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”Vi borde fundera över varför advokatens roll i rättsstaten inte anses lika själv- 
klar som polisens, åklagarens och domarens” lars hartzell, elmzell advokatbyrå
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Säkra kurstimmarna  
till vintrigare priser!
Norstedts Juridik erbjuder upp till 30% på alla juridiska kurser.

Välj mellan hundratals kurser inom olika rättsområden och format.  
Föreläsarna är experter inom sina områden och samtliga kurser följer  
Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av  
advokater. Passa även på att säkra upp nästa års kompetensutveckling  
till ett ännu förmånligare pris. 

20% när du bokar 1-2 kursplatser. Kampanjkod: AVINTER20

30% när du bokar 3 eller fler kursplatser. Kampanjkod: AVINTER30*

       Hitta din kurs på nj.se/adv 

 *Dela kursplatserna med dina kollegor eller boka flera kurser själv. Kursplatserna behöver bokas  
tillsammans samma dag för att ta del av erbjudandet på 30%. Det går ej att kombinera med  
andra erbjudanden.
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REDAKTIONEN

i tider med stora och snabba förändringar kan det upplevas som att 
kontinuiteten ibland går förlorad. En advokat berättade nyli-
gen om hur covidpandemin slagit ut det kollektiva minnet i 
en studentnations kårverksamhet, när studenter avslutat sina 
studier innan nya tagit stafettpinnen. I sådana tider av föränd-
ringar kan det vara värt att se tidslinjerna.

en person som betytt mycket för tidskriften Advokatens utveckling 
under många år var den nyligen bortgångne advokaten Göran 
Luterkort. Under närmare 20 år var Luterkort ordförande i tid-
skriften Advokatens redaktionskommitté. När han avgick skrev 
dåvarande chefredaktören Marianne Pokorny i Advokaten, nr 
5 1999, en varmt uppskattande artikel över Luterkorts insatser: 
”Men i sammanhanget kommer även Göran Luterkorts sätt att 
leda och influera redaktionskommittén in i bilden; hans för-
måga att lyssna och jämka samman åsikter, hans gudabenådade 
gåva att framhålla det positiva och tona ned det negativa. Hans 
sätt att berömma och komma med glada tillrop i stället för att 
kritisera och lämna öppna sår. Ett sådant bemötande ger styrka 
åt både individen och ’gänget’.”

I denna utgåva skriver advokat Peter Danowsky minnesord 
över Göran Luterkort, läs mer på s. 61. 

En gång i tiden var Peter Danowsky ung biträdande jurist 
hos just Luterkort. Och när undertecknad blev chefredaktör 
för tidskriften Advokaten, var Peter Danowsky ordförande i 
Advokatens redaktionskommitté. Under många år har Peter 
varit en viktig och central person i tidskriftens utveckling, 
och han har fortsatt att skriva återkommande i Advokaten 
även efter ordförandeskapet. 

och nyligen hade redaktionsrådet sitt första fysiska möte efter 
covidpandemin. Ett möte med en rekordung deltagare. Med 
på mötet var nämligen Sandra Danowsky Prytz. Ja, Peter Da-
nowskys dotter. Och med sig hade Sandra sin sex månader 
gamla dotter Minna.

Linjer att beskåda och förundras över. Tidens gång.
Det gryr en framtid.

Tom Knutson
Chefredaktör 

Tidslinjer att beskåda

… och på Twitter: @Advokaten_SE

Advokaten på nätet: advokaten.se
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

att arbetsgruppen för översyn av straffavgiften nyligen har 
presenterat sitt slutliga förslag har väckt en del upp-
märksamhet. Förslaget innebär dels att spannet för 
straffavgiftens storlek ändras till ett lägsta belopp om 
10 000 kr och ett högsta om 250 000 kr, dels att det ska 
finnas en möjlighet att överklaga.

Straffavgiftens storlek är i dag 1 000–50 000 kr och 
har inte höjts sedan år 1997. Sedan dess har ändringar 
av andra sanktionsavgifter skett men också penningvär-
det förändrats. Utöver det har säkert den 
allmänna uppfattningen om vad som är en 
adekvat straffavgift förändrats, varför en 
översyn i dagsläget är både rimlig och nöd-

vändig. Arbetsgruppens rapport är emel-
lertid än så länge enbart ett förslag. 

det verkar finnas en del miss-
uppfattningar kring straff-

avgiften. En av dem är att 
Advokatsamfundet självt 
bestämmer dess storlek. 
Det gör vi inte. I arbets-
gruppen har utretts vad 
som kan vara en lämp-
lig avvägning. Efter en 

remissrunda hos avdel-
ningarna och synpunkter 
från fullmäktige sker eventuellt en 

hemställan om en ändring i rät-
tegångsbalken, för det är där 

straffavgiften regleras. Be-
slut fattas av riksdagen. För 
det fall en lagändring sker 
måste därefter våra stad-
gar ändras, vilket beslu-
tas av fullmäktige och 
fastställs av regeringen. 
En annan missuppfatt-
ning är att det inte finns 
någon insyn i Advokat-
samfundets disciplinä-
ra verksamhet. Insyn 
sker emellertid både 
genom de tre offent-
liga representanter-

na i disciplinnämnden 
som utses av regering-

en, men också genom att Justitiekanslern (JK) granskar 
och har möjlighet att överklaga alla disciplinnämndens 
beslut. JK får också begära att disciplinnämnden vidtar 
åtgärder mot en advokat som inte uppfyller sina skyldig-
heter.

straffavgiftens storlek kan ha många olika syften. Ett kan 
vara att ha en preventiv funktion. Ett annat kan vara att 
bestraffa den advokat som agerat i strid med de etiska 

reglerna. Ett tredje kan handla om att bidra 
till att allmänheten behåller ett förtroende 
för advokaterna. Man ska också beakta att 
straffavgiftens storlek kan ge vägledning för 
advokaterna hur de ska utföra sina uppdrag. 
En högre straffavgift bidrar troligtvis, på ett 
skäligt sätt, till alla dessa syften utifrån da-
gens förhållanden.

Mot bakgrund av hur länge sedan det 
gjordes en översyn av straffavgiften är det 
en självklarhet att det sker nu. Det är också 
naturligt att Advokatsamfundet självt utre-
der frågan. Besluta ska emellertid lagstif-
taren göra. Att advokater får en möjlighet 
att överklaga straffavgiften (vilket inte går 
i dag) borde också vara självklart mot bak-
grund av den kraftiga beloppsmässiga höj-
ning som nu föreslås. Advokatsamfundet 

gjorde år 2010 en hemställan om rätten till överklagbar-
het av straffavgiften men fick då inget gehör från lag-
stiftaren. Den särskilda straffavgiftsnämnd som föreslås 
ska bestå av både advokater och externa ledamöter. För-
hoppningen är att det nu finns ett intresse från lagstifta-
ren att tillgodose det rättssäkerhetskrav, som rätten att 
överklaga ett beslut som går en emot, är. 

vill du ta del av hela arbetsgruppens förslag som innehål-
ler utförliga resonemang om de olika frågeställningarna 
finns det på hemsidan, www.advokatsamfundet.se/straff-
avgiftsrapport-2021.

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

En högre straffavgift
fyller flera syften 

MOT BAKGRUND 
AV HUR LÄNGE 

SEDAN DET 
GJORDES EN 
ÖVERSYN AV 

STRAFF AVGIFTEN 
ÄR DET EN 

SJÄLVKLARHET 
ATT DET 

SKER NU.



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

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

Praktisk barnrätt

PRAKTISK BARNRÄTT - FÖRDJUPNING
20 maj 2022

Fördjupande kurs om att företräda klienter i mål  
gällande barn i allmän domstol. Djupgående  
behandling och analys kommer att företas av de 
komplexa frågor och situationer som ombudet 
kan stöta på i mål gällande vårdnad, boende och 
umgänge. Här behandlas även det internationella 
regelverket. 

PRAKTISK BARNRÄTT 
15 december 2021

Om att företräda klienter i mål gällande barn i 
allmän domstol. Kursen ger en praktisk orientering 
av processen från början till slut, med genomgång 
av det komplexa regelverket kring vårdnad, boende 
och umgänge. Föreläsarna tar upp olika exempel 
från verkligheten på hur de situationer som man 
ställas inför som ombud kan hanteras. Här berörs 
även internationella moment som man kan stöta på 
i barnärenden.

SE HELA VÅRT KURSUTBUD PÅ WWW.FAKULTETSKURSER.SE

Välkommen!

Vid samtidig bokning av båda kurserna erhålles 10% rabatt. 

Föreläsare: Gunilla Olsson, advokat, Advokat Gunilla Olsson AB och 
Johan Sarvik, advokat, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB.

Nyheter utifrån den ändrade lagstiftning med anledning av prop 2020/21:150. Ett stärkt barnrättsperspektiv i 
vårdnadstvister. Även omständigheten att Barnkonventionens blivit svensk lag belyses.
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Riksrevisionen pekar i en rap-
port på stora brister i systemet 
för ersättning till offentliga för-
svarare, målsägandebiträden 
och andra rättsliga biträden. 
Advokatsamfundet välkomnar 
en granskning, men anser att 
de ökade advokatkostnaderna 
främst beror på fler mål i dom-
stolarna.

Enligt Riksrevisionen är dagens 
ersättningssystem utformat så 
att domstolarna har små möj-
ligheter att bedöma om de sum-
mor som betalas ut är rimliga. 
En viktig anledning till detta är 
att huvuddelen av de rättsliga bi-
trädenas arbete genomförs un-
der förundersökningen, då dom-
stolen inte har tillräcklig insyn i 
arbetet för att kunna bedöma om 
ersättningsanspråken är rimliga.

Att kostnadsräkningarna dess-
utom behandlas sist under rät-
tens överläggning vid en huvud-
förhandling, och att frågan ofta 
hanteras under tidspress, mins-
kar ytterligare möjligheten att 
bedöma om ersättningarna är 
rimliga, anser Riksrevisionen.  

Tingsrätterna har i dag inget 
budgetansvar för ersättningar till 
rättsliga biträden. Detta är enligt 

Riksrevisionen ett strukturellt 
problem, eftersom varken do-
marna eller domstolarna har någ-
ra ekonomiska incitament att öka 
kontrollen över ersättningarna.

riksrevisionen lämnar i sin rap-
port rekommendationer om åt-
gärder för att förbättra kontrol-
len, bland annat att det tas fram 
riktlinjer, att tingsrätterna får 
återkoppling om ersättningarna 
samt att det utreds om systemet 
för kostnadsräkningar kan digi-
taliseras. På sin webbplats skri-
ver myndigheten att gransk-
ningen sammantaget visar ”att 
kontrollen över dessa medel 
har omfattande och allvarliga 
brister. Riksrevisionen bedö-
mer att regeringen, som har det 
övergripande ansvaret, tidigare 
borde ha tagit initiativ till såväl 
uppföljning som förbättringar”. 

Bakgrunden till granskningen 
är att kostnaderna för försvara-
re och offentliga biträden ökat 
under senare år. Även Dom-
stolsverket arbetar sedan en tid 
tillbaka med att analysera kost-
naderna för rättsliga biträden.

advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulan-
der säger att hon välkomnar 
granskningen, men att de ökade 
kostnaderna samtidigt har na-
turliga förklaringar.

– De senaste årens stora sats-
ningar på polis och rättsväsen-
de innebär att fler lagförs, vilket 
också leder till fler uppdrag för 
försvarare och målsägandebiträ-
den. Advokaterna spelar en cen-
tral roll för att garantera rätts-
säkerheten, när samhället satsar 
mycket på att bekämpa brottslig-
heten, säger hon.

NYHETER

Riksrevisionen
kritiserar dålig kontroll

Advokatsamfundet: Nej till ändringar i miljöbalken
Advokatsamfundet avstyrker 
regeringens förslag om änd-
ringar i miljöbalken. Föränd-
ringarna skulle inte göra någon 
skillnad i praktiken, menar 
samfundet.

Sveriges advokatsamfund sä-
ger i ett remissvar nej till hu-
vuddelen av förslagen i Klimat-
rättsutredningens betänkande 
En klimatanpassad miljöbalk 
för samtiden och framtiden 
(SOU 2021:21).

Enligt Advokatsamfundet är 
de författningsändringar som 
utredningen föreslår främst 
symboliska. Advokatsamfundet 
bedömer att ändringarna inte 
skulle medföra några märkba-
ra skillnader i förhållande till 
de bestämmelser som gäller nu, 
och att det av konsekvensana-
lysen i utredningen framgår att 
effekten på växthusgasutsläppen 
är mycket osäker. 

Utredningen beaktar inte hel-
ler stora industriella satsningar 

som sker för att reducera indu-
strins klimatavtryck, vilket en-
ligt Advokatsamfundet är en 
brist.

Advokatsamfundet anser 
också att utredningens utgångs-
punkt – att EU:s utsläppshan-
delssystem inte fungerar för 
att reducera växthusgasutsläp-
pen i Sverige och att den flexi-
bilitet som handelssystemet ger 
utrymme för bör begränsas i så 
stor utsträckning som möjligt – 
är olämplig.

Kraftig höjning av 
straffavgift föreslås

Högsta straffavgift för 
advokater som brutit 
mot god advokatsed höjs 

till 250 000 kr och en möjlighet 
att överklaga avgiften införs. Det 
föreslår den arbetsgrupp som i 
januari tillsattes av Advokatsam-
fundets styrelse. Arbetsgruppens 
förslag inkluderar ändringar 
i såväl rättegångsbalken som 
Advokatsamfundets stadgar och 
vägledande regler om god ad-
vokatsed och innebär, vad gäller 
belopp, att spannet för straffav-
giften bör ha ett lägsta belopp om 
10 000 kr och ett högsta belopp 
om 250 000 kr.
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Kontaktintensiva klienter 
gav rätt till ersättning

Ett offentligt biträde i ett 
LVU-mål fick sin ersätt-
ning prutad i förvalt-

ningsrätten, som ansåg att delar 
av arbetet kunnat utföras av en 
sekreterare. Biträdet överklagade 
ersättningsfrågan till Kammar-
rätten i Göteborg. I överklagandet 
angav biträdet, som är biträdande 
jurist vid en advokatbyrå, att de 
båda vårdnadshavarna i målet 
var ”kontaktintensiva”, då de inte 
bodde tillsammans och inte för-
medlade information sinsemellan. 

Kammarrätten i Göteborg gick 
i sitt beslut på biträdets linje, och 
konstaterade att förhållandet att 
”vissa moment kan utföras av an-
nan person än det offentliga bi-
trädet” inte är något hinder för att 
bevilja ersättning, så länge mo-
menten har krävts för att utföra 
uppdraget. Kammarrätten anser 
också att klienterna varit kontakt-
intensiva och att det faktum att 
klienterna inte lever tillsammans 
också påverkat tidsåtgången. 

Kammarrätten i Göteborg, 
dom meddelad den 8 oktober 2021, 

mål nr 5090-21.

ERSÄTTNINGAR TILL BITRÄDEN I FOKUS

Riksrevisor Helena Lindberg.

Läs mer om förslaget att höja straff-
avgiften på s. 48.
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NYHETER

Stärk rättssäkerheten och
förutsebarheten i skatteprocessen
Skatteprocessen lider av 
betydande rättssäkerhetsbris-
ter, och behöver ändras. Det 
anser Advokatsamfundet, som 
föreslår en rad lagändringar för 
att stärka rättssäkerheten och 
förutsebarheten i skatteproces-
sen. 

I en omfattande hemställan om 
ändringar i flera författningar, 
som sänts till Finansdeparte-
mentet och Justitiedepartemen-
tet, pekar Advokatsamfundet på 
problemen med dagens skatte-
process. 

Bland annat behöver de reg-
ler som styr Skatteverkets hand-
läggning av skatteärenden refor-
meras. Reformbehovet omfattar 
också skatteprocessen i domstol 

och den enskildes ytterst be-
gränsade möjligheter att få er-
sättning för sina ombudskostna-
der vid en skattetvist.

enligt advokatsamfundet är det 
egentligen önskvärt med en ge-
nomgripande översyn av det 
skatteprocessuella regelverket. 
I avvaktan på en sådan översyn 
anser Advokatsamfundet att vis-
sa specifika brister som avser 
reglerna för förvaltningsdom-
stolarnas hantering av skatte-
tvister bör åtgärdas snarast.

De författningsändringar som 
Advokatsamfundet begär i syfte 
att åstadkomma en mer rättssä-
ker och förutsebar skatteprocess 
har sin bakgrund i uppgifter som 
har lämnats av advokater med 

lång erfarenhet från det skatte-
rättsliga området och i Advokat-
samfundets analys av de regler 
som gäller i dag och hur reglerna 
tillämpas i praktiken.

Advokatsamfundets skrivelse 
till departementen är utarbetad 
i nära samarbete med samfun-
dets arbetsgrupp för skatte-
frågor, som består av ett antal 
advokater med mycket lång er-
farenhet av skatterätt och skat-
teprocesser.

flera av de brister som Advokat-
samfundet har identifierat rör 
inte bara skatteprocessen, utan 
även förvaltningsprocessen i all-
mänhet. Men bristerna blir ofta 
särskilt tydliga just i skattemål, 
anser Advokatsamfundet.

Rätten till målsägandebiträde i överrätt utvärderas
Domstolsverket ska nu utvär-
dera den lagändring som gjort 
det svårare att få behålla ett 
målsägandebiträde i överrätt. 
Utvärderingen ska göras i sam-
råd med Åklagarmyndigheten 
och Advokatsamfundet.

Lagändringen 2018 innebar att 
ett målsägandebiträdes förord-
nande inte kvarstår automatiskt 
i överrätt. Frågan om behovet av 
målsägandebiträde i hovrätter-
na, särskilt i känsliga mål som 
sexualbrottmål, har sedan disku-
terats ivrigt. Nu har regeringen 
alltså gett Domstolsverket upp-
draget att göra en utvärdering av 
lagändringen. 

Domstolsverket ska under-
söka om lagändringen har upp-

nått sitt syfte och studera an-
dra eventuella konsekvenser av 
lagändringen. Under arbetet ska 
Domstolsverket samråda med 
Åklagarmyndigheten och Sveri-
ges advokatsamfund. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen se-
nast den 1 april 2022.

Bakgrunden till utvärderingen 
är att riksdagen har tillkännagett 
för regeringen att regeringen 
bör göra en sådan utvärdering. 

Justitieutskottets betänkande 
2020/21:JuU25 med tillkänna-
givande till regeringen om att 

en utvärdering bör göras.FO
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HD tydliggör när 
biträde ska förordnas

Att målsäganden har ett 
eget påföljdsyrkande 
väger tungt för behov av 

målsägandebiträde i hovrätten. 
Det framgår av ett beslut från 
Högsta domstolen (HD). Målet 
gäller en lärare som i tingsrät-
ten dömdes för misshandel av en 
elev. Eleven överklagade och yr-
kade straffskärpning i hovrätten. 

HD har nu avgjort att ett måls-
ägandebiträde ska förordnas 
även i hovrätten, eftersom det 
egna påföljdsyrkandet enligt dom-
stolen ska väga förhållandevis 
tungt vid bedömningen av om det 
finns behov av ett målsägandebi-
träde. Även om det inte innebär 
en automatisk rätt till ett biträde 
fann HD att målsägandebiträdet i 
just detta fall kunde väntas bidra 
till att påföljdsyrkandet kan be-
handlas på ett tillfredsställande 
sätt.

Högsta domstolens beslut 
den 22 september 2021 

i mål nr Ö 597-21

JO: Omhändertagen man 
skulle ha erbjudits advokat
Riksdagens ombudsmän, JO, kri-
tiserar i ett beslut Polismyndighe-

ten för att en man som 
omhändertagits enligt 
11 § polislagen inte 

erbjöds att ha sin advokat närva-
rande. Mannen hade en försva-
rare i det brottmål där han varit 
aktuell, och advokaten begärde 
att få närvara när mannen förhör-
des. Polisen fann dock inte att det 
var nödvändigt. 

JO konsta-
terar i sitt 
beslut att 
advokaten 
fanns på 
plats och var 
lämplig för 
uppdraget. 
Den omhän-
dertagne 
mannen bor-
de därför ha fått möjlighet att ha 
advokaten närvarande. Polismyn-
digheten får också kritik för att ett 
förhör enligt 16 § polislagen inte 
hölls innan man fattade beslut om 
förvar enligt utlänningslagen. 

JO-beslut den 29 september 2021, 
dnr 4794-2020

JO Per 
Lennerbrandt.

ADVOKATSAMFUNDET KRÄVER

l Bestämmelser om förberedande 
sammanträden och skriftliga sam-
manställningar under handlägg-
ningen av skattemål i förvaltnings-
domstol bör införas.
l Kraven på förvaltningsdomsto-
larna att i skattemål adressera och 

bemöta parternas argumentation 
samt redovisa hur bevisningen 
har värderats bör skärpas och 
förtydligas.
l En skyldighet bör införas för 
förvaltningsdomstolarna att 
dokumentera partsutsagor och 

partsförhör som lämnas vid munt-
lig förhandling i skattemål, genom 
ljudupptagning.
l Det bör förtydligas i vilka situa-
tioner myndighetsföreträdare får 
höras som vittnen i förvaltnings-
domstol.

ADVOKATSAMFUNDETS KRAV PÅ LAGÄNDRINGAR

Domstolsverket samråder med Åklagarmyndigheten och Sveriges advokat-
samfund i utvärderingen.
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Förtydliganden om
substitution behövs
Advokatsamfundet anser att 
det måste finnas möjlighet 
för offentliga försvarare och 
målsägandebiträden att sätta 
annan i sitt ställe under förun-
dersökningen och att det inte 
bör kräva rättens tillstånd.

I en hemställan till Justitiede-
partementet begär Advokatsam-
fundet att ett förtydligande med 
den innebörden införs i 21 kap. 
6 § tredje stycket rättegångs-
balken och i 4 § tredje stycket 
lagen (1988:609) om målsägan-
debiträde. Det är samma hem-
ställan som Advokatsamfundet 
gjorde redan 2015 i sitt yttran-
de över betänkandet Rättvisans 
pris (SOU 2014:86).

advokatsamfundet påtalar i skrivel-
sen till Justitiedepartementet att 
det förekommer vitt skilda upp-
fattningar bland rättens aktörer 
om de rättsliga förutsättningar-
na för att en offentlig försvarare 
eller ett måls ägandebiträde ska 
få sätta annan i sitt ställe under 

förundersökningen, liksom 
om vilken inverkan en sub-
stitution utan rättens till-
stånd ska ha för möjlig-
heten till ersättning.

När offentliga försvara-
re begär rättens tillstånd 
för att sätta annan i sitt 
ställe vid polisförhör in-
tar vissa domstolar håll-
ningen att det inte är rättens sak 

att 

att besluta om det, medan 
andra domstolar intar mot-

satt ståndpunkt.

advokatsamfundet kon-
staterar att detta inte är 
acceptabelt ur ett rätts-
säkerhetsperspektiv. 
Därför är det nödvän-
digt att frågan snarast 

klargörs genom lagstiftning.

Advokatsamfundet avstyrker kronvittnesförslag
Utredningsförslaget om att ge 
strafflindring till den som med-
verkar till utredning av andras 
brott strider mot likabehand-
lingsprincipen och riskerar att 
ge falska utpekanden, anser 
Advokatsamfundet i sitt remiss-
svar.

Advokatsamfundet har yttrat 
sig över utredningsförslaget En 
stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring (SOU 2021:35). Sam-
fundet pekar på flera problem 
med förslaget om strafflindring 
vid medverkan till utredning av 
andras brottslighet. Advokat-
samfundet hänvisar till tidigare 
synpunkter från advokat Bengt 

Ivarsson, som medverkade i ut-
redningen, och avstyrker försla-
get om att införa möjlighet till 
strafflindring vid medverkan till 
utredning av annans brott (s.k. 
kronvittne), genom att i brotts-
balken föra in en ny bestämmel-
se (29 kap. 5 a § BrB).

Enligt Advokatsamfundet ris-
kerar förslaget att leda till falska 
utpekanden, och det står dessut-
om i strid med likabehandlings-
principen. Samfundet pekar ock-
så på att det för brottsoffer kan 
vara stötande att en gärnings-
man får lägre straff för sin ut-
redningsmedverkan.  

För det fall förslaget ändå in-
förs anser Advokatsamfundet att 
information om möjligheten till 
strafflindring vid medverkan till 
utredning av annans brott bör 
ges först när den misstänkte fått 
en offentlig försvarare förordnad 
och denne är närvarande för att 
biträda och ge råd till den miss-
tänkte.

Rättssäkerhet krävs 
vid snabbförfarande

Advokatsamfundet har 
inget emot att okom-
plicerade förundersök-

ningar och brottmål handläggs 
snabbt och smidigt, så länge som 
rättssäkerheten upprätthålls för 
den som misstänks för brott. Det 
konstaterar Advokatsamfundet i 
sitt remissyttrande över betän-
kandet Snabbare lagföring – ett 
snabbförfarande i brottmål 
(SOU 2021:46). 

Samtidigt pekar samfundet på 
att vissa förslag från utredningen 
brister i rättssäkerhet. Bland 
annat kan det snabbare utred-
ningsförfarandet öka risken för 
felaktiga utsagor, kanske lämnade 
i affekt eller under svår stress.
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Vikarierande 
försvarare 

under luppen
Frågan om att som försvarare sätta annan i sitt 

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

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

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

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: SUBSTITUTION

FO
TO

: I
ST

O
C

K

Advokaten nr 5 2021.

Frågorna 
om sub- 
stitution 

behandlades 
in gående i 

Fokus 
i Advokaten 
nr 5 2021.

Bengt Ivarsson.

Kommitté utreder straff 
för förintelseförnekelse
En parlamen-
tarisk kom-
mitté ska på 
regeringens 
uppdrag ta ställ-
ning till om det 
bör införas ett 
särskilt straff-
ansvar för den 
som offentligt 
urskuldar, förnekar eller förringar 
folkmord, brott mot mänsklighe-
ten och krigsförbrytelser liksom 
andra brott enligt Internationella 
militärtribunalens stadga. Ord-
förande i kommittén blir Stefan 
Johansson, justitieråd i Högsta 
domstolen. Betänkandet ska läm-
nas senast den 20 april 2023.

IMY granskar 
kamerabevakning

Kungälvs kommun be-
driver kamerabevakning 
på platser dit allmänhe-

ten har tillträde, utan att ha sökt 
och fått tillstånd att sätta upp ka-
merorna, enligt en anmälan till In-
tegritetsskyddsmyndigheten, IMY. 
Enligt kamerabevakningslagen, 
som trädde i kraft den 1 augusti 
2018, krävs tillstånd från IMY för 
att få sätta upp bevakningska-
meror på platser dit allmänheten 
har tillträde. Kommunen ska nu 
svara på ett antal skriftliga frågor 
från IMY.

Stefan 
Johansson.



ADVOKATEN NR 8 • 2021 11

NYHETER

Syftet är att undersöka om 
dagens system för hantering av 
biträden är effektivt.

Ansvaret för förordnande av of-
fentliga biträden i migrations-
ärenden är delat mellan flera 
aktörer: Migrationsverket, mig-
rationsdomstolarna och Polis-
myndigheten. De olika aktörer-
na har, enligt Riksrevisionen, 
olika processer för att förordna, 
kontrollera och bedöma biträ-
dens lämplighet. Även när det 
gäller bedömning och kontroll 
av biträdenas ersättningsan-
språk kan det finnas skillnader. 

Riksrevisionen ser också flera 
indikationer på att det finns bris-
ter i myndigheternas kontroller.

granskningen ska svara på om 
 systemet för hantering av of-
fentliga biträden i migrations-
ärenden fungerar effektivt. Fo-
kus kommer bland annat att 
ligga på hur Migrationsverket, 
migrationsdomstolarna och Po-
lismyndigheten kontrollerar de 
offentliga biträdenas lämplig-
het samt om hanteringen av er-
sättningar till biträden är effek-
tiv. Även frågan om regeringen 
har möjliggjort en effektiv han-

tering av dessa frågor kommer 
att granskas.

Advokatsamfundet har in-
för granskningen lämnat en rad 
synpunkter till Riksrevisionen. 
Samfundet har bland annat lyft 
fram svårigheterna för biträden 
att få skälig ersättning för ned-
lagd tid och det orimliga i att er-
sättningsbeslut numera ofta fat-
tas av andra personer än de som 
beslutat i grundärendet.

resultatet av riksrevisionens gransk- 
ning kommer att presenteras i 
en rapport med planerad publi-
cering i maj 2022.

Offentliga biträden
i migrationsmål granskas
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Tingsrätt nu digital
Den 25 oktober 2021 
övergick Malmö tings-
rätt till digital målhan-

tering. Det nya arbetssättet har 
prövats i en pilotverksamhet med 
digital målhantering på en av 
tingsrättens avdelningar. Försö-
ket beskrivs som framgångsrikt, 
och arbetssättet har nu införts på 
hela domstolen. I och med över-
gången till ett digitalt arbetssätt 
uppmanar tingsrätten de aktörer 
som har kontakt med tingsrätten 
att använda digitala kontaktsätt, 
som e-post och de digitala tjäns-
ter som finns på tingsrättens 
webbplats.

App stred mot brottsdatalagen
Polisens användning av en app 
för ansiktsigenkänning stred 
mot brottsdatalagen, enligt 
förvaltningsrätten, som ger 
Integritetsskyddsmyndigheten 
rätt.

Under våren i år började Po-
lismyndigheten att använda en 
omstridd app för ansiktsigen-
känning. Syftet var att i stora 
bildmängder kunna hitta både 
misstänkta och brottsoffer, ex-
empelvis barn som utsätts för 

sexuella övergrepp. Integritets-
skyddsmyndigheten, IMY, ansåg 
dock att användningen av appen 
stred mot brottsdatalagen och 
påförde Polismyndigheten en 
sanktionsavgift.

Frågan har nu prövats av För-
valtningsrätten i Stockholm, 
som inte ändrade det överkla-
gade beslutet. Förvaltningsrät-
ten bedömer att Polismyndig-
heten har brustit i kravet på att 
vidta lämpliga tekniska och or-
ganisatoriska åtgärder för att sä-

kerställa och kunna visa att be-
handlingen av personuppgifter 
är författningsenlig och att den 
registrerades rättigheter skyd-
das. Inte heller har Polisen levt 
upp till kravet på att genomföra 
en konsekvensbedömning innan 
behandlingen påbörjades. Slut-
ligen har Polismyndigheten, en-
ligt förvaltningsrätten, inte visat 
att behandlingen av biometris-
ka uppgifter i applikationen varit 
absolut nödvändig för ändamå-
let med behandlingen.

Kammarrätten, Stockholm. Den största av Sveriges fyra kammarrätter och landets migrationsöverdomstol.

Brukarundersökning 
ska mäta förtroende

De allmänna domsto-
larna i Norrbottens 
och Västerbottens län 

inledde den 1 oktober 2021 en 
brukarundersökning för att mäta 
förtroendet för domstolarna. Un-
dersökningen genomförs i form 
av en digital enkät och omfattar 
frågor om bemötande, service 
och information, som till exempel 
om man kände sig trygg vid rät-
tegången, om domaren upplevdes 
som opartisk och om domstolens 
dom var tydlig.

Resultatet av undersökningen 
ska, enligt domstolarna, ge viktig 
kunskap om vilket förtroende 
parter och vittnen har för dom-
stolarna, kunskap som kan an-
vändas som underlag för domsto-
larnas kontinuerliga arbete med 
bemötandefrågor.

Nytt bolag ska 
räkna på tvister

 Vad kostar en tvist totalt 
och vad finns att vinna? Den frå-
gan vill företaget Eperoto svara 
på med hjälp av matematiska mo-
deller. Syftet är att ge företag en 
totalbild över kostnaderna för en 
tvist, inklusive alla alternativkost-
nader. Vd för bolaget är juristen 
Olof Heggemann, som under sin 
tid på domarbanan säger sig ha 
sett avskräckande exempel på 
vad tvister kan leda till. Eperotos 
mjukvara testas i samarbete med 
advokatbyrån Mannheimer 
Swartling, vid byråns så kallade 
legal tech-inkubator. 
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Kriminalvårdens beslut att 
förbjuda intagna att hantera 
andra pengar än sådana som 
betalats ut av myndigheten 
själv skapade otydlighet och 
osäkerhet och har fått negativa 
konsekvenser för de intagna. 
Det anser JO, som granskat 
agerandet.

Kriminalvårdens gene-
raldirektör beslutade i 
februari 2020 om en ny 
hantering av intagnas 
medel. Beslutet innebar 
att intagna i anstalter 
och häkten i princip inte 
längre får ta emot eller 
inneha andra pengar än 
sådana som betalas ut av 
Kriminalvården.

