Förlag: Norstedts 
juridik
EU:s regler för stats-
stöd styr medlemssta-
ternas möjligheter att 
med offentliga medel 
kunna stödja viss 
verksamhet. Reglerna 
syftar till att säkerstäl-
la en väl fungerande 
inre marknad. Det senaste decenniet har 
frågorna rönt allt mer uppmärksamhet, och  
avgöranden med anknytning till statsstöds-
reglerna blir allt vanligare i svenska domsto-
lar. Denna omfångsrika och praktiskt inriktade 
framställning redogör för regleringen – både 
den svenska och den EU-rättsliga – av statens 
stödgivning till näringslivet i Sverige. Rätts-
området har tidigare behandlats sparsamt i 
svensk doktrin. 

Ersättning vid personskada
Författare: Madeleine 
Randquist 
Förlag: Studentlit-
teratur
2021 års upplaga av 
detta praktiskt inrik-
tade referensverk för 
beräkning av skade-
ståndsrättslig ersätt-
ning vid personskada 
enligt 5 kap. SkL. Efter 
ett inledande kapitel  med grundläggande per-
sonskade- och ersättningskunskap, behandlar 

boken samtliga ersättningsposter samt frågor 
kring omprövning av ersättning, preskription 
och jämkningsregler, praktiska frågor kring 
handläggningen av ärenden, försäkringar 
enligt lag och kollektivavtal samt medicin i 
skaderegleringen. Samtliga aktuella ersätt-
ningstabeller, vägledande cirkulärreferat från 
Trafikskadenämnden m.m. är samlade i en 
bilagedel. 

 BOK
Tungan : huvudets baneman av Olof Öhlén, 
Ekström & Garay
Viljan att 
hämnas är en 
mänsklig fö-
reteelse som 
förekommit så 
långt bak i ti-
den som vi kan 
följa, och det 
finns exempel 
på hämndak-
ter överallt 
och från alla 
tider. I denna 
bok tar advo-
kat Olof Öhlén ett brett grepp 
kring hämnden som fenomen. Han utforskar 
och beskriver dess drivkrafter och egenska-
per, från forntiden till dagens gängkriminalitet 
och hederskultur, utifrån olika perspektiv, inte 
bara det straffrättsliga. Essäerna som kan lä-
sas fristående från varandra är rikligt belysta 
med hämndexempel ur verklighet och fik-
tion. En av ambitionerna med boken är, enligt 
författarens inledande ord, att popularisera 
straffrätten och göra den begriplig även utan-
för yrkesutövarnas krets. 

 FESTSKRIFT
Festskrift till Jan Kleineman 
Jan Kleineman avgick med pension från pro-
fessuren i cilvilrätt vid Stockholms universitet  
i augusti. Han hyllas med en festskrift för sina 
betydelsefulla insatser inom rättsvetenskapen 

på olika sätt – som grundare av Juridisk tid-
skrift (JT), initiativtagare till inrättandet av  
det affärsjuridiska forskningscentret Stock-
holm Centre for Commercial Law (SCCL) vid 
Stockholms universitet, men även som förfat-
tare, föreläsare och handledare. Festskriften 
är omfångsrik, närmare 1 000 sidor, och inne-
håller bidrag från ett antal av Europas stora 
rättsvetare. Redaktionskommittén har bestått 
av Stefan Lindskog, André Andersson, Axel 
Calissendorff och Jessika van der Sluijs.  

 FINSK ADVOKATRÄTT 
Ny svensk översättning av guide 
för  advokater
Boken Advokaträtt av Markku Ylönen, tidigare 
generalsekreterare för Finlands Advokatför-
bund, har för första gången publicerats på 
svenska. Boken har kommit ut i ett flertal upp-
lagor sedan 1960-talet; denna svenskspråkiga 
upplaga är en översättning av 2018 års finska 
utgåva. Boken innehåller och kommenterar 
den centrala regleringen av advokatverksam-
heten i Finland: lagen om advokater, stadgarna 
för Finlands Advokatförbund, vägledande reg-
ler om god advokatsed och anvisningen om 
advokatarvoden. Arbetet används bland annat 
vid advokatexamen och i juristutbildningen 
men är även en värdefull källa för alla som vill 
lära sig hur rättsväsendet fungerar i Finland. 
Boken ingår i serien FIDUCIA som ger ut fin-
ländsk juridik på svenska.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
 ÖPPET PÅ BIBLIOTEKET
Efter att ha varit stängt under en längre period på grund av rådande coronarestrik-tioner har nu biblioteket öppnat igen för be-sök. Aktuell information om öppettider och vad som i övrigt gäller för besök till biblio-teket – särskilt information om eventuella ändringar med anledning av utvecklingen av covid-19 – finns på webbplatsen www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket.
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AKTUELLT

Contracts for the International 
Sale of Goods (CISG) / Joseph 
Lookofsky (3. ed. Alphen aan 
den Rijn : Kluwer Law Interna-
tional, 2020. 250 s.)

Rättsfallsguiden : 216 viktiga 
avgöranden inom entreprenad-
rätten / Claes Sahlin, Martin 
Peterson, Maria Andersson, 

Gustav Gonelius (2. uppl. 
Svensk byggtjänst. 333 s.)

Sandström, Torsten: Handelsbo-
lag och enkla bolag : en läro-
bok (9. uppl. Norstedts juridik. 
157 s.)

Stavenow, Christoffer: Säker-
hetsskyddad upphandling : 
juridik och praktik / Christoffer 

Stravenow, Max Thimmig 
(2. uppl. Jure. 137 s.) 

Swanstein, Filippa: Diskrimine-
ringslagen : från princip till 
praktik / Filippa Swanstein, 
Karin Henrikz (4. uppl. Student-
litteratur. 293 s.)

Tvarnø, Christina D.: Retskilder 
og retsteorier / Christina D. 

Tvarnø & Ruth Nielsen (6. udg. 
København : Djøf Forlag. 610 s.)

Woxholth, Geir: Avtalerett 
(11. utg. Oslo : Gyldendal. 
582 s.)

Woxholth, Geir: Selskapsrett / 
Geir Woxholth (7. utg. Oslo : 
Gyldendal. 470 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 PODD

Vinge poddar om IP-rätt
Advokatfirman 
Vinges im-
materialrätts-
grupp ansluter 
sig till skaran 
av poddande 
advokater och startar IP-kom-
passen. Podden ska, enligt Vinge, 
bidra till att höja kunskapsnivån 
inom immaterialrättsområdet 
och förbättra förutsättningarna 
för bolag, oavsett mognad och 
bransch, att förvalta och maxi-
mera nyttan av bolagets immate-
riella tillgångar.

