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Obegränsad  
kompetensutveckling 
till ett fast pris
Kompetensutveckling kan vara tidskrävande, dyrt och intensivt. 
Därför har vi designat ett digitalt koncept som är mer flexibelt  
och effektivt. Beställ vårt digitala kursabonnemang och ta del  
av följande fördelar:

• Tillgång till hundratals digitala endagskurser, nyhetsdagar  
     och frukostseminarium till en fast engångssumma. 

• Kontroll över din utbildningskostnad 

• Alltid kvalitetssäkrade utbildningsinsatser 
 
 
          Läs mer på nj.se/abonnemang                              

Obs. Samtliga kurser följer Advokatsamfundets riktlinjer
avseende professionell fortbildning av advokater.
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mer än en gång har projekt gått fel på grund av dålig intern pro-
jektledning och sena och nyckfulla ändringar av beställaren. 
När fiaskot så småningom konstaterats brukar det bli en mer 
eller mindre halvhjärtad intern granskning av vad som gick fel. 

Vems var egentligen felet?
Många gånger enas organisations- eller företagsledning ef-

ter diverse hummanden snabbt om att det så klart var:
”Den usla konsultens fel, som inte varit professionell nog. 

Ut med konsulten! Nästa gång ska vi minsann få tag på en 
bättre och mer kompetent.” Det blir slutorden och så är den 
så kallade konsultbashningen avklarad. 

När konsulten trots krångliga och okunniga beställare 
lyckas prestera ett lyckat slutresultat, då prisar sig gärna led-
ningen, och firar med tårta sin egen förträfflighet. Oftast utan 
att konsulten får vara med, med förklaringen: ”Han har ju 
gjort vad han ska och fått betalt – och var han inte rätt så dyr 
egentligen?”

vi på redaktionen anlitar en rad olika konsulter för att driva tidningen 
Advokaten, samfundets webb och olika projekt. Nyligen lanse-
rade vi Advokatsamfundets nya webb, med en ny virtuell rund-
vandring på samfundet. Och i samband med Advokatdagarna 
presenterades den nya konstboken ”Samfundet och samtiden”. 
Allt framtaget i nära samarbete med våra underbara konsulter, 
som glatt och kompetent hanterar våra olika, mer eller min-
dre udda, önskemål.

många advokater, inte alla, ser sig som konsulter. Och för advokater, 
liksom redaktionen och dess konsulter, kännetecknas arbetet 
inte sällan av långvariga uppdrag och fram- och motgångar. 
Och inte minst ett gemensamt arbete, ofta optimistiskt, inrik-
tat på framtiden.

Så med dessa ord tackar redaktionen för ett gott samarbete 
med våra konsulter under det gångna året. Och ett stort tack 
till alla våra läsare som på olika sätt bidragit till Advokaten!

God jul och gott nytt år!
Önskar Advokatens redaktion.

Tom Knutson
Chefredaktör 

… och på Twitter: @Advokaten_SE

Advokaten på nätet: advokaten.se

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som sträck-

er sig ända tillbaka 
till 2002.
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tioårsjubileum firades 
med digital konferens. 

Över 420 anmälda advokater 
och biträdande jurister deltog i 
2021 års digitala Advokatdagar. 

Bland talarna fanns Säpo- 
chefen Charlotte von Essen, 
justitiekansler Mari  Heiden - 
borg och Högsta domstolens 
ordförande Anders Eka. Inför 
valåret 2022 fick också de poli-
tiska partierna en chans att re-
dovisa sina rättspolitiska stånd-

punkter i en livlig debatt.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

allt fler medborgare verkar acceptera att inskränka sina 
mänskliga fri- och rättigheter för en effektiv brottsbe-
kämpning. Är det rimligt och vad får det för konsekven-
ser?

Regeringen har nyligen beslutat om en utredning om 
preventiva tvångsmedel (dir. 2021:102). Man ska bland 
annat överväga att utöka möjligheterna att använda 
hemliga tvångsmedel proaktivt utan att det 
finns någon konkret brottsmisstanke. Försla-
get måste ses som ett slags rättssäkerhets-
skifte vid svensk tvångsmedelsanvändning.

Det verkar finnas en bred politisk enig-
het, över partigränserna, för att ge polisen 

utökade möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel, inte minst hördes det 

i den kriminalpolitiska debatten 
på Advokatdagarna (ta del av 

den intressanta debatten här: 
www.advokatsamfundet.se/ 
paneldebatt). Partierna re-
sonerar mest kring behov 
och rättstrygghet men 
fokuserar inte på rätts-
säkerhet och de rät-
tigheter för medborg-

are som inskränks vid 
tvångsmedels användning: skyddet 
för den personliga integriteten och 

rätten till privat- och familjeliv. 
All tvångsmedelsanvändning 

innebär ingrepp i den pri-
vata sfären men det är sär-
skilt ingripande när de är 
hemliga. Ännu mer ingri-
pande blir det om du blir 
utsatt utan att det finns 
någon brottsmisstanke. 
Var går gränserna? Ingår 
ett syskon till en person 
misstänkt för brott i 
ett kriminellt nätverk? 
När ingår man i ett 
kriminellt nätverk? 
Vad händer om poli-
sen gör en felaktig be-

dömning och hur ska 
det kontrolleras?

självklart kan hemliga tvångsmedel vara effektiva. Men det 
krävs en avvägning. Lyssnar man på de politiska partier-
na i dag verkar de mena att det inte finns någon motsätt-
ning mellan effektiv brottsbekämpning och rättssäkerhet 
och integritet. De hävdar att det största integritetsin-
trånget är att bli utsatt för brott och att staten ska skyd-
da invånarna från det. Men det finns en motsättning, 

någonstans går en gräns och den måste vi 
diskutera. I ett övervakningssamhälle är 
brottsligheten lägre men på bekostnad av 
att medborgarna inte vågar, vill eller kan 
utöva sin yttrandefrihet eller ha ett privat-
liv. Det finns historiska exempel på det, till 
exempel DDR. I ett sådant samhälle vill vi 
inte leva.

det är oroande om allt fler medborgare avstår 
sina rättigheter utan att reflektera över det 
som talar mot en utökad användning av 
hemliga tvångsmedel. Man behöver förstå 
konsekvenserna både på individuell nivå 
och samhällsnivå. Fakta och evidens be-
hövs också kring behovet, effektiviteten och 
proportionaliteten innan vi beslutar om yt-
terligare långtgående hemlig övervakning. 
Den hemliga tvångsmedelsanvändningen 

har ökat kraftigt på senare år och det saknas till exempel 
ännu närmare utvärdering av den hemliga dataavläsning 
som infördes 1 april 2020.

den utredning som nu har tillsatts ska utreda inte bara ut-
ökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 
utan också rättssäkerhetsperspektivet. Det är både bra 
och nödvändigt, men att inte fler röster hörs i debatten 
är mycket bekymmersamt. Det är inte rimligt att med-
borgares mänskliga fri- och rättigheter begränsas utan 
tillräcklig debatt och kunskap om konsekvenserna.

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

Viktigt att debattera nya
hemliga tvångsmedel

DET ÄR INTE 
RIMLIGT ATT 

MEDBORGARES 
MÄNSKLIGA 

FRI- OCH RÄTTIG-
HETER BEGRÄN-
SAS UTAN TILL-

RÄCKLIG DEBATT 
OCH KUNSKAP 

OM KONSEKVEN-
SERNA.
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Webbplattformen Advokatgui-
dens användande av advo-
kattiteln utgör ett obehörigt 
utnyttjande, enligt Advokat-
samfundet. Samfundet har nu 
polisanmält webbplatsen. 

I nr 7 i år rapporterade 
Advokaten om Advokat-
guiden, en webbplats 
som listar Sveriges ad-
vokater och övriga ad-
vokatbyråjurister. Saj-
ten har fått hård kritik 
från enskilda advokater 
och Advokatsamfundet, 
som anser att den är oseriös och 
full av felaktiga uppgifter. Ad-
vokatsamfundet har också varit 
mycket kritiskt mot att sajten an-
vänder ”advokat” i sitt namn, en 
titel som är skyddad i lag. 

Efter upprepade kontakter 
med de personer som står bak-
om Advokatguiden har Advokat-
samfundet nu polisanmält Ad-
vokatguiden för den obehöriga 
användningen av advokattiteln. 

I anmälan konstateras att Ad-

vokatguiden inte är en advokat-
byrå, och att varken själva Ad-
vokatguiden eller dess grundare 
finns registrerade i Advokat-
samfundets matrikel. Advokat-
samfundet pekar också på att 

ett stort antal perso-
ner, som nyligen utträtt 
ur Advokatsamfundet, 
fortfarande står som ad-
vokater på webbplatsen. 

En av de advokater 
som har reagerat på 
Advokatguiden är Claes 
Langenius. Han har hit-
tat sin egen profil på saj-

ten trots att han inte tillfrågats, 
och uppskattar det inte alls. 

– Vår byrå skulle inte annon-
sera för firman på den här platt-
formen. Marknadsföring för vår 
byrå och våra advokater måste 
utformas väldigt noggrant. Ut-
formningen av marknadsfö-
ringen ska självklart uppfylla 
vår firmas högt ställda krav, och 
marknadsföringen ska vända sig 
till för oss rätt målgrupp, säger 
han, och fortsätter:

– Vår byrå arbetar med af-
färsjuridik och vänder sig en-
bart till företag. Det här lever 
dessutom inte upp till våra krav 
på marknadsföring. 

Ett annat problem med Advo-
katguiden är, enligt Claes Lang-
enius, att man lagt upp advokat-
profiler utan att först inhämta 
samtycke från advokaterna. 

NYHETER

Advokatsamfundet
polisanmäler
kritiserad webbplats

Jannica Levin erbjöds att mark-
nadsföra sig via en webbplats 
med nästan samma namn som 
hennes egen byrå. Nu har hon 
anlitat en egen advokat, och 
kräver att sajten slutar att an-
vända ett namn som kan blan-
das ihop med hennes byrås. 

Advokat Jannica Levin, inneha-
vare av Advoca Advokatbyrå, 
upptäckte webbplatsen genom 
ett marknadsföringsmejl, som in-
leddes: ”Vill du också få nya kli-
enter och feedback till din advo-
katbyrå?”. Jannica Levin erbjöds 
vidare ”ett personligt kostnads-

fritt premium-abonnemang på 
ett år” på sajten Advoqa, något 
som annars skulle kosta 6 000 
kronor exklusive moms per år. 
Det gällde dock att vara snabb 
för erbjudandet gällde bara de 
100 första advokaterna ”som sig-
nar upp på Advoqa.com”.

– Jag trodde först att det var 
ett skämt, berättar Jannica Levin. 

Efter en titt på sajten insåg 
hon att Advoqa verkligen fanns. 
Hennes eget namn fanns dessut-
om listat på sajten, utan att hon 
som advokat tillfrågats om detta. 

Jannica Levin är starkt kritisk 
mot upplägget på sidan.

– Sajten är vilseledande för 
klienter på flera sätt och den 
riskerar att skada både klienter 
och oss advokater. Idén bakom 
sajten, att utvärdera och jämfö-
ra advokater, samt ge advokater 
feedback genom recensioner, 
är väl i sig bra för båda klienter 
och advokater. Men det verkar 
ju inte sajten kunna göra, och 
den kan uppfattas att ha med 
advokatverksamhet att göra, sä-
ger hon. 

Vad Jannica Levin har kunnat 
se görs dock ingen kontroll av 
att den som lämnar en recension 
verkligen är eller har varit klient FO
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Uteslutningar 
står fast i HD

Disciplinnämndens 
beslut från december 
2020 och april 2021 att 

utesluta två advokater står fast. 
Det står klart sedan Högsta dom-
stolen (HD) i sin prövning avslagit 
de överklaganden som kommit in 
från de tidigare advokaterna. 

HD:s beslut den 5 november 2021 
i mål nr Ö 6892-20

HD:s beslut den 25 november 2021 
i mål nr Ö 2854-21

Leif Ljungholm tar 
plats i nytt MR-institut
Regeringen 
utsåg i slutet av 
oktober advokat 
Leif Ljungholm 
till ledamot i 
styrelsen för 
den nya myndig-
heten Institutet 
för mänskliga 
rättigheter. Leif Ljungholm är 
vice ordförande i Advokatsam-
fundets disciplinnämnd. Han var 
ordförande i Advokatsamfun-
det 1996–1999. Leif Ljungholm 
porträtterades i Advokaten nr 
4/2021. Institutet för mänskliga 
rättigheter startar sin verksam-
het den 1 januari 2022. Institutet 
placeras i Lund.

Överklagandeförbud 
i LVU stred mot EKMR

Ett beslut om att be-
gränsa umgänget mellan 
en myndig kvinna och 

hennes tre yngre syskon som är 
omhändertagna enligt LVU ska 
kunna överklagas. Det fastslog 
Kammarrätten i Göteborg i no-
vember. 

Den äldsta systern hade vänt 
sig till kommunen med en be-
gäran om mer umgänge med 
sina tre syskon, men fått avslag 
på begäran. Avslaget kan enligt 
reglerna i lagen inte överklagas. 
Enligt kammarrätten strider dock 
överklagandeförbudet i LVU mot 
Europakonventionens rätt till en 
rättvis rättegång. Kammarrätten 
återförvisade därför ärendet till 
förvaltningsrätten för prövning 
i sak. 

Kammarrätten i Göteborg, 
dom i mål nr 3616-21

Leif Ljungholm.

Claes Langenius.

ADVOKATGUIDEN

Ännu en advokatsajt kritiseras
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ADVOKATGUIDEN SVARAR

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

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

Mycket av person- och kon-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rast möjligt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förutom de många felen i pro-

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

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

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

– Om advokatguiden.se inte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”Konstigt att Advokatsamfundet motsätter sig”

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

ADVOKATSAMFUNDETS KRITIK

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

OM DOMEN I BORGARTING LAGMANNSRETT

Advokatguiden lanserades i Norge under våren 2020. Bakom sajten står juristen och entreprenören Erling Løken Andersen. Enligt grundaren är målet att ”öppna branschen och bidra till att göra den mer transparent och att underlätta ansvarsutkrävande”. 
Via sajten Advokatguiden ska klienter kunna hitta, jämföra och kontakta advokater. Advokaterna, å sin sida, uppmanas att ta kontroll över sina pro-filer. Detta kan göras kostnadsfritt, men utbudet av tjänster som är knutna till kontrollen över profilen ökar betydligt för den som också betalar. 
I augusti 2021 lanserades Advokatguiden förutom i Sverige även i Dan-mark. Planerna är, enligt Erling Løken Andersen, att fortsätta etablera sig i en rad europeiska länder.

OM ADVOKATGUIDEN

Erling Løken 
Andersen.
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Advokatsamfundet
polisanmäler
kritiserad webbplats

– Jag tycker att det är själv- 
klart att advokaterna först ska 
till frågas och ge sitt samtycke. 
Jag har i vart fall inte tillfrågats, 
och om jag hade fått frågan hade 
svaret blivit nej, eftersom Advo-
katguiden inte lever upp till de 
krav som jag tycker det finns skäl 
att ställa. Nu ser det ut som att 
jag samtyckt och ställt mig posi-

tiv till Advokatguiden, vilket är 
felaktigt, säger Claes Langeni-
us, som avser att kontakta Advo-
katguiden för att be dem ta bort 
hans profil från sajten.

Claes Langenius pekar på någ-
ra av den långa raden felaktig-
heter och konstigheter som fö-
rekommer på Advokatguiden: 
obegripliga verksamhetsinrikt-

ningar som ”Tävlingslag Advo-
kat”, hänvisningar till en icke 
existerande tillsynsnämnd för 
advokater och löften om offer-
ter och gratis juridisk rådgivning 
för den som mejlar en advokat är 
bara några av dem. 

Claes Langenius är positiv till 
att Advokatsamfundet nu polis-
anmält Advokatguiden. 

– Det är viktigt att värna advo-
kattiteln, eftersom den för med 
sig särskilda klientprivilegier, 
säger han. 

många advokater har vänt sig till  
Advokatguiden med begäran 
om att tas bort från plattformen, 
men fått till svar att Advokatgui-
den normalt inte avpublicerar 
information utan tungt vägan-
de skäl. Advokaterna uppmanas 
i mejl svaret från Advokatguiden 
att redovisa de ”tungt vägande 
skäl som gör att undantaget i 
GDPR art. 17 nr. 3 a inte är till-
lämpligt”. UÖ

Glimstedt renodlar 
under nya namn

 Advokatfirman Glim-
stedts kontor i Stockholm och Gö-
teborg renodlar sin verksamhet 
och byter namn på verksamheten. 
Från och med den 1 december 
blir Stockholmskontoret Born Ad-
vokater, en boutiquebyrå speciali-
serad på bank och finans, fastig-
hetsrätt, företagsöverlåtelser, 
kapitalmarknad samt tvistlösning. 
Den 1 januari följer även Göte-
borgskontoret exemplet och blir 
till Norma Advokater, med fokus 
på corporate commercial, fastig-
heter, offentliga affärer, kommer-
siella tvister och finansiell kris 
och risk. Glimstedts övriga tolv 
kontor i landet fortsätter att arbe-
ta under dagens namn.

HD: Helgarbete ger 
högre ersättning

En offentlig försvarare 
som arbetar helg med 
att överklaga ett häkt-

ningsbeslut, som har meddelats 
efter en förhandling samma helg, 
har rätt till den högre timersätt-
ning som gäller för förhandlingar 
under helgen. Det framgår av två 
beslut från Högsta domstolen 
(HD) om försvararersättning. HD 
hänvisar i besluten till Domstols-
verkets föreskrifter samt avgö-
randet NJA 1989 s. 266, där HD 
fann att föreskrifterna om rätt till 
högre timersättning var tillämpli-
ga på helgarbete för att överklaga 
ett häktningsbeslut som hade 
meddelats efter en förhandling 
under samma helg.

Högsta domstolens beslut 
den 12 november 2021 

i målen nr Ö 6265-20 och Ö 1075-21

Riksrevisionen 
granskar hot och våld

Riksrevisionen har inlett 
en granskning av hur 
regeringen och myndig-

heterna arbetar för att förebygga 
och hantera trakasserier, hot och 
våld mot statligt anställda. 

Granskningen ska vara färdig 
i oktober 2022, och ska svara 
på om myndigheterna och re-
geringen gjort tillräckligt för att 
förebygga och hantera trakas-
serier, hot och våld mot statligt 
anställda.

till den advokat som recenseras. 
Därigenom är sajten oseriös och 
kan användas för att misskredi-
tera advokater, konstaterar Jan-
nica Levin.

precis som advokatguiden förefal-
ler Advoqa ha hämtat uppgifter 
från Advokatsamfundets matri-
keldatabas, uppgifter som inte 
uppdateras i takt med samfun-
dets matrikel. Advoqa listar ock-
så en stor mängd advokater och 
jurister, utan deras samtycke. 
Advoqa har dock ansökt om och 
fått utgivningsbevis, vilket en-
ligt texten på sajten innebär att 

”den information som kommer 
ifrån databasen är grundlags-
skyddad vilket i sin tur innebär 
att GDPR inte gäller för advoqa.
com avseende information från 
databasen”.  

För Jannica Levin är sajten 
mer problematisk än för de fles-
ta advokater, eftersom webbplat-
sen har ett namn som är nästan 
identiskt med hennes egen byrå, 
Advoca. 

– Det känns olustigt att min 
advokatbyrå kan förväxlas med 
en vilseledande och oseriös 
webbplats, för det kan skada 
både mitt renommé och min 

verksamhet, samt vilseleda kli-
enter som behöver advokathjälp, 
säger hon.

Jannica Levin vill se att sajten 
byter namn, om den ska fortsät-
ta att drivas. Hon har nu anlitat  
advokat Anders Kylhammar som 
företräder henne i kontakterna 
med Advoqa och dess ägare. 

advoqas ansvarige utgivare, Ali Ab-
delrada, har avböjt att kommen-
tera kritiken i denna utgåva, med 
hänvisning till pågående skrift-
växling med Advokatsamfundet 
och med advokat Jannica Levins 
ombud. UÖ

Advokater och biträdande jurister 
kan begära registerutdrag enligt 
GDPR för att ta reda på om advo-
katguiden.se behandlar uppgifter 
om dem. Därefter kan de vända 
sig till advokatguiden.se för att 
begära radering av personuppgif-
terna enligt GDPR.