Beslutet ledde till klagomål 
från flera intagna. Även Advo-
katsamfundet reagerade. I en 
skrivelse till Kriminalvården 
påpekade samfundet att beslutet 
kunde ifrågasättas bland annat 

utifrån de intagnas rättighets-
perspektiv och att det dessut-
om riskerade att leda till en rad 
komplikationer för offentliga 
försvarare.

riksdagens ombudsmän, JO, har nu 
granskat beslutet. JO:s kritik 
går på samma linje som Advo-

katsamfundets. 
JO Katarina Påhlsson 

kritiserar att Kriminal-
vården inte införde den 
nya regleringen genom 
en ändring av föreskrif-
terna i myndighetens 
författningssamling, 
KVFS, utan i ett enskilt 
beslut meddelat av ge-
neraldirektören. JO an-

ser att detta skapade en otydlig-
het i normgivningen som enligt 
JO:s mening är mycket otill-
fredsställande ur ett rättssäker-
hetsperspektiv.

Kritik riktas också mot beslu-
tets utformning, som enligt JO 

skapade otydlighet och osäker-
het. Förbudet mot att sätta in 
eller ge pengar till intagna in-
fördes också trots att Kriminal-
vården inte hade löst frågan om 
hur ålderspensionärer och andra 
med externa ersättningar skulle 
kunna få sin ersättning överförd.

JO har också granskat konse-
kvenserna av Kriminalvårdens 
beslut. Det har, påpekar JO, lett 
till att många intagna har betyd-
ligt mindre pengar att röra sig 
med. Därmed har också ersätt-
ningen för sysselsättning på häk-
ten och anstalter blivit än mer 
betydelsefull. Mot den bakgrun-
den är bristen på sysselsättning 
i häkten och anstalter enligt JO 
mycket bekymmersam.

JO Katarina Påhlsson uttalar 
slutligen att hon förutsätter att 
Kriminalvården löpande övervä-
ger vilka åtgärder som bör vidtas 
för att lindra den effekt som för-
budet mot insättning av externa 
medel får för de intagna.

Hård kritik mot Kriminalvården
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Katarina 
Påhlsson.

Advokatsamfundet har riktat hård kritik mot Kriminalvårdens nya policy för intagnas pengar. Nu instämmer JO i 
kritiken.

NFC: Vilgot har kortat 
handläggningstiderna

Insatsen Vilgot vid Natio-
nellt forensiskt centrum, 
NFC, inleddes den 

15 februari i år, med syftet att 
korta handläggningstiderna för 
forensiska undersökningar i ären-
den som gäller grova brott med 
frihetsberövade, brott där brotts-
offret är särskilt utsatt och brott 
där unga är involverade.

Insatsen tycks ha gett resultat. 
NFC konstaterar nu att de genom-
snittliga handläggningstiderna 
för de ärenden som omfattas 
har halverats. NFC ser också en 
minskning av den totala ärende-
balansen.

Rekordår för 
affärsbyråerna

 Den goda tillväxten på 
den affärsjuridiska marknaden 
från 2020 ser ut att fortsätta. Det 
rapporterar tidningen Affärsvärl-
den, som förutspår nya rekord för 
den affärsjuridiska branschen.

De senaste siffrorna, som inklu-
derar även advokatbyråer med 
brutet räkenskapsår, visar att 
branschen som helhet växer med 
7,6 procent. 

Många av de större advokatby-
råerna rapporterar ännu högre 
siffror, i många fall är tillväxten 
tvåsiffrig. 

Byråerna uppger att tillväxten 
märks inom de allra flesta verk-
samhetsområden. 

Åklagarmyndigheten 
rekryterar intensivt

Åklagarmyndigheten 
satsar just nu hårt på 
rekrytering och har re-

dan vuxit rejält under året.
Planen är att ha 150 nya åkla-

gare på plats innan året är slut 
och en fortsatt rekrytering även 
kommande år.

Utöver åklagare anställs också 
stödpersonal, och myndigheten 
har nu omkring 1 700 medarbe-
tare, att jämföra med runt 1 500 
för ett år sedan. 

Rekryteringssatsningen har 
möjliggjorts av det extra tillskott 
på 90 miljoner kronor som reger-
ingen och samarbetspartierna 
gav Åklagarmyndigheten i våras.
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”Vi behöver en ny tolkning av sharia”
Advokat Azza Soliman i Egypten 
har utsatts för trakasserier i 
medierna och gripits av polisen. 
Trots det fortsätter hon sitt ar-
bete för mänskliga rättigheter 
och demokrati i hemlandet. 

– Kvinnor säger till mig 
att jag gav dem livet till-
baka. Det ger kraft, säger 
Azza Soliman.

Hon har kämpat för 
kvinnors rättigheter 
och demokrati i Egyp-
ten i årtionden. Redan i 
mitten av 1990-talet var 
hon med och grundade CEWLA, 
Center for Egyptian Women’s 
Legal Assistance. Organisatio-
nen ger bland annat rättshjälp 
och psykosocialt stöd till kvin-
nor som utsatts för våldtäkt och 
våld i hemmet.

Priset för engagemanget har 
varit högt: Azza Soliman har 
trakasserats, anklagats för spio-
neri, belagts med utreseförbud 
och fått sina och sin advokat-
byrås tillgångar frysta. I reger-
ingsvänliga medier framställs 
hon som kvinnan som hotar 

den muslimska rättsordningen 
och familjen.

Azza Soliman fortsätter ändå 
sitt arbete. 

– Jag har ju inte begått något 
brott. Jag använder bara mina 

konstitutionella rättig-
heter att kritisera regi-
men och att kräva de-
mokrati och rättigheter 
för kvinnor, säger hon i 
ett videosamtal med Ad-
vokaten.

de största problemen för 
egyptiska kvinnor i dag 

är, enligt Azza Soliman, att lagen 
diskriminerar kvinnor på en rad 
områden. Värst är det inom fa-
miljerätten, både för muslimer 
och för kristna,* förklarar Azza 
Soliman. 

– Problemen ligger inte i själ-
va sharia, utan i tolkningen av 
lagen. Samhället har ju föränd-
rats under 2 000 år, så vi behöver 
en ny tolkning av sharia för att 
uppnå rättvisa och jämlikhet. För 
det är vad både islam och kris-
tendom eftersträvar, säger hon.

Ett annat stort problem är 

våld mot kvinnor, i synnerhet i 
hemmet.  

Azza Solimans arbete har upp-
märksammats internationellt. 
Bland annat har Amnesty Inter-
national engagerat sig i hennes 
fall, och krävt att landet ska läg-
ga ner de rättsliga åtgärder som 
vidtagits mot henne. Tidigare i 
år fick Azza Soliman också Stif-
telsen Anna Dahlbäcks Minnes-
fonds stipendium på 50 000 kro-
nor. Eftersom Azza Soliman är 
belagd med reseförbud kunde 
hon inte ta emot det på plats. 

stipendiet är trots det viktigt för 
Azza Soliman. 

– Det berättar att jag inte är 
ensam. Jag möter hela tiden en 
mängd utmaningar och situatio-
nen är farlig. Sedan polisen an-
höll mig för fyra år sedan har 
jag varit rädd och inte känt mig 
trygg i mitt hem. Ett sådant här 
pris sänder signalen ”vi ser dig 
och vad du åstadkommit”, säger 
Azza Soliman. UÖ

* Egyptens familjerättsliga 
lagstiftning skiljer sig åt 

för olika religiösa grupper.

Miljonböter för 
trotsigt Polen

EU-domstolen dömde i 
oktober Polen att betala 
en miljon euro i böter 

om dagen, så länge landet inte 
avvecklar den tidigare utdömda 
disciplinnämnden i landets högsta 
domstol. Domen kom efter att 
Polens författningsdomstol slagit 
fast att EU-fördraget strider mot 
Polens grundlag och att Polen 
därmed inte behöver följa det, en 
dom som ledde till internationell 
kritik.

Afghanistan: 
advokater prisas

Rådet för de europe-
iska advokatsamfunden, 
CCBE, utdelar i år ett 

speciellt människorättspris till 
hotade och utsatta advokater i 
Afghanistan. Sedan talibanerna 
grep makten i Afghanistan är 
advokater en av de grupper som 
varit särskilt utsatt, särskilt de ad-
vokater som arbetat för mänskliga 
fri- och rättigheter. Det oberoende 
advokatsamfundet har lagts ner 
av talibanerna, och kvinnliga ad-
vokater får inte längre utöva sitt 
yrke. CCBE:s pris syftar till att öka 
medvetenheten om advokaternas 
svåra situation i Afghanistan. 

Hundar i rätten 
känslig fråga

Stödhundar i rättssalen 
väcker diskussioner 
inom det amerikanska 

rättsväsendet. Minst 15 delstater 
har på senare år godkänt lagar 
som tillåter särskilt utbildade hun-
dar att verka i domstolar. Hundar-
na ska ge känslomässigt stöd till 
känsliga vittnen och målsägande, 
framför allt barn. Forskningen 
har visat att djur kan hjälpa barn 
att komma över den rädsla och 
osäkerhet som ofta är förknippad 
med förhör och framträdanden i 
rätten. Vissa försvarsadvokater 
har dock protesterat mot hundar-
nas närvaro i rättssalen. Motstån-
darna anser dels att hundarna 
riskerar att störa, dels att de 
rubbar balansen i rättsprocessen 
genom att signalera att vittnet el-
ler målsäganden de facto utsatts 
för något traumatiskt. 

Källa: ABA JournalAzza Soliman.

ADVOKAT AZZA SOLIMAN I EGYPTEN

En egyptisk kvinna rensar spenat. Diskriminerande lagar och en patriarkal kultur bidrar båda till kvinnors svåra 
situation i Egypten, menar advokaten och kvinnorättskämpen Azza Soliman. 
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Ordningsam JO 
med patos avslutar 
oplanerad karriär

Nyfikenhet, en önskan att gräva djupare och bidra till klarhet 
i rättsutvecklingen samt ett grundläggande patos för den 
enskildes intressen gentemot det allmänna. Det har drivit 
Elisabeth Rynning i hela hennes juridiska karriär, som nu 

avslutats med pension efter fem år som chefs-JO.
TEXT OCH FOTO: ULF STORM
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Hösten sprakar i Kronobergsparken på 
Kungsholmen i Stockholm och solen 
glittrar fram mellan lövverken.

– Jag älskar hösten, säger Elisabeth Ryn-
ning. Färgerna och dofterna.

Under åren som justitieråd i Högsta för-
valtningsdomstolen skaffade hon en över-
nattningslägenhet nära parken. Pendlandet 
till villan utanför Uppsala blev för jobbigt 
och för tidskrävande.

När vi ses för en fotopromenad bland 
höstlöven har Elisabeth Rynning bara varit 
pensionär i ett par veckor och inte riktigt 
hunnit landa i den nya tillvaron. 

I vårt inledande samtal hamnar vi i tankar-
na i Italien, där hon så här års upplevt många 
förlängda somrar i familjens dåvarande hus i 
Piemonte. Huset är sålt men en av döttrarna 
bor i Milano och Elisabeth Rynnings kärlek 
till landet består.

LÄTTARE STEG
Uppe i hennes lägenhet blir det svensk-ita-

lienskt tema med espresso och kardemum-
mabulle vid matbordet i vardagsrummet. 
Den nyblivna pensionären känns öppen och 
avslappnad.

– Det har varit en fantastisk förmån med så 
meningsfulla och intressanta arbeten. Men 
det har också varit slitsamma år. Så jag kän-
ner att jag går med lite lättare steg nu.

Ett visst vemod finns också, berättar Eli-
sabeth Rynning. Och nyfikenheten och vet-
girigheten försvinner inte.

– En del projekt och ärenden där jag varit 
engagerad får jag nu inte följa till slut som 

chefsjustitieombudsman. Ett exempel är ut-
redningen om JO:s form och uppdrag.

Elisabeth Rynning berättar om Venedig-
kommissionen, Europeiska kommissionen 
för demokrati genom lag, som tagit fram 
principer till skydd för ombudsmannainsti-
tutioner.

– Sverige uppfyller inte alla krav. Till ex-
empel räcker det i dag att riksdagen förlo-
rat förtroende för en justitieombudsman för 
att denne ska kunna avsättas. Här behöver 
vi tydligare kriterier för att värna ombuds-
männens oberoende.

Reglering är ett återkommande ord i Eli-
sabeth Rynnings vokabulär. Viktiga normer 
i samhället måste vara så tydligt reglerade 
att tillämpningen blir förutsebar, menar hon.

PANDEMILAGEN
Ett område där Elisabeth Rynning som chefs-
JO synts och hörts i debatten handlar om reg-
leringen kring pandemin. I slutet av april i år 
ville regeringen förlänga den tillfälliga pan-

» 

Ålder: 66.
Personligt: Änka efter advokat Jan Rynning 
(1951–2017). Fyra barn och fyra barnbarn.
Bor: Villa i Uppsala, övernattningslägenhet i 
Stockholm.
Kör: Mini Cooper.
Fritid: Litteratur, trädgård, matlagning, kultur.
Favoritplats: Skog och sjö.
Favoritapp: Storytel.

PERSONLIGT: ELISABETH RYNNING

REPORTAGE

ALL OFFENTLIG 
MAKT UTGÅR 

IFRÅN FOLKET OCH 
UTTRYCKS I RIKSDAGEN. 
JO:S GRUNDLÄGGANDE 

UPPDRAG ÄR ATT SE 
TILL ATT MÄNNISKORS 

RÄTTIG HETER INTE 
KRÄNKS OCH ATT DE FÅR 

EN OPARTISK OCH 
SAKLIG BEHANDLING 

OCH BEMÖTANDE I SINA 
KONTAKTER MED 
MYNDIGHETERNA. 

elisabeth rynning

Elisabeth Rynning älskar hösten, men har ännu inte hunnit landa riktigt i tillvaron som pensionär.
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demilagen, covidlagen, i ytterligare fyra må-
nader från den sista september till den sista 
januari 2022. Förslaget fick stöd av myndig-
heter, domstolar och kommuner. JO menade 
dock att lagen innebar en långtgående över-
föring av makt från riksdag till regering och 
skulle möjliggöra ingripande begränsningar 
av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. 

– Min uppfattning var att det på befintligt 
underlag inte gick att bedöma rimligheten 
av den föreslagna förlängningen, säger Eli-
sabeth Rynning.

– All offentlig makt utgår ifrån folket och 
uttrycks i riksdagen. JO:s grundläggande 
uppdrag är att se till att människors rättig-
heter inte kränks och att de får en opartisk 
och saklig behandling och bemötande i sina 
kontakter med myndigheterna. Det kanske 
låter lite högtidligt men det är faktiskt så 
det ser ut.

Elisabeth Rynning säger sig ha full förstå-
else för att rättigheter kan behöva begränsas 
av smittskyddsskäl under en pandemi. Men 

hon är noga med att det måste finnas ett tyd-
ligt lagstöd för allt som sägs gälla.

– Totalt besöksförbud finns det till ex-
empel bara lagstöd för när det handlar om 
tvångsvårdade personer. Smittsäkra besök 
kan krävas men det finns inget stöd för totalt 
förbud att till exempel kunna besöka en svårt 
sjuk anhörig på ett sjukhus under en pande-

mi. JO gjorde en framställning om översyn 
av lagstiftningen på detta område.

FRÅGA UTAN SVAR
Elisabeth Rynning var under ett decennium 
professor i medicinsk rätt vid Uppsala uni-
versitet. Hon tror att intresset för detta om-
råde väcktes av en fråga som hon fick av sin 
danske far då hon studerade juridik under 
1970-talet.

– Han var läkare och frågade mig hur det 
kommer sig att vi i Sverige kan låsa in de-
menta personer utan lagstöd. Jag var ju ung 
student och hade inget svar. Frågan är fort-
farande inte besvarad. Jag berörde den i min 
juris doktorsavhandling 1994. Men reglering-
en på området är fortfarande inte fullständig 
och rättssäker. 

Den humanistiska värderingsgrunden, för-
mågan att se svaga och utsatta, anser Elisa-
beth Rynning att hon fått med sig från barn-
domshemmet. Och det perspektivet har hon 
även haft som chefs-JO. Förutom alla anmäl- » 

l Chefsjustitieombudsman, 2016–2021.
l  Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, 

2012–2016.
l  Professor i medicinsk rätt vid Uppsala uni-

versitet, 2003–2012.
l  Visiting professor vid University of Minne-

sota Law School, HT 1999.
l Docent i offentlig rätt, 1996.
l Juris doktor i offentlig rätt, 1994.
l  Notariemeritering, kammarrättsfiskal, 

föredragande hos JO samt länsrättsfiskal 
1980–1988.

l  Juris kandidatexamen vid Uppsala universi-
tet, 1980. 

CURRICULUM VITAE

REPORTAGE

Elisabeth Rynning älskar hösten, men har ännu inte hunnit landa riktigt i tillvaron som pensionär.
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» ningar, 10 000 det senaste året, från män - 
ni skor som känner sig förfördelade och 
orättvist behandlade av olika myndigheter, 
gör JO också inspektioner och tar egna ini-
tiativ. Ombedd att ge ett exempel nämner 
Elisabeth Rynning ett fall där en intagen på 
en anstalt varit fastspänd i bälte i 15 timmar.

– Han hade inte fått gå på toaletten och 
i stället fått ligga och kissa på sig. Vi upp-
täckte detta när vi gick igenom anstaltens 
dokumentation, som för övrigt var ytterst 
knapphändig.

Bältesläggning finns ganska noga reglerat 
när det gäller psykiatrin. Men för kriminal-
vården finns bara mer allmänna regler om 
användande av fängsel, poängterar Elisabeth 
Rynning.

– Vi riktade kritik mot anstalten och kräv-
de samtidigt en översyn av lagstiftningen på 
området.

Även när det gäller isolering av intagna på 
svenska häkten har JO riktat skarp kritik un-
der Elisabeth Rynnings tid på chefsposten.

– Det förekommer till och med att intagna 
som inte har beslut om restriktioner ändå 
isoleras i häktena.

INTE I MÅL
Att vara chefs-JO innebär att vara adminis-
trativ chef. Justitieombudsmännen är sedan 
mitten av 1980-talet fyra till antalet och alla 
har ansvar för sina egna områden. Som ny 
chefs-JO för fem år sedan sa Elisabeth Ryn-
ning att hon skulle verka för att göra JO syn-
ligare.

– Jag har jobbat för det men ännu är vi inte 
i mål. En SOM-undersökning häromåret vi-
sade att hälften av de svarande uppgav att 
de inte visste vart de skulle vända sig om de 
kände sig felbehandlade av en myndighet. 
Och lika många svarade att de inte hade nå-
gon bestämd uppfattning om vad JO är och 
gör.

Trots att Elisabeth Rynning i allt hon ut-
strålar och uttrycker tycks vara en människa 
som gärna vill ha ordning och reda, har hon 
aldrig haft en genomtänkt karriärplanering.

– När jag läste juridik hade jag nog en tan-
ke om att bli advokat. Men sedan har jag helt 
enkelt bara dragits till det som känts roligt 
och meningsfullt.

Det krävdes en helgs fundering för att hon 

skulle lämna Högsta förvaltningsdomstolen, 
där hon var justitieråd, och i stället dras till 
JO.

RÖD TRÅD
Elisabeth Rynning kan, trots bristande kar-
riärplanering, nu ändå se att hon följt en röd 
tråd. Såväl som professor i medicinsk rätt 
som i rollerna justitieråd och chefs-JO har 
hon drivits av passionen att värna den en-
skildes intressen, få gräva djupare och bidra 
till rättsutvecklingen.

– Principerna i grundlagen är bra men de 
måste komma till tydligt uttryck i de vanliga 
lagarna och i tillämpningen så 
att det blir rättssäkert för med-
borgarna.

Utvecklingen går snabbt i dag 
på många områden i samhället, 
inte minst när det gäller digita-
liseringen. Det är inte alltid lag-
stiftare och myndigheter hänger 
med, menar Elisabeth Rynning, 
som ser JO:s roll som både väg-
ledare och uttolkare av lagar 
och regler.

Espresson är urdrucken och 
bullarna uppätna. Vi avslutar 
med några frågor på den soliga 
balkongen med utsikt över par-
ken, där träden fäller löv och re-
ser sig i hushöjd.

Händelse i livet som påverkat dig 
mest?

– Avgrunden öppnade sig 2017 när jag för-
lorade min man advokat Jan Rynning hastigt 
och oväntat efter ett långt och lyckligt äk-
tenskap. Det hände i början av min tid som 
chefs-JO. Jag var borta från arbetet en kor-

tare tid, skaffade en coach som stöd, men se-
dan blev det som att jobbet och meningsfulla 
uppgifter blev ett andrum. Jag hade så klart 
också starkt stöd från mina barn och mina 
vänner. Sorgen försvinner inte, men jag har 
lärt mig att leva med den.

Du har haft flera avancerade ämbeten. Vad ser 
du som din största styrka?

– Jag lär mig snabbt nya saker.

Någon svaghet?
– Jag har ibland svårt att släppa ifrån mig 

något och inse att det är tillräckligt bra. I 
HFD satt vi justitieråd och väg-
de ord på guldvåg och flyttade 
kommatecken. Just för att allt 
skulle bli så tydligt som möjligt 
och inte kunna missförstås. Men 
jag förstår ju att jag inte kan hål-
la på så i alla sammanhang och 
tränar ständigt på det. 

Om du inte hade blivit jurist?
– Någon sorts forskare hade 

jag säkert blivit. Jag vill finna 
nya svar och bättre lösningar.

Vad ska du göra nu, som pensio-
när?

– Jag vill landa nu i min nya 
tillvaro. Fundera. Läsa. Så små-
ningom kommer jag säkert att 
ta mig an några uppdrag. Jag har 

försummat min trädgård i Uppsala, så där 
finns att göra. Och så blir det mer tid för barn 
och barnbarn och att resa till Italien. Jag ser 
fram emot att det ljusnar nu när det gäller 
pandemin, att jag kan gå på teater, konserter 
och glädjas igen tillsammans med vänner. ¶

PRINCIPERNA 
I GRUNDLAGEN 
ÄR BRA MEN DE 
MÅSTE KOMMA 

TILL TYDLIGT UT
TRYCK I DE VAN
LIGA LAGARNA 
OCH I TILLÄMP
NINGEN SÅ ATT 

DET BLIR RÄTTS
SÄKERT FÖR 

MEDBORGARNA. 
elisabeth rynningDe fyra justitieombudsmännen väljs av riks-

dagen var för sig för en period av fyra år, och 
de kan väljas om. Varje ombudsman svarar för 
tillsynen inom sitt ansvarsområde. Han eller 
hon är helt självständig i sitt arbete och i sina 
beslut.

Chefs-JO är administrativ chef och bestäm-
mer inriktningen i stort av verksamheten. Ny 
chefs-JO efter Elisabeth Rynning som gick i 
pension sista september är Erik Nymansson.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Elisabeth Rynning gillar ordning och reda, men någon karriärplan har hon aldrig haft. 
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Vilket värde har     ett erkännande? 
just nu handlar den kriminalpolitiska debatten främst om be-
hovet av skärpta straff och ökade möjligheter att använ-
da straffprocessuella tvångsmedel. Bakgrunden är den 
allvarliga situationen med gängrelaterade skjutningar 
och sprängningar vilka ofta äger rum på offentlig plats. 
Svårigheterna att komma till rätta med denna typ av 
brottslighet ställer samhället inför särskilda utmaningar. 

Debatten är dock ganska ensidigt fokuserad på att 
åstadkomma fällande domar med tillräckligt långa fäng-
elsestraff. Mer sällan talas om vad fängelsestraffen ska 
leda till på sikt. Som skäl för skärpta straff lyfts i första 
hand fram att den dömde ska hindras från att begå nya 
brott. Men verkställigheten har i princip alltid en slut-
punkt. Den dömde ska någon gång inordnas i samhället 
igen. Även om inte gärningen kan förlåtas måste någon 
form av försoning uppnås. Spelar det då någon roll om 
den dömde har erkänt eller förnekat brottet?   

Ett erkännande är varken nödvändigt eller tillräck-
ligt för att ett åtal ska vara styrkt. Det är åklagarens sak 
att bevisa sitt gärningspåstående. Den tilltalade har rätt 
att förhålla sig passiv. Så måste det naturligtvis vara i en 
rättsstat. Erkännandet utgör en del av bevisningen som 
ska klarlägga vad som faktiskt har hänt. Det har inte nå-
gon egentligt processuell betydelse. Bevisningen ska 
prövas med samma omsorg i vilket fall.  

Samma sak kan sägas gälla för straffmätningen. Den 
grundläggande principen är att straffet ska stå i propor-
tion till brottets allvar. Rätten har att värdera den fara, 
skada och kränkning som brottet medfört och utifrån det 
döma ut det straff som den tilltalade gjort sig förtjänt av. 
Straffmätningen sker i ett nästan uteslutande bakåtblick-
ande perspektiv.    

för några år sedan infördes en möjlighet att sätta ned straf-
fet för den som under förundersökningen har lämnat 
upplysningar om sin egen brottslighet. Nyligen har fö-
reslagits att detsamma ska gälla för den som lämnar 
upplysningar om andras brottslighet inom ramen för ett 
så kallat kronvittnessystem. Det krävs inte i någotdera 

fallet att den tilltalade har erkänt sin egen brottslighet. 
Straffnedsättningen motiveras av effektivitetsskäl. Upp-
lysningarna ska underlätta utredningen av brottslighe-
ten. Ett erkännande i sig saknar betydelse för straffmät-
ningen. Att den tilltalade erkänt nämns överhuvudtaget 
inte bland billighetsskälen i 29 kap. brottsbalken.  

Utredning och lagföring av brott sker med gärnings-
personen i centrum. Samtidigt tillmäts dennes egen in-
ställning till brottet ganska liten betydelse. Man skulle 
kunna uttrycka det så att en gärningsperson behandlas 
mer som ett objekt än ett subjekt i den svenska brott-
målsprocessen.

Därför är det kanske inte så förvånande att många 
misstänkta väljer att förneka eller inte kommentera de 
sakförhållanden som läggs fram under förundersökning-
en eller i domstolen. Att stå för sina handlingar är inte 
något som belönas i rättsprocessen. För den som betrak-
tar rättegången i brottmål som en match mellan åklaga-
ren och försvaret kan ju ett erkännande dessutom fram-
stå som ett praktfullt självmål. 

att konsekvent neka till allt som åklagaren påstår är dock 
inte alltid ett framgångskoncept i en rättegång. Det kan 
exempelvis vara svårt att vinna gehör för en invändning 

GÄSTKRÖNIKA

ANDERS PERKLEV
Anders Perklev, hovrättspresi-
dent i Svea hovrätt, skriver om 
olika aspekter av erkännandets 
betydelse. Perklev anser att ett 
erkännande öppnar för dialog – 
om påföljden, om skadestånd och 
om annat som har betydelse för 
framtiden. Ett erkännande kan ut-
göra ett första steg på vägen till 
försoning.
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om nöd eller nödvärn om man inte vill tillstå att man 
ens varit på platsen. Vidare kan en misstänkt som på 
goda grunder förnekar en viss gärning riskera att inte bli 
tagen på allvar om han eller hon samtidigt förnekar en 
rad andra gärningar som det finns överväldigande bevis-
ning om. Dessutom kan det bli svårare att argumentera 
för en adekvat påföljd om allt fokus i processen hamnar 
på skuldfrågan. Påföljdsvalet utgår ofta från koppling-
en mellan brottet och den tilltalades personliga förhål-
landen, och en sådan koppling är ju inte så lätt att lyfta 
fram av den som förnekar brott.     

den som saknar kunskap om straffsystemet kanske erkänner 
sitt brott utan omsvep i förhoppningen att det ska leda 
till en lindrigare reaktion. Så fungerar det i allmänhet i 
sociala sammanhang och i arbetslivet. Den som direkt 
säger ”Jag har gjort fel” blir som regel väsentligt mildare 
bedömd än någon som nekar eller skyller ifrån sig. Men 
den som prövar motsvarande strategi i en rättegång kan 
nog bli besviken när han eller hon så småningom läser 
sin dom. Där behandlas ansvar och påföljd under skilda 
rubriker. Och erkännandet nämns endast under den för-
sta.

Ingen ska tvingas eller lockas till att erkänna ett brott 
som han eller hon inte har begått. Därför finns det inte 
och ska inte heller finnas någon juridisk skyldighet att 
erkänna brott. Att erkänna är en moralisk handling som 
visar att man är beredd att stå för de fel man gjort och ta 
konsekvenserna av dem. Det är också ett anständigt sätt 
att förhålla sig till brottsoffret och andra som lidit men 
av gärningen. Ett erkännande bidrar till att klargöra vad 
som har hänt och vem som är ansvarig. Det kan under-
lätta för brottsoffret att gå vidare och lägga kränkningen 
bakom sig, i synnerhet om det handlar om vålds- eller 
sexualbrott. 

om vi vill att straffsystemet ska fylla en normbildande 
funktion finns anledning att fundera över vilka normer 
vi vill förmedla. Och om man vill att den som begår 

brott ska hållas ansvarig, måste vi då inte behandla den-
ne som ett subjekt som kan ta ansvar? 

I svenska domstolar ställs med all rätt höga krav på 
bevisningen för en fällande dom. Stora resurser läggs 
ned på att utreda och klarlägga ansvarsförhållandena vid 
bland annat brott i kriminella nätverk. Den tystnadskul-
tur som ofta råder i sådana miljöer underlättar knap-
past åklagarens uppgift. Frågan inställer sig om det vore 
obilligt att den som på ett tidigt stadium av en utredning 
erkänner sitt brott döms till lindrigare straff än den som 
förnekar och slutligen blir överbevisad om vad han eller 
hon gjort sig skyldig till.  

det finns en majoritet i riksdagen för att se över billighets-
skälen i 29 kap. 5 § brottsbalken, men då i syfte att flera 
av dessa ska avskaffas. Straff ska i större utsträckning 
mätas ut efter straffvärde. Färre rabatter ska förekomma. 
Mot bakgrund av den allvarliga situation som råder med 
bland annat skjutningar och sprängningar är det lätt att 
bejaka behovet av tydliga reaktioner från samhällets 
sida. Men samtidigt måste vi komma ihåg: Hur strängt 
straff som än döms ut kan detta aldrig göra det gjorda 
ogjort. Det är endast framtiden som vi kan påverka. 

ett erkännande öppnar för dialog – om påföljden, om ska-
destånd och om annat som har betydelse för framtiden. 
Även om gängbrottsligheten en dag upphör kommer de 
personer som svarat för den finnas kvar i samhället. Ett 
erkännande kan utgöra ett första steg på vägen till förso-
ning. Värdet av ett erkännande måste ses i belysning av 
bland andra dessa förhållanden. Utifrån hur vårt nuva-
rande straffsystem ser ut kan ifrågasättas om vi fullt ut 
tar tillvara vad ett erkännande kan bidra med både inom 
ramen för rättegången och på längre sikt.

Anders Perklev
Hovrättspresident i Svea hovrätt

Vilket värde har     ett erkännande? 

GÄSTKRÖNIKA
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Sakkunskap 
klargör 

– och skapar 
förvirring

FOKUS: EXPERTERNA OCH RÄTTEN

I en allt mer komplicerad värld blir expertis 
hårdvaluta för advokater som ska nå fram till 

domare och skiljedomare. De sakkunniga 
kan tillföra viktiga kunskaper och klargöra 

skeenden och sammanhang för domare som är 
generalister och omöjligen kan veta allt.

Men de sakkunniga kan även skapa förvirring 
och göra rättens eller skiljenämndens 

arbete mer komplicerat.
TEXT: ULRIKA ÖSTER OCH TOM KNUTSON
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brottmål har sakkunnigbevisning och expertutlåtan-
den fått en hel del uppmärksamhet på senare år. I 
det så kallade barnläkarmålet 2011 fick Rättsmedici-
nalverket hård kritik av medicinska experter för sin 
tolkning av ett analyssvar, och den åtalade barnläka-
ren friades av tingsrätten. 

Även för den felaktigt dömde Thomas Quick, nu-
mera Sture Bergwall, spelade experter en viktig roll. 
Här bidrog två psykologer, enligt den efterföljande 

granskningen, starkt till att Bergwalls falska er-
kännanden inte ifrågasattes tillräckligt. 

Fria eller fälla – experternas uppfattningar 
tycks helt klart kunna påverka utfallet i brott-

målsrättegångar. Men experter och sakkunniga 
fyller viktiga funktioner även i andra 
typer av mål. I vårdnadstvister, arvs-
frågor, tvister om fel i fastigheter eller 
i näringslivets miljardtvister: Många 
gånger finns sakkunniga med och be-
svarar tekniska, psykologiska, medi-
cinska frågeställningar, eller beräknar 
värdet av fastigheter eller företag. 