Det första avsnittet av IP-
kompassen släpptes i september 
och handlar om företagets IP-
strategi. IP-kompassen hittar du 
via Vinges webbplats eller där 
poddar finns.

 MEDIERNA

”Sveriges häktningar inte 
värdiga en rättsstat”
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander 
riktade i en debattartikel i Svens-
ka Dagbladet den 16 september 
hård kritik mot Sveriges långa 
häktningstider och det frikostiga 
användandet av restriktioner vid 
häktning.

Mia Edwall Insulander konsta-
terar bland annat att Sverige i 
över trettio års tid har fått omfat-
tande skarp internationell kritik 
från såväl FN:s som Europarå-
dets antitortyrkommitté när det 
gäller häktade med restriktioner. 
Kritiken återkommer även i en ny-
ligen publicerad granskning från 
Europarådets antitortyrkommitté.

Advokat Peter Althin har i 
samarbete med Jack Ågren, 
docent i straffrätt, skrivit sin 
självbiografi: ”Vem fan är du?” 
om sitt liv som en av Sveriges 
mest anlitade brottmålsadvo-
kater.

Om du fick göra om ditt yrkesval 
– skulle du då välja advokat-
yrket?

– Jag hade absolut valt just 
advokatyrket med inriktning 
på brottmål. Det var min dröm 
redan när jag läste juridik. Jag 
älskar domstolsprocessen, jag 
känner stor glädje att stå upp 
för de svaga i samhället och 
vara deras röst.

I boken beskriver du några 
okonventionella grepp som 
du har använt i rätten. Borde 
svenska advokater agera mer 
uppfinningsrikt?

– Ja, att hitta ett kreativt och 
sakligt, fantasifullt offensivt 
agerande i domstolsprocessen, 
för att få domstolen att lyssna 
och därmed så lite tvivel, skulle 
göra det mera njutbart för alla 
parter. Du kan ha hur begåva-
de synpunkter som helst – om 
domstolen inte lyssnar på dig, 
så blir det menings-
löst.

Vilken är den 
intressantaste 
händelse du har 
upplevt under ditt 
yrkesliv?

– Den största 
framgången var att 
få den morddömde 

Joy Rahmans resningsansökan 
beviljad av Högsta domstolen. 
Att få den första ansökan ne-
kad, att tillsammans med ett 
gäng kämpa helt ideellt och 
mycket hårt för att få nästa 
resningsansökan beviljad – och 
sedan få fram ett frikännande.

Vilket råd skulle du ge en ung 
jurist som vill ge sig in på en 
karriär som brottmålsadvokat?

– Först skulle jag ställa en 
fråga: Varför vill du det? Du 
måste tycka om att proces-

sa och slåss för din 
klient mot hela po-
lis- och åklagar-
apparaten, tycka att 
det är kul att arbeta 
för den svage. Då har 
du möjlighet att bli 
en duktig brottmåls-
advokat. Jag skulle 
också tala om att det 
är ett mycket ensamt 

yrke. I processen är du helt en-
sam.

Vilken är den viktigaste insats 
du har gjort?

– Jag har deltagit mycket i 
den rättspolitiska debatten. Det 
tycker jag ligger i en brottmåls-
advokats uppgifter, när du ser 
hur processen fungerar. Under 
en tid förenade jag den praktiska 
juridiken som advokat med att 
på den politiska nivån vara med 
och stifta lagar. Det är en kom-
bination som är mycket vanlig i 
andra länder, men inte i Sverige. 
Jag menar på allvar att det är ett 
gigantiskt bedrägeri som politi-
kerna ägnar sig åt nu, när i stort 
sett alla riksdagspartier skriker 
om högre straff och hårdare tag, 
fast alla vet och all forskning vi-
sar att detta har mycket lite bä-
ring på att bryta brottskurvan. 
För att bryta den krävs omfat-
tande förebyggande åtgärder! MA

FEM FRÅGOR TILL … PETER ALTHIN

”Du måste tycka om att processa”
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BAKGRUND
Advokat A har förordnats av 
tingsrätten i maj 2019 att förrät-
ta bodelning mellan X och hans 
tidigare fru Y. Advokat B har an-
svarat för ärendet och skött kon-
takten med parterna och deras 
ombud.

B har beviljats inträde i Advo-
katsamfundet hösten 2019.

ANMÄLAN
I anmälan har X riktat anmärk-
ningar mot B och A i egenskap 
av principal för B för tiden innan 
B har blivit advokat, och anfört i 
huvudsak följande. 

1) B har inte hållit reda på vil-
ket ombud som har företrätt 
vem. I samtliga sammanställ-
ningar har angetts felaktiga upp-
gifter, dvs. hans ombud har upp-
tagits som hans motpart och vice 
versa. Detta skulle teoretiskt ha 
kunnat påverka hela processen 
då det har förelegat uppenbar 
risk för att fel information skul-
le skickas till parterna. 

2) B har allvarligt slarvat med 
redovisning av konton och be-
lopp. Samtliga konton har re-

dovisats vid det första mötet i 
juni 2019. I sin första samman-
ställning i juli 2019 har B tagit 
upp 47 000 kr som saldo för ett 
bankkonto. Då detta har varit 
felaktigt har de i juli 2019 haft 
ett långt telefonsamtal angående 
redovisningen av kontona. Sal-
dot har rätteligen varit 22 000 kr 
vilket B har redovisat i en andra 
sammanställning i september 
2019. I en tredje sammanställ-
ning i december har B inte redo-
visat kontot alls och har plötsligt 
helt felaktigt redovisat 47 000 
kr på ett annat konto. Detta har 
medfört att motparten har rea-
gerat kraftigt på att han skulle 
ha försökt undanhålla tillgångar. 
Vid senare möte har B medgett 
att kontot felredovisats och att 
saldot är 22 000 kr. Samtliga mö-
ten har tagit extra tid i anspråk 
då detta konto har behövt disku-
teras om och om igen p.g.a. B:s 
felaktiga redovisning vilket bli-
vit mycket kostsamt.

3) B har redovisat transaktio-
ner mellan två av hans konton 
felaktigt i sammanställningar 
och i beslut. 

4) B har missat skriftliga yr-
kanden och dessa har inte tagits 
upp i sammanställningarna trots 
senare muntliga påpekanden.

5) De har våren 2020 haft en 
Skype-konferens där B:s upp-
koppling har varit så dålig att 
B:s tal brutits hela tiden. Mötet 
har på grund av B:s problem ta-
git dubbelt så lång tid som nöd-
vändigt och B har debiterat för 
denna tid. 

6) Hans motpart har dragit 
av räntekostnader i sin deklara-
tion trots att hon inte har beta-
lat några räntor. B har bortsett 
från detta. 