Mallar för att begära registerut-
drag och radering av personupp-
gifter hos advokatguiden.se finns 
på Advokatsamfundets webbplats.

BEGÄR RADERING
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ADVOKATGUIDEN SVARAR

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

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

Mycket av person- och kon-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rast möjligt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förutom de många felen i pro-

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

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

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

– Om advokatguiden.se inte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”Konstigt att Advokatsamfundet motsätter sig”

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

ADVOKATSAMFUNDETS KRITIK

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

OM DOMEN I BORGARTING LAGMANNSRETT

Advokatguiden lanserades i Norge under våren 2020. Bakom sajten står juristen och entreprenören Erling Løken Andersen. Enligt grundaren är målet att ”öppna branschen och bidra till att göra den mer transparent och att underlätta ansvarsutkrävande”. 
Via sajten Advokatguiden ska klienter kunna hitta, jämföra och kontakta advokater. Advokaterna, å sin sida, uppmanas att ta kontroll över sina pro-filer. Detta kan göras kostnadsfritt, men utbudet av tjänster som är knutna till kontrollen över profilen ökar betydligt för den som också betalar. 
I augusti 2021 lanserades Advokatguiden förutom i Sverige även i Dan-mark. Planerna är, enligt Erling Løken Andersen, att fortsätta etablera sig i en rad europeiska länder.

OM ADVOKATGUIDEN

Erling Løken 
Andersen.

I Advokaten nr 7 2021 svarade 
Advokatguidens grundare Erling 
Løken Andersen på kritiken. 

SVAR FRÅN ADVOKATGUIDEN
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Användarna i centrum        för nya webbplatsen
Advokatsamfundets webbplats 
har fått ny form, nya smar-
ta funktioner och en helt ny 
struktur. Tanken är att olika 
användare lättare ska hitta 
vad de söker. En förbättrad 
matrikelsökning ska dessutom 
underlätta för klienterna att 
hitta rätt advokater.

Efter ett antal år med samma ut-

seende har Advokatsamfundets 
webbplats nu fått en ansiktslyft-
ning. Den nya webbplatsen, som 
lanserades i samband med Ad-
vokatdagarna, har ett moderna-
re utseende och är bättre anpas-
sad till användning på mobil och 
surfplatta.

ett antal nya funktioner har lagts 
in på webbplatsen för att lotsa 

användarna rätt. Här finns bland 
annat nya FAQ-sidor med vanli-
ga frågor och svar på dessa, och 
genvägar i form av direktlänkar 
till relevanta sidor och doku-
ment, på många sidor.

men den största förändringen är 
ändå strukturen. Den nya webb-
platsen har tydliga vägar in på si-
dan för olika användare. Webb-

WWW.ADVOKATSAMFUNDET.SE2021: Rekordmånga  
fastighetstransaktioner

 Fastighetsåret 2021 ser 
ut att slå rekord, med en transak-
tionsvolym under de tre första 
kvartalen på dryga 240 miljarder, 
utköp och sammanslagningar på 
börsen inkluderade. Uppgifterna 
kommer från rådgivningsföreta-
get Svefa, som följer utvecklingen 
på den svenska fastighetsmark-
naden. 

Marknaden för juridisk rådgiv-
ning kring fastighetstransaktioner 
toppas av Vinge, med en trans-
aktionsvolym på 147,8 miljarder 
kronor.

Källa: Fastighetsvärlden

Höjd ersättning 
till kränkta barn

Brottsoffermyndigheten 
har i fyra fall beslutat att 
höja ersättningsnivåerna 

för kränkning vid grov fridskränk-
ning mot barn. Besluten är, enligt 
myndigheten, en vidareutveckling 
av den praxis som fastställdes 
i april 2021 när nivån för grov 
kvinnofridskränkning och grov 
fridskränkning mot nuvarande 
eller tidigare partner höjdes.

Besluten rör fyra pojkar som 
alla blivit utsatta för brott av 
sina pappor under två och ett 
halvt respektive tre års tid. Alla 
fyra ärendena är, enligt Brotts-
offermyndigheten, exempel på 
särskilt allvarliga fall av grov 
fridskränkning. Pojkarna får 
100 000 respektive 150 000 kronor 
var i brottsofferersättning, högre 
än vad domstolarna som dömt i 
målen tilldömt dem.

Akavia: Många 
vill jobba hemma

Många jurister och 
ekonomer har under 
coronapandemin fått 

smak för att arbeta hemifrån. Det 
visar en undersökning genomförd 
av fackförbundet Akavia.  Enligt 
undersökningen vill de flesta av 
Akavias medlemmar arbeta lika 
mycket hemifrån som på kontoret 
eller mest hemifrån. Samtidigt 
förväntar sig ungefär var femte 
arbetsgivare att medarbetare ska 
arbeta på kontoret fem dagar per 
vecka.

Källa: Akavia
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Studie: Kön kan 
påverka dömande

Brottsförebyggande 
rådet, Brå, har i en ny 
rapport studerat om 

domare och domstolar dömer 
brottsfall på ett enhetligt sätt, 
och hur domarna beaktar olika 
faktorer som ska, och inte ska, ha 
betydelse för påföljdsbestämning-
en. Resultatet antyder att domare 
i huvudsak dömer enhetligt och 
beaktar de faktorer som ska 
beaktas. Samtidigt visar studien 
också att personliga egenskaper 
hos den tilltalade har betydelse 
för påföljdsbestämningen på ett 
sätt som de inte ska. Ett exempel 
är kön, där kvinnor i de fiktiva fall 
som diskuterats har getts mildare 
straff än män.

Brå: Enhetlighet och relevanta 
hänsyn i dömandet i brottmål

MAQS flyttar 
och expanderar

 MAQS Advokatbyrå flyt-
tar sitt Stockholmskontor till nya, 
större och mer hållbara lokaler 
på Stureplan 19 i centrala Stock-
holm. Byråns nya lokaler finns i 
en miljöcertifierad fastighet. Cer-
tifieringen LEED tar bland annat 
hänsyn till energiförbrukning och 
inomhusklimat. Samtidigt satsar 
MAQS också hårt vid sitt nya 
Sundsvallskontor på juridisk råd-
givning kopplad till skogsindu-
strin, med den nya nationella 
branschgruppen Skog. Gruppen 
leds av nyrekryteringen Jannie 
Strømberg, tidigare jurist på SCA.

l De många verksamhetsinriktningarna har på söksidan grupperats i ett antal övergripande katego-
rier för att klienter lättare ska kunna orientera sig.
l Informationstexter har tagits fram om alla verksamhetsinriktningar i matrikeln (öppnas med ett 
klick på i-ikonen bredvid varje inriktning).
l Träfflistorna vid sökning har gjorts tydligare.

l En ny meny, i form av en så kall-
lad hamburgermeny uppe i högra 
hörnet. Menyn öppnas med ett 
klick, som får de olika undersidor-
na att visas. 
l Nya tydliga vägar in på sidan för 
olika besökare.

l Menyn är ordnad efter olika användares behov. Ett plus-
tecken visar att det finns underliggande sidor. Du får fram 
dem genom att klicka på pluset. 
l En ny rubrik i menyn är Verktyg för advokatbyrå. Här finns 
information och material som rör driften av advokatbyrån, 
riktad till såväl delägare och innehavare som administrativ 
personal. 

platsen riktar sig ju till flera 
olika grupper, och tanken är nu 
att olika användare lätt ska hit-
ta just den information de sö-
ker, formulerad på ett tillgäng-
ligt språk. 

den som tar sig tid att skrolla ner på 
startsidan finner ytterligare ny-
heter. Besökaren kan här bland 
annat gå på en virtuell guidad 

tur i Advokatsamfundets hus 
Tryggerska villan i Stockholm. 
Dessutom rymmer startsidan 
aktuell statistik i form av cirkel-
diagram över antalet biträdande 
jurister, advokater samt delägare 
och innehavare, fördelat på kvin-
nor och män.

matrikelsökningen på webbplatsen 
fyller en central funktion för att 

klienter ska hitta rätt  advoka-
ter eller advokatbyråer. Den nya 
matrikelsöksidan är mer genom-
tänkt än den tidigare, och har fått 
tydliga sökinstruktioner. Dessut-
om kan advokater nu registrera 
upp till åtta verksamhetsinrikt-
ningar, i stället  för tre som tidi-
gare. För byråer är det maximala 
antalet verksamhetsinriktningar 
fortfarande tio.

På startsidan finns möjlig-
heten att virtuellt besöka 
Advokatsamfundets kansli 
i Stockholm. Här kan besö-
karen lära mer om samfun-
dets verksamhet, om huset 
och om den moderna 
konst som numera pryder 
Tryggerska villan.

Bäckström ska utreda 
ungdomsvården

Justitierådet Agneta 
Bäckström ska på reger-
ingens uppdrag se över 

reglerna om frihetsberövande på-
följder för lagöverträdare under 
18 år. Utredaren ska bland annat 
föreslå lagändringar som möjlig-
gör mer ingripande påföljder och 
längre vårdtider för unga som 
begår allvarliga brott. Hon ska 
också se över vilken myndighet 
som är bäst lämpad att ansvara 
för verkställigheten av frihetsbe-
rövade påföljder för omyndiga. 
Uppdraget ska redovisas senast 
den 3 augusti 2023.
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Gemensamt arbete 
bakom noteringen

Notarier larmar 
om gratisarbete

Notarierna vid Stock-
holms tingsrätt är trötta, 
stressade – och missnöj-

da. Det framgår av en undersök-
ning genomförd av tingsrättens 
notarieförening. Enligt Dagens Ju-
ridik, som tagit del av resultaten, 
har nära 40 procent av notarierna 
upplevt fysiska stressymptom 
kopplade till hög arbetsbelast-
ning. Mer än hälften uppger att de 
inte upplever att det finns tillräck-
ligt med stöd på arbetsplatsen 
eller någon att vända sig till om 
arbetsbelastningen blir för stor. 
Många notarier svarar också att 
de inte bryr sig om att signalera 
när de nått gränsen för hur myck-
et flextid som kan tillgodoräknas, 
eftersom det ändå inte går att ta 
ut tiden i ledighet. 

Källa: Dagens Juridik
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Osäker grund för 
åldersbedömningar

Utredningen om medi-
cinsk åldersbedömning 
konstaterar i sitt första 

delbetänkande att det veten-
skapliga kunskapsunderlaget för 
dagens medicinska åldersbedöm-
ningar är otillräckligt. Utredning-
en har granskat den metod för 
medicinska åldersbedömningar 
som tillämpas av Rättsmedicinal-
verket inom ramen för asylpro-
cessen samt det aktuella veten-
skapliga kunskapsunderlaget och 
hur det utvecklats över tid. Enligt 
utredningen visar slutsatsen att 
det behövs ytterligare studier, 
 vilket utredningen i nästa steg 
ska initiera. Utredningens slut-
betänkande ska redovisas den  
31 maj 2024.

SOU 2021:84 Utredningen om 
medicinsk åldersbedömning

IMY: Överföring till 
tredjeland klargörs

Europeiska dataskydds-
styrelsen, EDPB, har 
antagit nya riktlinjer som 

klargör vad som utgör, och inte 
utgör, en överföring av person-
uppgifter till tredjeland. Arbetet 
med riktlinjerna har letts av 
svenska Integritetsskyddsmyn-
digheten, IMY. 

Läs mer på imy.se.

VOLVOS BÖRSNOTERING

I oktober börsnoterades Volvo 
Cars vid Stockholm Nasdaq. 
Bakom noteringen låg ett tätt 
samarbete mellan bolagets ju-
ristavdelning och advokatbyrån 
Mannheimer Swartling. 

I maj kom tillkännagiv-
andet om att en börs-
notering på Stockholm 
Nasdaq utvärderades. 
Men bakom kulisserna 
har noteringen föregåtts 
av en rad beslut och 
överväganden, konsta-
terar Volvo Cars chefs-
jurist Maria Hemberg. 

– Ju osäkrare marknad, 
desto senare fattas det 
slutliga beslutet. Inte för-
rän den sista veckan kän-
de vi med absolut säker-
het att det skulle bli en 
börsnotering, säger Ma-
ria Hemberg, som pekar 
på pandemin och den rå-
dande halvledarbristen i världen 
som stora osäkerhetsmoment.

Osäkerheterna till trots fanns 
det flera faktorer som talade för 
en börsnotering just nu. Volvo 
Cars är mitt i en jätteomvand-
ling, med elektrifiering av bi-
larna och flytt av bilförsäljning-
en till nätet. 

– Vi står inför mängder med 
tekniska utmaningar. Även om 
vi har en bra kassa är det vik-
tigt att säkerställa att det går att 
genomföra de saker vi vill fram-
över. Det känns också lägligt att 
bredda aktieägandet så att fler 
kan vara med på den här spän-

nande resan, summerar Maria 
Hemberg. 

advokatbyrån mannheimer swartling, 
som är en återkommande råd-
givare till Volvo Cars, kom in i 

noteringsprocessen re-
dan under första kvar-
talet 2021, med advo-
kat Hans Petersson som 
ansvarig delägare. Sex 
jurister och advokater 
har utgjort kärnteamet i 
projektet, men totalt har 
30–40 jurister varit med i 
olika delar av det. 

Hans Petersson och 
hans team har varit hu-
vudansvarig extern 
rådgivare för de legala 
delarna av arbetet in-
för IPO:n,* och har ar-
betat tätt tillsammans 
med Maria Hembergs 
grupp. De har haft fasta 
projektmötestider flera 

gånger varje vecka under pro-
cessen, som även inkluderat an-
dra inblandade rådgivare, som 
banker och andra advokatbyrå-
er. Ut över det har det krävts en 
mängd dagliga kontakter.

– Att hålla ihop ett sådant här 
projekt, med så många rådgiva-
re, är ett gemensamt projekt-
styrningsarbete mellan klient 
och huvudansvariga rådgivare, 
säger Maria Hemberg. 

Mycket av arbetet har också 
gjorts med pressade tidsramar, 
och det har blivit en hel del natt-
arbete för såväl Hans och hans 
team, som för Maria och hennes 

bolagsjurister – liksom för den 
högsta ledningen och styrelsen 
på Volvo Cars.

– Även de måste ställa upp och 
ha möten på väldigt obekväma 
tider. Så en förtroendefull rela-
tion mellan ägare, styrelse och 
ledning är en absolut förutsätt-
ning för varje IPO, säger Maria 
Hemberg.

Just storleken och komplexite-
ten är vad som framför allt skil-
jer Volvo Cars börsnotering från 
andra liknande uppdrag, konsta-
terar Hans Petersson. 

– Vi har ett stort team, det är 
en mängd personer inblandade 
från Volvo Cars, du har ett an-
tal andra advokater, banker, re-
visionsbyråer … Det är ett över-
gripande projekt som ska styras, 
men varje delprojekt kräver ock-
så projektledning. Så det är en 
enorm mängd information som 
ska förmedlas till relevanta per-
soner och arbetsuppgifter som 
ska fördelas, säger han. 

Maria Hemberg pekar också 
på att Volvo Cars notering före-
gåtts av en rad omstrukturering-
ar i bolaget, ”städåtgärder” som 
genomförts för att skapa en än-
damålsenlig struktur på bolaget 
för framtiden. 

– Att få allt att hända vid rätt 
tid, att få det på plats så att vi 
kunde få in alla detaljer i pro-
spektet var nog en av de största 
utmaningarna på vår sida, säger 
hon.  UÖ

* IPO = Initial Public Offering, 
det vill säga börsnotering 

med kapitalanskaffning.

l Den 4 oktober 2021 bekräftade 
Volvo Cars officiellt, genom en s.k. 
intention to float, att de avsåg att 
notera sina aktier på Nasdaq Stock-
holm och i samband med detta ta 
in kapital.

l Den 18 oktober offentliggjorde 
Volvo Cars ett prospekt och den 
25 oktober ett tilläggsprospekt 
inför börsnoteringen.
l Den 29 oktober noterades Volvo 
Cars aktier på Nasdaq Stockholm. 

l I samband med börsnoteringen 
gjordes en kapitalanskaffning till 
Volvo Cars om ca 20 miljarder 
kronor och huvudägaren Geely 
Sweden sålde aktier för ytterligare 
ca 3 miljarder kronor.

VOLVO CARS BÖRSNOTERING I KORTHET

Maria 
Hemberg.

Hans 
Petersson.
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VÄRLDEN

Först halverades reseersätt-
ningen. Sedan kom förslaget 
om en marginell höjning av 
timersättningen. Nu har Norges 
advokater fått nog och gått ut 
i strejk för bättre villkor för de 
offentliga uppdragen. 

Sedan den 9 november väg-
rar Norges advokater att ta nya 
uppdrag i brottmål inför Norges 
högsta domstol. Aktionen är en 
protest mot de dåliga villkoren 
i rättshjälpen, villkor som de 
menar drabbar klienterna, som 
riskerar att inte få all den hjälp 
de behöver.

Timersättningen för advoka-
ter med uppdrag som offentlig 
försvarare är i dag 1 085 norska 
kronor. Precis som den svenska 
timkostnadsnormen har ersätt-
ningen vuxit mycket sakta. Re-
geringens förslag till höjning är 
inför nästa år 22 kronor. 

utöver en allt för låg ersättning 
protesterar advokaterna ock-
så mot att den förra regeringen 
halverade reseersättningen för 
advokaterna. I ett land som Nor-
ge, med stora avstånd, drabbar 
sänkningen många brottmåls-
advokater och humanjurister 
hårt. Advokatforeningen, som 
tagit initiativ till strejken, kräver 
dessutom förhandlingsrätt om-
kring de offentliga ersättningar-
na, något som exempelvis läkar-
na har i Norge. 

Advokatstrejken har fått 

mycket uppmärksamhet i Nor-
ge, och stödet för advokater-
na har varit stort. Bland andra 
har Domstolsadministrasjonen, 
Norges motsvarighet till Dom-
stolsverket, uttalat sitt stöd för 

advokaternas krav. Även läkar-
nas och psykologernas orga-
nisationer har ställt sig bakom 
strejken, liksom många ledar-
skribenter i de norska tidning-
arna. 

Norska advokater strejkar för rättshjälpen

Advokaters miljöarbete prisas
Miljöorganisationen LIFE, 
grundad av två indiska advoka-
ter, får årets Right Livelihood 
Award. Priset delas ut för ett 
innovativt juridiskt arbete ”som 
hjälper lokala samhällen att 
skydda sina resurser och stär-
ker miljöskyddet i Indien”.

Årets Right Livelihood Award, 
ofta kallat det alternativa No-
belpriset, delades ut den 1 de-
cember till fyra mottagare. En av 
dem, den indiska miljöorganisa-

tionen LIFE, grundades 2005 av 
advokaterna Ritwick Dutta och 
Rahul Choudhary som ansåg att 
bristen på rättsliga prövningar 
av tvister med koppling till mil-
jön var omfattande. 

i dag arbetar några av Indiens 
främsta jurister inom LIFE med 
att driva rättsprocesser i allmän-
hetens intresse. Kampen bedrivs 
i samarbete med lokala samhäll-
en och riktar sig mot några av 
Indiens mest betydande miljö-

hot, som avskogning och miljö-
farliga infrastrukturprojekt.

En av LIFE:s tidiga framgång-
ar var ett rättsfall mot det brit-
tiska gruvföretaget Vedanta i 
delstaten Odisha. Indiens hög-
sta domstol dömde att Vedantas 
planerade bauxitgruva inte fick 
tillstånd utan det lokala samhäl-
lets samtycke. Domen kom att 
bli prejudicerande.