Samhället har sina experter i form 
av NFC (Nationellt forensiskt cent-
rum), socialtjänst och rättsmedicinal-
verk. Men även advokaterna behöver 
många gånger anlita sakkunniga för 
att bevisa sin sak eller för att ifråga-
sätta motpartens bevisning. 

OMBUD MÅSTE IFRÅGASÄTTA
Advokat Anna Hellron Wikström ar-
betar i stor utsträckning med famil-
jerätt. Där förekommer det emellanåt 
sakkunniga, ofta psykologer, barnpsy-
kologer eller socionomer, med upp-
giften att förklara barns behov eller 
ett psykologiskt fenomen. Det händer 
också att en expert kallas in för att 
peka på metodologiska brister eller felaktiga slutsat-
ser i en utredning från socialtjänsten. 

Sakkunniga kan, rätt använda, fylla en viktig funk-
tion i rättsprocessen, anser Anna Hellron Wikström. 

– Rätten som dömer i alla typer av mål kan ju omöj-
ligen hinna fördjupa sig i alla frågor på samma vis som 
vi advokater, som är specialiserade på en viss typ av 
mål, säger hon.

Anna Hellron Wikström tar själv ganska sällan in 
experter. Men visst händer det.  

– Om det är något väldigt viktigt och komplext som 
jag vill belysa, och som den övriga bevisningen inte 
täcker, då gör jag det i vissa sammanhang. Men då ska 
det vara en person som är extremt kunnig inom om-
rådet, säger hon. 

I familjemålen är det rätt ovanligt att båda sidor i till 
exempel en vårdnadstvist tar in egna sakkunniga. I stäl-
let faller det på ombuden att ifrågasätta den sakkun-

nigas utlåtande och vittnesmål under 
motförhör. 

– Jag får ju sakkunnigutlåtandena 
innan, så skulle någon påstå att jor-
den är platt, då måste jag som om-
bud se till att jag kan motbevisa det, 
konstaterar Anna Hellron Wikström. 

Ett problem är dock att sakkunniga 
ibland, i sina vittnesmål, ger sig in på 
nya resonemang som motparten inte 
kunnat förutse, och som därmed är 
svåra att motbevisa. Ett annat är att 
långt ifrån alla sakkunniga som kall-
las in verkligen är experter. 

– Jag kan tycka att det är lite proble-
matiskt att det inte finns några krav 
gällande kvalifikationerna på de sak-
kunniga. Man kan vända sig till i stort 
sett vem som helst som kommer in 
och ska höras som sakkunnig, som 
berättar om de böcker hen har läst 
på området. Den typen av partssak-
kunnig åberopar inte jag, säger Anna 
Hellron Wikström.

Sakkunniga i familjerättsmål utta-
lar sig som regel tämligen allmänt. Till skillnad från 
experter som hörs som vittnen har de inte själva träffat 
eller undersökt de barn som tvisterna gäller, utan de 
har ofta till uppgift att ge en allmän bild av exempelvis 
barns utveckling. Att sedan knyta det allmänna reso-
nemanget till ett aktuellt barn, det blir ombudets roll. 

– Om man skulle ställa frågan ”kan du säga att det här 
barnet blivit påverkat på detta sätt” så vill de sakkun-
niga oftast inte uttala sig om det, utan säger att ”jag kan 
inte göra den bedömningen”. Då ligger det mycket på 
oss ombud att länka ihop det där, så att det blir tydligt 
för rätten att detta är en sådan situation som experten 
beskriver, fastslår Anna Hellron Wikström.

TEKNISKA EXPERTER GÖR INTRYCK
Advokat Fredric Renström arbetar med svensk och in-
ternationell familjerätt. I hans ärenden, som ofta hand-
lar om arv eller gåvor, och komplicerade bodelningar 
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”Jag kan tycka att det 
är lite problematiskt 

att det inte finns 
några krav gällande 
kvalifikationerna på 
de sakkunniga. Man 

kan vända sig till i stort 
sett vem som helst som 

kommer in och ska 
höras som sakkunnig, 

som berättar om de 
böcker hen har 

läst på området.” 
anna hellron wikström

Sakkunnigas roll är att tillföra rätten särskild sakkunskap, som skiljer sig från all-
männa erfarenhetssatser. 

De rättsliga reglerna om sakkunniga i de allmänna domstolarna finns i rättegångs-
balkens 40 kap. Enligt 2 § får rätten ”inhämta yttrande av myndighet eller tjänsteman 
eller annan, som är satt att tillhandagå med yttrande i ämnet, eller ock uppdraga 
åt en eller flera för redbarhet och för skicklighet i ämnet kända personer att avgiva 
yttrande”.

Rättens sakkunniga ska, enligt 2 §, vara opartiska. Förhör med en av rätten förord-
nad sakkunnig hålls under en särskild ed för sakkunniga. 

Reglerna om parters rätt att anlita sakkunniga finns i RB 40 kap. 19 §. Partssakkun-
niga ska lämna ett skriftligt yttrande, men kan också höras i rätten. 

Inom förvaltningsrätten regleras sakkunnigas roll i förvaltningsprocesslagen 24 
och 25 §§.

SAKKUNNIGA

Anna Hellron 
Wikström.
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eller boutredningar, kan tekniska experter ibland spela 
en viktig roll. Uppgiften kan vara att avgöra om ett testa-
mente är äkta eller inte. Fredric Renström har goda er-
farenheter av att anlita NFC för sådana undersökningar. 

Värderingsmän är en annan typ av sakkunniga 
som dyker upp i den ekonomiska familjerätten. Men 
dessutom behöver Fredric Renström anlita utländ-
ska sakkunniga, ofta advokatkollegor, för att visa och 
förklara innehållet i andra länders rätt. I de inter- 
nationella målen är det nämligen ofta upp till parter-
na att visa innehållet i den utländska rätt som ska till-
lämpas.

Utöver sådan sakkunnigbevisning tar Fredric Ren-
ström ibland också utlåtanden från rättssakkunniga, 
som regel akademiker. Här är det en ganska liten krets 
av sakkunniga som återkommer i målen, konstaterar 
Fredric Renström, som menar att tekniskt sakkunni-
ga oftast spelar större synlig roll än sådana rättsut-
låtanden. 

– Domstolen tar mer synligt intryck av dem än av 
juridiskt sakkunniga. De juridiskt sakkunniga ger mer 

styrka till den juridiska argumentationen och detta kan 
ofta ses i domskälen, säger han. 

I den internationella familjerätten är det än mer van-
ligt att båda sidor tar in sakkunnigbevisning. 

– Om jag tar in ett intyg kan man vara ganska säker 
på att också motparten gör det, säger Fredric Renström, 
som tror att domstolarna klarar av att väga olika intyg 
mot varandra och värdera dem. 

– Experterna ger vägledning åt rätten i snåriga och 
tekniskt svåra frågor. De kan ge en klarare bild till dom-
stolen, om vad som är rätt eller fel och hur dessa exper-
ter kommit fram till sina slutsatser, grundat på redovi-
sade förarbeten, doktrin och praxis. Förhoppningsvis 
kan det ge säkrare domar och att domstolen får under-
lag för sin bedömning. Det ser jag ingen nackdel med, 
säger Fredric Renström.

KRÄVER MOD ATT LÅTA BLI
Advokat Olle Flygt arbetar med kommersiell tvistlös-
ning, både i domstol och i skiljeförfaranden. Han ser 
ofta sakkunnigutlåtanden i de tvister han arbetar med. 
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Under åren 1994–2001 fälldes Thomas 
Quick, senare Sture Bergwall, för åtta 
mord begångna runt om i Sverige. 
Bergwall själv hade erkänt betydligt 
fler mord, erkännanden som växte 
fram under terapi när han vårdades på 
Säters sjukhus. Terapin bedrevs under 
starkt inflytande av tankar om att  barn-
domstrauman orsakar psykiska pro-
blem i vuxenlivet och att djupt liggande, 
bortträngda minnen kunde tas fram i 
psykoterapi.

En viktig person i den process som 
ledde till att Sture Bergwall fälldes för 
morden var den psykolog som agerade 
rådgivare åt polis och åklagare under 
förundersökningen. Psykologen hjälpte 
bland annat till att organisera så kallade 
vallningar på brottsplatserna. Syftet var 
att återskapa situationerna vid brotten 
för att hjälpa Bergwall att minnas vad 
som hänt. Psykologen ska också ha lärt 
ut en sanningssökande förhörsteknik 
utifrån samma tankegång: att få Sture 
Bergwall att minnas. 

Utöver rådgivarrollen hade psykolo-
gen också i forskningssyfte flera egna 
samtal med Sture Bergwall. Psykologen 
har senare uppgett att han aldrig själv 
trott på teorin om bortträngda minnen. 

Trots sin roll i förundersökningen och 
forskarrollen förordnades psykologen 
senare som domstolssakkunnig, enligt 
Bergwallkommissionen helt i strid med 
rättegångsbalkens regler om att dom-
stolssakkunniga ska vara oberoende 
och opartiska. 

Sture Bergwall friades senare för 
samtliga mord. Fallet har blivit ett av de 
mest omdiskuterade i svensk rättshisto-
ria och ledde till att regeringen tillsatte 
en kommission för att bringa klarhet i 
historien. 

I sina slutsatser pekar Bergwallkom-
missionen på att det i Sverige saknas 
ett system för att kvalitetssäkra sak-
kunnigutlåtanden. Kommissionen anser 
att ett sådant system bör utredas.

BERGWALL-MÅLET: PSYKOLOGER I CENTRUM AV PROCESSEN

Thomas Quick, som idag heter Sture Bergwall, fälldes för åtta mord. Psykologer spelade en viktig roll 
både i förundersökningen och i rättegången. I dag är Bergwall frikänd från samtliga mord. 
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Utlåtandena kan röra olika frågor – allt som ombu-
den och domarna själva har svårt att klara av, som Olle 
Flygt uttrycker det. Vanligast är värderingar och ska-
deståndsberäkningar. 

Experterna har han med tiden lärt känna, och han 
vet vilka som är bra att arbeta med. 

– Jag gillar att jobba med dem som har en hög grad 
av integritet. Personer som skiljenämnder och domsto-
lar lärt sig att de kan lita på, för de går inte att köpa, 
säger Olle Flygt. 

I de affärsjuridiska tvisterna får ett 
sakkunnigutlåtande sällan stå oemot-
sagt. Det är snarare regel än undantag 
att om en part tar in en expert, så gör 
motparten detsamma.

– Som ombud ser du att den bevis-
ning som kommit in inte är självklar, 
att den går att ifrågasätta. Då tar du 
in en egen expert som gör just det, 
ifrågasätter. Så står de i bjärt kontrast 
mot varandra och det blir fruktans-
värt svårt för domstolen, konstaterar 
Olle Flygt. 

Han vill problematisera experter-
nas och de rättssakkunnigas roll i pro-
cessen. Det är ju inte alls självklart att 
underlaget för domstolen eller skilje-
nämnden blir bättre ju fler experter 
som yttrar sig. 

Samtidigt är det för honom svårt att avstå från att ta 
in sakkunniga när motparten gjort det. 

– Som ombud kan du känna att det den andra parten 
har gett in är för dåligt. Men hur ska du få domstolen att 
tro på dig? Finns det något annat sätt än att ta in en egen 
sakkunnig? Har du modet att inte ta in någon sakkunnig, 
utan i stället satsa på att ta udden av sakkunnigutlåtan-
det genom ditt motförhör? frågar Olle Flygt retoriskt, 
och tillägger att det krävs rätt mycket egen kunskap och 
mycket eget mod för att avstå i den situationen. 

YTTRANDEN SES SOM PARTSINLAGOR
Ett annat område där det lätt blir många sakkunnigin-

tyg i processerna är migrationsrätten. Och antalet har 
faktiskt ökat under åren, enligt advokat Tomas Fridh, 
som är verksam inom både migrationsrätt och brottmål. 

– När jag började för femton år sedan förekom det 
absolut tortyrskadeutredningar, men det var ovanligt 
att man tog in bevisning utifrån, från annan sakkun-
nig. Nu har det blivit allt vanligare med läkarintyg, och 
gärna någon landexpert, eller en teologisk expert för 
att föra bevisning, säger han. 

Som biträde i migrationsmål har Tomas Fridh en del-
vis tuffare uppgift än parterna i en 
tvist. Det är nämligen den sökande 
som har bevisbördan att visa att han 
eller hon har ett skyddsbehov eller 
andra skäl att få stanna i Sverige. 

– Jag och min klient ska nå upp till 
en ribba. Det gör att allt vi säger si-
las genom ett raster av att vi har ett 
intresse av att uppnå ett visst bevis-
krav. Men en sakkunnig som presen-
teras på ett bra sätt kan få en fristå-
ende roll. En möjlighet att yttra sig 
och bidra till bevisningen som inte 
behöver gå genom det subjektiva fil-
tret. Den sakkunnige kan stå för ob-
jektivitet, för en objektiv bevisning, 
och på vis ge en bra skjuts åt vår sak, 
säger Tomas Fridh. 

Tyvärr upplever han att såväl dom-
stolar som myndigheter inom förvaltningsrätten blivit 
allt mer skeptiska mot fristående sakkunniga och deras 
yttranden, som avfärdas som partsinlagor. Det ställs 
också allt oftare formkrav på sakkunnigutlåtanden, som 
att experterna måste använda myndigheternas mallar. 

– Det finns en polarisering inom förvaltningsrätten, 
både inom skatterätt och socialförsäkringsrätt och mig-
rationsrätt. Myndigheter går mer ifrån att ha varit den 
”goda” myndigheten som gör en helhetsbedömning till 
att bli motpart till enskilda, där bevisbördan läggs tyng-
re på den enskilda, säger han. 

I stället för att se sig som en part och betrakta ut-
låtanden som partsinlagor borde myndigheterna ta in 

”Som ombud kan du 
känna att det den andra 
parten har gett in är för 
dåligt. Men hur ska du 
få domstolen att tro på 

dig? Finns det något 
annat sätt än att ta in 
en egen sakkunnig?” 

olle flygt

Advokat Tomas Fridh riktar i artikeln 
här ovanför hård kritik mot förvalt-
ningsdomstolarna. Domstolarna 
brister i bevisvärdering och bedöm-
ning av sakkunniga, inte minst i migra-
tionsprocessen, menar han. Han anser 
också att man generellt värderar den 
enskildes sakkunniga lägre än myn-
dighetens experter, och att man foku-
serar allt för mycket på formella krav 
snarare än innehåll i utlåtanden. 

Fredrik Löndahl, chefsrådman vid Förvalt-
ningsrätten i Malmö, som också är migra-
tionsdomstol, konstaterar att det är sällsynt 

att domstolen själv tar in sakkunniga. 
Precis som i de allmänna domstolarna 
är det i stället partsinlagor och bevis-
ning från parterna som behandlas 
i processerna. En vanlig form av 
sakkunnigutlåtanden rör den asylsö-
kandes hälsotillstånd, enligt Fredrik 
Löndahl. 

”Både Migrationsverket och dom-
stolarna måste förhålla sig till en 
formalistisk praxis från Migrations-

överdomstolen; se t.ex. MIG 2007:35” skriver 
han i ett mejl.

En annan vanlig typ av sakkunnigbevisning 

syftar till att  styrka en asylsökandes konver-
tering. Även här är det Migrationsöverdomsto-
lens praxis som styr, konstaterar Fredrik 
Löndahl.

”Sådana intyg bedöms som regel ha ett lägre 
bevisvärde, eftersom det är den asylsökandes 
egen berättelse som är av störst vikt för be-
dömningen av om konverteringen är genuin 
och personlig (se t.ex. MIG 2011:29). Det är en 
av anledningarna till att muntlig förhandling 
är vanligt förekommande i den typen av mål i 
domstolen. Andra typer av dokument bedöms 
utifrån relevant och tillgänglig landinforma-
tion”, skriver han. 

PRAXIS BAKOM HÅRDA KRAV

Fredrik 
Löndahl.

Olle Flygt.
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alla professionellas yttranden och använda dem sakligt, 
anser Tomas Fridh.

Han tycker också att förvaltningsdomstolarna gene-
rellt är sämre på att värdera sakkunnigbevisning än de 
allmänna domstolarna. I stället för att värdera varje 
bevis hemfaller de allt för ofta åt att avfärda hela kate-
gorier av experter som irrelevanta eller att peka på att 
formkraven inte uppfyllts.

– Jag tycker att förvaltningsdomstolarna behöver 
lägga mycket mer fokus på bevisvärdering. Där finns 
det ett underskott både på kompe-
tens och i intresse, summerar Tomas 
Fridh.

KLIENTERNA DRABBAS
Att de sakkunniga är viktiga just inom 
migrationsrätten är ingen slump. Här 
ska många svåra bedömningar göras. 
Det kan handla om äktheten i en re-
ligiös omvändelse eller vilket språk 
som är en asylsökandes modersmål. 

Men mest omdiskuterade av alla 
expertbedömningar inom migrations-
rätten har ändå de medicinska ålders-
bedömningarna varit. Att bestämma 
en ung människas ålder är långt ifrån 
en exakt vetenskap, och de metoder 
som används av Migrationsverket 
har fått hård kritik från forskare både 
inom och utom Sverige. 

Tomas Fridh berättar att han under en period tog in 
så kallade second opinions i ålderfrågan från andra ex-
perter än de Migrationsverket anlitade. 

– I några fall underkände Migrationsverket utred-
ningarna och sa att ”den här rättsodontologen är betald 
av privata medel och har därför inte samma trovärdig-
het som de som arbetar på en myndighet”, säger han.

Visserligen godtog inte migrationsdomstolarna ar-
gumentationen. Men resonemanget tyder ändå på en 
annan inställning till professionella aktörer än vad To-
mas Fridh tidigare upplevt.  

Så småningom tycktes också värdet av de egna ut-
redningarna minska, enligt Tomas Fridh. Det uppstod 
olika skolor kring åldersbedömningar, och slutresulta-
tet blev att ingen expert ansågs tillförlitlig. För klien-
terna var utvecklingen tydligt negativ. 

– Även om Migrationsverkets sakkunnige inte hade 
högt bevisvärde så var det min klient som skulle be-
visa sin ålder, konstaterar Tomas Fridh, och fortsätter:

– Den enskilde i mina mål behöver hjälp för att föra 
sin bevisning. Om de sakkunniga förlorar i värde så tap-
par mina klienter möjligheten att få fram sin bevisning. 
Så vi har ett intresse av att upprätthålla trovärdigheten 
och förtroendet för sakkunniga. 

SVÅRA BEDÖMNINGAR 
Sakkunnigutlåtanden upplevs alltså spela en viktig roll 

för advokater och deras klienter, för att stärka en talan 
och för att ifrågasätta bevisning. Förutsättningen är 
förstås att det fungerar – att rätten eller skiljenämnden 
faktiskt tar intryck av utlåtandena. Är det så?

Här är erfarenheterna bland de intervjuade lite olika. 
– Man skulle önska, om man åberopar en väldigt 

kompetent, världsledande forskare inom ett visst om-
råde, att det fick lite mer utrymme i rättens bedömning. 
Det tycker jag kanske inte alltid att det får som det bor-
de, eller i vart fall framgår det inte alltid i domskälen 

hur man värderat de uppgifterna, sä-
ger Anna Hellron Wikström, medan 
Fredric Renström upplever att rätten 
ofta tar intryck av de sakkunniga som 
han anlitar. 

Rättssociologerna Eva Friis och  
Karsten Åström har i en tredelad 
studie undersökt vilken inverkan sak-
kunniga har på rätten i brottmål och 
LVU-mål. De ser en tydlig effekt av 
sakkunnigbevisning och ett ”positivt 
samband mellan den offentliga par-
tens användande av skriftlig sakkun-
nigbevisning och fällande dom res-
pektive bifall till ansökan”. Åklagaren 
respektive socialtjänsten hade alltså 
större framgång när de använde sak-
kunniga. 

Samma samband fanns, enligt Friis 
och Åström, dock också för sakkunnigbevisning från 
den enskilda parten. Sannolikheten att frias i brottmål 
respektive att socialtjänsten fick avslag på sin begäran 
om tvångsvård ökade med egna sakkunniga som utta-
lade sig i målet. 

En förklaring till att det kan vara svårt att nå fram 
med sakkunnigas utlåtanden i de mål om vårdnad, bo-
ende och umgänge som Anna Hellron Wikström arbe-
tar med är att psykologisk vetenskap i hög grad handlar 
om bedömningar. Att det dessutom ofta finns motstri-
diga uppfattningar inom vetenskapen gör förstås inte 
saken lättare. 

– Om det finns någon som säger att ”barnets ageran-
de tyder på x” så finns det också någon som anser att 
”barnets agerande tyder på y”. I den typen av frågor 
tror jag också att familjerättsliga mål skiljer sig från 
mål som rör exempelvis ett patent, säger Anna Hell-
ron Wikström.

Även värderingar, som Olle Flygt ofta använder sig 
av, bygger på en serie av antaganden. Följaktligen kan 
också parternas värderingsexperter med vetenskapliga 
metoder komma fram till olika slutsatser (läs mer om 
detta i artikeln på s. 36). 

Riktigt så enkelt som att tekniska frågor kan besvaras 
säkert medan svaren på psykologiska eller ekonomis-
ka frågor är mer svävande, är det nu ändå inte. Under 
2017 kritiserade bland andra advokat Johan Eriksson 
i tidskriften Advokaten NFC för att vara subjektivt i 

”Den enskilde i mina 
mål behöver hjälp för 
att föra sin bevisning. 

Om de sakkunniga 
förlorar i värde så 

tappar mina klienter 
möjligheten att få 

fram sin bevisning.” 
tomas fridh

Tomas Fridh.
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sina analyser av skospår, kritik som även fångats upp 
i domar. I artikeln uttalar sig Marie Allen, professor i 
forensisk vetenskap och rättsgenetik vid Uppsala uni-
versitet, om analyserna, och hon lägger ett stort ansvar 
på domstolarna. 

Marie Allen säger bland annat att ”det behövs insikt 
om den statistiska utvärderingen för att kunna tolka ett 
utlåtande korrekt. För att domstolarna inte ska hamna 
i en situation där man överlåter bedömningen åt den 
sakkunnige, behövs kunskap om både hypotesprövning 
och betydelsen av de sannolikheter som hanteras”. 

NEJ TILL DOMSTOLSEXPERTER
Att all kunskap är preliminär och be-
roende av antaganden är förstås nå-
got som filosofer och forskare länge 
vetat. Men är det då inte väl mycket 
begärt att en domstol eller en skil-
jenämnd, bestående av jurister och 
ibland lekmän, ska kunna genomskå-
da dessa vetenskapliga antaganden på 
en mängd olika områden – särskilt om 
rätten eller nämnden presenteras för 
rent motstridiga uppgifter? 

Ett sätt att förenkla och skapa tro-
värdighet för expertkunskap kan vara 
att skapa standarder för hur bedöm-
ningar och undersökningar ska gö-
ras. Så har exempelvis skett på mig-
rationsrättens område, när det gäller 
tortyrskadeutredningar. Enligt Tomas 
Fridh finns det ett internationellt protokoll för hur en 
sådan medicinsk, psykologisk och social utredning av 
en person som har utsatts för tortyr ska genomföras. 

– En slutrapport efter de här utredningarna används i 
migrationsrätten. Med ett sådan digert material får man 
fortfarande starkt genomslag. Där finns det ett tydligt 
objektivitetskriterium, säger Tomas Fridh. 

Ett annat sätt att överbrygga kunskapsklyftan mel-
lan experter och domare skulle kunna vara att rätten 
eller skiljenämnden tar in egen expertis, som är obe-
roende av parterna. 

Enligt rättegångsbalken är det fullt möjligt att göra 
så. Men vanligt tycks det inte vara. Anna Hellron Wik-
ström kan inte minnas att hon någonsin upplevt att rätt-
en förordnat en egen sakkunnig. Och det är inte heller 

något hon önskar att man ska göra. Risken är, menar 
Anna Hellron Wikström, att rätten skulle känna sig låst 
av denne sakkunnige, trots att det mycket väl kan fin-
nas andra tolkningar i de aktuella frågorna. 

– Eftersom det handlar mycket om att det finns oli-
ka sätt att se på saker så tycker jag att det är bättre att 
parterna får stå för de sakkunniga. Det blir upp till oss 
att avgöra om det är en fråga som behöver belysas yt-
terligare inför rättens prövning, säger hon.

Även i ett skiljeförfarande kan nämnden utse egna 
experter. Olle Flygt har dock aldrig varit med om detta. 

Och även han är, som ombud, tvek-
sam till lösningen.

– Tänk om experten inte uppfattat 
vilka frågorna är, eller att han eller 
hon tar för mycket intryck av motpar-
ten. Då har jag gett bort möjligheten 
att själv komma med sakkunnigbevis-
ning, säger han, och fortsätter:

– Jag tror mer på att parterna kör 
sin sakkunnigbevisning, men stärk 
upp domstolen med någon som kan 
värdera sakkunnigbevisning. 

Olle Flygt pekar också på möjlig-
heten att höra flera sakkunniga paral-
lellt, så kallad hot-tubbing, ett feno-
men som är vanligare i anglosaxiska 
länder i Sverige (läs mer i artikeln på 
s. 33). 

ADVOKATEN FÅR BETALA
Det finns många aspekter att tänka på när man som ad-
vokat tar in en sakkunnig i sina ärenden. En viktig så-
dan är förstås också kostnaderna. Tidskriften Advoka-
ten har tidigare rapporterat om att brottmålsadvokater 
som anlitat externa experter ibland har haft svårt att få 
ersättning från det allmänna för utläggen. Så hur är det 
inom migrationsrätten och familjerätten?

– I mina mål är det allra oftast rättshjälpen eller den 
statliga ersättningen till mig som står för kostnaderna. 
Det är sällan klienten i mina mål har egna medel att 
kunna föra den bevisningen, konstaterar Tomas Fridh.

För honom som biträde innebär det samtidigt ett 
osäkerhetsmoment att ta in en expert. För inte heller 
på hans område är det självklart att staten betalar för 
sakkunskapen. 

”Det blir lite av den 
starkes rätt, om den 
ene har råd med det 
men inte den andra. 

Det är ju inte alls 
säkert att parterna har 

samma ekonomiska 
muskler. Då kan 
det bli lite skevt.” 

fredric renström

Fredric Renström.

2015 och 2016 kom ett stort antal flyktingar till 
Sverige. Många var unga, och uppgav sig vara 
under 18 år. Åldern spelar stor roll, eftersom 
reglerna för uppehållstillstånd är mer generösa 
för barn.

Tidigare metoder för medicinska åldersbe-
dömningar hade fått hård kritik, och regeringen 
gav därför expertmyndigheten Rättsmedicinal-

verket, RMV, i uppdrag ta fram en rättssäker 
metod för att medicinskt kunna bestämma 
åldern på de unga asylsökande.

I november 2016 presenterade RMV sin nya 
metod: en sammantagen bedömning av rönt-
genundersökning av visdomständer och mag-
netröntgen av lårbenets nedre del.

När metoden började användas våren 2017 

ÅLDERSBEDÖMNINGAR: ACCEPTERADE AV DOMSTOLARNA TROTS KRITIK

Nedan: Rättsläkaren 
Elias Palm under 
Rättsmedicinalverkets 
presskonferens om 
medicinska ålders-
bedömningar den 
18 januari 2018.
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– Om jag bara gör sånt som jag vet kommer att bli 
ersatt så kommer det sällan att vara möjligt. Så ofta får 
jag ta risken att själv få ta kostnaden, och hoppas att ut-
låtandet får sådant genomslag i målet så att ersättning 
beviljas, säger Tomas Fridh, som beklagar att det är så. 

– Många möter förmodligen ombud som inte vill ta 
den risken. Och då får de inte ens möjligheten att få en 
tortyrskadeutredning, sammanfattar han.

Även familjerättsadvokaterna måste ta kostnaderna i 
beaktande innan de anlitar en expert. Rättshjälpen och 
rättsskyddet är begränsat, och många personer har inte 
själva möjligheter att betala för sakkunskap. 

– Värdet och betydelsen av ett sakkunnigutlåtande 
måste noggrant gås igenom med klienten. I vissa ären-
den får man låta bli för att det inte finns pengar, berät-
tar Fredric Renström. 

Han tillägger att detta också är hans enda invändning 
mot dagens system för anlitandet av partssakkunniga.

– Det blir lite av den starkes rätt, om den ene har råd 
med det men inte den andra. Det är ju inte alls säkert 
att parterna har samma ekonomiska muskler. Då kan 
det bli lite skevt. 

KAN FORTSÄTTA ATT ÖKA
I de kommersiella tvister som Olle Flygt arbetar med 
kan kostnaderna för experter bli betydande. Det finns, 
berättar Olle Flygt, internationella konsultfirmor 
som anlitas, med arvodesnivåer som ligger långt 
över de svenska advokaternas. Det kan i slutänden 
handla om miljontals eller tiotals miljoner kronor i ex-
pertkostnader. 

– Men allt får anpassas till tvistens storlek. Det före-
kommer ju miljardtvister. Då blir det lite felräknings-
pengar om det kostar en miljon eller åtta miljoner, det 
viktiga är slutresultatet, säger Olle Flygt.

Grundprincipen i tvisterna är att den förlorande si-
dan bär vinnarens kostnader, inklusive kostnaden för 
sakkunniga. Samtidigt är det inte alltid, och särskilt 
inte i mål där värderingar spelar stor roll, som en part 
får helt rätt. 

– Ofta blir det en kompromiss, och kostnaderna får 
fördelas därefter. Men det kan också vara skadestånds-
mål, där båda sidor lämnar in beräkningar av skade-
stånd, men sedan faller hela käromålet på att det 
inte var något avtalsbrott, konstaterar Olle Flygt. 

Precis som inom migrationsrätten ser Olle Flygt 

att användandet av sakkunniga, liksom övriga kostna-
der för bevisanskaffning, har ökat under de 
senaste tio–femton åren. Och han är lite 
bekymrad över utvecklingen.  

– Hur ser det ut om tio–femton år? Jag 
vet inte. Jag tror inte att det är en posi-
tiv utveckling om det skulle fortsätta 
som hittills, men jag kan inte uteslu-
ta att det gör det, säger han, och 
fortsätter:

– Man måste ha förståelse 
för att folk, i väldigt svåra, be-
loppsmässigt väldigt stora 
och komplicerade tvister 
känner att de måste ta den 
här hjälpen. ¶

Sakkunniga 
kan öka 
kvaliteten på 
processen 

– vänd!

visade det sig att merparten av de undersökta i 
RMV:s sakkunnigyttranden bedömdes som över 
18 år. Kritiken blev också hård, både från medi-
cinskt håll och från advokater och jurister som 
arbetade med migrationsrätt. Många offentliga 
biträden valde också att ta in egna sakkunnigytt-
randen, med slutsatser som gick emot RMV:s. 

Trots kritiken och de partssakkunnigas ytt-

randen valde dock migrationsdomstolarna och 
Migrationsöverdomstolen att i de allra flesta 
fallen lita på RMV:s resultat, och att anse att 
den sökande därmed inte bevisat att han eller 
hon var under 18 år. 

Större framgång fick den advokat som i ett 
brottmål anlitade egen sakkunskap mot RMV. 
Hösten 2018 fann Södertälje tingsrätt att åkla-

garen, som tagit hjälp av RMV, inte kunnat styr-
ka att den tilltalade var över 18 år. Lagmannen 
Göran Nilsson förklarade i en artikel i Svenska 
Dagbladet att domstolen därmed inte underkän-
de RMV:s yttrande, men att den i ett brottmål 
ska välja den bedömning som är mest förmånlig 
för den misstänkte i fall där utredningen tillåter 
olika slutsatser.
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Värderingar kan spela en 
viktig roll inom både familje-
rätten och affärsjuridiken. 
Men som all kunskap bygger 
också värderingar på an- 
taganden som kan variera. 
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I en komplex värld spelar de sakkunniga en 
viktig roll för domstolar och skiljenämnder. 

Men det är en svår uppgift att överblicka 
och värdera ibland motstridiga expertutlå-
tanden. Det anser domare och skiljemän, 

som också har förslag på förbättringar 
i hur sakkunniga används och hörs.

FOKUS: EXPERTERNA OCH RÄTTEN

 Rådmannen Martin Weyler 
i Solna tingsrätt är en av de 
domare som ska bedöma och 

värdera de sakkunniga som parterna 
i tvister, brottmål och förvaltnings-
mål åberopar. Han är i grunden posi-
tiv till sakkunniga, och tycker att de 
fyller en viktig funktion genom att 
förklara komplicerade samband och 
skeenden. 