7) B har påstått att hyresrätten 
inte skulle komma att omvand-
las till bostadsrätt. Detta har B 
inte kunnat veta något om. B 
har även felaktigt påstått att de 
tidigare har försökt byta hyres-
rätten till något annat. Inget så-
dant bytesförsök har gjorts. Där-
emot har de sedan separationen 
sökt byten och han och hans om-
bud har redovisat till B ett antal 
sådana möjliga byten, både di-
rekta och triangelbyten. Trots 
detta har B påstått att det inte 
har funnits någon möjlighet att 
byta den stora hyresrätten mot 
två bostäder.

8) B har felaktigt påstått i sitt 
beslut att bostadsrätten har ägts 
till lika delar av deras son och ho-
nom. Han äger nittio procent och 
sonen tio procent av lägenheten.

9) B har felaktigt påstått i sitt 
beslut att han har hittat annat 
boende. Han bor för närvaran-
de i bostadsrätten, en 1:a som 
B har fördelat dem hälften var. 
Den lägenheten har därmed be-
hövt säljas då ingen har kunnat 
lösa ut den andre.

10) B har i bodelningsbeslu-
tet angett att värdetidpunkten 
för vissa aktier skulle vara slut-
kurs fredag den 3 juli men har 
ändå räknat på den dagshögsta 
kursen 143:10 kr. Slutkursen har 
varit 141:50 kr. Det har inneburit 
en stor skillnad. 

11) B har missat att i beslutet 
skriva att hyresrätten skulle till-
skiftas motparten.

B har genom slarv och för-
summelser orsakat högre kost-
nader då de först har fått betala 
för B:s felaktigheter och sedan 
för rättelser. B:s felaktigheter 
har även inneburit merarbete 
för hans advokat. 

ADVOKATERNAS YTTRANDEN
B har i yttrande tillbakavisat 
samtliga anmärkningar och an-
fört i huvudsak följande. 

1. Det har varit tydligt för ho-
nom att X har företrätts av ad-
vokat I och motparten av advo-
kat II. Det har också varit tydligt 
för honom när parterna har fö-
reträtt sig själva och när ombud 
under processen entledigats. I 
en sammanställning som kom-

5Bodelningsförrättare hade låtit annan sköta handläggningen av 
bodelningen. Den andre hade tillställt parterna ett beslut om 
bodelningen, medan bodelningsförrättaren inte hade tillställt 

parterna något sådant beslut. Varning. Beslutet i sin helhet.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2021

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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municerats har han dock felak-
tigt bytt plats på ombuden. Detta 
har självklart varit olyckligt men 
har inte påverkat handläggning-
en på något sätt. Ett mycket stort 
antal e-postmeddelanden har 
kommunicerats under handlägg-
ningen för att utröna tvistefrå-
gor vilket även har resulterat i 
ett lagakraftvunnet beslut. Han 
har vid ett tillfälle vid kommuni-
ceringen bifogat fel yttrande i ett 
e-postmeddelande. Att han bifo-
gat fel bilaga har varit olyckligt 
men det har inte haft någon be-
tydelse för handläggningen i öv-
rigt. Parterna har redan tidigare 
fått del av de felkommunicerade 
bilagorna. 

2. Handläggningen har bland 
annat bestått i att utreda vilka 
frågor som varit tvistiga samt 
inhämta uppgifter för saldon på 
brytdagen. Parterna har haft oli-
ka uppfattningar om hur konto-
na sett ut under olika tidsperio-
der. Parterna har även anfört att 
den andra parten ägnat sig åt il-
lojal skilsmässoplanering och ta-
git ut pengar före brytdagen för 
att öka sina egna tillgångar utan 
att detta har synts i bodelningen. 
Den redovisning som X har läm-
nat, i synnerhet innan han före-
trätts av ombud, har varit otydlig 
och krävt uppföljande frågor. De 
sammanställningar som kommu-
nicerats har syftat till att parter-
na skulle få möjlighet att kom-

mentera felaktigheter, vilket 
också har skett. Hans utredning 
har inte präglats av slarv utan 
av den omsorg och noggrannhet 
uppdraget krävt. Han har bland 
annat utrett behållningen på det 
konto som X har hänvisat till i 
sin anmälan.

3. Vad som har framkommit i 
beslutet är det han har uppfattat 
vara korrekt och han har hand-
lagt ärendet på korrekt sätt. En 
bodelning hos bodelningsförrät-
tare är summarisk till sin pro-
cess. X har inte klandrat beslu-
tet.

4. X har anfört att han inte ta-
git upp X:s yrkanden. Han vet 
inte vilka yrkanden X avser. X 
har dock inte inkommit med 
tydliga yrkanden som bara varit 
att kopiera och klistra in, utan 
det har krävts att han, efter att 
ha lästs ombudets skrivelser, 
har formulerat yrkandena så-
som han uppfattat dem. Totalt 
har det funnits drygt 20 yrkan-
den att ta ställning till i bodel-
ningen och han har uppfattat det 
som att samtliga frågor beträf-
fande parternas giftorättsgods 
har tagits upp i det lagakraft-
vunna beslutet.

5. Mötet den 3 april 2020 har 
hållits över Skype på grund av 
pandemin. Efter att det uppstått 
svårigheter med ljudet har han 
styrt över mötet från video till 
röstsamtal. Han vet inte varför 

videofunktionen inte har fung-
erat. Han har använt Skype-kon-
ferenser innan och efter utan att 
det har varit några problem. Det 
har endast varit ett kortare av-
brott för att ställa om från vi-
deo till ljud. Vid hans debite-
ring av ärendet har det skett en 
sammantagen slutlig fakturering 
som till största del baserats på 
den faktiska tid som lagts ned 
i ärendet. Vad som framgått av 
den slutliga kostnadsräkningen 
har utgjort skäligt arvode sett 
till ärendets beskaffenhet, kom-
plexitet m.m. i enlighet med god 
advokatsed.

6. Han har i beslutet hanterat 
frågor om räntekostnader som X 
har haft under äktenskapet m.m. 
Det sätt han har hanterat frågan 
har varit i enlighet med god ad-
vokatsed. 

7. En av de frågor som hante-
rats i bodelningen har varit vem 
som skulle tillskiftas en hyres-
rätt som båda parter hade gjort 
anspråk på. Hyresrätten har 
tillskiftats motparten i enlighet 
med motiveringen i beslutet. Det 
är uppenbart att X inte har delat 
hans bedömning. 