Mottagarna av Right Liveli-
hood Award får i år en miljon 
kronor vardera.FO
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Tortyranklagad general 
chef för polissamarbete

I slutet av november val-
des Ahmed Naser al-Rai-
si, chefen för Förenade 

arabemiratens säkerhetstjänst, 
till ny Interpolchef, med ett fyra-
årigt förordnande. Ahmed Naser 
al-Raisi efterträder sydkoreanen 
Kim Jung-Yan. Förenade arabemi-
ratens säkerhetstjänst beskrivs 
som drivande i förföljelsen av 
motståndare till regimen i landet, 
och den nya Interpolchefen ankla-
gas bland annat för tortyr. 

Ahmed Naser al-Raisi blir inte 
den förste Interpolchefen med en 
tvivelaktig historia. Under andra 
världskriget leddes Interpol av 
nazisterna Reinhard Heydrich och 
Ernst Kaltenbrunner. Organisa-
tionen delade under denna period 
högkvarter med Gestapo. 

IBAHRI evakuerar 
afghanska kvinnor

Sedan talibanernas 
makt övertagande i 
Afghanistan har advo-

katorganisationen International 
Bar Associations människorätts-
institut (IBAHRI) arbetat för 
att hjälpa kvinnliga domare, 
advokater, journalister och 
människorättsaktivister att lämna 
landet. Hittills har mer än 100 
kvinnor, plus deras familjer, kun-
nat lämna landet. Även ledningen 
för Afghanistans advokatsamfund 
har fått hjälp att ta sig ut. 

Många av de evakuerade befin-
ner sig nu i Grekland, men behö-
ver hitta andra länder att bosätta 
sig i. IBAHRI söker nu advokater 
som är villiga att, pro bono, hjälpa 
de evakuerade att tryggt komma 
vidare och hitta mer varaktiga 
hem. 

Kontakta IBAHRI via Afghan.Ap-
peal@int-bar.org för mer informa-
tion och för att anmäla intresse. 

Advokat Johannes Bakkevig, domstolschefen Ragnhild Borgerud i Søndre 
Østfold tingsrätt, biträdande juristen Jarle Brandstorp och advokat Helge S. 
Gasser utanför tingshuset i Fredrikstad.

Ahmed Naser al-Raisi.
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2021 års pris för framstående insatser inom 
advokatyrket, ofta kallat Årets advokat, tillde-
lades advokat Charlotta Falkman. Charlotta 
Falkman är sedan 2007 delägare i advokatby-
rån Gernandt & Danielsson och specialiserad 
på tvistlösning, med uppdrag både som ombud 
och som skiljedomare. Hon är dessutom ordfö-
rande i styrelsen för Stockholms Handelskam-
mares Skiljedomsinstitut.

Charlotta Falkman är också mycket engage-
rad i Advokatsamfundet. 2010–2020 var hon 
ledamot i disciplinnämnden, och under perio-
den januari till september 2021 var Charlotta 
Falkman ordförande i Advokatsamfundets ar-
betsgrupp för översyn av straffavgiften.

Motiveringen till årets pris lyder: ”Årets ad-
vokat har genom sitt mångåriga engagemang i 
disciplinnämnden och som ordförande i arbets-
gruppen för översyn av straffavgiften bidragit 
till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig 
advokatkår. Årets advokat har också genom 
sitt arbete som skiljedomare och ordförande i 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsin-
stitut bidragit till att förbättra jämställdheten i 
skiljeförfaranden.”

Priset för framstående insatser inom ad-
vokatyrket består av 100 000 kronor som 
Advokatsamfundet skänker till valfritt pro 
bono-projekt.

ÅRETS ADVOKAT 
– SAMFUNDETS MOTIVERING

REPORTAGE
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Jag visste att jag gjort insatser men 
inte att de anses så framstående, säger 
Charlotta Falkman med glimten i ögat 

när vi ses hos advokatbyrån Gernandt & Da-
nielsson dagen efter prisutdelningen.

Första meningen i motive-
ringen till priset lyder: ”Årets 
pristagare får priset för sina 
framstående insatser inom ad-
vokatyrket genom att kombine-
ra yrkesskicklighet som advokat 
med ett stort engagemang i och 
kunskap om advokatetik.”

Charlotta Falkman har arbe-
tat hos Gernandt & Danielsson 
sedan 1997, är delägare sedan 
2007 och har gjort sig känd som 
specialist på tvistelösning, både 
som ombud och som skiljedo-
mare. Hon är dessutom ordfö-
rande i styrelsen för Stockholms 
Handelskammares Skiljedoms-
institut, SCC.

Hamngatan 2 i Stockholm, intill Drama-
tiska teatern. En mer central adress i Stock-
holm går knappast att få. Via en sober entré 
med marmor, kristallkronor och trästucka-

turer leder en stentrappa eller hiss upp till 
Advokatbyrån Gernandt & Danielsson.

FÖR LITE KAFFE
Vi sitter i rum nummer 7 med utsikt över 

Berzelii park. Kaffe, mineral-
vatten och en skål med chok-
lad är framdukat. Fönstren är 
anpassade till att stänga av sta-
dens brus. Charlotta Falkman 
fyller nöjt på sin kopp, konsta-
terar att hon är koffeinist och att 
intaget hittills denna dag varit 
alldeles för litet.

Via ord om gårdagens pris 
och ceremoni hamnar vi i ett 
samtal om jämställdhet.

– Jag är glad att samfundets 
ordförande Eva-Maj Mühlen-
bock nämnde mitt arbete för 
jämställdhet i sin presentation 
av mig igår. För detta är verkli-

gen en hjärtefråga för mig.
Uppdrag som skiljedomare har länge varit 

en starkt mansdominerad domän.
– Inom SCC arbetar vi aktivt med att få 

till en förändring, så att det ökande antalet 

duktiga kvinnliga advokater inom tvistelös-
ning med erfarenhet av skiljedomaruppdrag 
får genomslag. Och det går framåt. När det 
gäller mål som SCC administrerar utsågs  
31 procent kvinnliga skiljedomare 2020, jäm-
fört med 16 procent 2016.

Som ordförande i SCC:s styrelse är Char-
lotta Falkman med och utser lämpliga skil-
jedomare när parterna själva inte gör det.

Varifrån kommer ditt engagemang för jäm-
ställdhet?

– Min mamma var tidig feminist och har 
inspirerat och peppat mig. Hennes första 
jobb var som jurist på Skellefteå Sparbank. 
Trots att hon hade långbyxor, det fick inte 
kvinnor ha på den tiden, så fick hon behål-
la jobbet. När hon var i 50-årsåldern starta-
de hon en egen byrå och blev advokat två 
år före mig.

Familjen flyttade från Västerbotten till 
Uppsala och Charlotta Falkman, född 1969, 
minns ett barndomshem med många livliga 
diskussioner om politik och samhälle. Hon 
beskriver det som att hon tog med sig den 
progressiva 1970-talsstämningen in i sina 
ungdomsår på 1980-talet.

”Visste att jag gjort 
insatser men inte att 

de anses så framstående”

REPORTAGE

ÅRETS ADVOKAT 2021

För advokat Charlotta Falkman handlar yrket inte bara om 
juridik, utan också om förståelse för klientens verksamhet. 
”Ett tag var jag expert på diamantborrning.” Hon drivs av 
sin tävlingsinstinkt, sin vilja att hjälpa samt av ett ständigt 

engagemang för advokatetiken. Nu har hon prisats 
av samfundet som Årets advokat 2021.

TEXT: ULF STORM

”JAG ÄR GLAD ATT 
SAMFUNDETS 
ORDFÖRANDE 

EVA-MAJ 
MÜHLENBOCK 
NÄMNDE MITT 

ARBETE FÖR JÄM-
STÄLLDHET I SIN 
PRESENTATION 
AV MIG IGÅR.”
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– Jag fick med mig sunda värderingar hem-
ifrån. Det fanns mycket engagemang för oli-
ka kulturer. Pappa var lärare men började se-
dan arbeta på dåvarande Skolöverstyrelsen, 
bland annat med hemspråk. Han hade många 
vänner från andra länder och i min klass på 
lågstadiet fanns 15 olika nationaliteter.

Som skiljedomare har hon nytta av sin ti-
diga inblick i en mångkulturell värld.

– Parter från olika länder med olika juridis-
ka kulturer har sina egna bilder av en tvist. 
Som skiljedomare gäller det att skaffa insikt i 
dessa kulturer, vara empatisk och lyhörd för 
parternas förväntningar så att vi kan styra 
processen rätt. Det innefattar också att han-
tera kulturkrockar.

TYDLIG OCH LÄTTBEGRIPLIG
Frågan om varför hon en gång valde juridi-
ken besvarar hon med att hon först sökte till 
journalistprogrammet.

– Men man skulle på den tiden ha 5,0 i 
medelbetyg från gymnasiet för att komma 
in och jag hade 4,9. Ibland undrar jag hur jag 
skulle ha blivit som journalist …

Förmodligen väldigt bra. Charlotta Falk-
man är tydlig och lättbegriplig, trots att hon 
sysslar med ett komplicerat ämne.

– Jag tycker själv att jag är analytisk, pe-
dagogisk, effektiv och fokuserad. En kollega 
beskrev mig som hård. Jag vet 
inte riktigt vad han menar med 
det. Men bestämd är jag. 

Att det blev skiljeförfarande 
och annan juridik i stället för till 
exempel nyhetsanalyser i Da-
gens Eko är inget som grämer 
Charlotta Falkman i dag. Tvärt-
om är hon mycket nöjd med sitt 
yrkesval och sin speciella juri-
diska inriktning. Det är också 
lite av en släkttradition att bli 
jurist, berättar hon. Så valet kän-
des naturligt då hon började på 
juris kandidatprogrammet i Uppsala.

EN PARADOX
– Jag trivs, tycker det är kul att gå till jobbet 

varje dag. Men det finns en paradox.  Yrket 
är fritt och som senior styr jag mer över 
min tid. Samtidigt är jag bunden vid klien-
ternas behov. När min älskade morbror dog 

för sex år sedan kunde jag inte 
vara med på begravningen. Jag 
satt i slutförhandlingar i ett skil-
jeförfarande och kunde helt en-
kelt inte gå därifrån.

– Tillgänglighet är viktigt, fast 
kanske inte alltid dygnet runt 
som det kan vara för en brott-
målsadvokat. Men behöver till 
exempel en ansökan om kvar-
stad in en fredagskväll så måste 
jag ställa in en planerad middag.

Att bli brottmålsadvokat har 
aldrig känts aktuellt för Char-

lotta Falkman.
– För mig är civilrätten det roligaste; 

lösa problem och klura. Jag fastnade inte 
för straffrätten. Jag kan ju tillägga att jag 

känner stor beundran för brottmålsadvoka-
ter.

Efter juris kandidatexamen i Uppsala 1995 
ville Charlotta Falkman till en affärsjuridisk 
advokatbyrå ”fast jag då knappt kunde nam-
nen på några”.

– Jag blev trainee på Vinge och ramlade 
rakt in i transaktioner och bolagsrätt. Fram-
för allt bolagsrätten tyckte jag var mycket 
spännande.

Men Charlotta Falkman ville meritera sig 
med tingstjänstgöring också och fick plats på 
Södra Roslags tingsrätt, som inte finns läng-
re. Där handlades bland annat många tvis-
temål, vilket förstås passade Charlotta Falk-
man som handen i handsken.

ÄNNU MER SKILJEFÖRFARANDE
När hon sedan sökte sig tillbaka till byrå-
världen igen var ambitionen att hitta en byrå 
som inte var lika stor som Vinge. Det blev 
Gernandt & Danielsson som hon varit tro-
gen sedan 1997.

I dag sysslar Charlotta Falkman till 80 pro-
cent med tvistelösning i domstol samt skilje-
förfaranden, där tyngdpunkten ligger på det 
senare. Bolagsrätten, med styrelserelaterade 
frågor, försäkringar och fusioner, får de åter-
stående 20 procenten av hennes arbetstid.

– När jag blickar framåt så tror jag att jag 
om fem år har helt fokus på skiljeförfaran-
den.

Charlotta Falkman menar att en sak som 
är fascinerande med skiljeförfaranden är att 
forma processen så den passar tvisten. 

– Bestämma handläggningsregler. Så att 
det blir bra och rättvist. Det är den stora 
skillnaden mot domstolsprocesser där allt 
är mer fast reglerat.

Hon berättar att SCC, vars historia börja-
de 1917, tog fart ordentligt på 1970-talet när 
USA, Sovjet och Kina började lösa tvister i 
Sverige. I dag är det vanligt att också före-
tag från bland annat Tyskland och Baltikum 
löser sina tvister genom skiljeförfarande hos 
SCC i Stockholm.

– Det är internationellt känt att vi i Stock-
holm har en pool av advokater som är skick-
liga på skiljeförfarande, både som ombud 
och skiljedomare.

Vilken är den vanligaste konflikten mellan 
parter som kan redas ut i ett skiljeförfarande? 

– Allt mellan himmel och jord, säger Char-
lotta Falkman och klickar upp en sida med 
statistik från SCC på sin mobil. 

– Det vanligaste nu är tvister kring före-
tagsköp, leveransavtal och serviceavtal.

Erfarenhet
l Gernandt & Danielsson sedan 1997 (partner 
2007) l Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 
1996–1997 l Trainee, Advokatfirman Vinge, 
1995.

Utbildning
l Skiljemannautbildningen 2010 (anordnad av 
Stockholms Handelskammares Skiljedoms-
institut och Swedish Arbitration Association, 
SAA) l Jur. kand., Uppsala universitet, 1995 
l Schweizisk och fransk bolagsrätt samt 
schweizisk bankrätt, Université de Lausanne, 
Schweiz, 1993–1994.

I rättssamhället
l Styrelseordförande för Stockholms Handels-
kammares Skiljedomsinstitut (SCC) l Förord-
nad förlikningsman hos Internationella centret 
för biläggande av investeringstvister (ICSID) 
l Ledamot av Sveriges advokatsamfunds dis-
ciplinnämnd under åren 2010–2020 l Medlem 
av redaktionen för Svensk Juristtidning sedan 
2013 l Undervisning på fördjupningskursen 
Civilprocessföring vid Uppsala universitet 
sedan 2018 l Ordförande i arbetsgruppen 
för översyn av straffavgiftens maxbelopp, 
tillsatt av Advokatsamfundets styrelse 2020 l 
Ledamot av Swedish Arbitration Associations 
executive committee 2015–2019 l Ledamot 
av forskningsavdelningen för skiljeförfarande 
och annan tvistelösning vid SCCL – Stockholm 
Centre for Commercial Law 2018–2020 l Advo-
kat sedan 2000.

CURRICULUM VITAE

Ålder: 52.
Familj: Gift med advokat Jakob Falkman, två söner, 21 och 17 år.
Språk: Flytande engelska och franska i tal och skrift.
Bor: Bostadsrätt på Gärdet i Stockholm.
Kör: BMW M4. Tog körkort 2012 och är mycket stolt över det. Hade inte tid innan.
Favoritplats: Vårt stenhus i Roussillon, Provence.
Fritid: Löpträning, litteratur. Är frankofil; kulturen, språket, maten.
Favoritapp: Har ingen och ligger lågt på sociala medier. Är ganska analog av mig.

PERSONLIGT: CHARLOTTA FALKMAN

”FÖR MIG ÄR 
CIVILRÄTTEN 

DET ROLIGASTE; 
LÖSA PROBLEM 

OCH KLURA. 
JAG FASTNADE 

INTE FÖR 
STRAFFRÄTTEN.” 
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Vad är det svåraste med skilje-
förfaranden?

– Det går inte att tala om ge-
nerella svårigheter. Varje upp-
drag har sina speciella svårig-
heter. Ibland är det strategiska 
svårigheter, avvägningar utifrån 
aktiebolagslagen, ibland kan det 
handla om knepig juridik.

Det roligaste?
– Jag lär mig nya saker hela 

tiden eftersom jag måste sätta 
mig in i klienternas verksam-
het. Ett tag var jag expert på di-
amantborrning, en annan gång 
handlade det om IT och lagring 
i molnet. Det handlar alltså inte 
bara om juridik utan jag måste förstå vad 
klienten gör. Jag blir expert på det ett tag, 
sedan lägger jag det bakom mig och får lära 
mig något nytt.

Senare i dag ska Charlotta 
Falkman förbereda ett skilje-
förfarande.

Metoden med skiljeförfaran-
de anses snabb, effektiv och 
konfidentiell och är ett veder-
taget sätt att lösa tvister utan-
för domstol, både i Sverige och 
utomlands. Att skiljeförfarande 
ska tillämpas vid tvist skrivs fri-
villigt in i ett avtal mellan två 
parter. Men prejudikat kan ald-
rig skapas eftersom processer-
na är hemliga. Det finns inget 
edsförfarande, bara en instans 
och klander kan endast ske på 
formella grunder. Charlotta 
Falkman berättar att hon under 

gårdagens prisceremoni hamnade i en dis-
kussion om ämnet skiljeförfarande. 

– Min syn är att skiljeförfaranden fyller en 
viktig roll genom att avlasta svenska domsto-

lar som annars skulle drunkna i ofta väldigt 
komplexa civilrättsliga mål. 

Det börjar bli dags att gå ut i Berzelii park 
och ta några bilder innan novembermörkret 
angriper huvudstaden.

INGEN KAPPA
– Jag går utan kappa, säger Charlotta Falk-
man. 

Stadsbullret är påtagligt och den avgas-
blandade höstluften sticker i näsan när vi 
kommer ut på trottoaren och sedan kryssar 
över spårvagnsspår och övergångsställen för 
att komma till parken på andra sidan.

– Se upp för bussen, ropar Charlotta Falk-
man, som kan korsningens krokvägar.

Hon berättar att hon blev fotograferad 
även under gårdagens ceremoni, även då ut-
omhus. Denna upprepade ritual verkar dock 
inte störa hennes säkra lugn och visst kän-
ner hon sig glad och hedrad över priset och 
uppmärksamheten.

– Men jag är inte riktigt van att stå i cen-
trum på det viset.

Tillbaka i värmen vid kaffetermosen kon-
staterar Charlotta Falkman, apropå sitt enga-
gemang i samfundet, att hon ägnat disciplin-
nämnden ett års effektiv arbetstid.

– Det hade jag förstås aldrig gjort om jag 
inte hade tyckt att det var viktigt. Det arbetet 
är ju helt pro bono. Att arbeta för god advo-
katetik är en drivkraft för mig. Advokatens 
roll i rättssamhället diskuteras inte tillräck-
ligt mycket. Och ibland sker en polarisering 
i medielandskapet mellan åklagare och advo-
kater, där advokatens roll missförstås.

Charlotta Falkman har också andra pro 
bono-uppdrag. Hon sitter i redaktionen för 
Svensk Juristtidning och undervisar om god 
advokatsed i kursen om civilprocessföring 
vid Uppsala universitet. Ordförandeskapet 
i SCC är också det pro bono.

Både heltidsarbete och pro bono-uppdrag. Hur 
får du tiden att räcka till?
– Jag lärde mig att bli effektiv när jag jobbade 
och hade små barn. Jag och min man, som 
också är advokat, bestämde att vi båda skul-
le arbeta heltid och ha hjälp av barnflicka på 
eftermiddagarna under småbarnstiden. Men 
någon av oss skulle alltid vara hemma klock-
an 18. Det var nog så svårt att få ihop. 

Förutom ett aldrig sinande engagemang 
för advokatetiken säger Charlotta Falkman 
att hon också drivs av viljan att hjälpa sina 
klienter i rollen som ombud samt av sin täv-
lingsinstinkt ”Jag vill ju gärna vinna”.

– Yrket i sig, att verka som advokat, är en 
stark drivkraft. ¶

”MIN SYN ÄR ATT 
SKILJEFÖRFA-

RANDEN FYLLER 
EN VIKTIG ROLL 
GENOM ATT AV-
LASTA SVENSKA 
DOMSTOLAR SOM 
ANNARS SKULLE 
DRUNKNA I OFTA 

VÄLDIGT KOM-
PLEXA CIVIL-

RÄTTSLIGA MÅL.”