– Den kompetens som vi jurister 
besitter är ju inte naturvetenskap. Vi 
är inte så bra på det. Om man ska vara 
elak kan man säga att det är därför 
vi har blivit jurister. För att vi är så 
dåligt pålästa i teknik, säger Martin 
Weyler. 

De vanligaste sakkunniga i brott-
mål är rättsläkare och ekonomer från Ekobrottsmyn-
digheten, berättar Martin Weyler. De sistnämnda är 
han mer tveksam till än de första – i praktiken är eko-
nomerna mer medhjälpare till åklagaren än oberoende 
sakkunniga, enligt hans erfarenhet. 

I tvistemål och skiljeförfaranden, som Martin Wey-
ler också arbetar med, är det ännu vanligare med sak-
kunniga. 

– Talar vi fel i fastighet så är det alltid minst en sak-
kunnig, kanske två. En i rör och en i element och en 
i fasad … Vi får utlåtanden som vi ska ta ställning till, 

liksom kompetenser hos dem som skrivit utlåtandena, 
konstaterar han.

Martin Weyler anser att sakkunnigas medverkan hö-
jer kvaliteten på domstolens beslut. Ju svårare ämne 
och ju svårare bevisning, desto större betydelse har 
de, hävdar han. I vissa mycket komplicerade mål kan 
sakkunskapen rent av vara avgörande. 

– Min kunskap är begränsad i tekniska frågor och i 
medicinska frågor. Så jag tror att det är absolut nöd-
vändigt med sakkunniga, säger han. 

”SAKKUNNIGBEVISNING KAN VARA HELT CENTRAL”
Även justitierådet Johan Danelius ser 
då och då sakkunniga och sakkunnig-
utlåtanden i Högsta domstolen. Han 
misstänker dock att det förekommer 
än mer i underinstanserna, eftersom 
HD främst sysslar med rent juridiska 
frågor, snarare än bevisfrågor. 

Johan Danelius inställning till de 
sakkunniga liknar mycket Martin 
Weylers. 

– När det gäller teknisk bevisning 
så kan sakkunnigbevisning vara helt 
central för vår prövning. Vi kan inte 
förväntas ha ingående kunskap när 
det gäller alla möjliga tekniska frå-
gor. Då behövs det ofta kompletteran-
de utredning där sakkunniga förkla-
rar hur saker och ting hänger ihop, 
säger han, och tillägger att domsto-

len inte därmed får svälja uttalandena helt okritiskt.
Det är förstås ibland svårt att värdera sakkunnigbe-

visning i komplicerade frågor, menar både Johan Da-
nelius och Martin Weyler. Kvaliteten på sakkunnigut-
låtanden och sakkunniga kan dessutom skifta, påpekar 
Johan Danelius. 

– För vår del är det förstås viktigt att det är ett ge-
diget underlag som inte är ensidigt och utgör någon 
slags beställningsprodukt från den part som åberopat 
den. Det kan vara problematiskt om sakkunnigbevis-
ning används på det sättet. Men det ingår i vår roll och 

Sakkunniga kan öka 
kvaliteten på processen

DOMARNA

”Den kompetens som 
vi jurister besitter är ju 

inte naturvetenskap. 
Vi är inte så bra på det. 
Om man ska vara elak 

kan man säga att 
det är därför vi har 

blivit jurister.” 
martin weyler

Martin Weyler.

FO
TO

: I
S

TO
C

K



ADVOKATEN NR 8 • 202134

» 

34

uppgift att vara kritiska på ett sätt så att vi inte faller i 
sådana fällor, säger han. 

Även Martin Weyler har reflekterat en del över faror-
na med parternas sakkunniga. Det är, menar han, inte 
alltid lätt att förhålla sig objektiv och kyligt vetenskap-
lig när man anlitas av en part i en process. 

Goda sakkunniga förmår dock att fjärma sig från upp-
dragsgivaren. Resonemanget blir, med Martin Weylers 
ord, ungefär: ”Jag kommer att få mina stålar av i för-
sta hand advokaten S. Men det betyder ju inte att jag 
kan begå brott mot min egen heder för att advokaten S 
har betalat mig för det här. Det som jag säger ska vara 
sant och riktigt.”

Sämst fungerar sakkunnigbevisning och experter när 
de identifierar sig med beställaren och dessutom byg-
ger på svaga vetenskapliga rön, anser Martin Weyler. 
Ett exempel är de vittnespsykologer som förekom på 
1990-talet. De är nu nästan borta ur 
rättssalarna, sedan den vetenskapli-
ga grunden för deras utsagor ifråga-
satts. Även de medicinska åldersbe-
stämningarna av asylsökande lider av 
liknande problem, anser Martin Wey-
ler (läs mer om åldersbedömningar 
på s. 30). 

EXPERTER SÄTTS I VARMBAD
God kvalitet på sakkunnigas utlåtan-
den och vittnesmål är alltså en för-
utsättning för att de sakkunnigas 
bedömningar ska vara till nytta i rätts-
processen. Men även högkvalitativa 
utlåtanden kan komplicera för dom-
stolar och skiljenämnder – om de är 
flera och pekar åt olika håll. 

Inom forskningen går meningarna 
isär om sådana motstridiga sakkun-
niguppgifter. Vissa menar att de faktiskt ökar kvaliteten 
på processen, eftersom de tvingar domarna att reflek-
tera och diskutera, som vid ett vetenskapligt seminari-
um. Andra har pekat på att allt för mycket sakkunskap 
snarare leder till sämre underbyggda beslut, eftersom 
domarna då bortser från sakkunskapen. 

Johan Danelius känner igen situationen med mot-
stridig sakkunnigbevisning. Det kan vara utmanande 
för honom och kollegorna att värdera omfattande och 
motstridig sakkunskap på en hög vetenskaplig nivå. 

– Det är inte lätt alla gånger. Men i grunden är det 
ganska likartat när vi värderar annan typ av bevis-
ning, att vi behöver göra en helhetsbedömning för att 
se vad vi tycker är övertygande och mindre överty-
gande. Ställs då olika sakkunnigas bedömningar mot 
varandra så får vi försöka bedöma vilken vi tycker att 
det finns mest stöd för, säger han.

Däremot är det förstås viktigt att den sakkunskap 
som tas in verkligen fyller en funktion, påpekar Johan 
Danelius, som uppmanar ombud att verkligen tänka 

innan de automatiskt tar in ett utlåtande bara för att 
motparten gjort det.

Ett sätt att hantera sakkunniga som kommer till olika 
slutsatser, vanligt i anglosaxiska länder, är det som bru-
kar kallas ”hot-tubbing”, eller vittneskonferenser. Me-
toden innebär att rätten eller skiljenämnden hör de sak-
kunniga parallellt. Experterna får då bedöma varandras 
kompetens utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hot-tubbing är ännu inte särskilt vanligt i svenska 
processer, men den förekommer. I Advokaten nr 2 2016 
berättade Magnus Widebeck, lagman vid Nyköpings 
tingsrätt, att han praktiserat hot-tubbing i domstolen. 
”Vittnenas utsagor blir mer nyanserade när alla sak-
kunniga vittnen sitter med och lyssnar på förhören. Ett 
vittne säger inte under ett förhör att något är självklart 
om de andra i rummet vet att det inte är så. Vittnen vill 
inte inför varandra visa att de inte står på vetenskap-

lig grund”, säger Widebeck i artikeln. 
Även Martin Weyler tycker att me-

toden är intressant. 
– Det finns ett antal yttranden, och 

ett antal sakkunniga som inte är rik-
tigt trovärdiga i allt de gör. Det kan-
ske skulle kunna vara ett bra sätt att 
kunna undvika att de kan slinka ige-
nom, säger han.

RÄKNADE FEL 
Advokat Olle Flygt är verksam både 
som ombud och som skiljedomare 
i tvister. Han har, under sina 30 år 
i yrket, aldrig stött på hot-tubbing i 
praktiken. Men han tror att det kan 
vara ett klokt sätt att hantera sakkun-
niga som kommer till olika slutsat-
ser. Fördelen kan vara att domarna 
eller nämnden får möjlighet att bena 

ut vad experterna är oeniga om – och vad de faktiskt 
är överens om. 

Att, bildligt talat, placera experterna i badet tillsam-
mans är inte det enda sättet som rätten eller skilje-
nämnden kan förbättra sina möjligheter att förstå och 
värdera sakkunnigutlåtanden, anser Olle Flygt. I två 
artiklar publicerade i Juridisk Tidskrift om värderings-
män och deras roll i processer uppmanar han domare 
och skiljedomare att vara aktiva i värderingsmål och 
fråga både parterna och värderingssakkunniga, med 
syftet att kunna förstå mer. Ett annat sätt att öka kva-
liteten i värderingsmålen kan vara att utse en domare 
i nämnden som är expert på värdering. 

Just värderingar kan vara kniviga för domare att han-
tera, enligt Olle Flygts erfarenhet. 

– Du måste förstå vilka antaganden som värderings-
männen har gjort och vilken betydelse de har för vär-
deringen. Dessutom vad som händer med värderingen 
om du inte delar deras uppfattning i någon sakfråga, 
säger Olle Flygt. 

”Men i grunden är 
det ganska likartat 

när vi värderar annan 
typ av bevisning, att 

vi behöver göra en 
helhetsbedömning för 

att se vad vi tycker är 
övertygande och 

mindre övertygande.” 
johan danelius

Johan Danelius.
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1998 gick it-företaget Prosolvia i konkurs. Efter 
konkursen stämdes företagets revisionsbyrå 
av konkursboet, som hävdade att vårdslös 
revision bidragit till Prosolvias börsfall och 
konkursen som följde. 

Tingsrätten ansåg att det inte fanns något 
skadeståndsgrundande samband mellan bris-
terna i revision och konkursen. Men domen 
ändrades av Hovrätten för Västra Sverige, som 
den 5 augusti 2013 utdömde ett skadestånd på 

890 miljoner kronor. Med rättegångskostnader 
och ränta blev slutnotan för revisionsbyrån 
totalt omkring två miljarder kronor.

I målet spelade värderingen av Prosolvia en 
viktig roll. Här fanns värderingar av experter på 
båda sidor. Värdet på Prosolvia beräknades av 
kärandesidan till närmare 1,3 miljarder kronor, 
medan svarandesidans värde var 35 miljoner. 

Hovrätten bedömde värderingarna och la 
sig själv ungefär mitt emellan, på drygt 650 

miljoner kronor. Peter Jennergren, professor 
emeritus i företagsekonomi, granskade i en 
artikel i Juridisk Tidskrift beräkningen och fann 
att hovrätten, som utgått från antaganden i ex-
perternas värderingar, räknat fel och att värdet 
blivit omkring 70 miljoner kronor för högt.

Domen överklagades till HD, men parterna 
nådde sedan en förlikning, där revisionsbyrån 
Öhrlings PwC betalade 742,5 miljoner kronor 
till Prosolvias konkursbo.

PROSOLVIA – EXPERTDUELL OCH FELRÄKNING

Kanske bygger en värdering på tio eller tjugo olika 
parametrar, exemplifierar Olle Flygt. Värderingsmän-
nen kan vara ense om de flesta, men oense i fem av 
frågorna. Varje vägval i dessa frågor kommer att leda 
vidare till olika resultat, konstaterar han. Och skillna-
den i slutänden kan röra miljonbelopp. 

Att, från rättens eller nämndens sida, i stället försöka 
räkna själv kan också leda fel. Olle Flygt pekar på det 
så kallade Prosolviamålet, där en ekonom i sin analys 
senare funnit att domstolen räknat fel med omkring 
70 miljoner kronor. 

Ett sätt att komma runt problemet med domarnas el-
ler nämndens kunskapsunderläge kan, som Olle Flygt 
pekar på i sina artiklar, vara att knyta till sig egen sak-
kunskap. Olle Flygt tror att det kan vara klokt. I ett 
skiljeförfarande kan detta göras antingen genom att 
parterna enas om en sakkunnig, eller genom att en av 
skiljedomarna väljs just för sin sakkunskap på det ak-
tuella området. 

Även domstolarna har möjligheten att ta in egna sak-
kunniga, något som advokaterna dock visade sig vara 
tveksamma till (se artikel på s. 26). Domaren Martin 
Weyler är mer positiv till tanken. Inte minst skulle det 
vara bra i mål som rör svåra tekniska frågeställningar. 

– Det räcker ju inte med att vara normalbegåvad 
ibland. Det kan krävas att man är mer än så. Och då 
måste man förstå vilken relevans som en viss typ av 
bevisning har, särskilt teknisk bevisning, säger han. 

FÖRSTÅR NÄR DE INTE FÖRSTÅR
Redan i dag kan det alltså vara svårt för domare och 
skiljemän att förstå och greppa alla detaljer, som ibland 
kan utgöra viktiga bevis, i de mål de prövar. Med tek-
nikutvecklingen lär det knappast bli lättare i framtiden. 
Så vad kan vi förvänta oss när det gäller experters roll 
inom rättvisan?

Både Johan Danelius och Martin Weyler räknar med 
att få se mer sakkunnigbevisning och fler experter i 
rätten framöver. Martin Weyler funderar också över 
om det inte ofta skulle kunna räcka med skriftliga sak-
kunnigutlåtanden eller vittnesattester från experterna, 
så att de inte behöver höras av rätten. Men oavsett for-
men så välkomnar han utvecklingen. 

– Jag tror att de sakkunniga kommer att få mer be-
tydelse och jag tror att det är bra. I längden skulle vi 
kanske diskutera huruvida vi skulle hämta in egna sak-
kunniga, eftersom vi i alla fall är tillräckligt begåvade 
för att förstå när vi inte förstår, säger Martin Weyler. ¶

Experter 
ska ge tyngd 
åt juridisk 
argumentation 
– vänd!

It-bolaget Prosolvia spåddes 
under slutet av 1990-talet en 

lysande framtid. Men drygt 
ett år efter att företaget av 
tidningen Dagens industri 

utsetts till årets tjänsteföretag 
var konkursen ett faktum.
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Ett rättsutlåtande kan ge styrka åt 
advokatens argumentation. Det är i alla 

fall tanken med dem. Trots att ingen 
egentligen vet vilken betydelse utlåtandena 
får, begär många ombud in dem för säker-

hets skull. Skrivuppdragen går till både 
advokater och rättsvetare. 

FOKUS: EXPERTERNA OCH RÄTTEN

 R ättsutlåtanden utgör en egen 
kategori i rättsliga processer 
och skiljeförfaranden. Till 

skillnad från vanliga sakkunnigutlå-
tanden räknas de inte som skriftliga 
bevis. Snarare syftar de till att under-
bygga och stärka en parts juridiska ar-
gumentation. Bakom rättsutlåtandena 
står ofta professorer och andra akade-
miskt verksamma jurister, men även 
erfarna advokater kan prestera rätts-
utlåtanden. 

En advokat med ena benet i akade-
min är Carl Svernlöv, verksam som 
advokat på Baker McKenzie i Stock-
holm med specialisering på M&A och 
bolagsrätt och före detta adjungerad 
professor i associationsrätt vid Upp-
sala universitet. Han får ganska ofta 
frågan om att bidra med ett rättsutlå-
tande, och har utvecklat en metod för 
att närma sig ärendena. 

– Jag ber om att få fakta redogjorda 
för mig först, utan att beställarna talar 
om vad de själva tycker. Ibland kan jag säga spontant 
vilken tolkning jag anser är den rätta, men ofta behö-
ver jag göra en liten förstudie på egen risk. Jag tar inte 
på mig uppdrag förrän jag vet vad jag tycker, berättar 
Carl Svernlöv. 

Beroende på vad den första preliminära slutsatsen 
blir kan Carl Svernlöv sedan få i uppdrag att skriva ett 
utlåtande. Alternativt – om hans uppfattning inte stöder 
uppdragsgivarens position i tvisten – blir reaktionen 
som regel ”då har vi inte så stor nytta av dig, tack för 
samtalet”. För Carl Svernlöv handlar det om att bevara 
sin integritet som rättsvetenskapsman. 

– Jag tycker att det är jätteviktigt att man är konse-
kvent med sin egen uppfattning när man skriver som 
rättsvetenskapsman. Det finns inget värre än att en ex-
pert lämnar in ett utlåtande och sedan kan motparten 
titta i någon av expertens böcker och säga att ”titta här 
har du tyckt precis tvärtom”, säger Carl Svernlöv, som 
också vill begränsa antalet utlåtanden som han skriver.

– Om man skriver i alla aktiebolagsrättsliga mål ris-
kerar man att tappa lite i trovärdighet, säger han. 

Carl Svernlöv tar, när han väl accepterat ett upp-
drag, betalt enligt den vanliga timtaxan på sin byrå. En 
del av grundarbetet kan som regel göras av biträdande 

jurister, vilket minskar kostnaderna. 
– Men de kostar en del, de här 

rättsutlåtandena. Kanske upp till ett 
par hundra tusen om det är riktigt 
svåra frågor som måste utredas i bot-
ten, säger Carl Svernlöv.

BETYDELSEN SVÅR ATT BEVISA
Precis som med den vanliga sakkun-
nigbevisningen brukar ett rättsutlå-
tande från en part som regel leda till 
att även andra sidan anlitar en expert, 
åtminstone i den mindre kostnads-
känsliga affärsjuridiska världen. Det 
kan till och med bli så att samma sida 
tar in flera experter i samma fråga. 

– Ibland har min uppdragsgivare 
fått ett utlåtande redan som säger en 
sak, och så vill de ha en motvikt till 
det. Så det händer att det blir ”batt-
ling opionions” från olika experter. 
Det är egentligen inte så konstigt, 
för vore frågan självklar så skulle 
den inte vara föremål för tvist, säger 
Carl Svernlöv.

Att rättsutlåtanden är ganska vanliga i stora tvister 
är tydligt. En helt annan sak är vilken vikt domstolen 
eller skiljenämnden fäster vid dem. 

– Det är jättesvårt för mig att bedöma, och jag tror att 
det är lika svårt för processande advokater att bedöma 
också. Man lägger till ett rättsutlåtande för säkerhets 
skull, för att ge tyngd åt argumenten, i den mån man 
får en rättsvetenskapsman att säga samma sak, konsta-
terar Carl Svernlöv, som efterlyser djupare studier av 
rättsutlåtandenas betydelse.

Han ser sällan rena citat från rättsutlåtandena i do-
mar. 

Experter ska ge tyngd            åt juridisk argumentation
RÄTTSUTLÅTANDEN

”Ibland har min upp-
dragsgivare fått ett 

utlåtande redan som 
säger en sak, och så vill 

de ha en motvikt till 
det. Så det händer att 

det blir ’battling opio-
nions’ från olika exper-

ter. Det är egentligen 
inte så konstigt, för 

vore frågan självklar 
så skulle den inte vara 

föremål för tvist.” 
carl svernlöv

Carl Svernlöv.
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– Däremot kan jag ibland se resonemangen speglas 
i domstolen, om jag har lyckats övertyga domstolen, 
säger han.

Fredric Renström är en av ganska få advokater i Sve-
rige som specialiserat sig på internationell familjerätt. 
På hans område finns några få rättsvetare vid universi-
teten. Följaktligen återkommer också samma personer 
gång på gång i ärendena. 

– Det är en handfull som man anlitar. Ibland är det 
”chase to the court”, man ringer någon så fort som man 
kan för att undvika jävssituationer.  I och med att det 
är få till antalet, anlitas ibland flera på samma sida, 
säger han.

Ganska ofta får också Fredric Renström själv frågan 
av kollegor om han kan skriva ett rättsutlåtande. 

– Jag tackar generellt nej. För jag vill inte åberopas 
mot mig själv, förklarar han.

Risken är nämligen att han som sakkunnig kan kom-
ma att ha en egen uppfattning som eventuellt kan kom-
ma att strida mot en linje som han argumenterar för i 
något av sina egna mål. På samma sätt finns risken för 
akademiker att de, så som Carl Svernlöv säger, som 
sakkunniga för fram en motsatt uppfattning mot vad 
de gjort i sina vetenskapliga publikationer. 

BLEV INFLATION
Advokat Olle Flygt är, precis som Fredric Renström, en 
av de advokater som då och då beställer rättsutlåtan-
den. Samtidigt tycker han sig se att dessa har minskat 
i betydelse, åtminstone inom de kommersiella tvister-
nas område. 

– På 1990-talet, när jag var ny, var det otroligt popu-
lärt med rättsutlåtanden. Man gick med sina frågor till 
en rättsvetenskapsman, och så gjorde den andra parten 
detsamma, säger han och räknar upp några av de rätts-
lärde som anlitades: Kleineman, Heuman, Lindskog, 
Westberg, Nerep, Gorton, Johansson, Karnell, Ramberg.

Problemet med rättsutlåtandena var bara att det gick 
inflation i dem, menar Olle Flygt. Han vill uppmana ad-
vokatkollegorna att tänka en extra gång innan de be-
ställer ett rättsutlåtande. 

– Min egen uppfattning när det gäller rättsutlåtan-
den är att det är bättre att jobba med de kunniga juris-
terna som bollplank, så att man inte devalverar värdet 
av de egna tjänsterna, advokattjänsterna. Så du är om-
bud, men du stämmer av och kvalitetssäkrar med en 
akademiker, pensionerad domare eller annan som har 
en kompetens och erfarenhet som du själv inte har, sä-
ger Olle Flygt. ¶

Experter ska ge tyngd            åt juridisk argumentation
l Efendić, Negra: Ännu en domstol går emot RMV:s ål-
dersbedömning, Svenska Dagbladet, 30 november 2018. 
l Flygt, Olle: Värderingstvister – något om vad som 
kan göras för att domstolars och skiljenämnders avgö-
randen ska bli så högkvalitativa som möjligt, Juridisk 
Tidskrift, 2020–21 nr 3 och 4.
l Friis, Eva; Åström, Karsten: Expertkunskap i rät-
tegång – En rättssociologisk studie, Juridisk Tidskrift 
2018–19 nr 2. 
l Jennergren, Peter: Hovrättens Prosolviadom: En eko-
nomisk betraktelse, Juridisk Tidskrift 2014–15, s. 28–56.
l Kvarntorp, Kamilla; Knutson, Tom: Vanligare med 
sakkunnigvittnen, Advokaten nr 2 2016.
l Nyström, Viktoria: När rättssäkerheten kommer i 
sista hand, Advokaten nr 1 2018. 
l Persson, Johan: Skarp kritik mot NFC:s resultatvär-
dering, Advokaten nr 1 2017.
l Rapport från Bergwallkommissionen, SOU 2015:52.
l Reich Zackrisson, Paula: Är domstolen expert på att 
värdera experter? Domstolens bevisvärdering av sak-
kunnigbevisning, kandidatuppsats på juristprogram-
met, Lunds universitet, ht 2019.
l Öster, Ulrika: Riskabelt att göra egna undersökningar, 
Advokaten nr 9 2015. 

KÄLLOR

Rättsutlåtanden 
fyller en annan 
funktion än teknisk 
sakkunskap. Det kan 
också vara svårare 
att se om den rätts-
liga sakkunskapen får 
genomslag i domen. 
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DEBATT

FFör det första ska sägas att det 
kan finnas en affärsmässig lo-
gik bakom beslutet att bryta 

sig loss – den som har en etablerad 
klientbas och kan få uppdrag oavsett 
byråtillhörighet kan ofta tjäna mer  
pengar med samma arbetsinsats el-
ler lika mycket med en mindre insats 
på en mindre byrå, eftersom del-
ägarens andel av overheadkostnader 
typiskt sett är lägre på en mindre 
byrå. Och för den som vill bli del-
ägare, men fått nej på sin nuvarande 
arbetsplats, kan förstås finnas anled-
ning att söka lyckan på annat håll. 
Utbrytningar har också underlät-
tats av att vi befunnit oss i en upp-
åtgående marknad. En annan fördel 
med mindre byråer är att risken för 
att behöva tacka nej till uppdrag på 
grund av intressekonflikt är lägre.

stora byråer har naturligtvis också be-
tydande fördelar (annars skulle de 
inte finnas). En stor byrå har andra 
möjligheter än en liten att bygga ett 
starkt varumärke, investera i struk-

turkapital och att ta sig an de riktigt 
stora uppdragen som kräver mycket 
personal och många olika kompe-
tenser. Det finns också många kli-
enter som värdesätter att ha en stor 
och välrenommerad byrå i ryggen, 
som kan biträda klienten i många 
olika juridiska frågor.

i det enskilda fallet kan också finnas 
skillnader i företagskultur, öppen-
het för nya arbetssätt eller möjlig-
het att välja mellan klientarbete och 
ledningsuppdrag. Somliga personer 

kanske uppskattar att det är kortare 
beslutsvägar och mindre byråkrati 
på en liten arbetsplats eller att ”de-
mografin” ser annorlunda ut och ger 
mer utrymme för juridiskt arbete 
snarare än projektledning. Och an-
dra kanske uppskattar tillgången till 
supportfunktioner och specialist-
kompetens på en stor byrå.

nåväl, allt detta är överväganden som 
är rimliga att göra för en advokat 
som har möjlighet att välja mellan 
arbete på en stor byrå eller på en 
mindre nischbyrå. Det finns emel-
lertid också en annan faktor som 
sannolikt har haft stor betydelse för 
antalet utbrytningar under senare 
år och som kan väntas fortsätta att 
påverka marknaden framöver, näm-
ligen reglerna om beskattning av 
fåmansföretag. Trots uttrycket få-
mansföretag omfattar dessa regler 
även företag med väldigt många del-
ägare, om delägarna är verksamma 
i betydande omfattning. Utdelning 
från sådana företag beskattas under 

Alla dessa nischbyråer        – bra eller dåligt?
David Kleists intryck är att det under senare år bildats många nya advokatbyråer 
– ofta med ett nischat utbud – genom utbrytningar från stora, etablerade affärsjuridiska 
byråer. Syftet med Kleists text är att ta upp några av de faktorer som kan ha betydelse 
för utvecklingen.

David Kleist 
Professor i skatte-
rätt, Handelshög-
skolan vid Göte-
borgs universitet. 
Verksam på Advo-
katfirman Vinge till 
2015. Författaren 
nås enklast på da-
vid.kleist@law.gu.se

DEBATTÖREN



39ADVOKATEN NR 8 • 2021

DEBATT

vissa förutsättningar som lön (med 
en marginalskatt på ca 50 procent) 
i stället för att beskattas som kapi-
talinkomst. Utdelning upp till en 
viss nivå (gränsbeloppet) beskattas 
emellertid med en effektiv skatt på 
bara 20 procent. Om vissa villkor är 
uppfyllda får en delägare lägga utbe-
talda löner i företaget till grund för 
beräkning av gränsbeloppet, vilket i 
advokatbyråer och andra tjänstefö-
retag med höga löner och många an-
ställda kan leda till att en stor del av 
eller hela resultatandelen (efter att 
lön tagits ut) blir beskattad med  
20 procent hos delägaren. Sedan 
2014 gäller detta dock enbart del-
ägare som äger minst 4 procent av 
kapitalet i företaget. För en delägare 
som äger mindre än 4 procent be-
skattas däremot nästan hela resul-
tatandelen som lön.

en delägare som går från en stor till en 
mindre byrå och därigenom från ett 
innehav under 4 procent (eller en 
tillvaro som så kallad salary part-

ner) till ett innehav över 4 procent 
kan alltså sänka sin skatt markant. 
Beräkningen kompliceras av arbets-
givaravgifter och bolagsskatt samt 
möjligheten att omstrukturera till 
ägande via eget holdingbolag, men 
i princip måste en delägare på en 
stor byrå ha en resultatandel som  
är 1,6 gånger så stor som på en min-
dre byrå för att få samma nettoin-
komst.

skattereglerna riskerar därför att dri-
va på utbrytningar från stora byråer. 
De kan också utgöra ett hinder för 
medelstora byråer som har kom-
mersiella förutsättningar att expan-
dera eller slå sig samman med an-
dra byråer, men vars delägare i så 
fall skulle hamna under 4 procents 
innehav.

vid utformningen av skatteregler är 
en målsättning att skatterna ska 
vara så neutrala som möjligt, det 
vill säga i så liten mån som möjligt 
påverka individers val (detta gäl-

ler förstås inte skatter vars syfte är 
att påverka skattskyldigas beteende, 
såsom miljöskatter). Om individers 
val i högre grad styrs av affärsmäs-
siga eller personliga övervägan-
den och inte av skatter uppnås en 
effektiv användning av samhällets 
resurser. Skatter som snedvrider 
individers beslut leder i stället till 
negativa effekter på samhällseko-
nomin. Fyraprocentsregeln är ett 
praktexempel på en snedvridande 
skatteregel. 

själv har jag ingen uppfattning om det 
är bra eller dåligt med fler utbryt-
ningar och fler nischbyråer, men 
detta bör styras av advokaternas och 
(framför allt) deras klienters pre-
ferenser och inte av skattemässiga 
överväganden. En ändring av regler-
na om beskattning av fåmansföretag 
är angelägen.

David Kleist   
Professor i skatterätt, 
Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet

Alla dessa nischbyråer        – bra eller dåligt?
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 Det råder högtryck på den 
svenska M&A-marknaden. 
God tillgång till kapital och 

en aptit på tillväxt driver på för-
värvsaktiviteten. Samtidigt har reg-
leringen av företagsförvärv stramats 
upp. Rädslan för ”killer acquisitions” 
– där marknadsledande aktörer för-
värvar nya spelare i syfte att elimi-
nera potentiell konkurrens – och 
en önskan att bättre kunna kontrol-
lera utländska direktinvesteringar 
har lett till skärpt förvärvskontroll 
runtom i Europa. Transaktioner som 
tidigare inte krävt förhandsgodkän-
nande kan nu behöva anmälas till 
flera myndigheter och riskerar att 
stoppas. I vissa fall kan en missad 
anmälan leda till att transaktionen 
tvingas gå åter flera år efter dess ge-
nomförande. Stor osäkerhet råder 
kring reglernas tillämpning och för 
den som bistår klienter i samband 

med förvärv gäller att söka skaffa sig 
en överblick tidigt i processen.

1. STRIKTARE REGLERING INOM ETT 
FLERTAL OMRÅDEN
Vid företagsöverlåtelser villkoras 
ofta tillträdet av att vissa förut-
sättningar är uppfyllda. Ett typ-
iskt sådant villkor är konkurrens-
myndigheternas godkännande av 
transaktionen. I många fall har just 

en eventuell anmälan till Konkur-
rensverket, andra nationella konkur-
rensmyndigheter, eller – vid riktigt 
stora transaktioner – Europeiska 
kommissionen (kommissionen) va-
rit det enda rättsliga hindret att pas-
sera. Här har reglerna dessutom va-
rit tydliga. Om köpare och målbolag 
har en omsättning överstigande ett 
visst belopp är transaktionen anmäl-
ningspliktig, annars inte. På senare 
tid har dock den tidigare så tydliga 
linjen mellan anmälningspliktiga 
och icke-anmälningspliktiga förvärv 
förlorat skärpa. I Sverige har vi sett 
exempel på situationer där Konkur-
rensverket genom påtryckning eller 
åläggande har förmått parterna att 
anmäla transaktioner som fallit un-
der tröskelvärdena för anmälnings-
plikt. I ett fall har det sedan lett till 
att en redan genomförd transaktion 
gått åter.1 Även på EU-nivå har osä-

PRAKTISK JURIDIK

Förvärvskontroll 2.0 – allt fler         hinder på vägen mot closing

Det är goda tider för de advokater som ägnar sig åt företagsförvärv. Men det råder en hög 
grad av osäkerhet för de regler som omgärdar förvärv. Som rådgivare har man numera 
en svår uppgift att avgöra vilka anmälningar som måste göras, vilka anmälningar som bör 
göras och utsikterna för att få igenom transaktioner. Det anser Helene Andersson, docent 
i Europarätt vid Uppsala universitet.

Helene 
Andersson 
är docent i 
Europarätt 
vid Uppsala 
universitet 
och från och 
med den 
17 januari 2022 verksam som 
counsel vid Advokatfirman Delphi.