8. Han vidhåller sin bedöm-
ning av bevisningen, vilken har 
framgått av beslutet. X har inte 
klandrat beslutet. 

9. X:s kritik har att göra med 
att X inte har delat hans bedöm-
ning att X har ett boende efter-

som det boendet kan behöva säl-
jas. Han har stor respekt för att 
X inte delar hans bedömning i 
vissa frågor i bodelningsbeslu-
tet. Det är svåra frågor som han-
terats i bodelningen. Han har i 
sin bedömning om parternas bo-
ende inte på något sätt avvikit 
från god advokatsed.

10. Han har i bodelningsbeslu-
tet bland annat tagit upp aktier-
na och hur de ska värderas. X 
har framfört kritik mot att kur-
sen han använt som beräknings-
underlag borde varit en annan. X 
hade kunnat ta upp denna fråga 
vid en klandertalan. 

11. Av beslutet har framgått 
vem som skulle tillskiftats hy-
resrätten, vilket också parterna 
uppfattat. X har efter att blivit 
delgiven beslutet ställt frågor 
om detta, och han har med ett 
förtydligande svarat parterna 
om detta.

A har i yttrande tillbakavisat 
samtliga anmärkningar och an-
fört i huvudsak följande.

Han ansluter sig till vad B har 
anfört i ärendet. Det finns ingen 
grund för kritik av advokatetisk 
karaktär mot dem i rubricerat 
ärende varför ärendet inte ska 
leda till någon åtgärd.

GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN 
X har i yttrande vidhållit sina 
anmärkningar samt tillagt i hu-
vudsak följande.

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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1. Det enda dokument där B 
angivit korrekta ombud för res-
pektive part har varit i beslutet. 
Under hela processen har an-
getts fel ombud till respektive 
part trots att detta påtalats för 
B vid flertal tillfällen. 

2. B har inte kommenterat 
denna punkt alls. 

3. B:s kommentar om att par-
terna haft olika uppfattning om 
belopp på konton har varit to-
talt ointressant eftersom B er-
hållit bankutlåtande där det har 
framgått vilka belopp som hört 
till respektive konto. B har re-
dovisat belopp på konton ”hul-
ler om buller” och har dessutom 
sex månader efter att han erhål-
lit kontouppgifter (bankutlåtan-
de) påstått att kontot inte redo-
visats. B:s allvarliga slarv har 
påverkat tidsåtgången i ärendet 
och har även påverkat hans mot-
parts agerande i ärendet. 

4. Detta är ett fult påhopp på 
hans ombud som har varit oer-
hört stringent i sina yrkanden. 
B har tyvärr missat skriftliga 
yrkanden, som varit tydliga och 
bara att ”klippa och klistra”, som 
hans ombud vid senare möten 
har varit tvungen att påtala för 
B. 

5. Det har enbart varit B som 
inte har hörts/hört och detta 
har medfört att mötet tagit av-
sevärt mycket längre tid än vad 
som har varit nödvändigt. Det 

har inte handlat om tiden för 
att ställa om till enbart ljud, utan 
att problemet har pågått under 
lång tid och vid ett flertal tillfäl-
len utan att B har agerat. 

6. Han har avsett räntekostna-
derna han har betalat efter skils-
mässan. Motparten har gjort av-
drag för räntor trots att hon inte 
har betalat något alls. Detta bor-
de B ha tagit hänsyn till i sitt be-
slut och sett till att motparten 
betalade till honom vad motpar-
ten felaktigt tillskansat sig.

7. B har felaktigt påstått att 
båda parter gjort anspråk på 
hyresrätten. Han har under hela 
processen yrkat att hyresrätten 
skulle bytas till två mindre lä-
genheter. Han har redovisat en 
mängd möjliga byten. Motpar-
ten har först ansett detta vara 
en bra lösning men har sedan 
ändrat sig av okänd anledning. 
Hans ombud har hänvisat till ti-
digare domar angående att bo-
delningsmannen kan besluta om 
byte av lägenhet. 

8. Frågan om andelar i bo-
stadsrätten har hänfört sig till 
att B inte har haft koll på vilka 
andelar tillhört vem. Det hade 
räckt att B kontrollerat detta i 
de värderingar av bostadsrät-
ten som han gett in. 

9. B har menat att hans boen-
de i den bostadsrätt B har be-
slutat ska ägas av motparten och 
honom hälften var, vilket har be-

tytt att han har haft ett boende. 
Motparten har omedelbart efter 
bodelningsbeslut velat sälja lä-
genheten och han har därför ing-
et boende. Detta borde B ha in-
sett redan innan sitt beslut. 

10. B har i sitt beslut skrivit 
att aktierna ska värderas till 
slutkursen den 3 juli 2020. Trots 
detta har B använt dagens hög-
sta kurs, som har varit högre än 
slutkursen, i sina beräkningar i 
beslutet. Detta har fått stor eko-
nomisk påverkan för honom. 

11. Efter att han delgetts be-
slutet har hans ombud tillskri-
vit B om att B i beslutspunkter-
na i beslutsdokumentet missat 
att skriva in att hyresrätten till-
skiftats motparten. Hans ombud 
har påtalat att denna miss kan 
komma att ställa till problem i 
framtiden vid eventuella pro-
blem med hyresrätten. Det har 
inte spelat någon roll att B ut-
vecklat ett resonemang i den 
”för klarande delen” av sitt be-
slutsdokument. B har erkänt sitt 
misstag men har inte korrigerat 
beslutet. 

B har i sitt yttrande till Advo-
katsamfundet vid ett flertal till-
fällen påtalat att han och mot-
parten varit nöjda med beslutet 
eftersom de inte överklagat. Ing-
en av hans anmärkningar har 
haft med nöjdhet att göra utan 
har avsett B:s slarv och försum-
lighet.

ÄRENDETS FORTSATTA 
HANDLÄGGNING
Vid sammanträde den 10 juni 
2021 beslutade disciplinnämn-
den att bordlägga ärendet och 
förelägga A att redogöra för de 
åtgärder som han, i egenskap 
av förordnad bodelningsförrät-
tare, har vidtagit i fråga om bo-
delningsbeslutet och även i öv-
rigt i ärendet.

A har i yttrande som har in-
kommit den 29 juni 2021 uppgett 
i huvudsak följande. 

Den bifogade arbetsredogö-
relsen till tidigare yttrande grun-
dar sig på de moment som par-
terna har fakturerats för. Han 
har under hela ärendets hand-
läggning hållits informerad om 
samtliga åtgärder som vidta-
gits av B och löpande tagit del 
av all korrespondens i ärendet. 
Han har således deltagit i samt-
liga moment och även haft an-
svaret för ärendet. Parterna har 
inte haft någon erinran mot den-
na arbetsfördelning. Beträffande 
frågor som berört inplanering av 
sammanträden och annan tids-
planering av ärendets fortsatta 
handläggning har han haft en 
mindre aktiv roll.