FO
TO

: M
IC

K
E 

LU
N

D
S

TR
Ö

M

Priset består av 100 000 kronor som skänks till 
valfritt pro bono-ändamål. Charlotta Falkman 
har valt att skänka pengarna till organisationen 
Advokater utan gränser. 
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Bildning i en     digital tid
människans kärnkompetens är att vara människa. En sådan for-
mulering är förvisso en truism men den pekar ändå på 
något centralt när världen i ökande grad digitaliseras, 
robotiseras och präglas av artificiell intelligens. Det är 
nog ingen tvekan om att maskinerna kognitivt kommer 
att utklassa inte bara jurister och ekonomer, utan alla 
människor. Inom de flesta områden sker utvecklingen 
i ett tempo som gör tillvaron osäker och mer svårgrip-
bar för var dag. I denna vår maskinmättade tid måste vi 
bättre tillvarata potentialen i att vara människa, och ut-
bildningsinstitutioner har anledning att mer än någon-
sin tänka på sitt ursprungsuppdrag: att kultivera och öka 
människors drag av mänsklighet. 

I mitt arbete som rektor för Handelshögskolan i Stock-
holm ingår att ha tät kontakt med deltagarna i vårt part-
nerprogram – de drygt 110 företag som på olika sätt stöt-
tar skolan. När jag träffar dem kretsar samtalen ofta kring 
kunskaps- och kompetensbehov, och nästan undantags-
löst nämns vikten av att deras medarbetare måste ha 
djupa faktakunskaper. Begrepp som social kompetens, 
samarbetsförmåga, förståelse för andra, inlevelseförmåga 
och vilja att tänka nytt är kompetenser som också står på 
företagens önskelistor. Utan faktakunskaper är inte dessa 
förmågor särskilt mycket värda, men utan dem är faktiskt 
inte heller faktakunskaperna så användbara.

I sin bok Tro och vetande från 1949 skriver filosofen 
Ingemar Hedenius att ”den bildade människan är den 
som är fri och levande i förhållande till det ovissa”. Den-
na definition av bildning är kraftfull och tydlig: bildning 
handlar inte om kunskaper i sig, utan snarare om ett för-
hållningssätt till världen. Ellen Key uttryckte sig på ett 
liknande sätt: ”Bildning är det som finns kvar efter att vi 
glömt vad vi lärt oss.” Hedenius formulering om att vara 
fri och levande handlar om att inse att världen är oöver-
blickbar, komplicerad och svårtolkad, men att likväl med 
entusiasm, tillförsikt, självförtroende och ödmjukhet 

känna sig redo att ge sig i kast med den. Keys formule-
ring sätter ljuset på att kunskaper inte bara är viktiga 
i sig, de kan också lämna spår i oss – skapa ett förhåll-
ningssätt till världen. 

den som sysslar med utbildning, speciellt samhällsvetenskap-
lig sådan, bör nogsamt överväga hur framtidens kompe-
tensbehov ser ut och, än viktigare, hur det kommer att 
se ut framöver. Om många av de arbetsuppgifter som 
människor tidigare utfört kommer att skötas av datorer 
ställs frågan vad människor ska göra istället. Anting-
en kan människor tävla med maskinerna, eller också 
utveckla sina kunskaper och kompetenser för att möta 
framtiden sida vid sida med dem. Lite tillspetsat är frå-
gan om man ska konkurrera med maskinerna eller sam-
arbeta med dem. På Handelshögskolan har vi mot denna 
bakgrund tagit ställning till förmån för samarbete, och 
antagit ett utbildningsuppdrag som vi förkortar ”FREE”. 
Denna förkortning handlar om att utbildning i grunden 
handlar om att inta ett förhållningssätt till världen:

GÄSTKRÖNIKA

LARS STRANNEGÅRD
När världen i ökande grad digitali-
seras så måste vi bättre tillvarata 
potentialen i att vara människa. 
Och utbilda människor för just 
det i denna maskinmättade, digi-
tala tid. Målet med utbildning är 
emancipation, utvecklandet av fria 
människor som når höjden av sin 
potential. Det anser Lars Stran-
negård, professor och rektor vid 
Handelshögskolan i Stockholm.
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 f står för ”ett faktabaserat och vetenskapligt förhållnings-
sätt”. Gedigna faktakunskaper är basen. Med dåliga fak-
takunskaper finns ingenting att väga förutfattade me-
ningar, nya uppslag eller aldrig så nytänkande idéer mot. 
I en värld av alternativa fakta, där algoritmer formar 
våra världsbilder, blir det vetenskapliga och kritiska för-
hållningssättet centralt. Vi måste med hjälp av fakta öka 
vår sunda skepticism. 

r står för ”reflekterande och självmedveten”. Studenterna 
ska öka sin självkännedom och reflektera över vad de 
vill göra med sina yrkesliv och liv, vad som är viktigt 
och vem som egentligen bestämmer över deras val. De 
måste uppmanas att lyssna till sin inre övertygelse för 
att finna de vägar och områden som de engageras av. De 
bör tidigt bli medvetna om vad de själva vill och reflek-
tera över sina egna livsval, inte någon annans.

e står för ”empatisk och kulturellt känslig”. En empatisk per-
son är den som har förmågan att se världen ur andra 
människors perspektiv, som kan leva sig in i deras si-
tuation och föreställa sig hur det är att gå i deras skor. 
En empatisk människa förstår andra bättre och blir inte 
bara en bättre människa utan också en bättre yrkes-
person. Den som har förmågan att läsa andra kulturer, 
förstå människor från andra länder eller utbildnings-
bakgrunder lyckas också bättre i yrkeslivet – och livet. 
Kulturell känslighet är en helt central kompetens i en 
globaliserad och mångvetenskaplig värld. Det är också 
ett område där vi människor har ett enormt försprång, 
jämfört med maskinerna.

det sista e:et i free betecknar ”entreprenörens ansvarstagan-
de förhållningssätt”. Det står för ifrågasättandet av rå-
dande ordningar, att inte acceptera status quo. Här kom-
mer kreativiteten och nytänkandet in. 

den artificiella intelligensen och maskinerna kommer allt-
så successivt att övertrumfa många mänskliga kognitiva 
förmågor. Men fullt ut mänskliga kommer maskinerna 
inte att bli. Även i de mest långtgående framtidsscena-
rierna verkar maskinernas möjligheter att bli fullt ut 
mänskliga ligga långt bort. Kombinationen av de vackra 
och mindre vackra sidorna av de mänskliga egenheterna 
går inte att kopiera och översätta fullt ut till maskinella 
kvaliteter. Människans förmåga att vara nyfiken, lynnig, 
känslosam, irrationell, analytisk, kreativ, beräknande och 
kritisk – samtidigt, är nyckeln till framtida utveckling. 
Det är genom att träna och förädla vissa av dessa förmå-
gor, och medvetandegöra och förhålla sig till andra, som 
vi lägger grunden för det samhälle vi vill forma. Det är 
genom att utveckla vår mänsklighet som vi blir förbe-
redda att samverka med maskiner och gå den digitalise-
rade framtiden till mötes.

ett bra samhälle bör möjliggöra för medborgarna att vara 
fria i sina tankesätt och i sina uttryck, ge dem möjlighet 
att utveckla sin potential så långt som möjligt och kana-
lisera sin inneboende kraft i den riktning de vill. Ibland 
förefaller det som att vi enbart tror att vårt utbildnings-
system finns till för att konkurrera med andra länder 
och att högre utbildning handlar om att skapa arbetstill-
fällen och matcha arbetsmarknadens omedelbara krav. 
Målet med utbildning är emancipation, utvecklandet av 
fria människor som når höjden av sin potential. En så-
dan individ karakteriseras av det förhållningssätt som vi 
har förkortat till FREE. Individer som är fria i denna me-
ning bidrar till ett mer humant samhälle. Och det är just 
vad som behövs i denna vår maskinmättade, digitala tid. 

Lars Strannegård
Professor och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Bildning i en     digital tid

GÄSTKRÖNIKA
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JP Infonet
Tillgängliggör juridisk information 

Marknads- och 
immaterialrättens 
viktigaste 
uppdateringar
– i samarbete med 
MarLaw. 

Och 21 andra 
nischade tjänster. 

I N
F O N E T

Upphandling och skydd för 
företagshemligheter
analys av Christina Wainikka, policyexpert på 
Svenskt Näringsliv

Marknadsföring riktad mot barn i sociala 
medier
analys av Cecilia Torelm Tornberg, advokat 
och partner på advokatfirman MarLaw

Lagstiftningsarbetet för att implementera 
konsumentskyddsdirektivet fortgår 
med förslag på chockhöjning av 
marknadsstörningsavgiften
analys av Daniel Tornberg, advokat, CEO och 
partner på advokatfirman MarLaw

Filmen från Christchurch
analys av Nils Funcke, journalist, adjunkt vid 
Stockholms universitet och författare

PMÖD avgör bland annat frågan 
om undantag från upphovsrätt vid 
bevisföring i domstol
analys av Sandra Hanson, advokat på 
advokatfirman MarLaw

Marknadsföringslagen (2008:486)
kommenterad av advokatfirman MarLaw

Varumärkeslagen (2010:1877)
kommenterad av advokatfirman MarLaw

JP Marknads- och immaterialnet växer och inkluderar nu flera lagkommentarer skrivna av 
advokatbyrån MarLaw. Förutom dessa får du en total överblick av lagstiftning, förarbeten, 
rättsfall, analyser och nyheter inom rättsområdet i informationstjänsten. Samtidigt som våra 
jurister väljer ut och tipsar om det mest intressanta och viktigaste materialet. 

Läs mer om exempelvis: 

JP Marknads- och immaterialnet ingår i Juristpaketet. Utöver tjänsten erbjuder vi ytterligare 
21 nischade informationstjänster. 

Dags att testa en ny juridisk informationtjänst? 
Läs mer på www.jpinfonet.se/juristpaketet
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Över 420 anmälda advokater och biträdande jurister deltog 
i 2021 års digitala Advokatdagar. Bland talarna fanns Säpo-
chefen Charlotte von Essen, justitiekansler Mari Heidenborg 
och Högsta domstolens ordförande Anders Eka. Inför valåret 
2022 fick också de politiska partierna en chans att redovisa 
sina rättspolitiska ståndpunkter i en livlig debatt. 
TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

A dvokatdagarna inleddes av generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander som 
hälsade deltagarna välkomna. Gene-

ralsekreteraren betonade vikten av att värna 

om advokatetiken i en tid när advokaterna 
emellanåt ifrågasätts i medierna, men tryck-
te också på att advokaterna generellt håller 
en hög etisk nivå i sitt samhällsviktiga arbete. 

Mia Edwall Insulander övergick sedan till 
att tala om Advokatsamfundets nya konst-
satsning, med samtidskonst på samfundets 
kansli i Tryggerska villan. 

– Det är en konst att vara advokat och att 
utföra uppdraget enligt god advokatsed. Och 
just därför har vi på Advokatsamfundet ock-
så tagit oss an ett nytt projekt: att installera 
en del samtidskonst på Advokatsamfundets 
kansli, förklarade Mia Edwall Insulander, 
som också menade att konsten kan ge myck-
et till advokaterna. 

Konstsatsningen har också resulterat i en 
bok: Samfundet och samtiden, som general-
sekreteraren visade upp. 

2021 års pris för framstående insatser 

Tioårsjubileum firades  med digital konferens

ADVOKATDAGARNA 2021ADVOKATDAGARNA 2021
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inom advokatyrket, ofta kallat Årets advo-
kat, tilldelades advokat Charlotta Falkman. 
Charlotta Falkman är sedan 2007 delägare i 
advokatbyrån Gernandt & Danielsson och 
specialiserad på tvistlösning, med uppdrag 
både som ombud och som skiljedomare. 
Hon är dessutom ordförande i styrelsen för 
Stockholms Handelskammares Skiljedoms-
institut.

Charlotta Falkman är också mycket enga-
gerad i Advokatsamfundet. 2010–2020 var 
hon ledamot i disciplinnämnden, och un-
der perioden januari till september 2021 
var Charlotta Falkman ordförande i Advo-
katsamfundets arbetsgrupp för översyn av 
straffavgiften.

Charlotta Falkman förklarade i sitt tacktal 
att de tio åren med vardera elva möten per 
år, med inläsning av disciplinärenden på fri-
tiden, totalt innebär att hon ägnat ett arbets-
år åt disciplinnämnden. 

– Det hade jag inte gjort om jag inte tyckt 
att advokatrollen är så viktig, fastslog  Char-
lotta Falkman.

Priset för framstående insatser inom ad-
vokatyrket består av 100 000 kronor som 
Advokatsamfundet skänker till valfritt pro 
bono-projekt (läs mer på s. 14 om årets pris-
tagare).

advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Müh-
lenbock tryckte i sitt inledningsanföran-

de på vikten av en fri och oberoende advo-
katkår. Hon konstaterade att det i dag hörs 
fler krav än någonsin på att öka den statli-
ga kontrollen över advokaterna. Många ef-
terlyser, enligt Eva-Maj Mühlenbock, också 
snabbare disciplinär hantering av de advo-
kater som hängs ut som gangsteradvokater, 
och ställer frågor som ”varför slänger ni inte 
bara ut dem?”. 

– Svaret är att även advokater har rätt till 
en rättssäker prövning. Vi om några måste 
hålla fast vid det, sa Eva-Maj Mühlenbock, 
som också betonade att det är ett fåtal ad-
vokater som missköter sig.

– De allra flesta är goda företrädare för vad 
en advokat ska vara, summerade hon. ¶

Tioårsjubileum firades  med digital konferens

» 

ADVOKATDAGARNA 2021ADVOKATDAGARNA 2021
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Justitiekansler Mari Heidenborg försvarade 
advokaternas oberoende. Hon efterlyste 
även tydligare avgöranden och mer hand-
fasta råd från disciplinnämnden.

De senaste åren har det varit 
mycket fokus på kostnader för 
rättsliga biträden och olika ad-
vokaters agerande, konstatera-
de justitiekansler Mari Heiden-
borg, som just därför valde att 
tala om de två frågorna. Inte 
minst därför att hon som JK äg-
nar en stor tid åt dem.

Inledningsvis talade Hei-
denborg om JK:s tillsyn över 
Advokatsamfundets disciplin-
verksamhet. Hon tog avstamp 
i grundlagarna. I en rättsstat 
måste det bland annat finnas 
fria och självständiga domstolar. 
En annan lika viktig princip är att det finns 
fria och självständiga advokater, konstatera-
de hon. Inte minst i brottmålsprocessen. En 
viktig fråga blir då hur tillsynen ska ske. Hei-
denborg konstaterade att advokaters ageran-
de på senare tid har uppmärksammats en hel 
del, det har bland annat talats om ”gangster-
advokater” som går de kriminellas ärenden.

– Mycket av de här skriverierna tror jag 
har sin grund i de upprepade och rätt så po-
pulistiska kraven på hårdare straff och tuffa-
re tag, och mindre daltande med kriminella. 
Det finns naturligtvis fog för sådana åsikter. 
Inte minst med hänsyn till hur det ser ut i 
samhället i dag. Men det finns, inte minst på 
sociala medier, tyvärr en stor oförståelse för 
försvararens roll i brottmålsrättegången, sa 
Mari Heidenborg och tillade att ett inslag i 
den mediala uppmärksamheten har varit att 
kontrollen av advokater ska stärkas på olika 
sätt, framförallt att tillsynen ska flyttas från 
samfundet till någon form av statligt organ.

– En sådan ordning skulle vara helt för-
kastlig. Som jag ser det är det nödvändigt i 

en rättsstat att det finns oberoende advoka-
ter som fullt ut kan ta tillvara de rättigheter 
som inte minst en misstänkt har i brottmåls-
processen, sa Mari Heidenborg och fortsatte:

– Att låta tillsynen utövas av 
ett statligt organ skulle vara en 
klar inskränkning av advokaters 
självständighet. Jag ser en sådan 
ordning som helt otänkbar om 
man även fortsättningsvis vill 
leva upp till att vara en rättsstat.

Mari Heidenborg konstate-
rade att det å andra sidan finns 
allmänna intressen som är för-
knippade med advokaters verk-
samhet. Inte minst genom den 
offentligrättsliga ställning som 
Advokatsamfundet har fått ge-
nom regleringen i rättegångs-
balken.

– När gäller tillsynen av advo-
kater handlar det til syvende og sidst om att 
göra en avvägning mellan å ena sidan enskil-
da och allmänna intressen att få insyn och 
viss kontroll. Och å den andra sidan upp-
rätthålla advokatkårens oberoende och fria 
yrkesutövning, sa Heidenborg som ansåg att 
det sätt som tillsynen sker på i dag är fullt 
tillfredsställande. 

mari heidenborgs intryck av disciplinnämndens 
agerade är att tillsynen i huvudsak fungerar 
bra, inte minst sett till antalet anmälningar 
i förhållandet till antalet advokater. Hon un-
derströk att det är oerhört väsentligt att Ad-
vokatkåren har ett högt förtroende hos all-
mänheten. Men även att kåren har ett högt 
förtroende hos polis, åklagare och domstolar.

– Ni har haft det förtroendet, ni har det och 
ni ska ha det. Men inte desto mindre har de 
här uppmärksammade ärendena under det 
senaste året varit skadliga. Jag ser det som 
väldigt viktigt att samfundet i sin disciplinä-
ra verksamhet ingriper på ett resolut sätt.

Heidenborg ansåg att disciplinnämnden 

möjligen skulle kunna vara en ännu större 
kraft i arbetet med att upprätthålla förtro-
endet för advokatkåren. Som regel gör dis-
ciplinnämnden en rimlig bedömning av sak-
frågan om det ska vara en disciplinpåföljd 
eller inte. 

– Men utformningen av besluten är inte 
optimal. De innehåller regelmässigt väldigt 
långa redogörelser för vad parterna har sagt. 
Allting är med. Men själva beslutsskälen är 
ofta väldigt korta, och inte sällan dessutom 
ganska intetsägande, sa hon och tillade att 
ser man till den enskilde som gjort anmälan 
kan det vara svårt att förstå varför det blev 
en viss påföljd eller inte. 

Det är en fråga om bemötande men fram-
förallt om förtroende. Genom de korta be-
slutsskälen missar disciplinnämnden en möj-
lighet, enligt henne, att ge vägledning för 
framtiden, alltså disciplinnämndens rätts-
bildande uppgift.

– Det är synd. Jag förstår att en del advo-
kater efterlyser handfasta råd för hur de ska 

”Nödvändigt med 
oberoende advokater 
i en rättsstat”

ADVOKATDAGARNA 2021

Mari Heidenborg är justitiekansler sedan tre år                                                    tillbaka. Tidigare har hon en lång karriär som domare.

JUSTITIEKANSLER MARI HEIDENBORG

”JAG FÖRSTÅR 
ATT EN DEL 
ADVOKATER 
EFTERLYSER 

HANDFASTA RÅD 
FÖR HUR DE SKA 
HANTERA VISSA 

UPPKOMNA 
FRÅGOR.” 

mari heidenborg
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hantera vissa uppkomna frågor. Inte minst 
försvarare för gängkriminella, sa Mari Hei-
denborg, som ansåg att det är viktigt att 
gränserna för vad man får och inte får göra 
är tydliga. 

Där missar disciplinnämnden ibland ut-
märkta tillfällen att ge de här handfasta rå-
den.

– Den sista och viktigaste aspekten är väl 
ändå att det för den advokat som är berörd 
av disciplinnämndens beslut kan vara svårt 
att inse vilka faktiska, explicita åtgärder som 
läggs honom till last. Vilket explicit ageran-
de är det som föranleder den disciplinära 
påföljden?

Mari Heidenborg tog även upp disciplin-
nämndens sätt att hantera bevisfrågor. Hon 
tyckte att det vore önskvärt att disciplin-
nämnden i vissa ärenden hade möjlighet att 
uppfylla sin utredningsskyldighet genom rik-
tade förelägganden eller liknande. På det vi-
set skulle nämnden kunna gå längre för att 
försöka utreda vad som verkligen hänt.