PRESENTATION

1  Se Konkurrensverket ./. Swedbank Franchise AB och Svensk Fastighetsförmedling AB. Swedbank förlorade mot Konkurrensverket i 
tingsrätten (T 3629-14). Efter avslutad huvudförhandling i Marknadsdomstolen valde Swedbank Franchise att häva köpet av Svensk 
Fastighetsförmedling.
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kerheten ökat. Kommissionen har 
nyligen väckt liv i en bestämmelse 
som gör det möjligt för nationella 
konkurrensmyndigheter att hänskju-
ta icke-anmälningspliktiga förvärv 
till kommissionen. Det kan här vara 
fråga om förvärv av bolag med låg 
eller i vissa fall ingen omsättning.2

Det är inte bara konkurrensmyn-
digheterna som har skärpt kontrol-
len. På senare tid har lagstiftare 
världen över kommit att rikta ögo-
nen mot utländska direktinveste-
ringar. Många länder har infört krav 
på förhandsgodkännande av ut-
ländska investeringar i skyddsvärda 
verksamheter eller tillgångar. Den 
som vill göra sådana investeringar 
tvingas att ta sig igenom en snår-
skog av regler och kan också behöva 
anmäla transaktionen till myndig-
heter i flera länder.3 På motsvarande 
sätt kan utländska aktörers förvärv 

av bolag och tillgångar i Sverige 
snart komma att bli anmälningsplik-
tiga här. Redan nu kan de dock be-
höva anmälas till myndigheter utan-
för Sverige. I vissa länder, såsom till 
exempel Storbritannien, omfattar 
reglerna inte bara förvärv av bolag 
etablerade i landet utan även för-
värv av utländska bolag som säljer 
varor eller tjänster till kunder bo-
satta eller etablerade i landet.4 Ett 
förvärv av ett svenskt bolag med 
brittiska kunder kan således behöva 
anmälas till brittiska myndigheter. 
Reglerna kring utländska direktin-
vesteringar saknar ofta generell till-
lämplighet och omfattar som regel 
investeringar i skyddsvärda intres-
sen. Dock är det oklart vad som av-
ses härmed och listan över sektorer 
och produkter som omfattas av de 
nationella reglerna tenderar att bli 
allt längre.5 Dessutom blir reglerna 

ofta tillämpliga redan vid förvärv av 
mindre andelar i dessa bolag.

För den som bistår sin klient i 
samband med en förvärvsprocess 
gäller att noga överväga vilka an-
mälningar som kan bli aktuella, ut-
sikterna för ett godkännande samt 
riskerna förknippade med en even-
tuell underlåtelse att anmäla för-
värvet. Perioden mellan avtalets 
ingående och transaktionens full-
bordande kan komma att bli betyd-
ligt längre och mer osäker än tidiga-
re. Osäkerheten kan dessutom leva 
vidare långt efter transaktionens ge-
nomförande. Hur ska man till exem-
pel agera i det fall där ett större fö-
retag förvärvar ett bolag som ännu 
inte har lanserat någon produkt på 
marknaden och saknar omsättning? 
Tidigare var svaret enkelt – någon 
anmälan behöver inte göras. I dag 
krävs en noggrann analys av såväl 

PÅ SENARE 
TID HAR LAG

STIFTARE 
VÄRLDEN 

ÖVER KOM
MIT ATT RIK
TA ÖGONEN 

MOT UTLÄND
SKA DIREKT

INVESTE
RINGAR. 

PRAKTISK JURIDIK

Förvärvskontroll 2.0 – allt fler         hinder på vägen mot closing

» 

2  Se till exempel kommissionens pågående granskning av koncentrationen mellan Illumina, Inc. och GRAIL, LLC, ärende M.10188, 
ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_10188.

3 Med utländska bolag avses bolag etablerade utanför EU. 
4 National Security and Investment Act 2021, section 7(3).
5  Här kan den tyska regleringen nämnas. I maj 2021 ändrades det tyska regelverket för tredje gången på ett år. Bland annat lades 20 

nya sektorer, såsom till exempel satellitsystem, artificiell intelligens och kritiska råvaror, till listan över skyddsvärda intressen. Våren 
2018 förbjöds Yantai Taihais förärv av den tyska maskintillverkaren Leifeld. Enligt uppgift motiverades förbudet med att köparen be-
drev verksamhet inom kärnkraftssektorn. Se B. Cheng, ”Foreign Direct Investment Screening and National Security: Reducing Regu-
latory Hurdles to Investors through Induced Reciprocity”, Journal of World Investment and Trade, 22(2021) 561–595, s. 583.
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företagens verksamheter som trans-
aktionen och dess eventuella effek-
ter på konkurrensen eller den natio-
nella säkerheten. Här kan nämnas 
att kommissionen i skrivande stund 
genomför en fördjupad undersök-
ning av det amerikanska bioteknik-
bolaget Illuminas förvärv av Grail, 
ett bolag verksamt i USA som vid 
avtalets ingående helt saknade om-
sättning.6 

Nedan diskuteras reglerna och de-
ras tillämpning mer ingående. Vad 
avser reglerna kring utländska di-
rektinvesteringar presenteras såväl 
den nyligen antagna EU-förordning-
en som den förväntade utvecklingen 
i Sverige. Vidare görs en utblick till 
Storbritannien. Sedan landet läm-
nat EU blir dess regler om utländ-
ska direktinvesteringar tillämpliga 
när svenska bolag förvärvar brit-
tiska bolag eller då ett utländskt bo-
lag förvärvar hela eller delar av ett 
svenskt bolag med kunder i Storbri-
tannien. Som diskuteras nedan kan 
detta få betydande konsekvenser för 
transaktionsprocessen.

2. UTLÄNDSKA DIREKT
INVESTERINGAR – ETT HOT MOT 
 NATIONELL SÄKERHET?
Världen blir alltmer globaliserad 
och i de flesta länder är ekono-
misk tillväxt beroende av tillgång 
till utländskt kapital. Många stater 
är dessutom bundna av interna-
tionella handels- och investerings-
avtal. Inom EU förs en gemensam 
handelspolitik med ett uttalat mål 
att gradvis avveckla restriktionerna 
i den internationella handeln och i 
utländska direktinvesteringar.7 Det-

ta till trots väljer allt fler länder att 
strama upp regelverken och begrän-
sa möjligheterna för utländska aktö-
rer att göra vissa typer av direktin-
vesteringar. EU har nyligen antagit 
en förordning på området. I Sverige 
avskaffades reglerna kring utländ-
ska direktinvesteringar vid inträdet 
i EES, men nya regler är nu på in-
tåg. Storbritannien antog i våras en 
lag med bred räckvidd där underlå-
tenhet att anmäla inte bara kan leda 
till avtalets ogiltighet utan även till 
straffrättsliga sanktioner.

2.1 EU:s förordning om  
utländska direktinvesteringar
I september 2017 presenterade kom-
missionen ett förslag till förordning 
om utländska direktinvesteringar.8 I 
motiven till förslaget anges att öp-
penhet för utländska investeringar 
är och förblir en central princip för 
EU och en av de viktigaste källorna 
till tillväxt, men att det finns en oro 
över att utländska investerare, bland 
annat statsägda företag, av strate-
giska skäl tar över europeiska före-
tag med nyckelteknik och att EU:s 
investerare sällan åtnjuter samma 
rätt att investera i det land där in-
vesteringen har sitt ursprung. Även 
om unionens öppenhet för utländ-
ska direktinvesteringar inte ska änd-
ras, måste det föras en kraftfull och 
ändamålsenlig politik för att, å ena 
sidan, öppna upp andra ekonomier 
och säkerställa att alla agerar enligt 
samma regelbok och, å andra sidan, 
skydda kritiska tillgångar i EU mot 
investeringar som skulle skada legi-
tima intressen för unionen och dess 
medlemsstater.9 Motiven är således 

inte bara säkerhets- utan även han-
delspolitiska.

I mars 2019 antogs förordning-
en om upprättande av en ram för 
granskning av utländska direktin-
vesteringar i unionen (FDI-förord-
ningen).10 Som titeln antyder inne-
bär det nya regelverket inte någon 
centralisering av själva gransknings-
förfarandet utan syftar i stället till 
att skapa en rättslig ram för med-
lemsstaternas egen granskning av 
utländska direktinvesteringar med 
hänsyn till säkerhet eller allmän 
ordning. Vidare fastställer förord-
ningen en struktur för samarbete 
medlemsstaterna emellan samt mel-
lan dem och kommissionen. Be-
greppet utländsk direktinvestering 
definieras som en investering av vil-
ket slag som helst som görs av en 
utländsk investerare för att etable-
ra eller upprätthålla varaktiga och 
direkta förbindelser mellan den ut-
ländska investeraren och den företa-
gare för vilken eller det företag för 
vilket kapitalet görs tillgängligt för 
bedrivande av en ekonomisk verk-
samhet i en medlemsstat, inbegri-
pet investeringar som möjliggör ett 
faktiskt deltagande i ledningen eller 
kontrollen av ett företag som be-
driver en ekonomisk verksamhet.11 
Med utländsk investerare avses i sin 
tur en fysisk person i ett tredjeland 
eller ett företag etablerat i ett tred-
jeland, som avser att göra eller har 
gjort en utländsk direktinvestering.12 

Medlemsstaterna blir genom för-
ordningen inte skyldiga att införa 
nationella granskningssystem. Inte 
heller begränsas deras rätt att själva 
besluta om vilka utländska direktin-

PRAKTISK JURIDIK

6  Om kommissionen finner att en anmäld koncentration ger anledning till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den inre 
marknaden fattas beslut om att inleda en fördjupad undersökning, ett förfarande. Detta enligt koncentrationsförordningens  
artikel 6.1 c. Kommissionen fattade ett sådant beslut den 22 juli 2021. Se ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3844.

7  Artiklarna 3, 206 och 207 FEUF.
8  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i 

Europeiska unionen, COM(2017) 487 final.
9 Ibid., s. 2.
10  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländ-

ska direktinvesteringar i unionen, EUT L79 I/1.
11 Artikel 2.
12 Ibid.
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vesteringar man tillåter på sitt ter-
ritorium. Däremot måste nationella 
regler och förfaranden för gransk-
ningssystem vara transparenta och 
de får inte diskriminera mellan olika 
tredjeländer. Medlemsstaterna är 
skyldiga att ange vilka omständig-
heter som föranleder en gransk-
ning, skälen till granskningen och 
de regler och tidsfrister som gäller 
för granskningen. Vidare ger förord-
ningen viss fingervisning om viktiga 
faktorer att beakta vid granskning-
en. Artikel 4 anger att medlemssta-
terna vid bedömningen av huru-
vida en utländsk direktinvestering 
kan inverka på säkerhet eller all-
män ordning bland annat får beakta 
en rad angivna faktorer såsom till 
exempel om förvärvet rör kritisk 
infrastruktur, tillgång till kritiska 
insatsvaror såsom energi, tryggad 
livsmedelsförsörjning eller medier-
nas frihet och mångfald. Medlems-
länderna uppmanas också att beakta 
om den utländska investeraren di-
rekt eller indirekt kontrolleras av 
ett tredjelands regering, tidigare har 
varit delaktig i verksamhet som in-
verkar på säkerhet eller allmän ord-
ning, eller om det finns en allvarlig 
risk att köparen ägnar sig åt olaglig 
eller kriminell verksamhet. 

Vidare etableras en ram för sam-
arbete mellan medlemsstater och 
med kommissionen där såväl med-
lemsstaterna som kommissionen ska 
hålla varandra underrättade om de 
utländska direktinvesteringar som 
granskas eller som kan antas på-
verka säkerhet eller allmän ordning 
i övriga medlemsstater. Såväl med-
lemsstater som kommissionen tillåts 

sedan att lämna synpunkter eller 
begära in uppgifter avseende dessa 
förvärv. Detta diskuteras närmare i 
följande avsnitt kring den svenska 
regleringen. 

2.2 Det svenska regelverket
Sverige saknar i dag regler kring ut-
ländska direktinvesteringar. Så har 
inte alltid varit fallet.13 Enligt den 
tidigare företagsförvärvslagen kräv-
des förhandsgodkännande innan ut-
ländska rättssubjekt tilläts förvärva 
aktier i svenska aktiebolag, andelar 
i svenska handelsbolag eller rörel-
ser som drevs i Sverige. Lagen upp-
hävdes i samband med EES-avta-
lets ingående, och i dag finns endast 
begränsade möjligheter att påverka 
och i förekommande fall förhindra 
utländska direktinvesteringar inom 
skyddsvärda områden.14 

Skärpta regler är dock att vänta. 
I ett pressmeddelande av den 8 juni 
2020 meddelade regeringen att den 
pågående coronapandemin kunde 
komma att öka riskerna för att ut-
ländska aktörer gör investeringar 
i svenskt näringsliv och strategisk 
infrastruktur i syfte att komma åt 
värdefull teknologi och informa-
tion som hotar Sveriges säkerhet.15 
Processen mot ett skärpt regelverk 
inleddes dock redan innan pande-
min.16 I augusti 2019 gav regeringen 
en särskild utredare i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur ett nytt regel-
verk på området skulle kunna utfor-
mas. I uppdraget ingår bland annat 
att analysera vilka utländska direkt-
investeringar som ska omfattas av 
regleringen och hur villkoren för att 
kunna förbjuda dessa ska utformas. 

Den särskilde utredaren har således 
inte i uppdrag att utreda om ett re-
gelverk bör antas utan i stället hur 
det ska utformas. Ett delbetänkande 
överlämnades till regeringen i mars 
2020 och den nya lag som sedan an-
togs i oktober 2020 syftade till att 
komplettera FDI-förordningen och 
säkerställa Sveriges åtaganden en-
ligt denna.17 Lagen, som ger reger-
ingen befogenhet att utse den myn-
dighet som ska vara kontaktpunkt 
enligt FDI-förordningen, utgör det 
första ledet i en tvåstegsraket som 
ska säkra en tuffare reglering även i 
Sverige. Slutbetänkandet ska lämnas 
i november 2021.

Regeringen har utsett Inspektio-
nen för strategiska produkter (ISP) 
till kontaktpunkt. ISP har härigenom 
fått befogenhet att hämta in vissa 
uppgifter om utländska investera-
re och svenska målbolag i de fall en 
transaktion bedöms kunna påverka 
säkerhet eller allmän ordning inom 
EU.18 Även om Sverige ännu inte har 
något granskningsförfarande har 
ISP, genom FDI-förordningen, inte 
bara möjlighet att begära in upp-
gifter utan även att förmedla dessa 
till andra medlemsstater. Artikel 7.5 
i FDI-förordningen gör det nämli-
gen möjligt för en medlemsstat, som 
anser att en utländsk direktinves-
tering i Sverige kan inverka på dess 
egen säkerhet eller allmän ordning, 
att begära in vissa uppgifter. Dessa 
uppgifter innefattar information om 
ägarstrukturen för den utländske 
investeraren, investeringens unge-
färliga värde, vilka produkter och 
tjänster som omfattas, de medlems-
stater där berörda företag bedriver 
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13 Lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag.
14  Prop. 1991/92:71 om upphävande av regler om utländska företagsförvärv m.m. Se även kommittédirektivet Ett system för gransk-

ning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden, dir 2019:50, s. 2.
15  www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-vidtar-atgarder-mot-utlandska-direktinvesteringar-inom-skyddsvar-

da-omraden/.
16  www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/ny-lag-starker-det-internationella-samarbetet-avseende-utlandska-direktinveste-

ringar/.
17 Lagen (2020:826) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar.
18 Ibid., 2 §.
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verksamhet, finansieringen av inves-
teringen samt investeringskällan.19 
Det här innebär till exempel att om 
ett svenskt bolag som är föremål för 
en utländsk investering antingen har 
dotterbolag i andra medlemsstater, 
eller är en viktig leverantör till bolag 
inom kritisk infrastruktur eller 
kritisk teknologi i andra medlems-
stater, kan dessa medlemsstater på-
börja en granskning av förvärvet 
med information inhämtad av ISP. 
Detta trots att det ännu inte finns 
något granskningssystem i Sveri-
ge och därmed ingen möjlighet för 
svenska myndigheter att blockera 
transaktionen.

2.3 Storbritanniens reglering av 
utländska direktinvesteringar
Kort efter det att Storbritannien 
lämnat EU antogs National Security 
and Investment Act. Lagen träder i 
kraft i januari 2022 och ger den brit-
tiska regeringen möjlighet att gran-
ska, förbjuda och tvinga redan ge-
nomförda förvärv att gå åter om det 
anses nödvändigt av säkerhetsskäl. 
För att träffas av lagen måste målbo-
laget ha anknytning till Storbritan-
nien. Det krävs dock inte att bolaget 
är etablerat där. Enligt section 7(3) 
träffas även förvärv av utländska fö-
retag om de bedriver verksamhet i 
Storbritannien eller säljer varor el-
ler tjänster till kunder bosatta eller 
etablerade i Storbritannien.20 Ett fö-
retag kan bland annat anses bedriva 

verksamhet där om det är etablerat 
i ett annat land, men bedriver forsk-
ning och utveckling i Storbritan-
nien. Lagen omfattar även förvärv 
av tillgångar. Det innebär till exem-
pel att försäljningen av maskiner i 
Sverige kan träffas av det brittiska 
regelverket om dessa maskiner an-
vänds för att producera varor avsed-
da för den brittiska marknaden.21 

Lagstiftningen skiljer mellan olika 
typer av verksamheter. För de flesta 
typer råder ingen anmälningsplikt.22 
I stället kan regeringen besluta att 
begära in en anmälan om det befa-
ras att transaktionen kan komma att 
äventyra den nationella säkerheten. 
En sådan begäran ska göras inom 
sex månader från det att regering-
en först fick kännedom om transak-
tionen och allra senast fem år efter 
dess genomförande.23 För andra, sär-
skilt känsliga, typer av verksamheter 
råder anmälningsplikt. Ett anmäl-
ningspliktigt förvärv som genom-
förs utan godkännande är ogiltigt.24 
Köparen kan även bli skyldig att 
betala böter på upp till 10 miljoner 
pund eller 5 procent av sin årsom-
sättning.25 Den som utan godtagba-
ra skäl genomför ett sådant förvärv 
utan förhandsgodkännande begår 
dessutom ett brott och riskerar upp 
till tolv månaders fängelse.26 Detta 
gäller även om överträdelsen sker 
utanför Storbritannien.27 

Lagen anger inte vilka typer av 
verksamheter som ska anses sär-

skilt känsliga och därmed vara an-
mälningspliktiga. I stället anges i 
section 6 att regeringen kan anta 
förordningar som närmare regle-
rar detta.28 Nyligen presenterades 
ett förslag till sådan förordning. Där 
listas en rad vitt skilda sektorer och 
produkter, såsom bland annat oli-
ka typer av metaller, krigsmateriel, 
elektroniska kommunikationstjäns-
ter, processorer (CPU-er), hamnar 
och artificiell intelligens.29 

När en utländsk direktinvestering 
granskas – oavsett om den är anmäl-
ningspliktig eller inte – kan det re-
sultera i beslut om i) att godkänna 
transaktionen, ii) ålägganden, eller 
iii) att förbjuda transaktionen. Har 
transaktionen redan genomförts kan 
parterna tvingas att låta den gå åter. 
Något som alltså kan ske upp till 
fem år efter dess genomförande. Av 
naturliga skäl riskerar den nya lagen 
att skapa stor osäkerhet och företag 
ges därför en möjlighet att frivilligt 
anmäla även icke-anmälningsplikti-
ga förvärv till de brittiska myndig-
heterna.30 

3. KONKURRENSRÄTTSLIG 
FÖRVÄRVSKONTROLL
Även tillämpningen av det kon-
kurrensrättsliga regelverket har på 
senare tid kommit att bli alltmer 
oförutsägbar. Som diskuteras nedan 
har både kommissionen och Kon-
kurrensverket en tuffare policy nu 
än tidigare. Kommissionen lämnar 
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19 Artikel 9.2 FDI-förordningen. 
20  Det är inte bara förvärv av samtliga aktier eller andelar som omfattas av reglerna. Enligt section 8 blir reglerna till exempel till- 

lämpliga om andelen aktier eller röster går från 25 % eller mindre till mer än 25 %, från 50 % eller mindre till mer än 50 %, från min-
dre än 75 % till 75 % eller mer.

21  Se Government Guidance: How the National Security and Investment Act could affect people or acquisitions outside the UK, www.
gov.uk/government/publications/check-if-an-acquisition-outside-the-uk-will-be-in-scope-of-the-national-security-and-investment-
act.

22  Som lagen är utformad kan all verksamhet som inte anses särskilt känslig omfattas av bestämmelsen och således bli föremål för 
granskning. Section 3 anger dock att regeringen kan publicera tillkännagivanden om vilka typer av sektorer som i första hand kan 
bli aktuella.

23 Section 2(1).
24 Section 13.
25 Section 41.
26 Section 32 och 39.
27 Section 52.
28 Notifiable acquisition regulations.
29 Se www.legislation.gov.uk/ukdsi/2021/9780348226935/pdfs/ukdsi_9780348226935_en.pdf.
30 Section 18.
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dessutom företagen med bakbund-
na händer när man aviserar att man 
är beredd att granska och förbju-
da icke-anmälningspliktiga förvärv, 
ibland långt efter det att de har ge-
nomförts, utan att samtidigt ge par-
terna möjlighet att frivilligt anmäla 
dessa.

3.1 ”The Dutch clause” har väckts 
ur sin törnrosasömn
Konkurrensreglerna har alltid haft 
en central roll inom EU-rätten, men 
medan förbudet mot konkurrensbe-
gränsande samarbeten och miss-
bruk av dominerande ställning har 
funnits sedan Romfördragets ikraft-
trädande,31 är kontrollen av företags-
koncentrationer ett nyare fenomen. 
Efter att utan större framgång ha 
försökt tillämpa befintliga konkur-
rensregler på förvärv som ansågs 
kunna skada konkurrensen, inför-
des en ex ante-kontroll av företags-
koncentrationer. Genom rådets för-
ordning 4064/89 blev vissa förvärv 
anmälningspliktiga till kommissio-
nen. Förordningen byggde på den så 
kallade ”one-stop-shop-principen” 
vilken innebär att förvärv som är av 
EU-dimension och därmed ska an-
mälas till kommissionen varken får 
anmälas till eller granskas av med-
lemsstaternas konkurrensmyndig-
heter.32 De förvärv som anses kunna 
vara särskilt skadliga för konkurren-
sen kan sedan förbjudas av kommis-
sionen.

När koncentrationsförordningen 
antogs saknade vissa medlemsstater 
egna regler på området.33 I de för-
handlingar som föregick dess anta-
gande var medlemsstaterna oeniga 
om vilka tröskelvärden som skulle 
gälla för anmälningsplikt till kom-
missionen. Medan medlemsländerna 
med ingen eller begränsad nationell 
förvärvskontroll ville se lägre trös-
kelvärden var övriga måna om att 
behålla kontrollen över de förvärv 
som kanske i första hand berörde 
den inhemska marknaden. Genom 
artikel 22 fann man en acceptabel 
kompromiss. Klausulen gjorde det 
möjligt för medlemsstater att hän-
skjuta även mindre förvärv till kom-
missionen, förutsatt att de kunde 
påverka handeln mellan medlems-
staterna och bedömdes kunna skada 
konkurrensen. Avsikten var dock att 
klausulen skulle bli kortlivad. För-
ordningen stadgade att den skulle 
upphöra att gälla så snart tröskelvär-
dena hade setts över, vilket skulle 
ske före utgången av 1993.34 Vi vet 
nu att klausulen blev betydligt mer 
långlivad än vad som ursprungli-
gen avsetts. Förordning 4064/89 
har hunnit ersättas av förordning 
139/2004 där bestämmelsen lever 
kvar.35 Däremot har den under många 
år sovit en törnrosasömn. I dag är 
det bara Luxemburg som saknar 
egen förvärvskontroll och kommis-
sionen har länge avrått medlemssta-
terna ifrån att tillämpa klausulen.36 

Någon sådan avrådan gäller inte 
längre. I september 2020 avisera-
de kommissionen att man avsåg att 
väcka liv i artikel 22 och i våras pre-
senterades nya riktlinjer för dess 
tillämpning. Där noteras att det på 
senare tid genomförts ett antal po-
tentiellt konkurrensskadliga förvärv 
som undgått förhandskontroll på 
grund av målbolagens låga omsätt-
ning. Kommissionen anser att denna 
trend är särskild tydlig inom läke-
medels- och techbranscherna, men 
poängterar att riktlinjerna inte en-
bart avser dessa.37 Att sänka trös-
kelvärdena eller, som till exempel i 
Tyskland, basera anmälningsplikten 
på transaktionsvärdet skulle kräva 
en ändring av koncentrationsförord-
ningen, vilket är en omständlig och 
långdragen process. Ett snabbare, 
och enligt kommissionen mer träff-
säkert, sätt att komma till rätta med 
problemet har därför varit att upp-
muntra medlemsstaterna att åter-
igen tillämpa artikel 22.

Kommissionen är tydlig med att 
klausulen kan tillämpas även i de 
fall där en koncentration inte är an-
mälningspliktig någonstans i EU.38 
Det som krävs för att hänskjuta en 
koncentration är att den i) poten-
tiellt kan påverka handeln mel-
lan medlemsstaterna och ii) hotar 
att påtagligt påverka konkurren-
sen inom den medlemsstats eller 
de medlemsstaters territorium som 
framställer begäran. En sådan be-
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31 Artiklarna 101 och 102 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
32  För att ett förvärv ska vara av EU-dimension krävs att köpare och målbolag har en viss lägsta omsättning i ett visst antal medlems-

stater. 
33  Belgien, Danmark, Grekland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. När Finland anslöt sig till EU saknades även där en inhemsk 

kontroll. I februari 1997 fattade kommissionen det uppmärksammade beslutet att förbjuda den finska livsmedelskedjan Kesko Oys 
förvärv av konkurrenten Tuko Oy, detta till följd av en s.k. article 22 referral. Se ärende nr IV/M.784 – Kesko/Tuko.

34 Förordningens artikel 1.3 stadgade att rådet skulle genomföra en sådan översyn senast fyra år efter dess antagande.
35 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, EUT L 24/1.
36  Se t.ex. kommissionens vägledning om tillämpning av den mekanism för hänskjutande av ärenden som anges i artikel 22 i koncen-

trationsförordningen för vissa kategorier av ärenden, C(2021) 1959 final, punkt 8.
37 Riktlinjerna, punkt 9.
38 Punkt 6.
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» gäran ska framställas inom 15 dagar 
från det att koncentrationen anmäl-
des till den nationella konkurrens-
myndigheten eller, om någon anmä-
lan inte krävs, från det att den på 
annat sätt kom till medlemsstatens 
kännedom. Teoretiskt sett skulle 
en medlemsstat således kunna hän-
skjuta ett icke-anmälningspliktigt 
förvärv till kommissionen långt ef-
ter det att den genomförts, förutsatt 
att 15-dagarsregeln iakttas. Kommis-
sionen anger dock att tidsfaktorn 
kommer att tas i beaktande och att 
någon granskning som regel inte 
kommer att ske om mer än sex må-
nader har passerat sedan transaktio-
nen genomfördes. Samtidigt anges 
att även äldre förvärv kan granskas 
om de eventuella effekterna på kon-
kurrensen bedöms vara betydande.39 
Det råder ingen tvekan om att kom-
missionen menar allvar med sin nya 
policy. Det visar den pågående un-
dersökningen av koncentrationen 
mellan Illumina och Grail.

3.1.1. Illumina/Grail
Hösten 2020 annonserade det ame-
rikanska biotechbolaget Illumina 
sin avsikt att förvärva Grail för  
8 miljarder US-dollar.40 Grail sak-
nade då omsättning, men hade nyli-
gen lanserat ett cancertest där man 
genom blodprov kan upptäcka ett 
stort antal cancerformer. Produk-
ten bygger på så kallad NGS-teknik. 
Illumina är en ledande tillverka-
re av just NGS-produkter och även 
Grails leverantör.41 Transaktionen 
saknade EU-dimension och var hel-
ler inte anmälningspliktigt i någon 
medlemsstat. I mars 2021 valde den 
franska konkurrensmyndigheten att 

hänskjuta koncentrationen till kom-
missionen. Ett flertal andra myn-
digheter anslöt sig till denna begä-
ran. Då kommissionen befarade att 
transaktionen kunde leda till ute-
stängningseffekter accepterade man 
de nationella myndigheternas begä-
ran att granska koncentrationen. I 
juli 2021 meddelade kommissionen 
sedan att en fördjupad undersök-
ning av förvärvet hade inletts.42 

Illumina har ifrågasatt kommis-
sionens behörighet att granska för-
värvet eftersom Grail helt saknar 
omsättning inom EU. Bolaget har 
därför valt att trotsa förbudet mot 
att genomföra koncentrationen 
medan den fortfarande granskas och 
fullbordade förvärvet i augusti i år.43 
Det återstår att se hur det hela slu-
tar, men redan nu kan konstateras 
att kommissionen varken ser avsak-
naden av omsättning eller anmäl-
ningsplikt inom EU som ett hinder 
för granskning.

3.2 Konkurrensverkets policy 
Avslutningsvis ska några ord näm-
nas om Konkurrensverkets förvärvs-
kontroll. Enligt konkurrenslagen ska 
koncentrationer som saknar EU-
dimension anmälas till verket om 
köpare och målbolag tillsammans 
har en omsättning i Sverige översti-
gande en miljard kronor och minst 
två av de berörda företagen vart 
och ett har en omsättning i Sverige 
överstigande 200 miljoner kronor. 
Om det finns särskilda skäl kan ver-
ket begära in en anmälan även om 
bara ett av de berörda företagen når 
200-miljonerströskeln.44 Detta kan 
göras även efter det att förvärvet 
har genomförts. Någon tidsgräns 

anges inte i konkurrenslagen. I lik-
het med koncentrationsförordning-
ens artikel 22 har denna möjlighet 
sällan utnyttjats, men på senare tid 
har det skett vid ett par tillfällen. 
I februari 2015 valde Swedbank att 
häva det redan genomförda förvär-
vet av Svensk Fastighetsförmedling. 
Tingsrätten hade då bifallit verkets 
talan att förbjuda förvärvet och må-
let var uppe i Marknadsdomstolen. 
I oktober 2019 begärde verket in en 
anmälan av Easyparks förvärv av 
konkurrenten Inteleon. Här valde 
verket att efter granskning lämna 
förvärvet utan åtgärd.45 Det visar 
dock att man som part inte längre 
kan luta sig tillbaka ens i de situatio-
ner där tröskelvärdena understigs 
utan att man i stället kan behöva 
överväga en frivillig anmälan enligt 
4 kap. 7 § konkurrenslagen. 

4. AVSLUTANDE KOMMENTAR
Avsikten har inte varit att ge en full-
lödig redogörelse för de regler som 
omgärdar förvärv utan snarare att 
peka på den höga grad av osäker-
het som råder i dag. Som rådgiva-
re har man numera en svår uppgift 
att avgöra vilka anmälningar som 
måste göras, vilka anmälningar som 
bör göras och utsikterna för att få 
igenom transaktioner även i de si-
tuationer där en anmälan inte kan 
göras, men risken finns att kommis-
sionen i ett senare skede väljer att 
begära in en sådan. Förvärvskon-
trollen må numera eventuellt vara 
mer effektiv, men förutsebar är den 
inte.

Helene Andersson   
Docent i Europarätt 

vid Uppsala universitet

39 Punkt 21. 
40 Målbolaget hade tidigare ingått i Illuminakoncernen, men under 2016 avyttrades 85,5 % av aktierna i bolaget.
41 Se mål T-227/21, Illumina, Inc. mot Europeiska kommissionen, beslut av den 6 oktober 2021, punkt 3.
42 ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3844.
43 Koncentrationsförordningen artikel 7.
44 4 kap. 7 § konkurrenslagen (2008:579).
45 Beslut av den 23 mars 2020, dnr 698/2019.
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Hur kan du förebygga psykisk  
ohälsa hos dina medarbetare?

De senaste tio åren har sjuktalen ökat markant och idag är stress- och utmattningsrelaterade  
problem den största anledningen till varför man sjukskriver sig. I en verksamhet där medarbetarna  
är avgörande för arbetet som utförs och nyckeln till goda resultat är det viktigt att tidigt upptäcka 
psykisk ohälsa och se till att medarbetaren få hjälp.

1. Fråga i tid
För att minska psykisk ohälsa inom arbetslivet behöver arbetsgivare bli bättre på att ställa frågor  
och tala med sina medarbetare om deras hälsa och välbefinnande. Ju tidigare man kan ta samtalet  
desto lättare är det att sätta in åtgärder som förhindrar sjukskrivning och psykisk ohälsa.

 ■ Skapa rutiner för att regelmässigt tala med dina medarbetare om hur de mår
 ■ Du behöver inte agera psykolog, men kan i ett tidigt skede uppmuntra medarbetare  

att ta professionell hjälp
 ■ Följ upp hur din medarbetare mår, även om det verkar gå åt rätt håll

2. Öva på att ta någon annans perspektiv
Undersökningar visar att chefer ofta underskattar problem hos sina medarbetare. När de sedan  
accepterar att en medarbetare har problem, utgår de gärna ifrån sig själva för att ge förslag på  
lösningar. Därför behöver du som ledare bli bättre på att sätta dig in i andras perspektiv.