I B:s yttrande framgår att han 
gjort flera avvägningar och be-
dömningar under sin handlägg-
ning samt i samband med att be-
slut meddelats. Dessa frågor har 
bland annat handlat om X:s bo-

Beslut från disciplinnämnden forts.
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endefråga, till vilket värde som 
aktier skulle beräknas, hur rän-
tefrågor skulle behandlas, osv. 
Samtliga av dessa bedömningar 
har föregåtts av att B föredragit 
de olika tvistefrågorna för honom 
varpå han instruerat honom på 
vilket sätt frågan skulle hanteras. 
B och han har varit eniga i samt-
liga frågor varför han inte behövt 
köra över honom i någon fråga, 
vilket underlättat handläggning-
en samtidigt som kvaliteten i ar-
betet kunnat säkerställas.

En fråga som orsakade sär-
skilt huvudbry var hur X:s olika  
yrkanden skulle bedömas och 
vad som i rättslig mening ut-
gjorde en formell begäran som 
han som bodelningsförrättare 
hade att pröva. Även i denna 
del föredrog B ärendet för ho-
nom varpå han instruerade ho-
nom på vilket sätt ärendet skulle 
handläggas. Även i denna fråga 
var de eniga.

Sammantaget så har diskus-
sion beträffande hur de olika 
tvistefrågorna skulle hanteras 
skett löpande under hela ären-
dets handläggning. Även andra 
jurister har involverats i ärendet 
genom att han tagit upp och dis-
kuterat sådana frågor som varit 
särskilt intressanta på advokat-
firmans veckomöten. En sådan 
fråga har varit om en hyresrätt 
kan tillskrivas ett positivt värde i 
bodelningen och huruvida detta 

skulle strida mot principen om 
pactum turpe.

Interna juridiska övervägan-
den och sammanträden är dock 
inget som parterna direkt fak-
turerats för men har ändå varit 
moment som ingått i handlägg-
ningen och således åtgärder som 
han vidtagit. Dessa moment har 
som anförts ovan ägt rum löpan-
de under hela ärendets hand-
läggning.

Beträffande åtgärder som han 
vidtagit beträffande bodelnings-
beslutet så kan han i den frågan 
närmare säga att han instruerat 
B att upprätta ett utkast som han 
sedan bearbetat och gett slutlig 
utformning och som sedan un-
dertecknats av B.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Ett förordnande att vara bodel-
ningsförrättare är ett personligt 
uppdrag, och den utsedde för-
rättaren får inte sätta annan i sitt 
ställe. Det sagda utgör emeller-
tid inte hinder för att förrätta-
ren under handläggningens gång 
låter en biträdande jurist eller 
annan anställd jurist på samma 
advokatbyrå utföra vissa med 
uppdraget förenade arbetsupp-
gifter, exempelvis att vara pro-
tokollförare vid sammanträden 
eller att hantera underhands-
kontakter med parterna röran-
de handläggningen. Förbudet för 

förrättaren att sätta annan i sitt 
ställe innebär emellertid att för-
rättaren inte åt någon annan får 
anförtro uppgifter av mera cen-
tral materiell betydelse för bo-
delningen, exempelvis att leda 
förekommande sammanträden. 

Av utredningen, bl.a. A:s och 
B:s egna uppgifter, framgår att 
A låtit B sköta handläggning-
en av bodelningen i en omfatt-
ning som stått i strid med hans 
personliga uppdrag som bodel-
ningsförrättare och förbudet att 
sätta annan i sitt ställe. Härige-
nom har A brutit mot god ad-
vokatsed.

När det härefter gäller beslut 
om bodelningen, stadgas det ut-
tryckligen i 17 kap. 6 § 2 st. äk-
tenskapsbalken att bodelnings-
förrättaren – om makarna inte 
kan komma överens – i en av 
honom underskriven handling 
själv ska bestämma om bodel-
ningen i enlighet med reglerna 
i äktenskapsbalken. Av utred-
ningen framgår att A av tings-
rätten har förordnats att vara 
bodelningsförrättare vid bodel-
ningen mellan X och Y samt att 
något sådant förordnande inte 
har funnits för B. Detta oaktat 
är det B som ensam har under-
skrivit det beslut om bodelning-
en som han – även detta ensam 
– har översänt till parterna till-
sammans med sin slutfaktura. 
Något av A underskrivet be-

slut om bodelningen har, såvitt 
framgår av utredningen, inte till-
ställts parterna. Av det sagda föl-
jer att B, utan att ha någon behö-
righet därtill, tillställt parterna 
ett beslut om bodelningen, med-
an A, som varit behörig därtill, 
inte har tillställt parterna något 
sådant beslut. 

Genom vad som förekommit 
med avseende på beslutet om 
bodelningen har såväl A som B 
allvarligt åsidosatt sina plikter 
som advokater. 

Till ovanstående kommer 
att det av utredningen framgår 
att B, bortsett från att han såle-
des inte haft någon behörighet 
som bodelningsförrättare, i fle-
ra hänseenden de facto inte har 
utfört sitt arbete med tillbör-
lig omsorg. Som ett exempel på 
detta kan noteras att han enligt 
besluts motiveringen i det av ho-
nom underskrivna beslutet om 
bodelningen har tillskiftat en hy-
resrätt till anmälarens motpart 
samtidigt som detta inte finns 
angivet under rubriken ”Beslut” 
i bodelningsdokumentet. 

Nämnden tilldelar envar av A 
och B varning enligt 8 kap. 7 § 
andra stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A 
brustit i sin övervakningsplikt 
såvitt avser B i tiden innan B 
blev advokat. Anmälan föran-
leder därför ingen åtgärd i den 
delen. ¶

Beslut från disciplinnämnden forts.
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Cyberangreppen fortsätter att öka – vilka åtgärder har er byrå vidtagit? 
Här är 10 tips för att minska riskerna.

Copyright © 2021 Willis Towers Watson. All rights reserved. 
Sveriges advokatsamfunds cyberförsäkring förmedlas av försäkringsförmedlaren  
Willis Towers Watson Sweden AB. Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar. 

1. Påminn om policys och riktlinjer 
Om ni inte redan har policys och riktlinjer för 
distansarbete och cybersäkerhet – ta fram 
det. Om ni redan har det – påminn om dem!

2. Använd VPN och skydda er trafik
Ett VPN utgör en krypterad tunnel för er 
internettrafik, så att utomstående inte kan ta 
del av innehållet. Det starkaste skyddet får ni 
med ett VPN med flerfaktors-autentisering. 
Om ni inte redan har ett VPN, sätt upp ett.  