– Jag tror att besluten skulle tjäna på att 
vara mer transparenta i dessa delar och mer 
nyanserade i sina bevisbedömningar.

Att disciplinnämnden numer i större ut-
sträckning gör olika uttalanden är mycket 
positivt, ansåg Heidenborg. 

mari heidenborg tog även upp att det under se-
nare tid har kommit olika rapporter om de 
ökade kostnaderna för rättsliga biträden. Att 
de har ökat är inte så konstigt, enligt henne.

– Det ökade fokuset på att bemästra krimi-
nalitet får självklart till följd att kostnader 
för rättsliga biträden ökar. Men oavsett vad 
ökningen beror på är intresset stort i frågan. 
Inte minst från regeringen.

Även för JK stundar förändringar. Myndig-
heten kommer att få ökade resurser för att 
stärka tillsynen av kostnaderna, för att mer 
fokusera på att utbetalningarna är skäliga. 

Mari Heidenborg tog upp några av de för-
slag och åtgärder som är på gång för att öka 
kontrollen av kostnaderna för rättsliga biträ-

den. Heidenborg sa sig ha invändningar mot 
de aktuella förslagen av mer konstitutionell 
art, som tar sikte på rättsstatliga principer. 
Med principen om ”equality of arms” kan 
det, enligt henne, vara problematiskt att ge 
åklagaren en allt större roll att ha synpunkter 
och vara med i bedömningen av vilket arbete 
det är skäligt och rimligt för en försvarare att 
lägga ner för att försvara sin klient.

Heidenborg konstaterade att som JK har 
hon uppdraget att ha tillsyn över rättshjäl-
pen, men också att se till att enskildas rät-
tigheter inte överträds av det allmänna. Att 
de rättigheter som var och en är tillförsäkrad 
inte träds för när.

– I någon mån finns det en viss risk att 
mina uppdrag krockar när så mycket fokus 
läggs på att försöka komma till rätta med de 
ökade kostnaderna för rättshjälpen. Och det 
är ju ändå så att vill man vara en rättsstat så 
måste man också vara beredd att betala det 
som krävs för att man ska leva upp till de 
principerna. ¶

Mari Heidenborg är justitiekansler sedan tre år                                                    tillbaka. Tidigare har hon en lång karriär som domare.
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Hur förhåller sig ärvdabalkens regler om 
förstärkt laglottsskydd till försäkrings-
avtalslagens bestämmelser, och hur 
hanterar man de krockar mellan lagarna 
som kan uppstå? Det diskuterade professor 
Margareta Brattström i sitt föredrag på 
Advokatdagarna.    

Margareta Brattström redovisade pedago-
giskt de olika regelsystemen och hur de skil-
jer sig åt i skyddet för bröstarvingar. Medan 
ärvdabalkens regler ger ett starkt skydd för 
bröstarvingar är grundregeln i FAL snarare 
att en försäkring ska tillfalla den förmånsta-
gare som den försäkrade förordnat – oavsett 

om detta innebär att bröstarvingar får avstå 
från sin laglott. 

I dag finns dock en rad olika lösningar som 
snarare är att likna vid portföljer för inves-
teringar än rena försäkringar, konstaterade 
Margareta Brattström, som pekade på kapi-
talförsäkringar som ett exempel. Det finns 
också tillfällen, menade Margareta Bratt-
ström, då ärvdabalkens regler bör tillämpas 
även för försäkringar.

– Givet att en omplacering görs i li-
vets slutskede och personen som placerar  
pengarna vet om att det är livets slutskede, 
tycker jag att det finns skäl att använda 7 kap. 
4 § ärvdabalken, sa hon. ¶

Förstärkt laglottsskydd och försäkringar kan krocka

Professor Margareta Brattström talade om hur 
reglerna i ärvdabalkens regler om förstärkt 
laglottsskydd förhåller sig till försäkringsavtals-
lagens bestämmelser.

Digital Trans-
formation of 

the Legal Field 
– A Bubble 
in Trouble, 
Charlotta 
Kronblads 
doktorsav-
handling, 

2021, finns 
i fulltext på 
Chalmers 

webbplats.
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Digitaliseringen leder till nya krav på 
utbildningen, menade Lars Strannegård, 
rektor på Handelshögskolan i Stockholm. 

Lars Strannegård berättade om Handelshög-
skolans satsning på konst och litteratur. Kul-
turen, hävdade han, bidrar till att de unga 
ekonomer som utbildas vid skolan står bätt-
re rustade för framtidens arbetsmarknad. Ett 
viktigt skäl är att robotar, AI och maskinin-
lärning nu alltmer tar över många av de rent 
kognitiva mänskliga arbetsuppgifterna.

– Om vi fortsätter att utbilda finansanaly-
tiker som vi gör i dag så kommer de att bli 
utkonkurrerade av maskiner. Det gäller väl-

digt många yrken, fastslog Lars Strannegård, 
som såg samma tendens även för jurister.

Lars Strannegård förespråkade därför en 
mer flerdimensionell utbildning, där värden 
som empati och reflektion får mer plats. 

– AI och robotar konkurrerar med oss 
människor inom det kognitiva området. Ma-
skinerna är dåliga på att vara människor men 
bra på det som har med intelligens att göra. 
Om vi i stället utvecklar utbildningen i mer 
flerdimensionell riktning kan vi gå armkrok 
med datorerna in i framtiden, sa Lars Stran-
negård.

Lars Strannegård utvecklar sina tankar i 
en gästkrönika på s. 18. ¶

”Maskiner är dåliga på att vara människor”

Så kan advokater lyckas
med digitaliseringen 
En lyckad digitalisering handlar om att 
skapa ett mervärde för klienten, fast också 
om att fånga värdet till advokatbyrån. Det 
poängterade forskaren Charlotta Kronblad.

Digitaliseringen innebär ett nytt 
industriellt teknikskifte. Det på-
verkar alla industrier och alla 
individer. Exemplen i vardagen 
på digitaliseringen är många 
och det gäller även inom juri-
dikens värld. Förvaltningsbeslut 
som fattas av algoritmer, priva-
ta digitala alternativ till allmän-
na domstolar, exempelvis swift 
court, har blivit allt vanligare internationellt 
och även i Sverige ser vi framväxten av allt 
fler legal tech-bolag.

– Det går snabbt framåt, och alla teknolo-
gier interagerar med varandra och skapar en 
exponentiell effekt. Det kommer aldrig att 
gå så långsamt som det gör i dag. Det kom-
mer inte heller att vara så enkelt som i dag. 
Världen blir alltmer komplex, och det kom-
mer att gå allt snabbare, sa Charlotta Kron-
blad, som doktorerat vid Chalmers tekniska 
högskola i Göteborg och numera är verksam 
vid House of Innovation på Handelshögsko-
lan i Stockholm.

Olika branscher har kommit olika långt 
i den digitala transformationen. Det finns 
många olika slag av digitaliseringstrender 

och digitaliseringsteknologier. Hittills har 
jurister och advokater inte legat i framkant, 
till exempel läkarkåren har kommit betyd-
ligt längre. 

– Digitalisering handlar om att 
skapa ett mervärde. Det handlar 
om att skapa ett nytt värde för 
klienterna, men det gäller ock-
så att se till att man fångar det 
värdet till byrån, exempelvis 
genom nya affärsmodeller. Om 
det inte skapar ett mervärde för 
advokatbyrån, utan bara gör att 
den säljer tjänsten billigare, så 
är det inte någon idé att digita-

liseras, sa Kronblad som ansåg att byråerna 
måste fundera på hur teknologin kan imple-
menteras i verksamheten för att skapa ett 
värde för verksamheten. Till exempel höja 
kvaliteten, öka transparensen, öka tillgäng-
lighet eller skapa snabbare leveranser. Då 
kan man skapa en bra digitalisering. Nära 
knutet till digitaliseringen är därmed att ut-
veckla advokatbyråernas affärsmodeller och 
strategier och att skapa nya tjänster.

de teknologier som är relevanta för advokater 
bygger på att byråerna arbetar med myck-
et information och hanterar stora mängder 
data och att de skapar värde från intellektu-
ellt kapital. Detta gör att det finns en speci-
ell potential för artificiell intelligens (AI).  

– Till skillnad från människan behöver 
dock AI inte sova eller äta, och blir inte 
trött. I stället blir AI snabbare och snabbare 
och mer och mer träffsäker. Det innebär en 
enorm potential, sa Kronblad som även beto-
nade att AI har sina begränsningar. AI är bra 
på att analysera, hantera stora mängder data 
och dra vissa typer av slutsatser. Men det 
finns många saker som människor är bättre 
på. I studier där man tittat på hur den mänsk-
liga experten står sig gentemot datorn, där 
de exempelvis ska hitta avvikande klausuler 
eller risker i kontrakt, har man jämfört tre 
olika grupper: enbart människor, enbart AI 
och människor tillsammans med AI.

Sämst går det för grupper med bara 
människor, följt av gruppen med AI. All-
ra bäst klarar sig grupper som består av 
människor och AI. Där får datorn ta fram 
underlag som människan fattar beslut ifrån.

– Det är där vi måste landa. I någon typ 
av samverkan mellan människa och maskin. 
Där vi drar nytta av den analytiska kapaci-
tetet hos datorn, men lägger på ett lager av 
mänsklighet. Vi behöver utveckla våra kre-
ativa och empatiska kompetenser. De är svå-
rast att digitalisera och kommer troligtvis att 
bli digitaliserade sist, sa Kronblad som även 
pekade på att digitaliseringen innebär nya 
frågeställningar och problem på olika om-
råden. Vem tar ansvar om en algoritm fattar 
felaktiga förvaltningsbeslut? ¶

Lars Strannegård är professor i organisations-
teori och ledarskap samt rektor för Handels-
högskolan i Stockholm. 

”DET KOMMER 
ALDRIG ATT GÅ 
SÅ LÅNGSAMT 
SOM DET GÖR 

I DAG.” 
charlotta kronblad
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Säkerhetshoten mot Sverige har ökat 
och hotbilden är mer komplex. Det krävs 
medvetenhet hos alla, men också hemliga 
tvångsmedel till Säkerhetspolisen för att 
kunna avvärja dem, hävdade säkerhetspo-
lischef Charlotte von Essen. 

Charlotte von Essen målade upp en mörk 
bild av säkerhetsläget i dagens svenska sam-
hälle när hon talade under Ad-
vokatdagarnas första dag. 

– Vi ser att hoten är både bre-
dare och mer omfattande än de 
har varit på många år. Statliga 
aktörer, främmande makt, be-
driver dagligen inhämtning av 
hemlig information, berättade 
hon. 

Informationsinhämtningen 
sker med traditionella medel, 
genom exempelvis värvade 
agenter, men också genom digitala kanaler. 
Förutom informationsinhämtning pågår ock-
så ständiga försök till olovlig påverkan från 
andra stater. De främsta utländska hoten 
kommer, enligt Säpos bedömningar, i dag 
från Ryssland, Kina och Iran. 

Hoten från främmande makt har traditio-
nellt varit inriktad på den militära sektorn, 
förklarade Charlotte von Essen. Men i dag 
riktas de dessutom mot nya områden, som 
forskning och ekonomi. Det statliga spione-
riet bedrivs långsiktigt och målmedvetet, ut-
ifrån välutvecklade planer. 

informationssäkerhet är i dag ett centralt områ-
de för Säkerhetspolisen, men också för sam-
hället som helhet. För samtidigt som teknik-

utvecklingen fört mycket gott med sig, ökar 
den också sårbarheten, inte minst i skydds-
värda verksamheter, konstaterade Charlotte 
von Essen. Cybervärlden används i dag av 
främmande makt för informationsinhämt-
ning.

Arbetet för att, med Charlotte von Essens 
ord, ”skydda det skyddsvärda” vilar på tre 
pelare: informationssäkerhet, fysisk säker-

het i form av skydd för lokaler 
där information förvaras, samt 
personalen som behandlar in-
formation. 

– Brister det någonstans så är 
inte skyddet fullgott, summera-
de hon.

Ett stort ansvar för infor-
mationssäkerheten vilar på de 
verksamheter som hanterar in-
formation, där medvetenheten 
om hoten måste finnas. Men 

Charlotte von Essen efterlyste också nya 
juridiska verktyg för att möta de utländska 
hoten. 

– En stor del av främmande makts ageran-
de är inte olagligt eller har ett mycket lågt 
straffvärde, sa hon, och förutspådde att det 
kommer att ta tid att vända den utveckling 
vi i dag ser. 

Säkerhetspolisen samarbetar nära med 
andra myndigheter på området för att möta 
hoten på informationsområdet och stötta de 
verksamheter som hanterar skyddsvärd in-
formation, berättade Charlotte von Essen. 
Just nu pågår också arbetet med att bygga 
upp ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter.

– Det finns ett stort behov av att prata om 
de här frågorna, dela med sig av sina erfaren-

heter. Centrets uppdrag handlar om att till-
sammans förebygga, upptäcka och hantera 
cyberhot mot Sverige, sa Charlotte von Es-
sen.

men hoten mot sverige kommer inte bara från 
främmande makt. Även inhemska krafter 
kräver Säkerhetspolisens uppmärksamhet.

– Vår bedömning är att attentathotet 
från våldsbejakande högerextremister eller 
våldsbejakande islamistiska extremister är 
tillfälligt förhöjd, berättade Charlotte von 
Essen, som tillade att hotet från dessa båda 
miljöer nu bedöms som tre på en femgra-
dig skala. 

Även på den interna arenan har digita-
liseringen ändrat förutsättningarna och 
 förvärrat hoten, påpekade Charlotte von 
Essen. Internet har ökat möjligheten för ex-
tremister att få kontakt med varandra, kon-
takter som också kan leda till snabb radi-
kalisering. 

– Internet utgör en viktigare och viktiga-
re arena för de som utgör säkerhetshot, och 
den måste vi kunna följa, sa Charlotte von 
Essen, som betonade att Säpo inte är intres-
serat av någon bara för att denne har osym-
patiska åsikter. 

– Säkerhetspolisens uppgift är att förhin-
dra brott. Vi ska hitta när det slår över och 
man är beredd till våld. 

Säkerhetspolisen har sedan ett antal år 
redan laglig möjlighet till avlyssning i före-
byggande syfte, genom den så kallade pre-
ventivlagen. Avlyssningen är viktig, menade 
Charlotte von Essen. Problemet i dag är att 
allt mer kommunikation via nätet är kryp-
terad. 

– Vi kan därför inte ta del av lika mycket 
information som tidigare, trots att vi har lag-
ligt stöd att göra det, sa Charlotte von Essen.

Säpos uppdrag i förhållande till den vålds-
bejakande extremismen är dubbelt: att kort-
siktigt avvärja attentat och att långsiktigt 
motverka radikalisering och rekrytering in 
i de våldsbejakande miljöerna liksom finan-
siering av terrorism. 

– Det här är en avvägning vi ständigt brot-
tas med, och det är klart att attentatshot mås-
te gå först. Men tillväxten i extremistmiljö-
erna är en angelägen fråga, inte bara för oss, 
utan det är många andra som är med i detta. 
Här behöver vi göra mer tillsammans, ma-
nade Charlotte von Essen.

ADVOKATDAGARNA 2021

NY UTLÄNNINGSLAG VÄCKER MÅNGA FRÅGOR
Utlänningslagen präglas av politiska kompromisser 
och skulle må bra av ett helhetsgrepp, menade 
Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius och 
advokat Petter Aasheim vid sitt seminarium under 
Advokatdagarna.

De nya reglerna i utlänningslagen trädde i kraft 
den 20 juli i år. Reglerna har tagits fram med ut-
gångspunkt i en parlamentarisk kommitté, något 
som märks, enligt Carl Bexelius, som egentligen 
önskat se ett helhetsgrepp på lagen. 

– Lagen är en produkt av politiska avvägningar 
och kompromisser. Det innebär ett stort utrymme 
för ombud att argumentera kring begrepp särskilda skäl och synnerliga skäl, sa han.  

Även Petter Aasheim konstaterade att lagstiftaren lämnat ett stort utrymme till domstolarna att 
tolka lagen. 

SÄKERHETSPOLISCHEF CHARLOTTE VON ESSEN

Allt mer komplexa hot 

”VARJE DAG, 
HELA TIDEN 
PÅGÅR DET  
ANGREPP  

MOT SVERIGE.” 
charlotte von essen
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hur kan då samhällets olika aktörer arbeta för 
att minska sårbarheten och exponeringen för 
interna och externa hot i Sverige? Charlotte 
von Essen gav fyra råd. 

1. Starta med en ordentlig säkerhets-
skyddsanalys. Denna är nödvändig för att 
skapa överblick över vad som är känsligt 
och som behöver skyddas. 

2. Skapa en säkerhetsskyddsorganisation 
i verksamheten med tillräckliga mandat att 
fatta relevanta beslut.

3. Säkerställ att det finns tillräcklig kom-
petens inom organisationen.

4. Avsätt tillräckliga resurser för allt detta. 
– Jag är väl medveten om att detta är kost-

samt, och ibland känns det som att man vill 
prioritera andra saker. Men man får inte 
glömma bort att det kan bli än mer kostsamt 
om man låter sårbarheterna bli ännu större, 
sa Charlotte von Essen, som också betona-
de att säkerhetskulturen måste finnas i hela 
organisationen. 

Charlotte von Essen summerade sin före-
läsning och återknöt till sin inledande mör-
ka bild. 

– Varje dag, hela tiden pågår det angrepp 
mot Sverige. Angreppen gör att grundläggan-
de fri- och rättigheter undermineras och att 
jobb och kunskap försvinner från Sverige. An-
greppen kan påverka vårt politiska besluts-
fattande och utmanar vår territoriella suve-
ränitet. Detta innebär att vi måste jobba mer 
tillsammans för att stärka Sveriges säkerhet. ¶

ADVOKATDAGARNA 2021

Jurist med bakgrund vid Jus-
titiedepartementet och som 
lagman vid Förvaltningsrätten 
i Uppsala. Utnämnd till bi-
trädande säkerhetspolischef 
2017. Utsågs i augusti i år till 
chef för Säkerhetspolisen, 
med tillträde i oktober. 

OM CHARLOTTE VON ESSEN
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Allt mer komplexa hot mot Sverige 

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen målade upp en mörk bild av säkerhetsläget i dagens svenska samhälle när hon 
talade under Advokatdagarnas första dag.
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Människorättsorganisationer använder juri-
diken i kampen för ett hållbart klimat. Och 
de är framgångsrika. Men är utvecklingen 
bara av godo?

Motsättningen mellan dagens demokrati  
och kommande generationers rätt till 
ett hållbart klimat, och gränsdragningen  
mellan politik och människorättsjuridik i de 
nya miljömålen – är detta frågor enbart för 
politikerna, eller också för domstolar och 
jurister?

Det frågade advokat Percy Bratt retoriskt 
och berättade att såväl nationellt som inter-
nationellt pågår en allmän judikalisering av 
samhället. Inte minst inom människorätts-
juridiken. Ett tydligt exempel är miljömålen, 
där individer eller organisationer stämmer 
stater för underlåtenhet att vidta tillräckligt 
snabba och effektiva åtgärder mot den glo-
bala uppvärmningen. En underlåtenhet som 
de hävdar kränker grundläggande mänskli-
ga rättigheter.

bratt tog upp olika fall som är signifikanta 
för området. I ett pågående mål i Europa-
domstolen har sex barn och ungdomar med 
stöd av en ideell organisation anmält EU:s 
medlemsstater och ytterligare några. De kla-
gande hävdar, med hänvisning till de alltmer 
djupgående effekter klimatpåverkan har på 
dem, att de utpekade staterna med sina ut-
släpp kränker de klagandes konventionsrät-

» 

Vid tvister om avtalsbrott vid kommersiella 
avtal blir frågan om hur skadestånd ska 
beräknas ofta aktuell. Skadestånd kan be-
räknas med hjälp av olika metoder. Vilken 
metod som ska väljas beror på vilket slags 
avtal det är fråga om.