 ■ Lita inte enbart till egna tolkningar kring hur någon verkar må
 ■ Du kan bara leda andra i deras värld, inte utifrån din egen värld
 ■ Du behöver öva för att bli bra på att sätta dig in i andras perspektiv

3. Lyssna aktivt
Att inta andras perspektiv och att lyssna aktivt hänger ihop. Det är genom att lyssna aktivt som  
du får möjligheter att sätta dig in i någon annans perspektiv. Och du behöver kunna ta någon  
annans perspektiv för att kunna visa att du verkligen lyssnar. 

 ■ Visa med ditt kroppsspråk att du lyssnar (vänd dig mot personen, ge ögonkontakt)
 ■ Uppmuntra genom enkla små ord som “mm”, “ja”, “aha” eller be personen att berätta mer
 ■ Stäm av och sammanfatta med egna ord för att se att du har förstått rätt
 ■ Vänta med att berätta om dina egna erfarenheter eller associationer
 ■ Kom inte med lösningar direkt, utan vänta och se om hen vill ha hjälp att hitta en lösning

Du kan läsa fler artiklar och tips på Hälsoportalen: https://lansforsakringar.soshalsa.eu/artiklar/  
som ingår i Sjukvårdsförsäkringen som erbjuds inom Advokatsamfundets försäkringsprogram  
tillsammans med hälsofrämjande insatser, Chefsstöd (där du som chef kan få hjälp i  
medarbetar- och ledarskapsfrågor) och andra tjänster.

Om du vill veta mer om försäkringen kontakta Advokatservice hos Willis Towers Watson  
på 08-546 359 60 eller advokatservice@willis.com
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Högsta
straffavgiften
kan bli
250 000 kr
Arbetsgruppen för översyn av 
straffavgiften i Advokatsamfun-
dets disciplinärenden föreslår 
att högsta straffavgift blir 
250 000 kronor. Gruppen före-
slår också att en möjlighet att 
överklaga avgiften ska införas.

Arbetsgruppen före-
slår att spannet för 
straffavgiften ska hö-
jas, så att det lägsta 
beloppet blir 10 000 
kronor och det hög-
sta beloppet 250 000 
kronor. Enligt dagens 
lagregler kan straff-
avgiften vara mel-
lan 1 000 kronor och 
50 000 kronor.

Advokat Charlotta 
Falkman har varit ar-
betsgruppens ordfö-
rande. Hon pekar på 
just de justerade och 
”nutidsanpassade” ni-
våerna på straffavgif-
ten som arbetsgrup-
pens viktigaste insats. 

– Straffavgifter på 
de föreslagna nivåer-
na kommer att utgö-
ra relevanta påföljder för brott 
mot det etiska regelverket. Be-
loppsnivåerna för den straffav-
gift som föreskrivs i rättegångs-
balken har varit desamma i  
24 år. Den näst strängaste påfölj-
den – varning plus 50 000 kr i 
straffavgift – upplevs inte längre 

som relevant. Det är helt enkelt 
ett för stort ”glapp” mellan den 
påföljden och den strängaste på-
följden, alltså uteslutning, säger 
hon, och tillägger att enigheten 
om behovet av höjda nivåer har 
varit stor inom arbetsgruppen. 

Två ledamöter i ar-
betsgruppen var skilj-
aktiga och ville före-
slå 200 000 kronor 
som högsta straffav-
gift, bland annat ut-
ifrån en jämförel-
se med gränsen för 
högsta bötesbelopp i 
straffrätten.

arbetsgruppen lämnade 
sitt slutliga förslag till 
styrelsen den 23 sep-
tember. I rapporten 
föreslår arbetsgrup-
pen ändringar i såväl 
rättegångsbalken som 
Advokatsamfundets 
stadgar och vägle-
dande regler om god 
advokatsed.

Mot bakgrund av 
den kraftiga höjning 
av straffavgiften som 

föreslås, anser arbetsgruppen 
att en advokat som har blivit 
ålagd att betala straffavgift ska 
få möjlighet att överklaga beslu-
tet. Även här var arbetsgruppen 
enig, berättar Charlotta Falk-
man.

Det organ som ska pröva över-

klagandet ska kunna bestäm-
ma straffavgiften till ett lägre 
belopp, eller besluta att ingen 
straffavgift alls ska vara fören-
ad med den varning som disci-
plinnämnden har tilldelat advo-
katen.

arbetsgruppen föreslår att en sär-
skild straffavgiftsnämnd ska in-
rättas, för att säkerställa att ad-
vokaters yrkesfrågor hanteras 
av en instans med specialist-
kompetens. Straffavgiftsnämn-
den ska bestå av både advoka-
ter med särskild kunskap inom 
advokatetik och av externa le-
damöter, som kan tillföra viktig 

straffrättslig eller annan kompe-
tens. Tre av nämndens fem or-
dinarie ledamöter föreslås vara 
advokater.

i rapporten konstaterar arbets-
gruppen att det har införts nya 
sanktionsavgifter på andra om-
råden, som är väsentligt högre 
än den högsta straffavgiften. Ex-
empelvis kan sanktionsavgiften 
för revisorer uppgå till en mil-
jon kronor. I de grannländer som 
har straffavgifter inom sin advo-
kattillsyn är beloppen också vä-
sentligt högre än i Sverige.

Straffavgifter med miljon-
belopp skulle enligt arbets-

Charlotta Falkman.

Petter Hetta.
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FÖRSLAG FRÅN ARBETSGRUPPEN
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Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket 
rättegångsbalken får Sveriges 
advokatsamfunds disciplinnämnd, 
om det finns särskilda skäl, åläg-
ga en advokat som tilldelas en 
varning att betala en straffavgift 
till Advokatsamfundet. Straffav-
giften får enligt rättegångsbalken 
vara lägst 1 000 kronor och högst 
50 000 kronor. Det högsta belop-
pet har inte ändrats sedan 1997. I 
praktiken beslutar disciplinnämn-
den inte om lägre straffavgifter 
än 5 000 kronor. Disciplinpåfölj-
den varning med straffavgift före-
kommer i genomsnitt omkring  
20 gånger per år.

STRAFFAVGIFTEN

Straffavgiften infördes 1983. Det 
lägsta beloppet var redan från 
början 1 000 kronor, men det hög-
sta belopp som disciplinnämnden 
kunde besluta om var 15 000 
kronor. Syftet med straffavgiften 
var att förstärka varningspåfölj-
den och differentiera påföljds-
systemet, eftersom skillnaden 
i stränghet mellan varning och 
uteslutning ansågs vara för stor. 
Den 1 juli 1997 höjdes det högsta 
beloppet för straffavgiften till 
50 000 kronor, det belopp som 
gäller enligt dagens regler.

HISTORIK

Alla advokater ska iaktta god 
advokatsed i sin verksamhet. Ad-
vokatsamfundets disciplinnämnd 
och styrelse avgör vad som är 
god advokatsed. Disciplinnämn-
den kan tilldela en advokat som 
har brutit mot god advokatsed en 
disciplinär påföljd. Det är riksda-
gen som har beslutat i lag vilka 
påföljder som finns och när påfölj-
derna ska användas.

Påföljderna är
l erinran
l  varning, som kan kombineras 

med en straffavgift
l uteslutning.

ADVOKATSAMFUNDETS 
DISCIPLINTILLSYN

Arbetsgruppen har bestått av 
advokaterna Charlotta Falk-
man, ordförande, Petter Hetta, 
Viviénne Dahlstrand, Johanna 
Näslund, Stefan Ruben, Claes 
Langenius, Henrik Snellman och 
Christina Griebeler samt den tidi-
gare offentliga representanten i 
disciplinnämnden Lotty Nordling. 
Jur. kand. Sofia Rahm har varit 
sekreterare. Slutrapporten från 
arbetsgruppen för översyn av 
straffavgiften finns på Advokat-
samfundets webbplats.

ARBETSGRUPPEN FÖR 
ÖVERSYN AV STRAFFAVGIFTEN

gruppen motsvara en så allvarlig 
överträdelse av god advokatsed 
att den i stället ska leda till ute-
slutning. Den högsta straffavgif-
ten bör omfatta ett belopp som 
är proportionellt för överträdel-
ser på gränsen till uteslutning 
och som minskar – men inte tar 
bort – det nuvarande spannet 
mellan högsta straffavgift och 
uteslutning.

Dessutom har arbetsgruppen 
beaktat att skillnaderna mellan 
hur advokater bedriver sin verk-
samhet är stora, både i former-
na för verksamheten och i rätts-
områdena. Förutsättningarna att 
betala straffavgift skiljer sig vä-

sentligt mellan advokater. Där-
för har arbetsgruppen övervägt 
att knyta straffavgiften till den 
enskilde advokatens ekonomi, 
men konstaterar att det skulle 
vara svårt att nå fullkomlig rätt-
visa. Arbetsgruppen anser också 
att det är straffvärdet av överträ-
delsen som ska ligga till grund 
för beloppet, inte advokatens 
ekonomi.

för att arbetsgruppens förslag ska 
kunna genomföras krävs änd-
ringar både av rättegångsbalken 
– en lag som beslutas av riksda-
gen – och av Advokatsamfundets 
stadgar, som beslutas av Advo-

katsamfundets fullmäktige och 
därefter ska fastställas av reger-
ingen. Innan fullmäktige fattar 
beslut om stadgeändringar ska 
Advokatsamfundets avdelning-
ar dessutom ges tillfälle att be-
handla det aktuella förslaget på 
sina avdelningsmöten och yttra 
sig över förslaget.

En fråga som väckte diskus-
sion inom arbetsgruppens var, 
enligt Charlotta Falkman, den 
om vad som ska gälla för advo-
katens överklagande av straffav-
giften, ifall Justitiekanslern (JK) 
överklagar disciplinnämndens 
beslut. Arbetsgruppens majori-
tet föreslår att advokatens över-

klagande i så fall ska vila. Om 
Högsta domstolen (HD) uteslu-
ter advokaten, avskrivs ärendet 
– annars återupptar straffavgifts-
nämnden sin handläggning. 

två ledamöter, advokat Petter 
Hetta och den offentliga repre-
sentanten Lotty Nordling, var 
skiljaktiga och föreslår i stäl-
let att advokatens överklagande 
ska överlämnas till HD, ifall JK 
överklagar.

– HD har ändå hela ärendet 
framför sig och kan då utan stör-
re arbetsinsats pröva straffavgif-
tens storlek om det blir aktuellt, 
säger Petter Hetta.  FO
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Advokatsamfundets styrelse tillsatte i januari 
i år en arbetsgrupp med uppgiften att se över 
om det finns skäl att höja taket för den straff - 

avgift som samfundets disciplinnämnd kan 
ålägga en advokat. Arbetsgruppen har också 

haft i uppdrag att se över frågan om det borde 
vara möjligt att överklaga beslut om straffavgift.
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Varför har du ägnat dig åt men-
torskap?

– Jag har varit advokat sedan 
1987. På den tiden tror jag att vi 
var ungefär 13 procent kvinnli-
ga advokater. Det är en del av 
bakgrunden till att jag alltid har 
tyckt att mentorskap är viktigt. 
Jag har varit mentor åt tolv, fem-
ton unga jurister, varav nästan 
alla har varit kvinnor. Av det tio-
tal som har varit biträdande ju-
rister har åtta blivit advokater, 
och ett par har gått domarvägen. 
Nästan alla har stannat på orten, 
och jag har fortfarande kontakt 
med i princip alla. Vi ger och tar 
och hjälper varandra när det be-
hövs, så vi blir också ett nätverk.

Vilken är mentorns uppgift?
– Som mentor har man som 

viktigaste uppgift att få unga ju-
rister att förstå hur roligt advo-
katyrket är. Jag har alltid velat 
förmedla hur oerhört givande 
yrket är och att man kan styra 
mycket själv.

– Många unga har stora teore-
tiska kunskaper efter sina stu-
dier, men de har inte förståel-
sen för hur de omsätter dem i 
praktiken. Mycket i mentorska-
pet handlar om att få den unga 
juristen att släppa det teoretis-
ka tänkandet. Den stora upp-
giften handlar om det praktiska 
hantverket: Hur man bemöter 
olika klienter, hur man lyssnar 
av en ny klient så att klienten 
känner sig lyssnad på men ändå 

väljer att lyssna 
på dig och följa 
dina råd. En stor 
del i advokatyr-
ket är praktiska 
ställningstagan-
den: Vad är bäst 
för klienten? Det 
handlar inte en-
bart om rätt och 
fel, utan till stor 
del om att advo-
katens uppgift är 
att hitta lösning-
ar, speciellt inom familjerätten, 
som ofta är mycket konfliktfylld.

Vad är givande med mentorskap?
– Att få dela med sig av sin 

 erfarenhet och 
få så mycket till-
baka. Adepter-
na har nya, friska 
kunskaper, och 
det får jag i utbyte 
mot min erfaren-
het och samlade 
gamla kunskap. 
Ett viktigt syfte 
med mentorska-
pet är att adepten 
alltid ska kunna 
återkomma sena-

re i sin karriär för att tala om 
svåra frågor och speciella situ-
ationer – och tvärtom. Jag har 
haft lika stor glädje av alla dessa  
duktiga unga jurister; jag har lärt 

mig massor och fått mycket till-
baka.

Varför har du nästan bara haft 
kvinnor som adepter?

– Det har varit ett medvetet 
ställningstagande. När jag läste 
juridik hade jag förmånen att ha 
en pappa som var advokat. Han 
var en av få advokater i Göte-
borg som anställde kvinnliga 
biträdande jurister. Jag fick ett 
oerhört stöd i min yrkesroll, och 
insåg snart att man som kvinna 
behöver hålla ihop. Jag vill kun-
na förmedla att man är duktig 
och ska ta plats, att man ska 
kunna ta initiativ och inte låta 
sig tryckas åt sidan. Det har bli-
vit mycket bättre – vi är många 
fler kvinnliga advokater, fastän 
vi inte är tillräckligt många. Jag 
har i alla fall bidragit med åtta 
kvinnliga advokater!

Vad har ditt engagemang i sam-
fundet givit dig?

– Man får större nätverk, och 
man får insyn i helt andra rätts-
områden än de man själv syss-
lar med genom de kolleger man 
träffar. När jag var yngre kändes 
det främmande att vara aktiv i 
samfundet. Samfundet utvecklas 
i en mycket mer öppen riktning 
nu, och det hoppas jag kommer 
att gynna engagemanget.

Vad är det viktigaste du har bidra-
git med i samfundsuppdragen?

– Det viktigaste är att bidra 
med sin dyrbara tid. Men jag bi-
drar också genom att sprida in-
tresse hos mina kolleger. Jag talar 
ofta med kolleger i pauser, när vi 
är i domstol, om mina uppdrag 
i samfundet och vad samfundet 
gör, och försöker hela tiden se 
om jag hittar personer som är ny-
fikna och som är intresserade av 
att arbeta inom samfundets verk-
samhetsområden. MA

Jag har bidragit med
åtta kvinnliga advokater

JAG HAR HAFT LIKA 
STOR GLÄDJE AV 

ALLA DESSA DUKTIGA 
UNGA JURISTER; 

JAG HAR LÄRT MIG 
MASSOR OCH FÅTT 
MYCKET TILLBAKA.

MÅNADENS ADVOKAT

MALIN WASSÉN
Malin Wassén är advokat i 
Vänersborg, tidigare verksam i 
Uddevalla, numera med inrikt-
ning huvudsakligen på grova 
brottmål. Hon är vice ordförande 
i Västra avdelningen av Advokat-
samfundet och har varit mentor 
åt en rad unga jurister.

FO
TO

: K
EN

T 
EN

G



ADVOKATEN NR 8 • 2021 51

Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Philippe Benalal är ny del-
ägare i Fylgia. Philippe Benalal 
har de senaste åren tjänstgjort 
som rådman vid Attunda 
tingsrätt. 

l Advokaten Xandra Ståhlberg 
ansluter till Baker  McKenzie för 
att arbeta vid byråns antitrust- 
och konkurrensrättsgrupp.

l Advokat Stefan Erhag på 
Advokatfirman Delphi har 
utsetts till ny ordförande i det 
globala nätverket World Servi-
ces Group. 

l Paula Bäckdén, advokat 
och verksam i Vinges sjö- och 
transporträttsgrupp, har 
utnämnts till ledamot av verk-
ställande rådet i CMI, Comité 
Maritime International.

l Lars-Gunnar Lundh från 
Västmanlands tingsrätt blir ny 
tillförordnad lagman vid Öre-
bro tingsrätt, när Björn Lindén 
lämnar uppdraget. 

l Fredrik Löndahl har utsetts 
till ny lagman vid Ystads tings-
rätt.

l Linn Pantzar blir ny chefs-
rådman vid Eskilstuna tings-
rätt.

l Margita Åhsberg har ut-
nämnts till hovrättslagman 
i Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.

l Stefan Johansson har ut-
nämnts till chefsrådman vid 
Stockholms tingsrätt.

l Charlotte Kugelberg till-
träder vid årsskiftet en ny 
befattning som rättschef vid 
Utrikesdepartementet.

l Vilhelm Persson, professor i 
offentlig rätt, och Jessica Alm-
qvist, professor i internationell 
rätt och mänskliga rättigheter, 
installerades den 15 oktober 
som professorer vid Lunds 
universitet.

l Henrik Landerholm har 
utsetts till generaldirektör för 
Myndigheten för psykologiskt 
försvar (MPF). Han tillträder 
vid årsskiftet.

Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  AKTUELLT
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Tällbergsdagarna 
nästan som vanligt
Mellersta avdelningens tradi-
tionsenliga studiedagar i Tällberg 
genomfördes den 17–18 sep-
tember med ett 60-tal deltagare 
under förhållanden som nästan 
hade återgått till det normala.

Jordenruntkappseglaren och 
båtbyggaren Gurra Krantz stod 
för fredagens föreläsning om mål, 
motivation och gruppdynamik. 
På lördagen föreläste kam-
maråklagarna Petter Lundgren 
och Erik Nilsson under rubriken 
”Teknik i rättssalen/modern 
processföring” om datorer som 
presentationsmedel i rättssalen 
och metoder för åskådliggörande 
av stora material.

Gatujuristerna fick 
Katarina Taikon-priset
Stockholms stads pris för att 
hylla insatser för mänskliga rät-
tigheter, Katarina Taikon-priset, 
tilldelades i år Gatujuristerna, en 
oberoende ideell förening av stu-
denter från juristprogrammen vid 
Stockholms universitet och Upp-
sala universitet. Gatujuristerna 
har i mer än 15 år hjälpt hemlösa 
och personer som lever i utsatt-
het i Stockholmsområdet genom 
att erbjuda gratis stöd i olika juri-
diska frågor. 

Katarina Taikon-priset instifta-
des år 2015 av Stockholms stad. 
Prissumman är 100 000 kronor, 
och priset ska uppmärksamma 
och belöna människorättsför-
svarare som genom sitt arbete 
främjar och skyddar de mänskliga 
rättigheterna.

Tusentals gick för 
rättshjälp
Mer än 8 500 gångare anslöt 
under de första dagarna av 
det årliga London Legal Walk, 
som i år fick nypremiär efter 
coronapandemin. Med flera 
dagar kvar såg målet, 10 000 
deltagare, ut att vara inom 
räckhåll. När Law Society 
Gazette rapporterade om ar-
rangemanget den 25 oktober 
hade redan över en halv miljon 
pund samlats in, pengar som 
ska användas för gratis rätts-
hjälpsmottagningar i London.

Redaktionsrådet samlades igen
Den 14 oktober kunde tidskriften Advokatens redaktionsråd träffas 
för möte igen. Det var första gången efter coronapandemin och det 
första fysiska mötet överhuvudtaget med detta redaktionsråd. Vid 
det stimulerande och idérika mötet medverkade (från höger): chefre-
daktör Tom Knutson, ansvariga utgivaren och generalsekreteraren 
Mia Edwall Insulander, advokat Sandra Danowsky Prytz med dottern 
Minna, advokat Carl Svernlöv, advokat Hanna Larsson samt journa-
listerna Magnus Andersson och Ulrika Öster.

Ministerbesök på Advokatsamfundet
Den 21 oktober bjöd Advokat-
samfundet in Justitiedeparte-
mentet till ett möte i Tryggerska 
villan. Vid mötet deltog justitie- 
och migrationsminister Morgan 
 Johansson, inrikesminister 
Mikael Damberg, statssekrete- 
rarna Catharina Espmark och 
Lars Westbratt samt rätts- och 
enhetschefer på Justitiedeparte-
mentet.

Under mötet tog Justitiede-
partementet upp aktuella lagför-
slag. Bland annat diskuterades 
betänkandet En stärkt rättspro-
cess och en ökad lagföring, där 

förslaget om kronvittnen ingår. 
Advokatsamfundet berättade om 
det arbete samfundet utför, bland 
annat tillsynsverksamheten och 
det rättsstatliga arbetet.

Från Advokatsamfundet deltog 
styrelsens ordförande Eva-Maj 
Mühlenbock, generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander, disciplin-
nämndens ordförande Börje 
Samuelsson, advokaterna Johan 
Eriksson och Biörn Riese samt 
chefsjuristen Johan Sangborn, 
disciplinnämndens sekreterare 
Sofia Rahm och juristen Hannes 
Grufman.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2021 om inte annat anges.

AI, digitalisering och rätten : en 
lärobok / Gregor Noll, red. 
(Studentlitteratur. 289 s.)

Ask, Henric: Arbetstidslagen : en 
kommentar / Henric Ask, Erik 
Grahn (Stockholm. 168 s.)

Carlquist, Mattias: Statligt stöd 
till näringslivet : den rättsliga 
regleringen av statens stödgiv-
ning (Norstedts Juridik. 1345 s.)

Fransson, Susanne: Diskrimine-
ringslagen : en kommentar / 
Susanne Fransson, Eberhard 
Stüber (3. uppl. Norstedts 
Juridik. 685 s. Norstedts gula 
bibliotek)

Gregow, Torkel: Samägd egen-
dom : innebörden av bestäm-
melser och principer på sam-
äganderättens område 
(2. uppl. Norstedts Juridik. 
243 s. Institutet för rättsveten-
skaplig forskning ; 209) 

Holgersson, Leif: Socialpolitik 
och socialt arbete : historia och 
idéer / Leif Holgersson, Lars 
Grönwall, Pia Aronsson (5. uppl. 
Norstedts Juridik. 445 s.) 

Holmquist, Rolf: Brotten i nä-
ringsverksamhet (5. uppl. 
Norstedts Juridik. 407 s. Eko-
brottsserien ; 2) 

Johnsson, Lars-Åke: Hälso- och 
sjukvårdslagen : med kom-
mentarer (11. uppl. Norstedts 
Juridik. 372 s.)

Lindell, Bengt: Civilprocessen : 
rättegång samt skiljeförfaran-
de och medling (5. uppl. Iustus. 
918 s.)

Nordebrink, Beatrice: Rättslig 
ram för socialtjänstens hand-
läggning : praktisk juridisk 
tillämpning inom äldreomsorg 
och funktionshinder (Norstedts 
Juridik. 170 s.) 

Papadopoulou, Frantzeska: Ju-
ridikens nycklar : introduktion 
till rättsliga sammanhang, me-

 LÄSTIPS

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten
Författare: Anders 
Dahlsjö, Thomas 
 Kalbro, Eidar Lindgren, 
Leif Norell
Förlag: Norstedts 
Juridik
Antologi som inne-
håller uppsatser om 
intresseavvägningar 
inom fastighetsrät-
ten i samband med 
förändringar av markanvändningen eller fast-
ighetsindelningen. Frågeställningar som man 
belyser bland annat utifrån ett antal rättsfall 
är strandskydd kontra kommunens ansvar för 
bostadsbyggande, rimlig avvägning mellan en 
lämplig markanvändning och enskilda intres-
sen, tillämpningen av proportionalitetsprinci-
pen inom fastighetsbildningslagstiftningen och 
möjligheten att bilda större bostadsfastigheter 
på landsbygden, särskilt inom strandskydds-
områden. I ett avslutande gemensamt kapitel 
presenteras slutsatser och förslag på föränd-
ringar inom lagstiftning och rättstillämpning.

Avtalslagen : en kommentar
Författare: Jon 
 Kihlman
Förlag: JP Infonet
En ny praktiskt inrik-
tad lagkommentar till 
den mer än hundra 
år gamla avtalslagen, 
skriven av advokat och 
jur. dr Jon Kihlman. 
Avtalslagens bestäm-
melser behandlas 
huvudsakligen paragrafvis. Kommentaren 
vänder sig till den praktiskt verksamma juris-

ten och ger både en snabb överblick och stöd 
i rättsutredningar. Hänvisningar görs till för-
arbeten, vägledande praxis och angränsande 
lagstiftning. Boken har sedan tidigare funnits 
tillgänglig i informationstjänsten JP Juridiskt 
bibliotek men finns alltså nu även i bokform. 

 BOK
Svarta änkan : den skakande berättelsen  
om cyanidmordet i Norrtälje av Thomas 
 Bodström, Norstedts
Sommaren 2019 döm-
des ”Svarta änkan” till 
16 års fängelse för att 
ha giftmördat sin sam-
bo med cyanid i ett 
sommarstugeområde 
utanför Norrtälje. 
Dödsfallet avskrevs 
som ett sjukdomsfall, 
men den avlidne 
mannens dotter tyck-
te att omständigheterna kring hans död var 
misstänkta, samlade själv ihop bevis och drev 
på att det startades en mordutredning kring 
hans död. Utan hennes insatser hade mordet 
troligen aldrig upptäckts. Thomas Bodström 
som företrädde familjen i rättegången följer 
spåren bakåt i tiden och berättar om ”Svarta 
änkans” förflutna och hela händelseförlop-
pet från det att paret träffas första gången i 
Stockholm tills att domen faller. 

 AVHANDLINGAR
Authors and creative users : addressing the 
conceptual challenges of digital creativity 
to EU copyright law from the perspective of 
the author av Aurelija Lukoševičienė, Lunds 
universitet. 
Begreppet upphovsman i EU:s upphovsrätts-
lagstiftning analyseras och sätts i relation 
till den digitala kreativiteten på Internet. Hur 
kan EU:s upphovsrättsregler utformas om de 
digitala skapare som denna avhandling kall-
lar kreativa användare (exempelvis Wikipedia 
och Internetmem) ingår i rättssystemet som 
författare? 

Straffvärde som rättslig konstruktion av 
Axel Holmgren, Stockholms universitet  
(Iustus). 
Avhandlingen undersöker den rättsliga kon-
struktionen straffvärde, ett mått på brottets 
svårighet, ett centralt begrepp vid påföljdsbe-
stämningen i svensk rätt. Centralt för studien 
är att undersöka grunden för utformningen av 
de regler som styr straffvärdebedömningen.  

Regress : begreppet regressrätt och solidar-
regress av Alexander Unnesjö, Stockholms 
universitet (Jure). 
Behandlar regressfrågor ur ett allmänt obli-
gationsrättsligt perspektiv. Tonvikten ligger 
på frågor om solidarregress, men studien 
behandlar även den närmare innebörden av 
begreppet regressrätt. Avhandlingen fyller en 
lucka i svensk rättslitteratur.  

Skolans skyldighet att förhindra kränkande 
behandling av elever : en rättsvetenskaplig 
studie av Maria Refors Legge, Stockholms 
universitet. 
Undersöker skolornas juridiska ansvar att fö-
rebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever samt granskar om skol-
lagens kränkningsbestämmelser kan betrak-
tas som effektiva. 

 SJÄLVBIOGRAFI
”Vem fan är du?” 
Advokat Peter Althin har skrivit sin själv-
biografi ”Vem fan är du?” (Piratförlaget) där  
vi får följa hans resa från uppväxten i Lund 
till arbetslivet som en av Sveriges mest an-
litade brottmålsadvokater. Därtill om ett antal 
rättegångar där han varit offentlig försvarare 
och som fått stor medial uppmärksamhet. I 
boken berättar han vidare om sitt politiska 
engagemang och sin syn på olika kriminal-
politiska frågor men öppnar även upp för mer 
personliga reflektioner som betydelsen av 
att hitta balans i livet och den ständigt när-
varande rädslan att inte räcka till. Boken är 
skriven i samarbete med Jack Ågren, docent i 
straffrätt.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

toder och verktyg / Frantzeska 
Papadopoulou, Björn Skarp 
(2. uppl. Norstedts Juridik. 
326 s.)  

Sandgren, Claes: Rättsvetenskap 
för uppsatsförfattare : ämne, 
material, metod och argumen-

tation och språk (5. uppl.  
Norstedts Juridik. 137 s.)

Strömgren, Peter: Sakrätt beträf-
fande fast egendom / Peter 
Strömgren, Laila Zackariasson 
(Norstedts Juridik. 358 s.)

Szkalej, Kacper F.: Copyright in 

the age of access to legal digi-
tal content : a study of EU 
copyright law in the context 
of consumptive use of pro- 
tected content (Uppsala univ. 
506 s. Diss. Uppsala universi-
tet, 2021)

Söderlund, Ylva: Säkerhetsskydd 
vid upphandling : analys, säker-
hetsskyddsavtal och Sveriges 
säkerhet (Norstedts Juridik. 
329 s.) 

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander 
om resursfördelning
Ekots granskning av fördelningen 
av resurserna till rättsväsendet 
visar att polis och åklagarvä-
sendet har fått procentuellt 
större tillskott än domstolarna. 
Samtidigt ökar antalet mål i dom-
stolarna, vilket gör att flera av 
domstolarna har svårt att hinna 
med att hantera sina mål.

I Dagens Eko samt i Studio Ett i 
Sveriges Radio P1 den 15 oktober 
sa Advokatsamfundets general-
sekreterare Mia Edwall Insulan-
der bland annat att situationen är 
bekymmersam. I förlängningen 
kan det också leda till en minskad 
tilltro till rättsväsendet, konstate-
rade hon.

 PODD

Norstedts Juridik inbjuder 
till Juridikens värld
Norstedts 
Juridik 
följer 
Advo-
katsam-
fundets 
exempel 
och star-
tar en 
podd. I podden Juridikens värld 
utlovas samtal med Sveriges 
ledande juridiska experter och 
nytänkare, diskussioner om ak-
tuella ämnen och branschen och 
spaningar in i framtiden.

I premiäravsnittet medverkar 
bland andra riksåklagare Petra 
Lundh och professor Jonas Eb-
besson. 

Juridikens värld hittar du där 
poddar finns.

Lars Hartzell har efter ett 
yrkesliv som advokat med 
inriktning på arbetsrätt gått i 
”semipension”. Han och hans 
turkiska fru bor numera både 
i Stockholm och i Turkiet. Lars 
Hartzell har givit ut spän-
ningsromanen Fri konkurrens, 
där advokaten Fredrik Hammel 
bistår sin vän entreprenören 
som utsätts för företagsstöld 
av en illojal medarbetare.

Hur kom det sig att du skrev en 
roman?

– När pandemin bröt ut vå-
ren 2020 var min fru och jag i 
vårt andra hem i Turkiet och 
befann oss plötsligt i en lång-
varig så kallad lock down. Jag 
hade länge skrivit fiktiva tex-
ter som hobby för byrålådan, 
så det var bara ett nöje att få 
skriva en hel roman.

Varför just en spänningsroman 
från advokatperspektiv?

– Jag bestämde mig för att 

gräva där jag stod och att skri-
va om en ung advokat som star-
tat sin egen advokatbyrå. Det 
har jag själv gjort och miljön 
krävde ingen research. En ad-
vokats vardag kan innehålla en 
hel del spänning.

Har advokaterna som skildras 
verkliga förebilder?

– Jag har träffat många ad-
vokatkolleger genom åren och 
de allra flesta har varit mycket 
trevliga, utåtriktade och posi-
tiva. Det är klart att jag lånat 
vissa drag från många av dessa. 
Men alla likheter med inträffa-
de händelser och verkliga per-
soner är oavsiktliga tillfällighe-
ter. Huvudkaraktären i boken 
har naturligtvis fått låna vissa 
drag av mig själv, men han är 
definitivt inte mitt alter ego.

Vad anser du om advokatens 
funktion i rättsstaten?

– Många uttrycker sig nega-
tivt om advokater för att de 
lyckas få personer som miss-
tänkts för grova brott frikända 
i domstol. Men de skulle säkert 
själva vilja ha en duktig advo-
kat om de hamnar i klammeri 
med rättvisan. Vi borde funde-
ra över varför advokatens roll i 
rättsstaten inte anses lika själv-
klar som polisens, åklagarens 
och domarens.

Hur ser du på rättssamhällets 
reglering av den fria konkur-
rensen?