3. Kräv lösenordskyddade nätverk
Även om inget WiFi är helt säkert, är privata 
och lösenordskyddade nätverk avsevärt  
mer säkra än publika sådana. Kräv att alla  
medarbetare använder skyddade nätverk. 

4. Hänvisa till godkända verktyg
Påminn om vilka chatt-, video- och mejl- 
verktyg som ska användas i kontakten med 
kollegor, kunder och andra aktörer. Bedöm 
risken för att utomstående kan höra eller se 
informationen som förmedlas. 

5. Lösenordskydda och lås enheter 
Kräv att medarbetare använder säkra  
lösenord som innehåller bokstäver, siffror  
och specialtecken. Undvik att använda  
samma lösenord på olika enheter/konton. 

6. Underhåll/uppdatera antivirusprogram
Påminn medarbetare om att installera och 
regelbundet uppdatera adekvata antivirus- 
program på alla privata enheter (dator, surf-
platta, telefon m.m.) som används för distans- 
arbete. Se till att uppdatera de enheter som ni 
tillhandahåller er personal.
 
7. Stäng av datorn när den inte används
Uppmuntra medarbetare till att stänga av 
datorn. När datorn är avstängd är den inte 
tillgänglig för attacker eller intrång.

8. Gör backuper regelbundet
Att göra säkra backuper är viktigt för att 
förhindra kritiska verksamhetsavbrott i 
händelse av en cyberattack. Gör backuper 
regelbundet, minst veckovis, gärna oftare.

9. Uppmuntra till vaksamhet på phishing
Var medvetna om att kriminella kommer att 
utnyttja situationen när fler arbetar på distans. 
Alla medarbetare behöver vara extra vaksamma 
på inkommande mejl/sms och att undvika att 
klicka på länkar eller öppna filer i dessa. 

10. Samla erfarenheter för framtiden
När verksamheten återgår till normalläge – 
eller det nya normala – utvärdera hur arbetet 
fungerat och förbered för framtida scenarier. 

Mer än 90 % av alla företag har någon gång drabbats av ett cyberangrepp 
som har orsakat ett dataintrång. Med en cyberförsäkring får ni skydd och  
beredskap för att hantera cyberangrepp. 

Kontakta Advokatservice hos Willis Towers Watson så berättar vi mer 
08-546 359 60 eller advokatservice@willis.com
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Vinge KB, Stockholm
Markus Bernander, Advokatfirman 
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Katarina Düring, White & Case Ad-
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Kristian Eidefeldt, Advokatfirman 
Eidefeldt HB, Stockholm
Fredrik Eklund, Advokatfirman Allié 
AB, Göteborg
Rikard Rabén Ekman, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Jonatan Elf, Advokatfirman Lindahl 
KB, Örebro

Jessika Roos Enkvist, Advo-
katfirma DLA Piper Sweden KB, 
 Stockholm
Moa Erikols, Gro Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Kajsa Eriksson, Bright Advokat AB, 
Stockholm
Gustaf Erlandsson, Mannheimer 

Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Rebecca Fallberg, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Matilda Fridh, Advokatbyrån 
G ulliksson AB, Lund
Johanna Fröberg, Advokatfirman 
Juhlin & Partners KB, Helsingborg

Anne-Gwendolin Geismar, Advokat-
byrån Gulliksson AB, Stockholm
Louise Génetay, Advokatfirman 
 Cederquist KB, Stockholm
Sofia Grape, ADVOKATBOLAGET i 
Skellefteå AB, Skellefteå
Naalamiley Gångare Grede, AG 
 Advokat KB, Stockholm
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NY ADVOKAT: ANNE-GWENDOLIN GEISMAR

Advokattiteln är en kvalitetsstämpel
Anne-Gwendolin Geismar, 
 Advokatbyrån Gulliksson i 
Stockholm, har varit registre- 
rad hos Advokatsamfundet 
som EU-advokat sedan 2018. 
Den 24 augusti 2021 blev hon 
ledamot av Sveriges advokat-
samfund. 

Du har sedan tidigare varit re-
gistrerad hos Sveriges advokat-
samfund som tysk Rechtsanwäl-
tin. Varför är det viktigt för dig 
att vara svensk advokat?

– För mig är advokattiteln 
en slags kvalitetsstämpel som 
jag är stolt över. De krav som 
ställs på en svensk advokat är 
höga och titeln visar att jag ge-
nomgått en gedigen utbildning, 
samlat praktiska erfarenheter 
och har bedömts vara lämplig 
för yrket.

Vad finner du intressant med 
att praktisera advokatyrket i 
Sverige?

– Både som tysk Rechtsan-
wältin och svensk advokat 
uppskattar jag att komma i 
kontakt med komplexa fråge-
ställningar och klienter i varie-
rade branscher. Att hjälpa kli-
enter med praktiska juridiska 
lösningar och på så sätt utma-

nas på en daglig basis gör yrket 
oerhört spännande.

Har du noterat några särskilda 
skillnader mellan advokatyrket 
i Tyskland och i Sverige?

– Advokatyrket i Tyskland 
är betydligt mer formellt, till  

exempel att använda rätt titel  
i tilltal eller att bära advo-
katkappa i rättssalen. I övrigt 
ställs dock samma krav på 
bland annat lojalitet och se-
kretess samt att på bästa möj-
liga sätt tillvarata klientens in-
tressen.

Anne-Gwendolin Geismar har disputerat på en avhandling om risken för 
individers och företags exponering för straffrättsligt ansvar (criminal 
compliance). Hon är särskilt inriktad på immaterialrätt, kommersiella 
avtal, bolagsrättsliga frågeställningar och dataskyddsrätt (GDPR).
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Stockholm
Diana Haddou, Mirlex Advokatbyrå 
AB, Göteborg
Mikael Hagström, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Broa Hama Ali, Front Advokater AB, 
Göteborg
Parvana Hekmat, Adacta Advokat-
byrå AB, Malmö
Anna Hellborg Waterlow, Advokat-
firman Morris AB, Stockholm
Sebastian Hellesnes, Advokatfir-
man Cederquist KB, Stockholm
Lisa Hellewig, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Malmö
Julia Holmberg, Holmbergs Advo-
katbyrå AB, Örebro
Viktor Hård af Segerstad, AG Advo-
kat KB, Stockholm
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qvist Advokatbyrå KB, Stockholm
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Liz Höglund, Advokatfirman Anders 
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Advokatbyrå AB, Stockholm
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Mergim Kelmendi, Advokatfirman 
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Johan Larsson, Advokatfirman 
Morgården AB, Stockholm
Filip Laudon, Advokatfirman Glim-
stedt Dalarna AB, Falun
Oliver Linge, Advokatbyrån Choice 
AB, Stockholm
Gabriel Liska, Advokatfirma DLA 
Piper Sweden KB, Stockholm
Johan Lundgren, Advokatfirman 
Delphi i Östergötland AB, Linköping
Sanna Lundin, Advokatbyrån Gul-
liksson AB, Lund
Anton Lundmark, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
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Joakim Lundqvist, Advokatbyrån 
Bratt Feinsilber Harling AB, Stock-
holm
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man Delphi KB, Stockholm
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Tobias Petersson, Amber Advoka-
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Louise Pompe, Advokatfirman 
Christianson & Wallentin HB, Stock-
holm
Anna Rainer, Insulander Lindh Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm
Josefine Rasmusson, Advokatfir-
man Althin HB, Stockholm
Jakob Reimhagen, Advokatbyrån 
Nywa AB, Umeå
Viktor Robertson, Advokatfirman 
Kahn Pedersen KB, Stockholm
Joel Sandin Persson, Cirio Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Adam Sandström, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Desirée Sjöblom, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Azra Skorupan, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Göteborg
Elfrida Skowronski, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Louise Sörelind, Wigge & Partners 
Advokat KB, Stockholm
Oskar Törngren, Melander Sund-
bom Advokatfirma AB, Stockholm