Advokat Martin Wallin gick igenom de oli-
ka metoderna för skadeståndsberäkning och 
gav exempel på hur de kan användas. Han 
diskuterade också hur ombudet kan lägga 
fram bevisning för att nå framgång för en 
skadelidande klient, om skadeståndet ska 
prövas av domstol eller i skiljeförfarande.

Martin Wallin konstaterade att köplagen 
fungerar som ett riktmärke vid skadestånds-

beräkning i avtalsförhållanden. Köplagen 
innehåller regler om beräkning av skade-
stånd som ofta kan tillämpas analogt på an-
dra situationer än rena köp.

enligt köprätten kan olika former av ersättning 
bli aktuella, som avhjälpandeersättning, pri-
savdrag eller avbeställningsersättning. Köp-
lagens indelning av förluster i direkta och 
indirekta har betydelse för skadeståndet. 
Bristande kontrollansvar utlöser ersättnings-
skyldighet för direkta förluster, men inte för 
indirekta förluster. Den skadelidande parten 
har också en skyldighet att vidta rimliga åt-
gärder för att begränsa sin skada, och frågan 
om kostnader för skadebegränsning avser di-

rekta eller indirekta förluster kan göra ska-
deståndsfrågan komplicerad.

Martin Wallin redovisade några fall av ska-
deberäkning i praktiken. Vid företagsförvärv, 
där köpeskillingen har baserats på en mul-
tipel av det förvärvade bolagets rörelsere-
sultat, kan det efter köpet visa sig att rörel-
seresultatet var överdrivet, fastän säljaren 
garanterade att årsredovisningen följde god 
redovisningssed. Motsvarar då skadan felet 
i årsredovisningen, eller felet multiplicerat 
med multipeln, och är förlusten direkt el-
ler indirekt?

– Min uppfattning är att skadan för köpa-
ren är multipeln gånger felet, enligt klassisk 
skadeberäkning med differensmetoden. Men 

Så beräknas skadestånd i kommersiella avtal 

FN:s miljöprogram UNEP har i sin 
senaste rapport på området kon-
staterat att mål med miljö- och kli-
matkoppling nästan har fördubblats 
på kort tid. I dag räknar man med 
nästan 1 500 stämningar i 38 länder.

1 500 STÄMNINGAR I 38 LÄNDER

KLIMATOMSTÄLLNINGEN:

Viktiga frågor  om makt ställs på sin spets

ADVOKATDAGARNA 2021

Advokat Percy 
Bratt berättade 
att såväl nationellt 
som internationellt 
pågår en allmän 
judikalisering av sam-
hället. Inte minst inom 
människorättsjuridiken.
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tigheter: rätten till liv, privatliv och familje-
liv. De klagande anser även att det innebär 
diskriminering på grund av ålder eftersom 
det blir värre.

percy bratt konstaterade att det har utvecklats 
en praxis i Europadomstolen, som fastslår 
vissa positiva förpliktelser för medlemssta-
terna att vidta adekvata åtgärder för att för-
hindra hälsovådliga effekter av lokala miljö-
störningar. Praxisen har även åberopats på 
klimatområdet. Domarna ger uttryck för en 

bredare trend, climate litigation cases, som 
finns i olika delar av världen. 

Percy Bratt konstaterade att rättsutveck-
lingen på området varit dramatisk, och 
gått från att skydda den enskilda indivi-
den från kränkande statliga ingrepp till po-
sitiva förpliktelser för staten att skydda en 
större grupp mot miljöstörningar. Och ett 
ännu större kliv när domstolar med stöd av 
mr-regler ålägger stater specifika krav på en 
effektivare klimatomställning, vilket den tys-
ka författningsdomstolen har gjort.

Percy Bratt ansåg att miljö- och klimatom-
ställningen måste vägas mot en rad andra 
politiska hänsyn som ekonomi och välfärd. 
Han menade att det finns motargument mot 
den pågående utvecklingen sett ur ett demo-
kratiskt maktdelningsperspektiv:

l När medlemsländerna tillträdde Euro-
pakonventionen kan de inte ha förutsett att 
mänskliga rättigheter, som skulle säkra indi-
videns rättssäkerhet och rättigheter, skulle 
utvecklas på ett sätt som innebär att dom-
stolarnas makt skulle gripa djupt in i sam-
hällspolitiken.

l Det kan på goda grunder hävdas att det 
handlar om en långtgående maktutövning 
utan demokratisk legitimitet.

l Väljarna blir fråntagna möjligheterna 
att påverka centrala delar av samhällspoli-
tiken

till stöd för att domstolar har en roll i klimat-
omställningen anförde Percy Bratt:

l Finns det i ett mr-perspektiv en bortre 
gräns i klimatpolitiken? Det är svårt att se att 
väljarkåren i en demokrati vid en viss given 
tidpunkt skulle ha en principiellt obegrän-
sad makt i en fråga som rör unga och kom-
mande generationers rätt till liv och drägliga 
livsbetingelser. Med det synsättet så kan det 
finnas en principiellt försvarbar grund för att 
den politiska makten på klimatområdet bör 
hållas inom vissa ramar, till exempel det som 
Parisavtalet stipulerar. ¶

» 
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ofta förekommer en bestämmelse i överlåtel-
seavtal som föreskriver ersättning krona för 
krona som prisavdrag och att man inte ska 
tillämpa multiplar, sa Martin Wallin.

I vissa fall av avbeställning kan säljaren 
vara berättigad till ersättning av köparen. 
Ersättningen beräknas på samma sätt som 
skadestånd. Två metoder förekommer: sub-
traktionsmetoden, där man utgår från det 
avtalade priset och drar av säljarens kost-
nadsbesparingar, och additionsmetoden, där 
man adderar säljarens skadeståndsposter, in-
klusive utebliven vinst. Syftet är att ersätta 
säljaren för det positiva kontraktsintresset. 
I doktrinen rekommenderas subtraktions-
metoden.

– Det har också vunnit efterlevnad i prak-
tiken, förklarade Martin Wallin.

Utebliven vinst är ofta en väsentlig ska-
depost som kräver komplicerade beräkning-
ar. Med subtraktionsmetoden kan man und-
vika vinstfrågan. Andra möjligheter att gå 
runt problemet kan vara om bevislättnads-
regler är tillämpliga eller om särskilda ska-
deståndsregler tillåter en annan beräknings-
metod. 

martin wallin gick också igenom vilken bevis-
ning som behöver läggas fram till stöd för 
en skadeberäkning och underströk beho-
vet av att säkra bevisning för ersättnings-
yrkandet. ¶

KLIMATOMSTÄLLNINGEN:

Viktiga frågor  om makt ställs på sin spets

Martin Wallin.
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Advokat Fredric Renströms seminarium 
blev en plädering för ökad samverkan och 
informationsöverföring mellan affärsad-
vokater och familjerättsadvokater, allt i 
klienternas intresse. 

Fredric Renströms seminarium 
fokuserade på hur affärsjuridi-
ken och familjerätten drabbar 
samman, ett område som tyd-
ligt visar varför de olika advoka-
terna behöver samarbeta, enligt 
Fredric Renström, som arbetar 
på en byrå med båda typerna av 
advokater. 

Han kastade sig in i de pro-
blem  områden som finns. Ett av 
dem är upprättandet av aktie ägar-
avtal. Ofta behöver dessa kompletteras med 
familjerättsliga avtal för att säkerställa att det 
blir som man tänkt, även på hemmafronten. 
Här brister det ofta, ansåg Fredric Renström.

– Affärsjurister upprättar för bolagsägan-
det nödvändiga handlingar. Ofta förs det då 
in att aktieägarna förbinder sig att teckna ett 
äktenskapsförord, varigenom man gör akti-
erna till enskild egendom. Man kan dock 

dessvärre ofta se att sådant äk-
tenskapsförord inte har under-
tecknats och registrerats, efter-
som man helt enkelt inte fått sin 
make eller maka att skriva på, sa 
Fredric Renström. 

Ett avtalsbrott mot övriga ak-
tieägare har då skett, men det är 
givetvis inte det enda proble-
met. Aktierna delägarna kommit 
överens om att ”skydda”, ingår 
då i delägarens giftorättsgods 
och kan bli föremål för bodel-

ning.  Detta kan i sin tur komma att drabba 
bolaget, på så sätt att delägaren kan kom-
ma att behöva utbetalningar från bolaget för 
att klara att erlägga skifteslikvid, eller för att 
klara sitt boende eller andra kostnader. 

Fredric Renström gick igenom aktuell 
praxis och pekade på en rad situationer som 
kan uppstå, och hur domstolarna löst dessa, 
bland annat i frågor rörande bonusutbetal-
ningar, värderingsfrågor och till exempel 
hembuds- och förköpsklausuler.

han gav också andra exempel på situationer där 
samarbete och kunskap över de juridiska 
gränserna är nödvändigt:

Ett par, gift, sammanboende eller blivande 
sambor, planerar att flytta till ett gemensamt 
nytt boende. Den ena parten ska äga bosta-
den, och kanske finns det redan ett äkten-
skapsförord, så att all egendom är enskild. 
Men banken kräver av någon anledning att 
båda står ansvariga på lånen. Så sker också. 

När parterna sedan ska skiljas gör den icke 
synliga ägaren gällande att bostaden ägs av 
dem gemensamt, och åberopar dold (famil-
jerättslig) äganderätt. Eftersom bostaden an-
skaffats för gemensamt bruk och båda parter-
na ekonomiskt bidragit till förvärvet genom 
lånet, föreligger det en presumtion att parter-
nas avsikt varit att de skulle samäga denna.

Detta måste givetvis anges för parterna 

redan vid förvärvstillfället så att inte man 
överraskas av detta vid senare tillfälle, nå-
got som Fredric Renström flera gånger sett. 

Ett område där familjerättsadvokater verk-
ligen behöver samarbeta med affärsadvoka-
terna berör värderingar av bolag. Denna 
fråga blir aktuell vid en bodelning där boet 
omfattar aktier i ett bolag, och det saknas ett 
aktieägaravtal. 

– Den frågan är otroligt komplicerad, och 
jag klarar mig inte utan mina affärsjuridiska 

Bolagsrätt viktig 
kunskap för 
familjerättsadvokater

Advokat Erik Selander föreläste om de vikti-
gaste ändringarna i det nya lagförslaget om 
företagsrekonstruktion jämfört med nuvarande 
företagsrekonstruktionslag samt diskuterade 
lagförslagets innehåll i övrigt.

”JAG KLARAR 
MIG INTE UTAN 
MINA AFFÄRS-

JURIDISKA OCH 
SKATTERÄTTS-

LIGA KOLLEGOR.” 
fredric renström

Advokat Fredric Renström 
avslutade sitt seminarium  
med några tankar om hur 
samarbetet mellan familje- 
rätt och affärsjuridik konkret 
kan överbryggas.
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DIGITAL PLATTFORM HJÄLP 
I RÄTTIGHETSARBETE
Att företräda klienter med funk-
tionsnedsättningar kan ställa 
särskilda krav på advokaten. Som 
en hjälp har organisationen Civil 
Rights Defenders tagit fram den 
digitala plattformen Processtöd. 
Plattformen ger tips och samlar 
information som advokater kan 
använda sig av för att på bästa sätt 
kunna representera klienter med 
funktionsnedsättningar i rättspro-
cessen.

Processtöd presenterades under 
ett seminarium vid Advokatdagar-
na av juristen Annika Åkerberg och 
kommunikatören Idil Hassan från 
Civil Rights Defenders.

www.processtod.se

och skatterättsliga kollegor, sa Fredric Ren-
ström.

Fredric Renström avslutade med några 
tankar om hur samarbetet mellan familjerätt 
och affärsjuridik konkret kan överbryggas. 

– Vi på byrån arbetar ofta i lag beståen-
de av familjerätts- och affärsadvokater samt 
skatterättare, och upprättar alla relevanta 
dokument vid samma tillfälle, såsom aktie-
ägaravtal och äktenskapsförord och även tes-
tamenten. ¶

Entreprenadtvisterna blir alltmer komplexa 
och processmaterialet allt större. Advoka-
terna Anders Ingvarson och Sara  Johnsson, 
Mannheimer Swartling, talade om hur 
ombudet kan bidra till en effektiv och 
rättssäker prövning när processmaterialet 
är närmast oändligt.

Anders Ingvarson konstaterade att fram- 
för allt de stora entreprenadtvisterna blir 
fler. Allt fler tvister avgörs i allmän dom- 
stol.

– Det medför att vi får prejudikat och en 
transparent rättsutveckling. Det vi ser av 

domstolsavgörandena är dessutom att dom-
stolarna typiskt sett har ett kontraktstroget 
förhållningssätt, sa han.

Föreläsarna fokuserade på etiska aspekter 
på ombudets ansvar.

Centralt är att börja med en processläges-
bedömning. Klienten gynnas av att ombu-
det kontrollerar klientens uppgifter, även om 
ingen skyldighet finns enligt de vägledan-
de reglerna om god advokatsed (VRGA) 2.4.

Föreläsarna analyserade också reglerna 
i VRGA 2.1.1 om advokatens skyldighet att 
motverka onödiga kostnader och 6.1.1 om att 
driva processen med omsorg. ¶

Hur kan ombudet bidra till 
effektiva entreprenadtvister?

Sara Johnsson och 
Anders Ingvarson.
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Nästan alla var för hårdare straff, men 
oense om hur mycket hårdare straffen 
borde bli och vem som drivit på mest för 
straffskärpningar. Först i slutet av den 
rättspolitiska debatt som avslutade Advo-
katdagarnas första dag märktes tydliga 
skillnader mellan partierna, när frågorna 
om preventiv avlyssning och anonyma 
vittnen togs upp. 

Hårdare straff minskar brottsligheten. Där-
om var samstämmigheten närmast total 
bland de rättsliga talespersonerna för riks-
dagens partier, när de drabbade samman i 
slutet av Advokatdagarnas första dag, under 
ledning av den politiska kommentatorn Ing-
er Arenander. 

Inger Arenander inledde med just frågan 
om vad de olika partierna egentligen bygger 
sina rop på hårdare straff på. Svaren kretsa-
de mycket kring behovet av att hålla grova 
brottslingar borta från gatorna. Sverigede-
mokraten Tobias Andersson uttryckte sin 
glädje över det stora stödet för hårdare straff, 
och betonade just den så kallade inkapacite-
ringseffekten av straffskärpningar.

Johan Forssell (M) och Andreas Carlson 
(KD) pekade på straffens betydelse för upp-
rättelse av brottsoffer. Morgan Johansson tog 
också upp den avskräckande effekten av 
hård are straff, liksom möjligheten att kun-
na förändra brottslingar som placeras hos 
Kriminalvården. 

Vänsterpartiets Linda Westerlund Snecker 
var den enda som hävdade att hennes parti 
inte driver frågan om hårdare straff. Sam-
tidigt, menade hon, har straffen för vissa 
brottstyper, som våld mot kvinnor och sex-
ualbrott, tidigare legat för lågt och inte mot-
svarat den allmänna uppfattningen om hur 
allvarliga brotten är. 

såväl liberalen johan pehrson som Johan Fors-
sell (M) påpekade att hårdare straff inte 
är någon universallösning, innan de sedan 
övergick till att bjuda över varandra i straff-
skärpningar. Morgan Johansson gav sig in i 
straffskärpningstävlingen och hävdade att 
ingen regering skärpt straffen så mycket 
som hans, med omkring 60 straffskärpning-
ar. Samtidigt, menade Johansson, måste alla 
straffskärpningar vara väl genomtänkta och 
inte göras slentrianmässigt. 

Lite större åsiktsskillnader kom fram när 

Små        skillnader mellan partierna
RÄTTSPOLITISK DEBATT

ADVOKATDAGARNA 2021

Justitieminister 
Morgan Johansson 
(S) var tydlig med 
att han säger nej till 
anonyma vittnen.
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Små        skillnader mellan partierna

debatten övergick till att behandla unga 
kriminella och hur de ska behandlas. Linda 
Westerlund Snecker ansåg att långa perioder 
av inlåsning, på SIS-hem eller särskilda ung-
domsanstalter, snarast är kontraproduktivt. 

– Gör vi det här så garanterar vi att det 
kriminella beteendet etableras 
ännu hårdare, ännu tuffare i ung 
ålder, sa hon. 

Rasmus Ling (MP) menade 
att uppgiften att bryta den de-
struktiva, kriminella bana som 
många unga killar beträtt är den 
uppgift som måste stå högst upp 
på dagordningen. Enligt Rasmus 
Ling och Morgan Johansson har 
regeringen också redan vidtagit 
åtgärder som kan fungera för de 
unga kriminella, som ungdoms-
övervakning. 

Kristdemokraten Andreas 
Carlson ville se längre vårdperi-
oder inom den slutna ungdoms-
vården, upp till femton år. Han 
fick stöd av Tobias Andersson (SD), som 
också lyfte förslaget att sänka straffmyndig-
hetsåldern. 

inger arenander tog upp frågan om avlyssning 
och husrannsakan i förebyggande syfte, utan 
konkret brottsmisstanke, åtgärder som re-
geringen beslutat ska utredas sedan riksda-
gen lyft frågan. Här gick meningarna isär. 

– Vi ser med stor försiktighet på att öpp-

na den här luckan. Jag tror att det finns sto-
ra risker att man skapar ett system med stor 
godtycklighet. Dels hotar man rättssäkerhe-
ten, dels riskerar man också att skicka polis 
och åklagare på en massa villospår som inte 
leder någonstans, sa Johan Hedin från Cen-

terpartiet, som ändå inte helt av-
färdade idén. 

Johan Pehrson (L) var även 
han något tveksam, medan Jo-
han Forssell (M) talade för de 
föreslagna nya verktygen. Han 
konstaterade att preventiv av-
lyssning redan finns för vissa 
brott, i den så kallade preventiv-
lagen. 

– Vi menar att det går att hitta 
en bra balanspunkt, till exempel 
att det ska vara en domstol som 
fattar beslutet och att det sker 
en årlig återrapportering till 
riksdagen. Det är viktigt med 
den typen av rättssäkerhetsme-
kanismer, sa Johan Forssell.

Även Andreas Carlson (KD) och Tobias 
Andersson (SD) var positiva till planerna 
på preventiv avlyssning och husrannsakan, 
medan Linda Westerlund Snecker avfärda-
de idén. Justitieminister Morgan Johansson, 
som alltså fått uppdraget att utreda detta av 
riksdagen, instämde i inrikesminister Mikael 
Dambergs omdöme att detta är en ”delikat 
lagstiftning”, innan han övergick till att än 
en gång berätta om hur mycket hans reger-

ing utvecklat polisens och åklagarnas verk-
tygslåda. 

den laddade frågan om att tillåta anonyma vitt-
nen, en idé som nyligen avfärdats av en ut-
redning, avgjordes inledningsvis med hand-
uppräckning. Det blev fyra händer i luften, 
från Liberalerna, Kristdemokraterna, Mode-
raterna och Sverigedemokraterna. 

Motståndarna, däribland Johan Hedin (C) 
hänvisade till de brister som utredaren och 
remissinstanserna pekat på, och förordade i 
stället åtgärder som bättre vittnesskydd och 
stöd till vittnen. Men Johan Forssell (M) ac-
cepterade inte utredarens slutsats som nå-
gon sanning.

– Det är vi politiker som fattar politiska be-
slut och avgör lagstiftning, det är inte utreda-
re, sa han och tillade att Riksåklagaren anser 
att utredningen inte höll tillräcklig kvalitet 
när det gäller just anonyma vittnen. 

Han menade också att rättssäkerhet inte 
bara handlar om den som begått ett brott, 
utan också om att den som utsatts för brott 
ska få rättvisa skipad. 

Justitieminister Morgan Johansson sa där-
emot nej till anonyma vittnen och gav inte 
mycket för Forssells tankar om rättssäkerhet 
i detta sammanhang.