– Vi har den fria konkurren-
sen att tacka för mycket posi-
tiv utveckling av vårt samhälle. 
Men konkurrensen har aldrig 
varit enbart av godo. Den har 
ofta lett till konflikter mel-
lan grupper och individer. För 
att den fria konkurrensen ska 
fungera, måste det finnas ett 
finmaskigt nät av regler som 
minskar risken för fusk och 
korruption som kan sätta den 
ur spel.

Har du haft en folkbildande am-
bition?

– Nej, någon sådan ambi-
tion har jag inte haft. Men för 
att en bredare läsekrets ska ha 
en möjlighet att hänga med i 
handlingen har jag velat för-
klara vissa saker. Jag är till ex-
empel rätt säker på att många 
inte kommit i kontakt med ett 
skiljeförfarande.

SEX FRÅGOR TILL … LARS HARTZELL

En advokats vardag kan 
innehålla en hel del spänning
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BAKGRUND
Förvaltningsrätten meddela-
de beslut i augusti 2020 om att 
avvisa advokat X:s yrkande om 
byte av offentligt biträde för AA 
och BB.

Av beslutet framgår bl.a. föl-
jande.

Bakgrund
Socialnämnden har till förvalt-
ningsrätten gett in en ansökan om 
förordnande av offentliga biträden 
för barnen och deras vårdnads-
havare.

Förvaltningsrätten har förordnat 
advokat Z till ställföreträdare och 
offentligt biträde för barnen.

Yrkande m.m.
X har nu yrkat att hon ska förord-
nas till offentligt biträde samt ställ-
företrädare för barnen.

X gavs möjlighet att inkomma 
med skriftlig fullmakt för att styrka 
sin behörighet att företräda barnen.

X gav in fullmakter vilka angav 
att hon hade rätt att företräda AA 
och BB. Fullmakterna hade under-
tecknats av barnen själva.

Skälen för förvaltningsrättens av-
görande
AA är idag 10 år gammal och BB är 
8 år gammal.

Huvudregeln är att personer un-
der 18 år, dvs. omyndiga personer, 
saknar rättslig handlingsförmåga. 
Detta innebär att omyndiga som 
huvudregel inte har möjlighet att 
företa bindande rättshandlingar, 
såsom att råda över sin egendom 
eller ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Ett 
barn kan således inte heller lämna 
annan person fullmakt.

De av X ingivna fullmakterna 
ger därför inte henne rätt att före-
träda barnen i målet och hennes 
yrkande om biträdesbyte ska där-
för avvisas.

Vad X anfört kring Barnkonven-
tionen föranleder ingen annan be-
dömning.

ADVOKATENS YTTRANDE
X har i en skrivelse yttrat sig 

över förvaltningsrättens beslut 
och i huvudsak anfört följande.

Ärendet gäller två barn, 
en flicka på 8 år och pojke på  
10 år (barnen) som de senaste 
två åren bott i olika familjehem. 
I juni 2020 blev barnens famil-
jehem informerade om att bar-
nen skulle samplaneras med 
sina biologiska föräldrar på ett 
HVB-hem i början av augusti 
2020. Den 30 juli 2020 informe-
ras familjehemmen om att om-
placeringen ska verkställas den 
5 augusti 2020 samt att barnen 
var och en för sig skulle få infor-
mation om den förestående flyt-
ten den 4 augusti 2020. Enligt fa-
miljehemmen reagerade barnen 
starkt på beslutet eftersom bar-
nen var rädda för sina biologiska 
föräldrar. Eftersom familjehem-
men var väl medvetna om bar-
nens inställning till en återför-
ening och vad barnens motstånd 
grundade sig på ansåg de att bar-
nen hade behov av ett biträde 
och tillsammans med barnens 
nätverk lyckades de övertala 
socialtjänsten att anmäla behov 
av biträde till förvaltningsrätten 
trots att socialtjänsten och vård-
nadshavarna i grund och botten 
var överens om vad som var bäst 
för barnen.

Härefter försökte familje-
hemmen hitta en advokat som 
kunde hjälpa barnen att få sin 
röst hörd och hjälpa dem un-
der den pågående processen 
genom att göra en oberoende 
och självständig bedömning i 
frågan huruvida en omplace-
ring var förenlig med barnens 
bästa. Familjehemmet sökte 
härvid först kontakt med bar-
nens tidigare ställföreträdare 
och offentliga biträde. När det 

framkom att hon var på semes-
ter och därför inte hade möjlig-
het att åta sig ett så brådskande 
uppdrag började familjehem-
men att aktivt söka efter en an-
nan advokat som kunde företrä-
da barnen. En utav advokaterna 
som familjehemmen var i kon-
takt med förklarade att han inte 
kunde åta sig uppdragen men att 
han kunde rekommendera hen-
nes (X:s) biträdande jurist som 
sedermera blev kontaktad av fa-
miljehemmen. Eftersom hennes 
biträdande jurist saknade den 
erfarenhet som krävdes i ett så 
komplicerat ärende övertog hon 
kontakten med familjehemmen.

Vid hennes första samtal med 
familjehemmen den 4 augusti 
2020 framkom att familjehem-
men sökte en advokat som kun-
de företräda barnen i en brott-
målsprocess samt ett LVU-mål. 
Anledningen till att familjehem-
men ansåg att barnen var i be-
hov av rättsligt biträde hade sin 
grund i att barnen vid ett flertal 
tillfällen berättat om övergrepp 
från sina biologiska föräldrar, att 
övergreppen var polisanmälda, 
att det inletts en förundersök-
ning om brott mot barnen, att 
familjehemmen var för sig be-
dömde respektive barns upp-
gifter som trovärdiga, att båda 
barnen var mycket tydliga med 
att de inte ville återförenas med 
sina biologiska föräldrar samt 
uppvisade stark oro i samband 
med att de blev informerade 
om socialnämndens beslut. Vi-
dare framkom att hemtagnings-
processen skulle inledas med 
en samplacering av föräldrar 
och barn på ett HVB-hem, att 
beslutet skulle verkställas inom 
kort, att BUP inte ansåg att soci-
alnämndens beslut var förenligt 
med barnens bästa och att både 
Barnahus och polis bedömde 
det som olämpligt att omplace-
ra barnen innan barnförhör hade 
genomförts.

När familjehemmen frågade 
om hon kunde företräda barnen 
i de aktuella processionerna 
ställde hon sig positiv till det. I 
samband med detta informerade 
hon även familjehemmen om att 
hon, för det fall hon blev förord-
nad som barnens ställföreträda-
re och offentliga biträde, endast 
avsåg att tillvarata barnens in-
tressen samt att hennes uppfatt-
ning om vad som är för barnens 
bästa kanske inte skulle överens-
stämma med familjehemmens 
uppfattning om barnens bästa. 
Familjehemmen var således väl 
införstådda med förutsättning-
arna för hennes åtagande när 
de överlämnade hennes kon-
taktuppgifter till socialtjänsten. 
Den 5 augusti 2020 överlämna-
de även familjehemmens arbets-
givare hennes kontaktuppgifter 
till Socialtjänsten. Hon mottog 
även det underlag som familje-
hemmen hade gällande ompla-
ceringen av barnen. Av under-
laget framgick att barnen och 
de biologiska föräldrarna skulle 
skrivas in på utredningshem för 
utredning och bedömning i åtta 
veckor i syfte att undersöka hur 
barnen och föräldrarna intera-
gerar samt vilket stöd de kunde 
behöva för att leva tillsammans. 
Hon samtalade även med poli-
sen som bekräftade familjehem-
mets uppgifter om att det pågick 
en förundersökning om brott 
mot barnen där de biologiska 
föräldrarna var misstänka. Nå-
got barnförhör var inte inplane-
rat eftersom barnen var placera-
de och trygga i sina familjehem. 
Hon fick också till sig att polis, 
Barnahus och åklagare bedömde 
att det var olämpligt att verkstäl-
la beslutet och rycka upp barnen 
från deras trygga hemmiljö in-
nan barnförhör hade genomförts 
till undvikande av att yttre om-
ständigheter skulle påverka bar-
nens berättelse och på så sätt på-
verka förundersökningen.

6Advokat hade agerat utan behörighet. Varning med straff-
avgift. Beslutet publicerat i sin helhet.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2021

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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På grund av ovan angivna 
omständigheter betvivlade hon 
aldrig riktigheten av familje-
hemmens uppgifter eller deras 
engagemang i barnen som hon 
uppfattat endast grundar sig 
på en genuin omtanke om bar-
nen. Eftersom båda barnen till 
sina familjehemsföräldrar utta-
lat önskemål om att få prata med 
henne och hon kände till att hen-
nes kontaktuppgifter överläm-
nats till Socialtjänsten valde 
hon att gå barnens vilja till mö-
tes och prata med dem per tele-
fon i närvaro av deras familje-
hemsföräldrar.

Under hennes telefonsamtal 
med pojken framkom att han 
inte upplevde att någon lyssna-
de på honom, att han var rädd 
för att bli dödad av sina biolo-
giska föräldrar och att han ville 
bo kvar hos ”mamma och pap-
pa”. Hon vill i detta samman-
hang särskilt framhålla att poj-
ken samma dag under ett möte 
med socialtjänsten, i närvaro av 
familjehemsmamman, blev un-
derrättad om att han skulle flytta 
inom ett par dagar. När pojken 
berättade att han inte ville det 
blev han informerad om att han 
kommer att få en advokat som 
ska hjälpa honom. När det fram-
kom att pojken pratat med hen-
ne förklarade socialtjänsten för 
honom att det är förvaltnings-
rätten som bestämmer vem som 
ska vara hans advokat, att det är 
viktigt att han får någon som han 
känner lyssnar på honom samt 
att hon ska anmäla sitt intresse 
att bli hans advokat till förvalt-
ningsrätten.

Så snart det kom till hen-
nes kännedom att barnen fått 
ett annat ombud förordnat till-
skrev hon förvaltningsrätten den 
10 augusti 2020 och begärde, i 
egenskap av ombud för barnen, 
byte av ställföreträdare och of-
fentligt biträde. Hon meddelade 
även att hon var väl insatt i ären-

det, att hon pratat med pojken, 
att samtal med flickan var inpla-
nerat samt att det tillförordnan-
de biträdet ännu inte hade varit 
i kontakt med familjehemmen. 
Hon informerade även förvalt-
ningsrätten om att omplacering-
en enligt uppgift skulle verk-
ställas på onsdag den 12 augusti 
2020, att hon informerat soci-
altjänsten att barnen motsatte 
sig omplaceringen, att begäran 
om inhibition måste inges un-
der dagen och att det därmed 
fanns behov av ett skyndsamt 
beslut i frågan om byte av bi-
träde. Samma dag pratade hon 
med flickan i närvaro av hennes 
familjehemsföräldrar. När för-
valtningsrätten den 11 augusti 
2020 förelade henne att styrka 
sin behörighet att föra barnens 
talan genom ingivande av skrift-
lig fullmakt kontaktade hon bar-
nens respektive familjehem och 
frågade om barnen fortfarande 
ville att hon skulle föra deras 
talan. Familjehemmen pratade 
med barnen och efter att både 
AA och BB uttryckt att de ville 
att hon skulle vara deras ombud 
fick de hjälp med att underteck-
na fullmakten som hon seder-
mera ingav till förvaltningsrät-
ten. Att inhämta fullmakt från 
vårdnadshavarna var uteslutet 
då barnen och föräldrarna har 
motstridiga intressen.

Eftersom hon, utifrån det som 
barnen berättat för henne samt 
den information hon erhållit 
från familjehem och polis, be-
dömde att det förelåg en allvar-
lig risk för barnens hälsa och 
utveckling samt risk för påver-
kan på förundersökningen för 
det fall att beslutet om ompla-
cering verkställdes innan barn-
förhör ägt rum beslutade hon 
att, i egenskap av ombud för 
barnen, överklaga placeringsbe-
slutet samt begära inhibition av 
detsamma utan att invänta för-
valtningsrättens beslut om byte 

av biträde. Överklagande jämte 
begäran om inhibition ingavs till 
socialnämnden den 11 augusti 
2020 samtidigt som en kopia av 
överklagandet skickade till för-
valtningsrätten för kännedom.

Den 12 augusti 2020 kontak-
tade hon barnens ställföre - 
trädare och offentliga biträde  
för att förklara den uppkomna 
situationen, närmare redogöra 
för omständigheterna och bar-
nens inställning i syfte att hitta 
en lösning i linje med deras in-
tressen. Då hennes behörighet 
att företräda barnen ifrågasattes 
uppgav hon samma grund som 
hon angivit till förvaltningsrät-
ten till stöd för sitt agerande, 
dvs. Barnkonventionen. När hon 
ombad henne att prata med bar-
nen fick hon till sig att hon inte 
avsåg att ha något samtal med 
barnen så länge som de bodde 
kvar i sina familjehem. Vidare 
framkom att barnens ställföre-
trädare och offentliga biträde 
kände till barnens överklagan-
de samt begäran om inhibition 
men att hon inte avsåg att vidta 
några åtgärder med anledning av 
detsamma.

Förvaltningsrättens beslut om 
avvisning är överklagat till kam-
marrätten men ärendet har ännu 
inte avgjorts.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Kammarrätten avslog i oktober 
2020 X:s överklagande av för-
valtningsrättens beslut.

Av beslutet framgår bl.a. föl-
jande.

I det aktuella fallet har socialnämn-
den inlett en utredning med anled-
ning av vårdnadshavarnas begäran 
om vårdens upphörande. Social-
nämnden har anmält behov av of-
fentligt biträde för vårdnadshavar-
na och barnen.

Förvaltningsrätten har förordnat 
advokat Z som offentligt biträde 
för barnen. Härigenom ges möjlig-
het för dem att komma till tals på 
ett tillfredsställande sätt.

Några önskemål om ett specifikt

biträde för barnens räkning har
inte lämnats till förvaltningsrätten i 
samband med anmälan om behov
av offentligt biträde. En begäran 
om byte av offentligt biträde för 
barnen ska lämnas in av den som 
är behörig att föra barnens talan. 
Eftersom barnen är under 15 år har 
de inte möjlighet att själva föra sin 
talan. Talan ska i stället föras av 
deras offentliga biträde som även 
är ställföreträdare.

Eftersom X inte har styrkt sin 
behörighet att föra barnens talan 
har förvaltningsrätten haft grund 
för sitt beslut att avvisa begäran. 
Överklagandet avslås.

Advokatsamfundets styrelse be-
slutade den 12 mars 2021 att ett 
disciplinärende skulle upptas 
mot X.

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING
X underrättades i en skrivelse 
den 29 mars 2021 om beslutet, 
och bereddes möjlighet att slut-
föra sin talan.

[X har den 14 april 2021 kom-
mit in med ytterligare ett ytt-
rande.]

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 
BESLUT
X har hos förvaltningsrätten 
ansökt om att förordnas som 
offentligt biträde och ställföre-
trädare för två barn under 15 år. 
Hon har som stöd för sin begä-
ran lämnat in en fullmakt under-
tecknad av de två barnen. Detta 
har skett utan att hon, som Kam-
marrätten också har funnit, har 
haft behörighet att föra barnens 
talan. Genom sitt agerande har 
X allvarligt brutit mot god ad-
vokatsed.

Särskilda skäl att ålägga straff-
avgift föreligger.

Nämnden tilldelar därför X 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken och 
ålägger henne enligt 8 kap. 7 § 
tredje stycket rättegångsbalken 
att betala straffavgift till Advo-
katsamfundet med femtusen 
(5 000) kronor. ¶
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BAKGRUND
Tingsrätten förordnade den 
7 augusti 2019 advokat A till bo-
utredningsman i dödsboet ef-
ter Z. 

Dödsbodelägare i dödsboet 
var sönerna X och Y. Arvskifte 
förrättades i december 2019, var-
vid X tillskiftades all egendom 
i boet mot att han betalade en 
skifteslikvid om 800 000 kr till 
sin bror Y.

ANMÄLAN
X har i anmälan, som kom in till 
advokatsamfundet den 16 okto-
ber 2020, framfört följande kri-
tik mot A.

l Motparten (Y) avkrävdes 
inte på sina nycklar enligt prin-
cipen om likabehandling. 

l Oklara och motstridiga för-
klaringar till orsaken för kravet 
på inlämnande av nycklar.

l Fakturor betalades inte i tid 
så inkasso blev inblandat och el-
bolag skulle stänga av elen strax 
innan vintern. 

l Fordon i dödsbo var oför-
säkrat (p.g.a. obetalda fakturor) 
med körförbud när boutred-
ningsman A bad honom att köra 
fordonet till bilfirma för värde-
ring. Detta uppdagas senare när 
bilverkstad ansöker om ersätt-
ning för maskinskada hos för-
säkringsbolag. 

l Eftersom detta fordon va-
rit oförsäkrat under advokatfir-
mans förvaltning nekades han 
ersättning av sitt försäkrings-
bolag, för ett mycket kostsamt 
maskinfel (byte turbo) med hän-

visning till den obetalda försäk-
ringspremien.

X har utvecklat sina anmärk-
ningar i huvudsak enligt följan-
de.

När betalningspåminnelser 
för dödsboet började dyka upp 
påtalade han detta i både mejl 
och telefonsamtal med A som 
försäkrade att allt var som det 
skulle. När inkassokrav sedan 
började komma och elbola-
get meddelade att man tänkte 
stänga av strömmen kontakta-
de han återigen A. Hon hävda-
de då att han inte översänt fak-
turorna till henne. Han mejlade 
henne då bildbevis (printscreen 
från e-post-historiken) med da-
tum och klockslag då fakturorna 
hade skickats som digital PDF-
fil till A.

Så hade gjorts tidigare (PDF 
med räkningar) till den be-
gravningsbyrå som skött räk-
ningarna före A och några an-
dra direktiv hade inte givits vid 
överlämnandet. Juristen på be-
gravningsbyrån blev enligt hen-
ne själv ombedd att överlämna 
alla dokument innan A tillträd-
de officiellt.

Exakt hur advokatfirman tänk-
te att räkningarna skulle beta-
las under perioden fram till att 
A officiellt tillträdde som utre-
dare när begravningsbyrån läm-
nat ifrån sig alla räkningarna är 
och förblir en gåta. Det hade va-
rit möjligt att betala räkningar-
na i tid så han finner påminnel-
serna som ren försumlighet från 
advokatfirman. I fallet med el-

räkningen var sista betalnings-
dag 30 aug. och A tillträdde 
enligt henne själv den 29 aug. 
Räkningen skickades till henne 
20 aug. med e-post så vad har 
hindrat henne? A:s påstående 
att hon inte fått fakturorna av 
honom och som föranledde be-
talningspåminnelser kan mot-
bevisas som falskt genom e-post- 
historik och att vissa räkningar 
faktiskt verkar ha blivit betalda.

Hon valde sedan att inte kom-
mentera detta ytterligare samt 
undvek att svara på mail och 
telefon under en period vilket 
medförde försämrad dialog mel-
lan dem.

Krav på inlämnande av nyck-
lar
Den 7 oktober 2019 begärde A 
att han snarast skulle överlämna 
nycklarna till den fastighet han 
nu har förvärvat. Anledningen 
till A:s begäran var väldigt oklar 
och som arvinge med önskan att 
få överta fastigheten ifrågasatte 
han hennes beslut och ville ha 
förklaring. Då motparten va-
rit besvärlig långt innan tvisten 
och bråkat vid försäljningen av 
bl.a. bilen i dödsboet trodde 
han kanske motparten hade be-
gärt inlämning av nycklarna på 
ren illvilja men detta demente-
rades av A. 

Motparten begärde av A att 
han skulle höja sitt bud trots att 
inga högre bud fanns. Han er-
bjöd motparten att köpa bilen 
till samma pris men han valde 
att avstå varpå han själv slutli-
gen fick köpa bilen. Även bil-
nycklarna skulle lämnas in till 
advokatfirman oklart varför då 
ingen använde bilen där den 
stod avställd på adressen. Hans 
advokat fick A till att dra tillbaka 
sina krav men någon förklaring 
fick inte han heller. I ett mejl 

skriver hon att hon har rätt att 
göra på det viset. Måhända men 
då bör han som arvinge ha rätt 
att få veta orsaken.

Ny fråga om nycklarna efter 
köp av fastigheten
Efter att han köpt ut motparten 
och blivit lagfaren ägare till fast-
igheten frågade han efter mot-
partens nycklar. A sa sig då inte 
vara medveten om att motpar-
ten hade nycklar. Detta finner 
han märkligt då han trodde en 
boutredningsman hade till upp-
gift att utreda sådant? Ännu mer 
fundersam blir han när han inser 
att inte motparten fått samma 
krav riktade mot sig på inläm-
nande av nycklarna. Är A jävig?

Eftersom han aldrig förstod 
anledning och dessutom fick 
begära in nycklarna från mot-
parten efter att han blivit lagfa-
ren ägare ställde han på nytt frå-
gan ett par månader efter att han 
flyttat in i huset. A:s nya förkla-
ringar blev ett falsarium av ef-
terkonstruktioner som saknar 
all form av verklighetsförank-
ring. Det var så uppenbart falskt 
att han inte bemödade sig med 
att repetera frågan. Mycket kan 
han tåla men här gick gränsen 
för honom och det är orsaken 
till anmälan.

Är det att anse som god advo-
katpraxis att utan rimlig förkla-
ring avkräva ena arvtagaren på 
nycklar och hur är det egentli-
gen då ställt med kravet på opar-
tiskhet?

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in 
till advokatsamfundet den 3 no-
vember 2020, tillbakavisat an-
märkningarna och anfört bl.a. 
följande.

Båda dödsbodelägarna har 
företrätts av ombud. I dödsboet 

7Advokat som var boutredningsman hade meddelat dödsbo-
delägarna att hon inte hade för avsikt att vidta några åtgärder 
förrän beslutet om förordnande av boutredningsman vunnit 

laga kraft. Varning. Beslutet publicerat i sin helhet.
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har funnits två fastigheter beläg-
na i b-stad och c-stad. Hon har 
tillskrivit båda dödsbodelägarna 
den 8 augusti 2019. I brevet har 
hon förklarat att hon inte vidtar 
några åtgärder förrän förord-
nanden vunnit laga kraft. 

Boutredningssammanträde 
har ägt rum den 22 november 
2019. De anmärkningar som X 
har mot henne synes vara 

l att hon inte behandlat båda 
dödsbodelägare lika 

l att hon lämnat oklara och 
motstridiga förklaringar

l att fakturor inte betalades i 
tid fick till följd att elbolag med-
delade att elen till fastigheten i 
c-stad skulle stängas av, samt 

l att ett fordon i dödsboet un-
der en tid var oförsäkrat, vilket 
också lett till att X nekats ersätt-
ning för en maskinskada. 

Hon fick inledningsvis infor-
mation om att tillsynen av de i 
dödsboet ingående fastigheter-
na ombesörjdes av Y, men att 
han periodvis var bortrest så att 
han inte vistades på fastigheten 
i c-stad på veckorna. Vidare var 
det problem med räkningar som 
kom till dödsboets adress trots 
att advokatbyrån adressändrat. 
På grund av detta önskade hon 
få tillgång till nyckel så att de 
kunde kontrollera posten och 
utöva tillsyn. 

Den 7 oktober meddelade hon 
X att hon önskade få nycklarna 
till fastigheten i c-stad. Hon fick 
svar från X:s ombud den 14 ok-
tober som återigen påtalat att X 
tagit på sig tillsynsansvaret. Ef-
tersom det därefter inte har varit 
några problem med eftersänd-
ningen av posten har hon av-
stått från att begära in nycklarna. 

Hon hade vid denna tid inte 
heller underrättats om att Y 
hade någon nyckel till fastighe-
ten i c-stad. När hon fick reda på 

att Y hade nycklar hade skiftet i 
vilket X tillskiftats fastigheter-
na gjorts klart. Hon begärde då 
in nycklarna vilka X hämtade på 
hennes kontor. 

Angående faktura till elbo-
laget 
Hon meddelade dödsbodel-
ägarna i brev att hon inte skulle 
vidta några åtgärder i dödsboet 
förrän förordnandet vunnit laga 
kraft den 29 augusti 2019. Faktu-
ran från elbolaget avsändes en 
tid innan förordnandet vunnit 
laga kraft, varför fakturan inte 
kom att regleras. Efter att hon 
fick kännedom om att fakturan 
var obetald tog hon omgående 
kontakt med elbolaget och till-
såg att den betalades. Dödsboet 
har inte drabbats av någon skada 
av att betalningen till elbolaget 
fördröjts. 

Angående bilförsäkringen 
Hon fick kopia på fakturan från 
bilförsäkringen på mejl från X 
den 13 augusti 2019. Fakturan 
hade förfallit till betalning den 
10 augusti. Den 15 augusti efter 
samtal med bilförsäkringen har 
hon bett bilförsäkringen över-
sända ny faktura till dödsboet. 
Bilförsäkringen har inte skickat 
ut någon ny faktura till dödsboet 
angiven adress utan istället har 
krav inkommit från Trafikförsäk-
ringsföreningen den 17 oktober 
på obetald trafikförsäkringspre-
mie. Hon har utan framgång hos 
TFF bestritt kravet å dödsboets 
vägnar. Hon har även varit i kon-
takt med bilförsäkringen. Byrån 
har påtagit sig betalningsansva-
ret för TFF:s krav. 

X uppger vidare att han inte 
fått ersättning av sitt försäk-
ringsbolag för skada på grund av 
att fordonet var oförsäkrat. Hon 
kan inte bemöta denna uppgift 

då hon inte fått några handling-
ar om detta. Hon har inte känne-
dom om när skadan uppkommit 
i så fall. I det fall skadan upp-
kommit i tiden före försäkringen 
upphört att gälla eller därefter 
och i vilken omfattning försäk-
ringsskyddet gällt. Det kan dock 
konstateras att bilåterförsäljaren 
vid besiktning den 25 september 
inte noterat att motorn behöv-
de bytas. 

Hon anser sammanfattnings-
vis att hon i handläggningen av 
ärendet iakttagit god advokat-
sed och inte varit partisk utan 
behandlat delägarna i boet lika 
och efter de förutsättningar som 
gällt tillsett att omhänderta och 
förvalta dödsboet på det som 
kan krävas av henne som bout-
redningsman och inte i något av-
seende misskött det uppdraget.

GENMÄLE
X har i genmäle, som kom in till 
Advokatsamfundet den 13 no-
vember 2020,  i huvudsak anfört 
bland annat följande.

Då advokatfirman begärde av 
begravningsbyrån att överläm-
na samtliga handlingar inklusi-
ve fakturor före 29 augusti, bör 
advokatfirman anses ha överta-
git betalningsansvaret för döds-
boets räkningar genom sin be-
gäran. I annat fall anser han  att 
advokatfirman har agerat högst 
omdömeslöst genom sitt ageran-
de. Han vill återigen påpeka att 
juristen på begravningsbyrån, 
enligt hennes själv, fick en upp-
maning av advokatfirman 7 eller 
8 augusti att överlämna samtliga 
handlingar utan att advokatfir-
man meddelat henne något da-
tum för förordnandet. Juristen 
på begravningsbyrån överläm-
nade alla handlingarna på deras 
kontor den 12 augusti i enlighet 
med advokatfirmans begäran. 

Mellan 12:e till 29:e augusti stod 
dödsboet således utan någon 
som betalade räkningarna. Han 
kan inte se någonstans i A:s skri-
velse att hon lämnar något svar 
på varför det kunnat bli så. 

Hennes förklaring att hon inte 
vidtar några åtgärder före 29 au-
gusti lämnar heller inget svar på 
varför fakturor efter detta datum 
inte blivit betalade i tid. Han vill 
erinra sig att A inte hade några 
invändningar, vid tidpunkten för 
sitt tillträde, när han väckte frå-
gan om han skulle fortsätta vi-
darebefordra räkningar så som 
skett tidigare under begrav-
ningsbyråns förvaltning. 

A skriver vidare i sitt svar att 
fastigheterna inledningsvis om-
besörjdes av Y (motparten). Om 
detta varit sant måste A ha va-
rit medveten om att Y rimligt-
vis haft nycklar för att få åtkomst 
till exempelvis gräsklipparen 
och dylika uppgifter? Hon skri-
ver längre fram i samma svar att 
hon inte varit medveten om att 
Y haft nycklar, vilket väcker fler 
frågor än det besvarar!

A skriver att hon den 7 okto-
ber begär få hans nycklar för att 
kunna kontrollera post. Brev-
lådan kräver fortfarande ingen 
nyckel, vilket påpekats otaliga 
gånger redan och han finner det 
osannolikt att advokat A tänkt 
sköta om trädgården för döds-
boets räkning. Ingen förklaring 
har lämnats till varför hon be-
hövde gå in i huset. 

Hon lämnar heller ingen för-
klaring till varför hon plötsligt 
behövde ha nycklarna till bi-
len i dödsboet. En bil som hade 
både körförbud och dessutom 
oförsäkrad av någon oklar an-
ledning. Det finns ingen rimligt 
förklaring till denna begäran 
med bilnycklarna vilket väcker 
misstankar kring vad A:s egentli-
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ga syfte med sina krav kan ha va-
rit. Ingen begriplig förklaring till 
A:s behov av nycklar har lämnats 
i hennes svar och frågan kvar-
står varför hon ville avkräva ho-
nom hans nycklar? Varför dröjde 
hon ända till den 7 oktober med 
denna begäran? Varför tog A inte 
reda på hur många nycklar som 
fanns till fastigheten direkt när 
hon tillträdde? Varför drog hon 
tillbaka sina krav efter att hans 
advokat kontaktat henne? Gäl-
lande tillsynsansvarets delege-
rande till honom den 14 oktober 
så finner han det beslutet an-
märkningsvärt dels p.g.a. 

l Det tagit så lång tid. 
l Krävde samtal från hans ad-

vokat. 
l Inte lämnades någon rimlig 

förklaring till varför situationen 
uppstod med nycklarna. 

Han upplevde hennes krav 
som hot med repressalier om 
dessa inte åtlyddes. Notera att 
A dagarna innan anklagat ho-
nom för att varit otrevlig då 
han ifrågasatt hennes hantering 
av räkningarna för dödsboet och 
som ett märkligt sammanträffan-
de kommer det någon dag helt 
oväntat krav ifrån henne att han 
ska lämna in nycklar. Notera att 
detta krav endast riktades mot 
honom och inte mot hans mot-
part Y. 

Faktura elbolaget 
Gällande A:s förklaring till den 
obetalda el-faktura som löpte 
ut dagarna efter hennes tillträ-
de kan han återigen påminna om 
att den påminnelsefaktura som 
skickades efter hennes tillträ-
dande heller inte blev betald i 
tid. Det finns en s.k. Print Screen 
från dessa mejl som visar tyd-
ligt att A fått påpekande ifrån 
honom att påminnelser inkom-
mit till dödsboet och han ställer 

även frågor vad de kan bero på 
vilket hon fortfarande inte har 
besvarat. Hon förklarar inte var-
för påminnelserna också förblev 
obetalda trots hans påpekande. 
Att dödsboet inte drabbades av 
någon frånkoppling av elen kan 
bero på att han via sina kontak-
ter i elbranschen talade med 
personer på c-stads energi som 
hjälpte till att stoppa detta. 

Påminnelser kom inte bara 
från elbolaget utan även för-
säkringsbolag och bolån som 
inte betalats. Det är således inte 
någon enskilt isolerad händel-
se som gått fel, mer troligt är 
att advokatfirmans rutiner inte 
fungerar. 

Gällande bilförsäkringen 
Gällande bilförsäkring svarar A 
att hon kontaktat bilförsäkring-
en den 15 augusti och begärt få 
en ny faktura istället för den som 
hade förfallit till betalning den 
3 oktober 2019.  Denna nya fak-
tura har utskriftsdatumet den 
13 september 2019 och betal-
ningsfrist till den 2 oktober 2019. 
Den har samma OCR-nummer 
och belopp som den första fak-
turan varför han inte riktigt för-
står behovet att skicka ut en ny 
när A redan hade alla uppgifter-
na för att kunna betala i den för-
sta? Den har mottagits och digi-
taliserats till PDF av honom den 
22 september 2019. 

A:s förklaring att bilförsäk-
ringen inte har skickat fakturan 
väcker frågor då han har kvar 
fakturan och dessutom vidare-
befordrade den till henne som 
PDF den 22 september kl. 20:35. 
Den skickades till hennes e-post 
A@advokatfirman.se.