Samuel Westerlund Rashidi, För-
svarsadvokaterna Stockholm HB, 
Stockholm
Martin Zeitlin, Advokatfirman Mar-
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Piper Sweden KB, Stockholm
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Sara Andersson, Stockholm, 
11 augusti 2021
Patricia Asp, Stockholm, 9 juli 2021
Krister Axner, Stockholm, 30 juni 
2021
Michelle Berglund, Malmö, 30 juni 
2021
Levi Bergstedt, Stockholm, 30 juni 
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Johannes Björhn, Stockholm, 1 juli 
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Mathilda Blom, Stockholm, 
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2021
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2021
Gabrielle Engström, Luleå, 8 juli 
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11 juni 2021
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Den blågula advokatlösningen  
är här. Givetvis med support 
från oss som skapade systemet.
Saturnus föddes i molnet och utvecklas i Sverige med spetsteknik.  
Bakom systemet finns samma specialister som dels tog fram det storsäljande 
 advokatsystemet Classic, dels ekonomernas favoritlösning XOR. Din byrå har 
 tillgång till högklassig support. Och självklart finns vi i Sverige. Vill du veta mer  
om det blågula advokatsystemet? Besök saturnusadvokatsystem.se.

SAMFUNDET

Arne Gustafsson, Kristianstad, 
1 januari 2021
Håkan Gustavsson, Halmstad, 
1 juni 2021
Kerstin Hedelin, Lund, 1 juli 2021
Anders Hedman, Stockholm, 
9 augusti 2021
Enar Hjort, Sète, Frankrike, 7 juni 
2021
Jennie Jarl, Stockholm, 11 augusti 
2021
Giedré Jirvell, Göteborg, 24 augusti 
2021
Henrik Kuusk Jonsson, Lund, 
23 juli 2021
Emma Kratz, Malmö, 1 juli 2021
Pauline Lagerstrand, Stockholm, 
20 augusti 2021
Josephine Lemonte, Göteborg, 
16 augusti 2021
Maria Ljungdahl, Kristianstad, 
24 augusti 2021
Hanna Loftås, Stockholm, 
24 augusti 2021
Jan Lombach, Saltsjöbaden, 18 juni 
2021
Fanny Lyppert Skägg, Stockholm, 
23 augusti 2021
Nils Mansfeld, Stockholm, 22 juni 
2021
Rashin Nicklasson, Uppsala, 
24 augusti 2021
Henrik Nilsson, Malmö, 10 juli 
2021
Maria Nilsson, Eskilstuna, 30 juni 
2021
Anna Nordlander, Stockholm, 
1 juni 2021

Peter Olsson, Malmö, 1 juli 2021
Johanna Permatz, Stockholm, 
31 juli 2021
Aina Renström, Stockholm, 
12 augusti 2021
Philip Reznik, Stockholm, 23 juni 
2021
Magnus Staaf, Stockholm, 11 juni 
2021
Daniel Stålberg, Stockholm, 
1 augusti 2021
Erik Svärd, Stockholm, 30 juni 2021
Philip Tonkin, Stockholm, 
17 augusti 2021
Cecilia Vallman, Stockholm, 21 juni 
2021
Victoria Volny, Malmö, 2 juli 2021
Karin Wermelin, Lidköping, 30 juni 
2021
Hannes Werner, Göteborg, 
8 augusti 2021
Malin Wigsten, Stockholm, 
24 augusti 2021

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Bo Bring, Stenkullen, 11 juli 2021
Christer Håkansson, Stockholm, 
5 juni 2021
Martin Högström, Karlstad, 6 juni 
2021
Thomas Pettersson, Göteborg, 
2 juli 2021
Lars-Åke Skarp, Helsingborg, 
24 mars 2021
Håkan Svahn, Västerås, 20 juli 
2021
Claes Söderström, Stockholm, 
28 juli 2021

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/0793 Delbetänkandet Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen 
(SOU 2021:9)
R-2021/0808 Betänkandet Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brott-
målsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)
R-2021/0858 Departementspromemorian EU:s nya gräns- och kustbe-
vakningsförordning, kompletterande reglering (Ds 2021:10)
R-2021/0878 Betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)
R-2021/0914 Betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter 
(SOU 2021:22)
R-2021/0958 Betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer 
(SOU 2021:27)
R-2021/0997 Departementspromemorian Ändringar i radio- och tv-lagen 
(Ds 2021:12)
R-2021/1014 Promemorian Skärpta straff för knivbrott
R-2021/1017 Betänkandet Immunitet för utställningsföremål 
(SOU 2021:28)
R-2021/1171 Departementspromemorian Digitaliseringsdirektivets ge-
nomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15)
R-2021/1182 Departementspromemoriorna om genomförande av prin-
cipöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd 
(Ds 2021:16, Ds 2021:17, Ds 2021:18)
R-2021/1219 Promemorian Begränsning av avdragsrätten för under-
skott från tidigare år
R-2021/1256 Promemorian Effektivare inhämtning av utländska kör-
kortsuppgifter för Polismyndigheten
R-2021/1294 Revisorsinspektionens promemoria Revisorers och revi-
sionsföretags skyldigheter enligt penningtvättslagen – förslag till före-
skrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
R-2021/1297 Finansinspektionens förslag till nya regler om årlig resul-
tatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder
R-2021/1560 Promemorian Fortsatt giltighet av begränsningsförord-
ningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve-
ringsställen

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN
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TILL SIST

Viktigt att förstå varför de
unga lämnar advokatyrket
sakta men säkert växer antalet ledamöter i landet. Vid ut-
gången av 2020 hade Advokatsamfundet 6 257 ledamöter 
(varav 5 579 är verksamma). Under 2020 ökade antalet 
ledamöter med 140 advokater. Av det totala antalet leda-
möter är 4 117 män och 2 140 kvinnor (34 procent kvinnor 
jämfört med 33 procent året innan).