– Johan Forssells resonemang bygger på 
missuppfattningen att rättssäkerhet ska 
skydda den som är skyldig. Men det är ju 
precis tvärt om: rättssäkerhet är till för att 
skydda den som är oskyldig, så att man inte 
dömer oskyldiga människor för brott som de 
inte begått, sa han, och påpekade sedan att 
ett centralt moment i rättssäkerheten är att 
en försvarare ska kunna fråga ut ett vittne 
och veta vem vittnet är. ¶

Justitieminister Morgan Johansson (S) debatterade med Rasmus Ling (MP), Johan Hedin (C), Linda 
Westerlund Snecker (V), Johan Pehrson (L), Andreas Carlson (KD), Tobias Andersson (SD) och Johan 
Forssell (M).

RÄTTSPOLITISK DEBATT

”RÄTTSSÄKER-
HET ÄR TILL 

FÖR ATT SKYD-
DA DEN SOM ÄR 
OSKYLDIG, SÅ 
ATT MAN INTE 

DÖMER OSKYLDI-
GA MÄNNISKOR 
FÖR BROTT SOM 

DE INTE BEGÅTT.” 
morgan johansson
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Sedan den 1 juli i år är det straffbart att 
utsätta barn för att bevittna våld och hot 
mellan närstående. Den nya lagen ska 
skydda barn, men skapar nya utmaningar 
för advokater.  

Att som barn uppleva våld och hot mellan 
personer som man har en relation till är 
skadligt – både fysiskt och psykiskt, kortsik-
tigt och långsiktigt, fastslog advokat UllaBel-
la af Klercker vid seminariet om barnfrids-
brott som hon höll tillsammans med advokat 
Anna Björklund.

– Det lagstiftaren vill komma åt är just när 
brott begås mellan närstående och tidigare 
närstående till barnet. Anledningen är att 
brottet skadar tilliten till båda personerna, 
förklarade UllaBella af Klercker. 

Barnfridsbrottet förutsätter att barn har 
bevittnat brott. Innebörden av begreppet 
”bevittna” är en av de saker som UllaBella af 
Klercker förutspådde kommer att bli föremål 
för diskussion och tolkningar i domstolarna. 

Några förutsättningar för att barnet ska 
anses ha bevittnat ett brott är att barnet sett 
eller hört själva händelsen, inte bara följder-
na av den, och att barnet uppfattat åtmins-
tone delar av de straffbara momenten, alltså 
hot eller våld. Däremot verkar det inte vara 
nödvändigt att barnet förstår förloppet eller 
att det har förmåga att berätta om vad det 
upplevt, konstaterade UllaBella af Klercker. 

andra frågor, där domstolarna får ge vägled-
ning framöver, är om ett barn kan anses be-
vittna brott om händelsen utspelar sig på ett 
språk som barnet inte förstår, och om det 
är nödvändigt att barnet upplever händel-
sen i realtid. 

UllaBella af Klercker och Anna Björklund 
avslutade med att ta upp några problem som 
de kan ställas inför som målsägandebiträden 
eller särskilda företrädare för barn som ut-

satts för barnfridsbrott. Ett av dessa hand-
lar om det särskilda närståendeskyddet, allt-
så att vittnen inte är skyldiga att vittna mot 
sina närstående. Regeln omfattar även barn. 
Ska man då som barnets advokat gripa in 
och berätta om närståendeskyddet, när en 
polis försöker få fram vittnesuppgifter för 
att styrka grundbrottet? Svaret är ja, ansåg 
både UllaBella af Klercker och Anna Björk-
lund.

– Vi har lojalitetsplikt gentemot våra kli-
enter. Det skulle inte kännas bra om klienten 
sökte upp oss många år senare och frågade 
”varför berättade du inte att jag inte måste 
svara?”, sa Anna Björklund. 

även uppdraget att driva in skadestånd från en 
nära anhörig kan ställa frågan om vad som 
egentligen är barnets bästa på sin spets, kon-
staterade föreläsarna. ¶

Barnfridsbrottet 
skapar nya dilemman

Reglerna om barnfridsbrott trädde i kraft den 
1 juli i år. Brottet är placerat i 4 kap. 3 § brotts-
balken (BrB).

Det nya brottet innebär att det är straffbart att 
låta ett barn bevittna vissa uppräknade brott i  

3, 4, 6 och 12 kap. BrB samt straffbara försök 
till de angivna brotten. Grundbrotten måste 
vara styrkta för att barnfridsbrottet ska kunna 
beivras. 

Brottet förutsätter att barnet är närstående 

eller tidigare närstående till både gärningsperso-
nen och målsäganden i grundbrottet. 

Barnet som bevittnat brott blir målsägande 
och har rätt till biträde av särskild företrädare/
målsägandebiträde. 

OM BARNFRIDSBROTTET

» 

UllaBella af Klercker och Anna Björklund talade om reglerna om barnfridsbrott som trädde i kraft den 
1 juli i år.
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Som ordförande för 2020 års grundlags-
kommitté ska Anders Eka finna lösningar 
som kan accepteras av alla partierna. 
Syftet är att stärka skyddet för grund- 
lagarna och domstolarnas oberoende. 

2020 års grundlagskommitté är parlamenta-
riskt sammansatt, och består alltså av före-
trädare för riksdagspartierna. 

Parlamentariska kommittéer är ganska 
ovanligt i utredningssammanhang i Sverige, 
men enligt Anders Eka vanliga just när det 
gäller grundlagsändringar. Syftet är att ska-
pa långsiktigt hållbara lösningar med brett 
politiskt stöd. 

det politiska intresset för att hitta breda lös-
ningar är i grunden stort. Samtidigt innebär 
parlamentariskt sammansatta utredningar 
också andra utmaningar än vanligt utred-

ningsarbete för ordföranden, konstaterade 
Anders Eka. 

– Många gånger handlar det om att hit-
ta en helhet, där olika partier får viss fram-
gång med sina förslag och sam-
tidigt kan acceptera de förslag 
som man inte är riktigt lika för-
tjust i, sa han. 

anders eka redovisade i sitt fö-
redrag grundlagskommitténs 
uppdrag och de två huvudfrå-
gor som ska behandlas: ordning-
en för att ändra grundlagarna 
samt domarnas och domstolar-
nas oberoende. Han talade ock-
så om skälen till att kommittén tillsattes. Här 
spelar utvecklingen i vår omvärld stor roll, 
förklarade Anders Eka. Han pekade på hän-
delserna i Ungern och Polen, där statsmak-

ten steg för steg i viss utsträckning har ta-
git kontrollen över domstolarna, något som 
medfört en risk för påverkan på dömandet. 

– Runt omkring i Europa har man kanske 
underskattat de små reglerna, 
om pensionsålder och antal, och 
tänkt att grunden finns i de stora 
deklarationerna om att domsto-
larna är oberoende och liknan-
de. Men utvecklingen har visat 
att man kan åstadkomma en hel 
del genom att skruva på de små 
reglerna, sa Anders Eka.

även interna diskussioner om dom-
stolarnas roll och deras för-

hållande till Domstolsverket finns med i 
bakgrunden till utredningen, liksom diskus-
sionen om att det är allt för lätt att ändra 
grundlagarna. ¶

Intressant och utmanande att 
leda parlamentarisk kommitté

ADVOKATDAGARNA 2021

2020 ÅRS GRUNDLAGSKOMMITTÉ

Grundlagskommittén tillsattes 2020. Uppdraget ska redovisas senast i fe-
bruari 2023.

Kommittén har ett sekretariat med fyra medarbetare. Dessutom har  
expertgrupper knutits till arbetet. Advokatsamfundets tidigare ordförande 
Christer Danielsson medverkar i en av grupperna. 

Kommittén ska bland annat bedöma om: 
l det bör införas ett krav på kvalificerad majoritet vid riksdagsbeslut om 

grundlagsändring,
l det bör införas ett krav på att ett visst antal av riksdagsledamöterna 

deltar i omröstningen vid beslut om grundlagsändring (en s.k. kvorumre-
gel),

l det val till riksdagen som ska hållas mellan de två riksdagsbesluten om 
grundlagsändring måste vara ett ordinarie val,

l det bör införas en grundlagsreglering om justitierådens antal och pen-
sionsålder,

l det bör införas en möjlighet för Högsta domstolen och Högsta förvalt-
ningsdomstolen att sammanträda i särskild sammansättning, 

l Domstolsverkets organisation, styrning och roll bör förändras.

OM 2020 ÅRS GRUNDLAGSKOMMITTÉ

”MÅNGA 
GÅNGER 

HANDLAR DET 
OM ATT HITTA 
EN HELHET.” 

anders eka

Under 2000-talet har uppsåtsbegreppet i 
svensk straffrätt utvecklats genom ett antal 
praxisavgöranden. Petter Asp, justitieråd 
i Högsta domstolen, gick i sin föreläsning 
igenom rättsläget när det gäller uppsåt i 
dag.

Petter Asp diskuterade uppsåtets nedre 
gräns. När det gäller bevisning av uppsåt 
konstaterade han att viss straffrättslig litte-
ratur menar att uppsåt är omöjligt att bevisa, 
eftersom det är ett inre faktum, medan an-
nan litteratur tvärtom hävdar att uppsåt är 
lätt att bevisa eftersom det syns i gärningen.

– Jag tror att det är rimligt att utgå från nå-
got slags mellanläge. Man kan bejaka båda 
påståendena. De fall vi sliter med i prakti-
ken är de där gärningen är förenlig med både 
att ha uppsåt och att inte ha uppsåt, sa Pet-
ter Asp. 

petter asp redovisade ett antal fall från Högsta 
domstolens praxis de senaste åren. 

Han tog bland annat upp fallet ”Kniv-
hugget mot mopedisten” (NJA 2016 s. 763), 
p. 15–18 där HD förtydligar likgiltighetsupp-
såtet jämfört med det tidigare ”HIV-fallet” 
(NJA 2004 s. 176).

Uppsåtsbegreppet har utvecklats under                 2000-talet
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Justitierådet och HD:s ordförande Anders Eka berättade om arbetet i 2020 års grundlagskommitté. 

– I 2004 års fall uttalade HD att om man 
uppfattar risken som avsevärd, talar det för 
att man är likgiltig. I 2016 års fall sade HD 
att om man tror, utgår från eller antar någon-
ting, är man normalt likgiltig. I 2004 års fall 
sade HD att uppsåt i allmänhet inte kan an-
ses föreligga när risken enligt gärningsman-
nens föreställning inte var avsevärd. I 2016 
års fall sade HD att gärningsmannen normalt 
sett inte kan konstateras vara likgiltig till ef-
fekten, om han utför gärningen i tron att den 
inte ska inträda, förklarade Petter Asp.

NJA 2016 s. 763 innebär inte någon för-
ändring av uppsåtsbegreppet, utan är ett för-

tydligande av riktlinjerna för bevisbedöm-
ningen.

i ”rusfallet” (nja 2011 s. 563) uttalade HD att upp-
såt ska prövas som vanligt vid berusning. Det 
ledde till farhågor om att domstolarna skul-
le behöva frikänna i fall där det framstod 
som orimligt, till exempel vid rattfylleri el-
ler våldsutövning.

– Med tio års erfarenhet kan man konsta-
tera att den stora katastrofen helt har utebli-
vit. Avgörandet innebar att HD strök en re-
gel enligt tidigare praxis som nästan aldrig 
användes, sa Petter Asp. ¶

Uppsåtsbegreppet har utvecklats under                 2000-talet Petter Asp.
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Thomas Rolén, Domstolsverkets general-
direktör, arbetar för att stärka domstolar-
nas egenmakt och även öka rörligheten 
mellan olika yrkesgrupper inom rätts-
väsendet. Inte minst för att locka till fler 
till domarbanan.

I många länder är rättsstaten 
under press. Det har lett till att 
frågan om domstolarnas obero-
ende även kommit att tas upp 
i Sverige, konstaterade Tho-
mas Rolén och berättade att 
Domstolsverket, till skillnad 
mot domstolarna, är en myn-
dighet under regeringen. Han 
själv är tillsatt av regeringen. 
Domstolsverket får pengar för 
att finansiera de åttio enskilda 
domstolarna, som är enskilda 
myndigheter. Det finns de som 
anser att regeringen har ett för 
stort indirekt eller direkt infly-
tande över den dömande mak-

ten, förklarade Rolén och poängterade att 
till bilden hör att Domstolsverket är en enrå-
dighetsmyndighet. Den har alltså inte någon 
styrelse utan ett insynsråd, och generaldirek-
tören själv fattar samtliga beslut. 

– Sett ur ett konstitutionellt 
perspektiv, tänk på vad det 
skulle kunna innebära om ge-
neraldirektören ogillar en viss 
tings- eller förvaltningsrätt. Då 
är det principiellt möjligt att 
tilldela den ogillade domsto-
len noll kronor. Det här kan ju 
verka lite vanskligt i styrning-
en, sa Rolén och berättade att 
han därför tagit ett initiativ 
att tillsammans med Sveriges 
domstolar skapa vad han kall-
ar Domstolschefsrådet (läs mer 
i faktarutan).

Domstolschefsrådet har 
mer och mer börjat arbeta 
som en styrelse. Och Rolén 
är inte främmande för att ge 
ganska mycket makt till Dom-

stolschefsrådet, till och med att låta rådet 
tillsätta eller avsätta generaldirektören för 
Domstolsverket.

– På det sättet får vi ett domstolsverk och 
domstolsväsende som styrs av domstolarna 
själva. Det skulle vara intressant ur ett makt-
delningsperspektiv och ur ett rättsstatsper-
spektiv och ytterst ur ett demokratiskt per-
spektiv, sa Rolén, som har nämnt idén för 
ledamöterna i Anders Ekas utredning om ett 

förstärkt skydd för demokratin och domsto-
larnas oberoende, läs mer på s. 38.

rolén konstaterade att domstolarna klarat pan-
demin på ett bra sätt med hjälp av digita-
la rättegångar. Före pandemin hölls cirka 
50 000 digitala förhandlingar per år jämfört 
med i år då siffran är över 150 000. Det har 
underlättat för många parter att delta, men 
Rolén uttryckte dock en viss oro för vilka 
miljöer som parter, vittnen med mera kan 
delta i under de här rättegångarna.

I den bakomliggande strukturen för rådet 
har landets 80 domstolar indelats i sex grup-
per med ungefär fjorton domstolschefer i 
varje grupp. Inom varje grupp har man fått 
välja en ordförande, som i sin tur ingår i 
Domstolschefs rådet. Gruppen Stora domstolar 
och gruppen Överrätter har två representan-
ter i rådet. Totalt åtta domare och general-
direktören ingår i rådet.

DOMSTOLSCHEFSRÅDET
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”DET SKULLE 
VARA INTRESSANT 
UR ETT MAKTDEL-
NINGSPERSPEK-
TIV OCH UR ETT 

RÄTTSSTATSPER-
SPEKTIV OCH YT-

TERST UR ETT 
DEMOKRATISKT 
PERSPEKTIV.” 

thomas rolén

Stärk domstolarnas
egenmakt

Viktiga förändringar är på gång i upphovs-
rättslagen när kritiserat EU-direktiv ska 
implementeras i svensk rätt.

Magnus Tonell, advokat, och Thorbjörn 
 Öström, jurist, talade om förslaget till 
svenskt genomförande av upphovsrättsdi-
rektivet. 

I Justitiedepartementets promemoria  

(Ds 2021:30) föreslås flera förändringar i upp-
hovsrättslagen. 

Det bakomliggande och omdebatterade 
DSM-direktivet beskrevs av föredragshål-
larna som ”det mest lobbade EU-direktivet 
någonsin” och ”direktivtexten och utform-
ningen är från ett juridiskt perspektiv väl-
digt olycklig”.

Tonell och Öström fokuserade i sin fram-

ställning på det som är av störst och omedel-
bar betydelse för en praktiserande advokat: 
avtalslicensbestämmelser, nya avtalsregler 
på upphovsrättsområdet, den nya närståen-
de rättigheten för utgivare av presspublika-
tioner samt reglerna om upphovsrättsligt an-
svar för delningsplattformar.

I april 2019 antogs EU-direktivet om upp-
hovsrätt och närstående rättigheter på den 

Förändringar på gång i upphovsrättslagen
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– En del deltar från hemmet. Men är det 
bra? Vad vet vi om vad som händer i rum-
met i övrigt? Är det en säker miljö? Det är 
jag inte övertygad om, sa Rolén.

Han har därför kontaktat Statens service-
center, som har service- och medborgarkon-
tor på cirka 130 platser i Sverige, för att un-
dersöka om domstolarna kan få komma in 
på dessa kontor. Där skulle parter med fle-
ra kunna delta digitalt i rättegångar på ett 
tryggt och säkert sätt och även slippa långa 
resor.

många domstolar, framförallt i mindre och med-
elstora städer, har rekryteringsproblem av 
olika skäl, konstaterade Rolén. Ett sätt att 
råda bot på det skulle, enligt honom, kun-
na vara att överväga att införa en ny typ av 
domartjänst i tingsrätt och förvaltningsrätt 
som till exempel skulle kallas tingsrättsråd 
eller förvaltningsrättsråd. Det skulle vara en 
fullmaktstjänst på en annan nivå än för en 
rådman, och med det följer annan befogen-
het och behörighet än vad en rådman har.

– Tjänsten skulle vara utmärkt för att fånga 

upp assessorer, som i dag försvinner iväg på 
andra yrkesbanor, eller duktiga åklagare, ad-
vokater och myndighetsjurister. På det här 
sättet får de en konstitutionellt skyddad do-
maranställning. 

Ett annat sätt att öppna upp kontakterna 
mellan yrkesgrupper inom rättsväsendet, 
som Rolén tog upp, handlade om Domstols-
akademin. Inom den bedrivs i dag utbildning 
för domare. Rolén vill nu öppna akademin 
även för advokater, åklagare och andra myn-
dighetsjurister.

– Kan vi korsbefrukta i de här utbildning-
arna så kan vi utveckla yrkesrollerna. Den 
förändringen tillsammans med en ny domar-
befattning kan leda till en betydligt ökad rör-
lighet mellan olika yrken.

Avslutningsvis talade Rolén om anslaget 
för rättsliga biträden. För femton år sedan 
uppgick anslaget för rättsliga biträden till 
cirka 1,1 miljard kronor. I dag är det 3,5 miljar-
der. Regeringen gav i sitt regleringsbrev till 
Domstolsverket för ett halvår sedan i upp-
drag att utreda varför kostnaderna har ske-
nat. Uppdraget ska redovisas i mars–april 
2022. I Riksrevisionens tidigare granskning 
av dessa kostnader ansågs att domstolarna 
varit lite slarviga när de granskat kostnads-
räkningar, summerade Rolén.

– Vi i domstolarna och även ni advokater 
har ögonen på oss att vi hanterar det här 
rätt. ¶

ADVOKATDAGARNA 2021

Advokat 
Robin 

Oldenstam 
föreläste 

om klander 
av skilje- 

dom utifrån 
en praktikers 

perspektiv, 
bland annat 
tog han upp 

skälen till att 
skiljedomar 

klandras. 

Thomas Rolén är generaldirektör för Domstolsverket   
 sedan ett år. Det är andra gången som Rolén är general-
direktör för samma myndighet. Han var tidigare general- 
 direktör för Domstolsverket 2005–2007. Däremellan har 

han varit kammarrättspresident för Kammarrätten 
i Stockholm och ordförande i flera stora utredningar 

samt har haft engagemang i många statliga styrelser. 

digitala inre marknaden. Syftet är att anpas-
sa och komplettera unionens upphovsrätts-
liga regelverk till den tekniska utvecklingen.

Departementspromemorian är nu ute på 
remiss och de föreslagna lagändringarna fö-
reslås träda i kraft den 1 juli 2022. ¶

  

Magnus Tonell och Thorbjörn Öström.

Upphovsrätten på den digitala 
inre marknaden, Ds 2021:30
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Försvararen ska vara sin klients riddare, 
men får samtidigt inte sabotera utredningen. 
Det var utgångspunkterna för advokat Johan 
Eriksson som föreläste om advokatetiken 
när en klient sitter häktad med restriktioner.