Gällande motorskada på bilen 
som varit oförsäkrad 
A skriver att inget allvarligt fel 

framkommit vid det test bil-
återförsäljaren utförde i sam-
band med värderingen. Det är 
korrekt. Dock anmärktes det på 
att en gul motorlampa lyste men 
det var vid tidpunkten inget som 
man från bilåterförsäljaren rea-
gerade nämnvärt över. Motor-
lampan i sig ger endast en in-
dikering om ett noterat fel, den 
berättar inte vad som är fel och 
eftersom bilen endast gått 1 600 
mil, startade och gick tänkte 
ingen att det kunde vara något 
stort fel. Det visade sig senare 
när han körde att bilen kändes 
trög vid omkörning på motor-
väg att något måste vara fel. Bi-
len lämnades in på bilverkstad 
för undersökning. Bilverkstan 
upptäckte då att bilen haft ett 
glapp i försäkringen under A:s 
förvaltning. Försäkringsbolaget 
hävdade därför med bestämd-
het att felet uppkommit under 
tiden bilen varit oförsäkrad un-
der advokatfirmans förvaltning 
och han kunde inte motbevisa 
deras påståenden även om han 
skarpt ifrågasatte deras skade-
teknikers slutsatser. Därmed 
nekade dom honom ersättning 
för flera veckors stillestånd (till-
läggsförsäkring) och ersättning 
för motorskadan. Dessutom an-
klagade dom honom för försäk-
ringsbedrägeri p.g.a. glappet i 
försäkringen som han inte kände 
till när han köpte loss bilen från 
dödsboet. En mycket lång och 
utdragen diskussion utvecklades 
mellan honom, försäkringsbo-
laget och bilförsäkringen p.g.a. 
detta när det stod klart att tur-
bon behövde bytas ut.

Efter flera veckor nåddes en 
förlikning där bilförsäkringen 
slutligen tog på sig att betala 
70 procent av kostnaderna som 
annars hade landat runt 30 000 kr 
i reparationskostnader för hans 

del. Allt detta krångel p.g.a. den 
obetalda bilförsäkringen som 
advokatfirman inte hade infor-
merat om när ägarbytet skedde.

Avslutningsvis
Det kan även påpekas precis 
som A själv påpekar att en upp-
görelse nåddes mellan parter-
na 16 december men det dröj-
de ända in i oktober 2020 innan 
dödsboet var avslutat. Man kan 
fråga sig varför det behövde ta så 
lång tid att avsluta ärendet efter 
att tvisten var löst.

REPLIK
A har i replik, som kom in till Ad-
vokatsamfundet den 2 december 
2020, anfört i huvudsak följande.

Hon hänvisar till vad hon tidi-
gare anfört. Därutöver har hon 
tillagt att hon i sitt tidigare ytt-
rande felaktigt angivit att det var 
Y som skötte tillsynen av fastig-
heten. Det ska rätteligen vara X.

Faktura elbolaget
Hon har bland annat tillskri-
vit elbolag, Skatteverket med 
begäran om ändring av adress 
och gjort en vanlig adress - 
ändring under september må-
nad. Adressändringen fungera-
de inledningsvis inte och faktu-
rorna skickades till dödsboets 
adress. Så snart de fick reda på 
det, reglerades fakturorna om-
gående.

Bilförsäkringen
X har angett att han har mejlat 
henne den 22 september. Hon 
har samma dag fått diverse an-
dra räkningar från X men hon 
kan inte finna något mejl angå-
ende bilförsäkringen. Hon kan 
inte svara på om hon av misstag 
raderat detta eller om det inte 
har kommit fram. Hon kan idag 
inte finna det någonstans.

SAMFUNDET
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Motorskadan
Det är naturligtvis beklagligt 
om försäkringsersättning ne-
kats på grund av att försäkring 
inte fanns under en period och 
det orsakat merkostnader för X. 
Hon har inte tidigare fått något 
krav från X som rör kostnader 
som han har haft på grund av 
detta, trots att korrespondensen 
har varit omfattande och han an-
litat ombud.

Orsaken till att hon inte kun-
de begära sitt entledigande förr-
än hösten 2020 var att dödsboet 
skulle deklarera för inkomståret 
2019 och att hon fick skattebe-
skedet först i augusti. Hon vid-
håller att hon i handläggningen 
av ärendet har iakttagit god ad-
vokatsed.

EN TREDJE SKRIFT FRÅN 
 ANMÄLAREN
X har i skrift, som kom in till 
Advokatsamfundet den 30 de-
cember 2020, ytterligare ar-
gumenterat för sin anmälan 
och bemött A:s replik. Därutö-
ver har han bland annat anfört 
följande.

Gällande motorskadan 
Han har bl.a. i korrespondens 
med A:s assistent tagit upp si-
tuationen med motorskadan den 
15 januari 2020. Det påpekas att 
han blivit nekad försäkringser-
sättning för motorskadan med 
hänvisning till avbrottet i för-
säkringen under A:s förvaltning. 
Assistenten svarade den 16 janu-
ari att hon vidarebefordrat frå-
gan till A:s för svar. Han väntar 
fortfarande på svaret! 

Gällande A:s kommentar 
om hans ombud så var hans 
primära uppgift att medverka 
till att förhindra en försäljning 
av fastigheterna i dödsboet då 
A hotade med försäljning. Hans 

uppgift var inte att reda upp 
försäkringskonsekvenser kring 
betalningsförsummelser för 
bilen begångna av advokatfir-
man. 

Gällande A:s ”opartiskhet”: 
A anser att hon handlat i god 
advokatsed och förhållit sig 
opartisk i ärendet. Han vill be-
stämt hävda att flera händelser 
och omständigheter kanske in-
dikerar nånting annat. Utöver 
tidigare nämnda händelser så 
kommer här en annan intres-
sant händelse. Under novem-
ber 2019 hade dödsboets medel 
ätits upp av kostnaderna för bo-
utredningen varpå A var tvung-
en att vidta åtgärd. Hon skrev i 
mejl den 2 december 2019 ”För 
att täcka kostnader såsom lån, el 
och kommande arvode får jag be 
er inbetala ett förskott till advo-
katbyrån.” Hon anger att inbe-
talning görs utifrån andelar i 
dödsboet. X skall betala 30 000 
kronor (3/4) Y ska betala 10 000 
kronor (1/4). 

Nu är frågan vilken juridisk 
tillämpning A har använt sig av 
för denna kostnadsfördelning? 
Han är inte jurist men han lä-
ser i 19 kap. 19 § andra stycket 
ÄB att, i första hand ska boutred-
ningsmannens ersättning och 
kostnader täckas av boet. Finns 
inga pengar i boet ska den som 
ansökt om boutredningsman be-
tala beloppet. Han har inte lyck-
ats finna stöd till A:s tolkning av 
kostnadsfördelningen, var finns 
stöd för detta? 

A har genom sitt handlande i 
så fall vilselett honom och un-
danhållit honom denna infor-
mation i ÄB. Han blev nämligen 
mot sin vilja indragen i detta. 
Motparten har med sin ansö-
kan försökt ogiltigförklara tes-
tamente, ifrågasätta värderingar 

av fastigheterna, förhalat/krång-
lat och försökt skrämma honom 
till att godta motpartens krav 
på försäljning av fastigheterna i 
strid med hans och den avlidnes 
vilja. Notera! Y, motparten, har 
ensam ansökt om boutrednings-
man hos tingsrätten och borde 
rimligtvis vara ensamt betal-
ningsskyldig för boutrednings-
mannens kostnader i händelse 
boet saknar medel. Han har inte 
begärt någon boutredningsman! 
Motparten har under tiden fram 
till sin ansökan avböjt alla försök 
till förlikning och inte velat ac-
ceptera orsakerna till testamen-
tets fördelning. Istället har mot- 
parten genom advokat hävdat 
ogiltigt testamente som sedan 
inte har kunnat styrkas i tings-
rätten.

19 kap. 18 § ÄB: ”Boutred-
ningsman är pliktig att ersätta 
skada, som han uppsåtligen el-
ler av vårdslöshet vållat dödsbo-
et eller någon, vars rätt är bero-
ende av utredningen.” Rimligtvis 
bör advokatfirman ersätta alla 
kostnader och felaktiga betal-
ningskrav som drabbat honom 
genom deras försumlighet.

ADVOKATENS TREDJE SKRIFT
A har i skrift, som kom in till 
samfundet den 22 januari 2021, 
anfört i huvudsak följande.

Adressändringar har skett den 
16 september 2019 respektive 
den 20 september 2019.

Såvitt avser krav från X har 
hon i juni 2020 innan hon avslu-
tade dödsboet uppmanat X att 
inkomma med sina synpunkter 
innan hon avslutade dödsboet. 
Några krav har inte inkommit 
från honom i samband med det. 

Angående kostnadsfördelning 
19 kap. 19 § ärvdabalken fram-
går att det är sökanden som ska 
betala boutredningsmannens er-

sättning och kostnader om det 
inte finns några tillgångar i boet. 
I det här fallet fanns det två fast-
igheter med övervärde. Parter-
na var överens om att dessa inte 
skulle säljas.

Det behövde därför skjutas 
till pengar i dödsboet. Hon bi- 
fogar protokoll från samman-
träde den 22 november 2019 där 
detta framgår. Det kan noteras 
att X vid detta tillfälle företräd-
des av ombud och att han inte 
hade några invändningar mot 
detta.

I övrigt hänvisar hon till det 
som hon anfört tidigare.

ANMÄLARENS FJÄRDE SKRIFT
X har i skrift, som kom in till 
samfundet den 8 februari 2021, 
bemött A:s senaste yttrande och 
fortsatt argumenterat för sina 
anmärkningar mot henne.

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 
BESLUT
X har riktat anmärkningar mot 
A bl.a. avseende att hon inte be-
talat en bilförsäkring i tid, vilket 
föranlett kostnader för X. 

Nämnden konstaterar inled-
ningsvis att enligt 19 kap. 21 § 
ärvdabalken gäller ett beslut 
om förordnande av boutred-
ningsman omedelbart från den 
tidpunkt beslutet meddelats. 
Genom att meddela dödsbodel-
ägarna att hon inte hade för av-
sikt att vidta några åtgärder för-
rän beslutet om förordnande av 
boutredningsman vunnit laga 
kraft har A allvarligt åsidosatt 
sina plikter som advokat. Av ut-
redningen framgår att A i flera 
hänseenden inte har handlagt 
uppdraget som boutrednings-
man med omsorg. 

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

SAMFUNDET



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

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

GÖTEBORG
Frihamnen 10
417 55 Göteborg
0771-10 11 00

MALMÖ
Stillmansgatan 12
212 25 Malmö
0771-10 11 00

LINKÖPING
Låsblecksgatan 9
589 41 Linköping
0771-10 11 00

SKELLEFTEÅ
Gymnasievägen 24
931 57 Skellefteå
0771-10 11 00

STOCKHOLM
Källängsvägen 2
141 71 Segeltorp
0771-10 11 00

KARLSTAD
Gjuterigatan 1
652 21 Karlstad
0771-10 11 00

SÖLVESBORG
Dolinvägen 35
294 74 Sölvesborg
0771-10 11 00 
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Advokaten Göran Luterkort, 
Malmö, har avlidit. Göran 
 Luterkort blev 96 år gammal. 

Göran Luterkort var en riktig ad-
vokat. Han älskade sitt yrke. Han 
åtog sig stort och smått. Han 
hade tidigt uppfattat att var man 
för stor för de små uppdragen, 
så var man för liten för de stora. 

När han talade i rättssalen 
lyssnade alla. Hans röst hade 
klang, han åtnjöt respekt och 
förtroende. I hans personlighet 
fanns energi, kreativitet och rätt-
rådighet. Göran var humanist 
med stort kulturintresse. Han 
läste och lyssnade, gick gärna på 
teater och var själv under stu-
dietiden i Uppsala aktiv i ama-
törteater. 

Göran var också politiskt in-
tresserad, alltid liberal. Det väg-
ledde och inspirerade honom i 
många sammanhang, inte minst i 
sitt omfattande engagemang för 
Sveriges advokatsamfund där 
han var vice ordförande 1975–
1979 och ordförande 1979–1981. 
Under tjugo år var han ordfö-
rande i redaktionskommittén 
för tidningen Advokaten och 
under flera år ledamot i Advo-
katsamfundets disciplinnämnd. 
Otaliga är hans föredrag och ar-
tiklar, ofta med ett lättsamt an-
slag som likväl inte skymde ett 
allvarligt budskap.

det var under görans tid i sam-
fundsledningen som huset på 
Laboratoriegatan förvärvades 
från familjen Tryggers dödsbo. 
Det var Göran som höll i för-
handlingarna och det beståen-
de resultatet är minst sagt be-
tydande.

När Göran lämnade uppdra-
get som redaktionskommitténs 
ordförande publicerade dåva-
rande chefredaktören Marianne 
Pokorny ett stort tack till Göran. 
Hon skrev bland annat: ”Jag vill 
påstå att det positiva arbetskli-
mat som Göran skapat i redak-
tionskommittén kommit även 
läsarna till del. Hans kärlek till 
advokatyrket, hans känsla för 

vad jurister tycker om att läsa, 
hans goda omdöme, allt detta 
har satt sina spår i ADVOKA-
TEN.”

göran luterkort startade egen ad-
vokatbyrå i Stockholm 1961. I 
samband med en stor process i 
Malmö fick Göran smak för den 
staden. Motpartombudet i tvis-
ten, som gällde Nessims, var 
Stig Boström. Göran och Stig 
kom bra överens och när Göran 
signalerade att han kunde tänka 
sig att flytta till Malmö, föreslog 
Stig Boström att de skulle ha ge-
mensamt kontor. Så blev det. 
Året var 1972. Göran var då re-
dan känd och framgångsrik både 

som brottmålsadvokat och civil-
rättare. Stjärnglansen som advo-
kat mattades inte på något sätt 
efter flytten.

Uppdragen var många. Han 
fortsatte med brottmål, där flera 
fick stor medial uppmärksamhet, 
bland annat uppdraget som för-
svarare av den så kallade Trelle-
borgsläkaren. Vid ett annat till-
fälle försvarade Göran en dansk 
sjökapten som styrt sitt skepp på 
grund i Falsterbokanalen. Kapte-
nen friades och Göran fick strax 
därefter ett nytt sjörättsmål och 
kallades genast i pressen för sjö-
rättsexpert. 

Göran fick ta hand om det 
mycket uppmärksammade rätts-

liga efterspelet av BT Kemis 
nedgrävningar av miljöfarliga 
tunnor i Teckomatorp. Det sä-
ger något om Görans bredd och 
vilket förtroende han åtnjöt.

görans speciella nisch var upp-
hovsrätt och tryckfrihetsrätt och 
under många år reste han land 
och rike runt och försvarade ut-
givare. Han stod medierna nära. 

En annan specialitet blev läke-
medelsmål. Det handlade om p-
piller, Sulfapral, Enterovioform 
och inte minst Kontrast U; en se-
rie av mål som slutade med hu-
vudförhandling i Högsta dom-
stolen. Jag hade förmånen att 
arbeta med Göran under dessa 
år. Göran var inte bara min ar-
betsgivare. Han blev också min 
mentor och vän.

När Göran var ledamot av dis-
ciplinnämnden kom ärendet om 
uteslutning av den utomordent-
ligt kände och i någon mån kon-
troversielle advokaten Henning 
Sjöström upp. Göran och Hen-
ning hade haft många duster mot 
varandra, bland annat i läkeme-
delsmål och man kan knappast 
säga att den personliga relatio-
nen dem emellan var särskilt 
god. När disciplinnämnden tog 
ställning röstade Göran och en 
annan ledamot för att det skulle 
bli varning och inte uteslutning. 
Görans förståelse för advokatyr-
ket och hans goda omdöme väg-
ledde honom, så att han kunde 
bortse från det mot samfundet 
ofta utmanande förhållningssätt 
som Henning Sjöström visat.

göran luterkort var en inspiration 
för många och hans gärning och 
personlighet bevaras i den advo-
katbyrå i Malmö som han star-
tade och som alltjämt bär hans 
namn.

Till sist ett av Görans ”bon 
mot” hämtat från Piet Hein 
och användbart som tröst i 
många klientsamtal: ”Bekym-
mer drar en negativ ränta, de 
växer sig mindre om man låter 
dem vänta.”

Peter DanowskyFO
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Advokat Göran Luterkort till minne

Advokat Göran Luterkort i talarstolen, Uppsala januari 1963. I samma stad 
blev Luterkort juris kandidat 1950.
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Tidsregistrering via mobil, 
Outlook samt CSI MyDesk
 
• Digital fakturering och 

kontrollprocess 

• Heltäckande rapportering  
inklusive dashboard  

• Integration med redovisning, 
dokumenthantering och KYC 

• Trygg implementering  

• Förstklassig kundsupport 

• Via molntjänst eller On-premise

Ett omfattande och anpassbart stöd för advokatbyråns processer;   

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

Läs mer

www.csilawyer.se

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

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

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

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

NY ADVOKAT: GUSTAF SCHÜLDT

Jag trivs bäst när jag lyckas 
hjälpa en klient till rätta
Gustaf Schüldt, Advokat Johan 
Schüldt AB i Stockholm, blev ad-
vokat den 1 oktober.

Du är inriktad på ekonomisk 
familjerätt. Varför är det intres-
sant? 

– Frågorna är viktiga och be-
rör många människor i svåra 
situationer. Rättsområdet är 
gammalt och praxis utvecklas 
långsamt. Situationerna som 
man dagligen ställs inför är 
motsatsen. Omständigheterna 
förändras snabbt och därmed 
också förutsättningarna för 
varje enskild fråga. Utrymmet 
för argumentation i rättsfrågor 
blir därför stort, något som jag 
tycker är mycket intressant!

– Är den ekonomiska famil-
jerätten i takt med tiden? Nej. 
Innebär det att situationer upp-
står som lagstiftningen inte är 
anpassad för? Ja. Jag kan därför 
tycka mig se ett behov av för-
ändrade regler inom den eko-
nomiska familjerätten. Min för-
hoppning är att advokatkåren 
kan leda denna utveckling, ge-
nom att belysa de områden där 
det finns behov av förändring. 
Att få vara ung advokat inom 
ett rättsområde som kommer 
att behöva utvecklas för att bli 
i takt med tiden är därför väl-
digt intressant.

När trivs du som bäst i ditt yrke?
– Jag vågar nog påstå att jag 

MALMÖ • STOCKHOLM • NÄSSJÖ • Tel 040-18 61 11

FÖRETAGET 
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR 

DET GÄLLER

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT 

VISA VAD VI GÅR FÖR.

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

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

Namnlöst-6   1 2015-09-10   10:43
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55 nya advokater
  NYA LEDAMÖTER  
DEN 1 OKTOBER 2021 

Carl Jonas Agrén, ERLEGAL 
 Advokat KB, Stockholm
Adelina Alija, Elison Wahlin 
 Advokatbyrå KB, Kungsbacka
Andrea Anjou, Advokatfirman 
 Carler AB, Stockholm
Carmen Arroyo, Vernia Advokat-
byrå AB, Stockholm
Sophia Astberg, Linklaters 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Henrik Aurelius, Wistrand Advokat-
byrå Stockholm KB, Stockholm
Philippe Benalal, Advokatfirman 
Fylgia KB, Stockholm
Elias Berg von Linde, Vasa 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Daniel Berger, Next Advokater KB, 
Stockholm
Jim Blomström, Advokatfirman 
Åberg & Co AB, Stockholm

Michelle Brodin, Kriström Advokat-
byrå KB, Stockholm
Charlotte Brunlid, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Matilda Claussén-Karlsson, 
 Advokatfirman Delphi i Östergöt-
land AB, Linköping
Emelie Ejnarsson, Luterkort 
 Advokatbyrå HB, Malmö
Anders Elvingsson, Fugleberg 
 Advokater AB, Malmö
Filippa Exelin, White & Case 
 Advokataktiebolag, Stockholm
Anna Maria Lagerqvist Gahm, 
 Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Gabriella Nyström Gustavsson, 
Advokatfirman Lindahl KB, Malmö
Johan Göransson, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Beatrice Håkansson, Cirio Advokat-
byrå AB, Stockholm
Jens Isakzon, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Johanna Jansson, Advokatfirman 
Lindahl KB, Örebro
Karin Källström, Afirm Advokat AB, 
Stockholm
Erik Königsson, Carlstads Advokat-
byrå HB, Karlstad
Linus Larsén, Advokatfirman Delphi 
KB, Stockholm
Emilia Larson, Advokatfirman 
 Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Zakarias Lindqvist, Terra Advokat 
AB, Stockholm
Marcus Lindström, Roschier 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Sophia Lööf, Kihlstedts Advokat-
byrå HB, Mjölby
Anna Martin, Kilpatrick Townsend 
& Stockton Advokat KB, Stockholm
Jon Meltzer, Wistrand Advokatbyrå 
Göteborg KB, Göteborg

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

älskar juridik. Inom den prak-
tiska familjerätten är det väl-
digt vanligt att känslorna styr. 
Parterna grundar inte alltid 
sina beslut på rationella över-
väganden. Så jag trivs bäst när 
jag lyckas hjälpa en klient till 
rätta i en besvärlig juridisk si-
tuation.



ADVOKATEN NR 8 • 202164

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B
Box 270. Köpmangatan 1. 851 31 Sundsvall. Tfn 060 -16 81 50  
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Lagerbolag 
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Gustav Moleklint, Kihlstedts 
 Advokatbyrå HB, Linköping
Amanda Monell, Gaestadius 
 advokater KB, Göteborg
Georg Naeslund, Advokatfirman 
W&Ö HB, Stockholm
Rebecca Nilsson, Terra Advokat AB, 
Stockholm
Petter Nordin, Advokatfirman 
Landerdahl & Partners AB, 
Västerås
Emil Ekdahl Norling, Advokatbyrån 
Gulliksson AB, Lund
Michaela Nyqvist, Advokatfirman 
Stranding AB, Uppsala
Petra Ramberg Persson, Moll & 
Grosskopf Advokater AB, Lund
Jakob Raihle, Advokatfirman 
 Sylwan och Fenger-Krog AB, Falun

Elin Roos, Advokaterna Hurtig & 
Partners Stockholm AB, Stockholm
Johanna Runius, Advokatbyrå 
 Zeijersborger & Co AB, Borås
Martin Rückel, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Andrea Röjmalm, Grey Advokat-
byrå AB, Stockholm
Gustaf Schüldt, Advokat Johan 
Schüldt AB, Stockholm
Henrik Sjögren, Walthon Advokater 
AB, Stockholm
Annakarin Skogsberg, MAQS 
 Advokatbyrå AB, Göteborg
Magnus Strömqvist, Landahl 
 Advokatbyrå KB, Stockholm
Cornelia Sundberg, Elison Wahlin 
Advokatbyrå KB, Kungsbacka
Anna Elheim Sylten, Törngren 
 Magnell & Partners Advokatfirma 
KB, Stockholm
Madeleine Thörn, Norburg & 
Scherp Advokatbyrå AB, Stock- 
holm
Kadri Timmusk, Kriström Advokat-
byrå KB, Stockholm
Emanuel Trotzig, Stockholms 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Julia Wegelius, Cirio Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Erik Wrisemo, JKN Advokat KB, 
Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

David Antonovic, Stockholm, 1 sep-
tember 2021
Ludvig Berglönn, Stockholm, 
23 augusti 2021

Mats Berter, Göteborg, 1 septem-
ber 2021
Mikael Bock, Stockholm, 1 septem-
ber 2021
Sofia Dam Wahlin, Malmö, 1 sep-
tember 2021
Cecilia Darrell, Göteborg, 31 au-
gusti 2021
Nils Fredrik Dehlin, Stockholm, 
1 september 2021
Kristina Ekberg, Stockholm, 
31 augusti 2021
Kristoffer Franzkeit, Malmö, 
10 september 2021
Ludvig Frithiof, Malmö, 31 augusti 
2021
Josephine Gejard, Stockholm, 
31 augusti 2021
Johan Gerhardsson, Stockholm, 
10 september 2021
Victoria Grossman, Malmö, 1 okto-
ber 2021
Pontus Grönberg, Stockholm, 
28 augusti 2021
Josefina Hallin, Göteborg, 1 okto-
ber 2021
Lisa Hellewig, Malmö, 24 septem-
ber 2021
Jonas Hämälä, Stockholm, 1 sep-
tember 2021
Frida Karlsson, Stockholm, 
31 augusti 2021
Daniel Kolm, Malmö, 1 september 
2021
Linda Källström, Göteborg, 
28 augusti 2021
Max Laestander, Stockholm, 3 sep-
tember 2021

Helén Landenberg, Stockholm, 
31 augusti 2021
Viveca Löwenhielm, Stockholm, 
1 september 2021
Paulina Malmberg, Stockholm, 
1 oktober 2021
Nathalie Miskin, Stockholm, 
1 oktober 2021
Anna Moll, Malmö, 1 oktober 
2021
Ingemar Mårtensson, Stockholm, 
8 september 2021
Tim Nellfors, Malmö, 14 september 
2021
Camilla Nordgren, Norrköping, 
31 augusti 2021
Olle Nykvist, Stockholm, 1 oktober 
2021
Anna Orlander, Stockholm, 
31 augusti 2021
Jon Pettersson, Stockholm, 15 sep-
tember 2021
Christian Reineby, Stockholm, 
4 september 2021
Christine Ringborg, Stockholm, 
17 september 2021
Robert Tolonen Scherman, Malmö, 
1 oktober 2021
Sofia Schmidt, Stockholm, 9 sep-
tember 2021
Kristina Stavne, Stockholm, 
31 augusti 2021
Joakim Söderlund, Stockholm, 
17 september 2021
Emelie Ulff Roth, Stockholm, 
29 augusti 2021
Lina Wiedenbach, Hamburg, 
31 augusti 2021

Advisor247 AdvokatsystemAdvisor247 Advokatsystem
Hantera hela klientHantera hela klient
administrationenadministrationen

Branschens ledande webbsystem Branschens ledande webbsystem 
för lönsam, effektiv och systematisk för lönsam, effektiv och systematisk 
hantering.hantering.

08705 80 10 • info@advisorsoftit.se08705 80 10 • info@advisorsoftit.se

Få morgonFå morgon
dagens lösning dagens lösning 
idagidag

Boka demo påBoka demo på
advisorsoftit.seadvisorsoftit.se

55 nya advokater forts. * Se presentation på s. 62!

 NYA LEDAMÖTER FORTS.» 

*
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LARS DE RON
Oberoende värderingsman
Av Sveriges Handelskamrar 
förordnad besiktningsman.

Värdering av konst, antikvi-
teter och övrigt inre lösöre 
för bouppteckning, arvskifte, 
bodelning och försäkring. 
Rådgivning inför försäljning.

KONTAKT  
» 070-751 93 72 » deron.se
» vardering@deron.se

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

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/1097 Betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31)
R-2021/1115 Betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 
(SOU 2021:35)
R-2021/1130 Betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn  
(SOU 2021:36)
R-2021/1158 Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism (SOU 2021:42)
R-2021/1159 Betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar 
(SOU 2021:43)
R-2021/1185 Betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. 
(SOU 2021:38)
R-2021/1216 Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgif-
ter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)
R-2021/1246 Departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till 
EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd (Ds 2021:19)
R-2021/1272 Betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i 
brottmål (SOU 2021:46)
R-2021/1290 Promemorian Gränsöverskridande distribution av fonder
R-2021/1341 Departementspromemorian Nya regler för delgivning och 
bevisupptagning inom EU (Ds 2021:21)
R-2021/1344 Betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt re-
gelverk (SOU 2021:61)
R-2021/1402 Promemorian Hemställan ändring av avgifter för tobaksva-
ror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
R-2021/1418 Departementspromemorian Ett oberoende tvistlösningsför-
farande för kollektiva hyrestvister (Ds 2021:23)
R-2021/1608 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om konsumentkrediter
R-2021/1765 Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
R-2021/2191 Betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

  UPPHÄVANDE AV 
EU-REGISTRERING

Johanna Müller, Stockholm, 
30 augusti 2021

 AVLIDNA LEDAMÖTER

Anders Fagrenius, Karlshamn, 
27 juli 2021
Sture Nermark, Klippan, 5 septem-
ber 2021

Mottagningskontor/kontorsgemenskap 
i centrala Stockholm
Ett större arbetsrum för 1-3 personer med låg hyra i en väleta-
blerad kontorsgemenskap är ledigt. Trivsam och funktionell lokal 
med mycket centralt och attraktivt läge på Riddargatan 7 A nära 
Nybroplan. Del i konferensrum, fiberuppkoppling samt wi-fi.

Rummet i kontorsgemenskapen är väl lämpat som mottagnings-
kontor för en advokatbyrå med huvudkontor på annan ort. 
Kontorsgemenskapen är också en utmärkt plattform om du vill ha 
en lösning med kollegor i din närhet men vill slippa administration 
och ha låga overheadkostnader. 

Välkommen att kontakta advokat Anders Lönnquist, 
telefon 08-660 93 60, advokat@lonnquist.se, för ytterligare 
upplysningar.



66 ADVOKATEN NR 8 • 2021

TILL SIST

Vikten av vårt oberoende
”politiker ska hålla fingrarna borta från SVT:s journalis-
tik och hålla armlängds avstånd till oberoende medie-
företag som har till uppgift att granska dem.” Detta är 
ett citat hämtat från SVT:s blogg av bolagets vd Hanna 
Stjärne.

Hanna Stjärne ger i texten flera exempel på hur olika 
politiska partier velat påverka innehållet i 

SVT:s journalistik. Det är häpnads-
väckande att läsa om denna po-

litiska klåfingrighet (och, låt 
mig vara krass, motsvaran-
de oförstånd) och förstås 
mycket oroväckande. 

SVT:s rapportering ska 
vara oberoende och deras 

journalister ska självklart stå 
fria att granska makten.

 
jämförelsen mellan 

SVT:s journalistik 
och advokatkåren 
är inte intuitivt 
helt given, men det 
är i ett samhälle 
lika självklart att advokatkåren 
måste vara fri och oberoende.

Från tid till annan väcks 
förslag från politiskt håll om 
att tillsynen över advokater 
bör skötas av en myndig-

het, det vill säga av staten. 
Sådana förslag har till ex-
empel nyligen framförts 
i samband med debatten 
om så kallade gangsterad-
vokater. Populistiska på-
hopp mot advokatkåren 

har även framförts av mer 
etablerade partier. Detta oroar.

Det är ett grundfundament i en rättsstat att advoka-
ter ska stå oberoende och självständiga i förhållande till 
makten, däribland domstolar och myndigheter. Det är 
inte minst en förutsättning för att enskildas fri- och rät-
tigheter ska kunna hävdas och genomdrivas.

i sverige är vi sedan mycket länge (vilket vi na-
turligtvis ska vara oändligt tacksamma för) 
bortskämda med ett samhälle där majorite-
ten av befolkningen anser att staten är god 
och vill invånarna väl. Det kan dock inte tas 
för givet, inte i dag och inte i framtiden. På 
motsvarande sätt som för public service (där 
flera av förslagen från politiska partier sä-
kerligen läggs fram i all, om än missriktad, 
välvilja) är det lika viktigt att advokatkåren 
står oberoende på de enskildas sida gent-
emot staten.

från tid till annan måste vi advokater delta 
mer aktivt i debatten och förklara varför det 
förhåller sig på detta vis, inte minst för all-
mänheten men även för våra politiker och 
media. Nu är en sådan tid. Det är viktigt att 

vi berättar och informerar om våra etiska regler och vad 
de innebär för våra klienter. Vårt etiska regelverk inne-
bär rättigheter för våra klienter och skyldigheter för oss. 
Det är därför det alltid lönar sig att anlita en advokat.

DET ÄR ETT 
GRUND 

FUNDAMENT 
I EN RÄTTSSTAT 
ATT ADVOKATER 

SKA STÅ OBE
ROENDE OCH 

SJÄLVSTÄNDIGA 
I FÖRHÅLLANDE 
TILL MAKTEN.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund



Samägd egendom, 2u
Torkel Gregow
ISBN: 978-913902498-9

Aktiefusk  
– var går gränsen?,1u
Jonas Myrdal, Jan Leopoldson
ISBN: 978-913902460-6

Fastighetsmäklaren  
- en vägledning, 7u
Per Henning Grauers, Mats Rosén, 
Lars Tegelberg
ISBN: 978-913902484-2
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ISBN: 978-913902303-6

Hembud, förköp  
och samtycke, 5u
Erik Sjöman
ISBN: 978-913902466-8

International commercial  
transactions, 5u
Jan Ramberg, Johnny Herre
ISBN: 978-913902551-1



Juridikens värld  
- en podd från Norstedts Juridik

 nj.se/juridikens-varld

I podden Juridikens värld samtalar vi med  
Sveriges ledande juridiska experter och  
djupdyker i nyheter, rättsliga principer och  
branschens framtidsfrågor.

Du hittar den där poddar finns. 