Det är glädjande att advokatkåren växer. En sund till-
växt av advokatkåren visar inte minst att våra klienter 
anser att vi gör ett bra jobb utan också att Sverige som 
rättsstat och ekonomi mår bra. Vid en jäm-
förelse med den höga rekryteringstakten 
på framför allt våra större advokatbyråer 
kan det dock tyckas märkligt att advokatkå-
ren inte växer ytterligare. Det beror på att 
många, särskilt unga, lämnar advokatkåren, 
eller lämnar advokatbyråerna innan de hun-
nit bli ledamöter av Advokatsamfundet. Den 
genomsnittliga tjänstgöringstiden för nyan-
ställda på våra större advokatbyråer är inte 
längre än några enstaka år.

Är det här något vi ska vara oroliga över 
eller är det enbart positivt att unga 

jurister breddar sig och får er-
farenheter från andra yrken? 

Jag tror inte att svaret nöd-
vändigtvis är det ena eller det andra.

 
en majoritet av ledamöterna som begär ut-

träde är unga advokater som sadlar om 
för att bli bolagsjurister. Kanske inte för 

alltid, några får vi glädjen att hälsa välkom-
men tillbaka. Men långt ifrån alla. 

Kan man skönja ett mönster var-
för så många unga advokater 
lämnar kåren? Är detta något vi 
kan/bör arbeta med? 

Min grundinställning är att 
den rörlighet som vi i dag ser 
hos våra unga är något som i 
grund och botten är positivt. 
Det är nyttigt att se nya mil-
jöer, arbeta med olika frågor 
i olika roller och att inhäm-
ta inspiration från så många 

som möjligt tidigt i sin kar-
riär.

Det är däremot inte po-
sitivt om unga medarbeta-
re eller ledamöter lämnar 
advokatbyråer eller kåren 
för att det är en arbetsmiljö 

som inte är hållbar. Berät-
telser jag hör rör alltifrån hur 

orimligt mycket arbete som förväntas från den enskilda 
juristen till en obehaglig jargong på en arbetsplats.

 
det är inte heller positivt att företrädesvis kvinnliga jurister 
lämnar kåren. Därav den mycket blygsamma procentu-
ella ökningen av kvinnliga ledamöter, trots att kvinnor 
är i stor majoritet bland nyutexaminerade jurister och 
bland de nyanställda på våra advokatbyråer. Här har vi 
(och har haft under många år) en fråga att arbeta hårda-

re med. För ganska många år sedan gjordes 
en undersökning bland nyanställda jurister 
på våra större advokatbyråer. Frågan ställdes 
till alla nyanställda om de ville bli delägare 
i framtiden. Skillnaden mellan männen och 
kvinnorna var försumbar. Men när frågan 
ställdes om de trodde att de skulle bli del-
ägare var det en mycket större andel män än 
kvinnor som hade den framtidsutsikten. Var-
för är det så? Är det något som vi på Advo-
katsamfundet och våra byråer kan påverka? 
Eller är det vetskapen om den skillnaden 
som vi måste ha med oss i vårt ledarskap?

advokatsamfundet skickar sedan ett par år till-
baka en enkät till ledamöter som begär ut-

träde. Sedan halvårsskiftet i år har vi justerat frågorna så 
att det lättare ska gå att få fram statistik över svaren som 
lämnas. Vi kommer varje halvår att sammanställa svaren, 
naturligtvis anonymt. Jag är övertygad om att många vik-
tiga svar kommer att finnas i dessa sammanställningar. 

En majoritet av våra advokatbyråer har exitsamtal 
med sina anställda inför att de ska sluta. Under sådana 
lämnas säkert bra synpunkter som ger viktiga insikter. 
Jag tror dock att de svar som Advokatsamfundet kom-
mer att sammanställa ger ytterligare kunskap. Det är inte 
alltid lätt att vara tydlig och öppen mot sin blivande före 
detta arbetsgivare om varför du slutar samtidigt som du 
är beroende av goda referenser för framtiden.

att förstå varför våra unga i så stor utsträckning väljer att 
lämna kåren är viktigt. Det hänger ihop med advokatyr-
kets attraktivitet och hur vi säkerställer att unga talanger 
inte bara vill inleda sina karriärer på advokatbyråer, utan 
också vill bli kvar.

MIN GRUND-
INSTÄLLNING ÄR 
ATT DEN RÖRLIG- 
HET SOM VI I DAG 

SER HOS VÅRA 
UNGA ÄR NÅGOT 

SOM I GRUND 
OCH BOTTEN ÄR 

POSITIVT.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund



PERSONALJURIDIK 2021, 34U

Tommy Iseskog
ISBN: 978-913902502-3

BROTTEN I  
NÄRINGSVERKSAMHET, 5U

Rolf Holmquist
ISBN: 978-913902476-7

INTRESSEAVVÄGNINGAR INOM 
FASTIGHETSRÄTTEN, 1U
En diskussion om lagstiftning  
och tillämpning

Anders Dahlsjö, Thomas Kalbro,  
Eidar Lindgren, Leif Norell
ISBN: 978-913902509-2

COMPLIANCE, 1U

Bo Berndtsson 
ISBN: 978-913902165-0

LAGEN OM FÖRETAGSNAMN, 1U

Peter Adamsson, Anders Kylhammar
ISBN: 978-913902108-7

ÅTERKRAV AV SOCIAL- 
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING OCH 
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING, 1U

Emma Rönström
ISBN: 978-913911730-8

LAGEN OM EN EUROPEISK  
UTREDNINGSORDER, 1U

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

MARKNADSFÖRINGSRÄTT, 1U
Den materiella rätten och processen

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

SAMÄGD EGENDOM, 2U

Torkel Gregow
ISBN: 978-913902498-9



Psykisk ohälsa  
- branschens största tabu?

Branschrapport

 Läs hela rapporten på nj.se/framtidensjurist

Framtidens jurist 2021 

• 45% anser att det finns ett tabu kring  
      psykisk ohälsa i branschen 

• 62% av Skandinaviens jurister upplever   
      arbetsrelaterade hälsoproblem 

• Endast 9% anser att branschen gör  
      tillräckligt för att förbättra deras  
      psykiska hälsa och välbefinnande