Johan Eriksson inledde med att 
säga att försvarsadvokaterna 
just nu lider av förtroendepro-
blem. Situationen är nära kopp-
lat till advokatetiken, konstate-
rade han. Flera av de fall som 
väckt uppmärksamhet hand-
lar just om advokaters ageran-
de när klienten är häktad med 
restriktioner.

Misstroende mot försvarsad-
vokater innebär två stora pro-
blem, ansåg Johan Eriksson. 
Det ena är att ett yrke som han 
och många andra verkligen 
kämpat hårt för att värna och 
skydda förtroendet för, råkar i 
vanrykte. Men det andra pro-
blemet är värre:

– Vi riskerar att få advoka-
ter som inte gör vad de ska, av 
rädsla att göra fel. Då får vi, i 
förlängningen, en advokatkår som inte kan 
tillvarata de intressen som vi är skyldiga att 
skydda, sa Johan Eriksson. 

Det finns enligt Johan Eriksson bara ett 
sätt att råda bot på de båda problemen: kun-
skap om de advokatetiska reglerna.

Att läsa de disciplinavgöranden som kom-
mer kan leda en bit på vägen till kunskapen, 
konstaterade Johan Eriksson, som dock inte 
trodde att det ensamt räckte.

– Egentligen handlar det om att hitta ett 
slags förståelse för systemet, sa han, och 
övergick till att resonera sig fram till denna 
förståelse, med fokus på försvararens roll när 
klienten sitter med restriktioner. 

Johan Eriksson gick igenom vad advokaten 
får göra och inte göra i en rad situationer. Han 

talade kraftfullt för försvararens plikt att även 
utföra det som kallas kurativa insatser, alltså 
att på olika sätt försöka underlätta klientens 
tillvaro – oavsett om man får betalt för detta. 

– Vi ska vara riddare, i blanka rustning-
ar, som kämpar för våra klien-
ter. Det är klientens sak vi ver-
kar för. Inte nån slags sanning. 
Vi verkar inte för samhällets in-
tressen, som att rättegångar ska 
bli av och klienter ska erkänna, 
utan vi har klientens inställning 
som vår lag, sa Johan Eriksson. 

Den inskränkning som finns i 
denna ”lag” är, enligt Johan Er-
iksson, advokatens skyldighet att 
vara rättrådig och hederlig. Dess-
utom måste försvararen vara lo-
jal med rättegångsbalkens reg-
ler. För frihetsberövade klienter 
är det särskilt viktigt att beakta 
kollusionsfaran, påpekade Johan 
Eriksson.

– Reglerna om frihetsberövan-
de finns inte till för att hindra 
klienten från att bedriva ett för-
svar. Man ska i stället förhindra 
en person från att illojalt påverka 

bevisningen, till exempel genom att tala ihop 
sig med andra misstänkta, skaka fram falsk 
bevisning eller kasta bort narkotika som man 
gömt någonstans. 

just frågan om lojalitet med systemet och regel-
verket återkom gång på gång i Johan Eriks-
sons resonemang om hur försvararen ska 
respektive inte får agera i olika sammanhang. 

Ett annat återkommande råd var att fråga 
åklagaren när klienten kommer med önske-
mål om att budskap ska förmedlas eller upp-
gifter lämnas ut. Samtidigt, betonade Johan 
Eriksson, får försvararen aldrig glömma den 
strikta tystnadsplikten i förhållande till kli-
enten, som alltså måste tillfrågas innan för-
svararen får gå till åklagaren. ¶

Viktigt att få 
förståelse för 
advokatetikens grunder

”VI RISKERAR 
ATT FÅ ADVOKA-
TER SOM INTE 

GÖR VAD DE SKA, 
AV RÄDSLA ATT 
GÖRA FEL. DÅ 
FÅR VI, I FÖR-
LÄNGNINGEN, 

EN ADVOKATKÅR 
SOM INTE KAN 
TILLVARATA DE 

INTRESSEN SOM 
VI ÄR SKYLDIGA 
ATT SKYDDA.” 

johan eriksson

Advokat Johan Eriksson 
gick igenom vad advokaten 
får göra och inte göra i en 
rad situationer när klienten 
är häktad med restriktioner.
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Det finns skäl för att införa strafflindring 
för den som medverkar till att utreda 
annans brott, enligt justitierådet Stefan 
Johansson.

Utredningen om en stärkt rättsprocess och 
en ökad lagföring lämnade i maj förslag till 
åtgärder för att brott inom kriminella nät-
verk ska kunna lagföras i större utsträckning 
(SOU 2021:35). Utredaren Stefan Johansson, 
justitieråd i Högsta domstolen, presenterade 
utredningens bedömningar.

Utredningen föreslår att möjlighet införs 
till strafflindring vid medverkan till utred-
ningen av brott som någon annan har begått.

– ”Kronvittne” är ett missvisande uttryck, 
sa Stefan Johansson.

Det utredningen föreslår är inget utpräglat 
kronvittnessystem som i exempelvis Storbri-
tannien, där den misstänkte kan förhandla 
med åklagaren om åtalsfrihet, utan det hand-
lar om möjlighet till strafflindring under vis-
sa förutsättningar.

Enligt utredningen finns ett antal problem 
och risker med den här typen av system.

 – Vi menar ändå att det finns starkare skäl 
för att införa strafflindringsgrunden än vad 
som talar emot, sa Stefan Johansson.

enligt utredningen ska åklagaren lämna ett på-
följdsförslag, som rätten inte är bunden av. 
Det skapar förutsebarhet. Den som lämnar 
väsentliga uppgifter till utredningen om 
ett allvarligt brott skulle kunna få upp till  
50 procent strafflindring.

Utredningen föreslår att anonyma vittnen 
inte ska införas. Anonyma vittnen används 

väldigt sällan i Europa – i de nordiska grann-
länderna i princip aldrig.

– Det skulle få ett väldigt begränsat till-
lämpningsområde. Jag tror att det tvärtom 
skulle kunna skada rättsväsendet, sa Stefan 
Johansson.

Han menade att risken är att den som inte 
får vara anonym i stället väljer att inte lämna 
några uppgifter.

Utredningen lämnade också förslag om 
anpassning av straffbestämmelserna för 
mened, övergrepp i rättssak och skyddande 
av brottsling. ¶

Anonyma vittnen skulle 
kunna skada rättsväsendet

Riksåklagare 
Petra Lundh tala-
de om att det har 
uppstått ett behov 
av en modernise-
rad straffprocess 
i takt med att 
samhället och 
brottsligheten 
har förändrats. 
Förändringsbeho-
vet gäller bland 
annat omedel-
barhetsprincipen 
samt nya verktyg 
för utredning och 
lagföring av brott.

Stefan Johansson.
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Stora skillnader i synen på hemlig data-
avläsning och bevisning från Encrochat.

I paneldiskussionen om hem-
lig dataavläsning och bevisning 
från Encrochat gick åsikterna 
tydligt isär. Paneldeltagarna 
var dock eniga om att det, både 
i dag och i framtiden, kommer 
att vara nödvändigt med hemli-
ga tvångsmedel som riktar sig 
mot krypterade system. Advo-
kat Thomas Olsson betonade att 
det då är viktigt att det görs un-
der reglerade former.

Olsson var starkt kritisk mot 
det sätt som bevisning från En-
crochat-telefoner inhämtats 
från Frankrike för att sedan an-
vändas i svenska domstolar. Olsson konstate-
rade att de hemliga tvångsmedlen inte avlä-
ser enskilda telefoner utan alla telefoner som 
använder Encrochat-tjänsten. Enligt Olsson 
har Encrochat-bevisningen inte tagits in i en-
lighet med svensk lag. Olsson underströk att 

det inte är tillåtet att utöva exekutiv juris-
diktion på andra staters territorium, vilket 

varit fallet när ett land, Frank-
rike, skickat in trojaner i tele-
foner i Sverige som används av 
svenskar som talar med andra 
svenskar. Olsson tyckte även att 
svenska åklagare och domstolar 
jämfört med andra länder gjort 
för lite för att närmare pröva 
tillåtligheten av Encrochat-be-
visning. Olsson uttryckte även 
kritik mot brist på insyn i tek-
niken, bristfälligt material och 
risk för att bevismaterial mani-
pulerats eller påverkats.

sara nilsson, kammaråklagare vid 
riksenheten mot internationell 

och organiserad brottslighet, invände mot 
Olsson och menade att bevisningen tagits 
fram i en fransk förundersökning efter beslut 
om åtgärderna av en fransk domare, och att 
materialet inhämtats enligt svensk lag. Enligt 
henne gör svenska domstolar en likartad be-
dömning av Encrochat-bevisningen. De till-
låter den och gör en sträng bevisvärdering.

– Hade bevisningen varit otillåten hade 
HD undanröjt de hovrättsdomar som varit 
uppe för HD:s bedömning, sa Sara Nilsson.

Olsson invände och menade att HD borde 
tagit upp frågan om Encrochat-bevisning för 

länge sedan, men tillade att HD brukar av-
vakta, inte minst i kriminalpolitiskt laddade 
frågor, för att först se hur saker och ting ut-
vecklas i praxis. Olsson vill att HD dels ska 
ta ställning till (rättsfrågan) om det är tillåtet 
att ta in den här typen av bevisning, dels till 
(sakfrågan) hur bevisningen ska värderas, när 
man vet så lite om hur den har tillkommit. 

göran nilsson, tidigare lagman vid Norrtälje 
tingsrätt som nu tjänstgör vid Södertörns 
tingsrätt, menade att visserligen kan det vara 
så att  Encrochat-bevisningen tagits in på ett 
sätt som inte skulle ha tillåtits enligt svensk 
rätt, men att den svenska rättstillämpningen 
skiljer sig från andra länders och att mycket 
faller tillbaka på den fria bevisprövningen.

– Nu har vi bevisningen serverad på rättens 
bord. Och då har rätten att bedöma bevis-
ningen utifrån regeln om fri bevisprövning, 

Encrochat
väckte
debattlust

ADVOKATDAGARNA 2021

”HADE BEVIS-
NINGEN VARIT 

OTILLÅTEN HADE 
HD UNDANRÖJT 
DE HOVRÄTTS-
DOMAR SOM 
 VARIT UPPE 

FÖR HD:S 
BEDÖMNING.” 

sara nilsson

Sara Nilsson, kammaråklagare vid 
riksenheten mot internationell och 
organiserad brottslighet.

Enligt Thomas Olsson har Encrochat-bevisningen                                                 inte tagits in i enlighet med svensk lag.
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sa Nilsson och tillade att rättegångsbalkens 
avvisningsregler är mycket restriktiva. Nils-
son tyckte att advokater i stället för att för-
söka få Encrochat-bevisning avvisad borde 
fokusera på betydelsen av bevisningen.

under seminariet diskuterades även om den fria 
bevisprövningen skulle behöva begränsas. 
Olsson kunde tänka sig vissa begränsningar:

– Nu börjar det komma så mycket svå-
ra tekniska lösningar. Normalt sett tror jag 
inte domstolar, advokater och åklagare besit-
ter den bakomliggande kunskapen som be-
hövs för att kunna förstå det här. Visst skul-
le man kunna tänka sig att man inför en del 
begränsningar i den fria bevisprövningen, 
kanske bland annat just när bevisningen har 
tillkommit på ett olagligt sätt. För det är ju 
lite stötande att man kringgår lagstiftningen 
och sedan får belöning för det.

Göran Nilsson höll inte med utan ansåg 
att den fria bevisprövningen är en bra prin-
cip som gynnar båda sidor. Alternativet, en 
legal bevisprövning, vore inte bra, enligt 
honom. Sara Nilsson instämde med Göran 
Nilsson och menade att hemlig dataavläs-
ning kan vara till både fördel och nackdel 
för misstänkta:

– Det kan vara till fördel för personer som 
är utförare, eftersom man ser att de har blivit 
påverkade att utföra det här brottet. Kanske 
till och med tvingade. Däremot är det ofta till 
nackdel för ledaren som på det sättet kom-
mer att dömas. Man kan inte på förhand säga 
åt vilket håll det kommer att slå. Och man 
måste också tänka på målsäganden, som ska 
stå på sidan och se att det finns bevis som 
visar vem som har gjort det här men som 
inte får åberopas.

På seminariet diskuterades även det nyli-

gen presenterade förslaget att utöka använd-
ningen av preventiva tvångsmedel för att 
förhindra brott, bland annat att utöka möj-
ligheterna till avlyssning utan att det finns en 
konkret misstanke om brott. Olsson beskrev 
det som ett ”väldigt oroväckande förslag” 
som skulle innebära ”ett steg som är väldigt 
svårt att återta”.

Även Göran Nilsson var skeptisk:
– När det gäller icke misstänkta måste man 

vara ytterst restriktiv. Det handlar om per-
sonlig integritet och jag vill inte ha ett över-
vakningssamhälle.

Sara Nilsson menade att det finns ett 
 behov av att utreda ytterligare tvångsme-
del. Samtidigt underströk hon betydelsen 
av att  olika argument kommer fram i dis-
kussionen och varnade för att en så viktig 
fråga blir  ”politiserad där alla springer åt 
samma håll”. ¶

Encrochat
väckte
debattlust

ADVOKATDAGARNA 2021

Justitieombudsman Katarina Påhlsson talade 
om JO:s tillsyn över de allmänna domstolarna 
och kriminalvården. Påhlsson beskrev sitt 
uppdrag samt redogjorde för några av de 
senaste besluten och något om de trender hon 
kunnat se.

Enligt Thomas Olsson har Encrochat-bevisningen                                                 inte tagits in i enlighet med svensk lag. Göran Nilsson.

» 
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Bestämmelser om hur förfarandefel ska 
hanteras saknas i förvaltningsprocessla-
gen. Ulrik von Essen, justitieråd i Högsta 
förvaltningsdomstolen, diskuterade utifrån 
praxis om överinstansen ska läka proces-
suella fel från en tidigare instans, eller 
återförvisa målet.

I allmän domstol finns en regel i rättegångs-
balken 50:28 om att hovrätten under vissa 
förutsättningar får återförvisa mål på grund 
av förfarandefel. Men i förvaltningsproces-
sen styrs frågan helt av en delvis spretig 
praxis.

Från ombudsperspektiv finns det skäl att 
fundera över om domstolen bör läka felet 

eller återförvisa målet, beroende på måltyp. 
Det beror på vad parten vill uppnå.

– Vid skattemål kan det vara värdefullt att 
få målet återförvisat, på grund av de tids-
gränser som finns för Skatteverket. Där kan 
en återförvisning innebära att klienten spa-
rar två, tre år. Är det däremot ett socialför-
säkringsmål är det ofta viktigt att det går 
fort, och då är det negativt med en återför-
visning, sa Ulrik von Essen.

Rättspraxis visar att flera olika typer av 
prövningar görs vid förfarandefel. I vissa mål 
blir återförvisande en direkt följd, i andra 
mål prövas om felet har inverkat på utgång-
en, i åter andra mål prövas hur utredningen 
ter sig vid prövningstillfället.

Högsta domstolen tycks uppfatta att be-
tydligt högre krav för att undanröja och åter-
förvisa gäller i förvaltningsprocessen än i all-
män process, och att förvaltningsdomstolen 
måste konstatera att avgörandet är riktigt för 
att inte återförvisa.

vilken princip bör gälla i förvaltningspro- 
cessen: samma som i allmän process, 
HD:s princip för förvaltningsmålen, eller 
olika för olika måltyper? Enligt Ulrik von 
Essen talar effektivitetsskäl för att undanrö-
jande ska kräva att felet kan antas ha inver-
kat på målets utgång och att felet inte utan 
väsentlig olägenhet kan avhjälpas i överin-
stansen. ¶

Återförvisning i förvaltnings-
målen styrs av praxis

Carl Svernlöv behandlade 
i sitt seminarium den 
aktiebolagsrättsliga frågan 
om uttag ur bolaget som 
förbjudet lån. Svernlöv 
gick igenom reglerna om 
förbjudna lån i 21 kap. ABL 
samt reglerna om värde-
överföringar i 17 kap. och 
framåt i ABL, för att sedan 
belysa sambandet mellan 
värdeöverföringar och 
förbjudna lån. Seminariet 
grundades på ett antal 
skatterättsliga avgöran-
den samt avgörandet ”Ut-
betalningen till majoritets-
ägaren”, NJA 2021 s. 388, 
(Läkar leasingmålet) från 
juni 2021, där HD fann att 
en olovlig värdeöverföring 
i straffrättsligt hänseende 
kan vara att betrakta som 
ett förbjudet lån.

» 
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Eftersom det finns en processuell osäkerhet om förfarandefel, finns utrymme att argumentera för olika lösningar. Ulrik von Essen uppmanade deltagarna att 
göra det. ”Det blir oerhört mycket bättre rättsfall när kvalificerade ombud argumenterar för en viss lösning”, sa han.



Om du får in Sveriges 
största konkurs 
imorgon

Då skulle du förmodligen 
anlita PS Auction.
PS Auction AB – Med start 1958 som ett traditionellt 
auktionsbolag är PS Auction idag Sveriges största 
aktör för konkurser på nätauktion med över 4 miljoner 
besökare på hemsidan.

Våra handläggare värderar, dokumenterar och 
publicerar ert konkursbo på auktion. Efter försäljning 
sköter vi kontakten med köpare och säkerställer att ni 
får era pengar. Ni behöver inte göra någoting.

Kontakta oss så hjälper vi er: 
0771-10 11 00
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 Galopperande blodsfejder har 
sedan tidens begynnelse ho-
tat människans existens och 

därför bekämpats. I Sverige förbjöds 
privathämnden redan år 1335, men 
det stoppade inte otyget. I Hednala-
gens enda kända fragment (vårt enda 
skriftliga dokument från vikingatid 
bortsett från runinskrifter) blir sages-
mannen dödad för följande tämligen 
harmlösa yttrande: ”Du är ej mans 
like och inte man i bröstet”. ”Tungan 
blir huvudets baneman”, konstaterar 
lagens författare lakoniskt.

Ett grundläggande evolutionärt 
antagande är att vår benägenhet att 
samarbeta i altruistisk anda adapte-
rats evolutionärt och hjälpt oss att 
överleva. Det gäller alla människor. 
Hämnd var ett sätt att säkerställa 
samarbete och samförstånd i de snä-
va grupper av människor som fanns 
innan starka centralmakter etablera-
des. I så fall är också hämnd en uni-
versellt adapterad företeelse. Ingen 
människa kan svära sig helt fri från 
lusten att hämnas.

evolutionspsykologernas inträde på sce-
nen under de senaste decennierna 
har gjort intryck på snart sagt alla 
vetenskapsgrenar. Steven Pinker, 
professor vid Harvarduniversitetet 
i USA, är den mest kända fanbära-
ren, men han är långt ifrån ensam. 
Det evolutionspsykologiska syn-

sättet går ut på att vår moralupp-
fattning till stor del är evolutio-
närt adapterad under eoner av tid. 
Vi människor är vid födseln inga 
oskrivna blad. Vår moraliska kom-
pass styrs lika mycket av nedärv-
da impulser (instinkter) som av ra-
tionalitet eller nyttotänkande. Den 
omedelbara reaktionen på en oför-
rätt är primitiv: att ge igen. Och inte 
bara det: vi njuter av det.

Blodshämnden har successivt 
trängts undan. Den utpräglade he-
derskulturen har dunstat bort. Kan 
vi därmed bortse från hämnden? 
Nej. Varianter av nya hederskulturer 
dyker upp, som #metoo, gängverk-
samhet och grupperingar basera-

de på ras och identitet. Antalet po-
lisanmälningar för förtal har ökat 
markant under senare år, och inter-
net har blivit ett utmärkt forum för 
kränkningar.

Jag ska nu sammanfatta en del av 
de idéer kring hämnd och straff som 
jag kommit fram till efter ett liv i ju-
ridikens tjänst och som jag formu-
lerat i min bok Tungan: huvudets 
baneman. Om hämnd, vedergällning 
och heder – från stenålder till #metoo 
och gängkriminalitet.

låt oss först ta en titt på de gängse 
förklaringarna till varför staten bör 
bestraffa för brott.

1. Allmänprevention (allmän av-
skräckning och moralbildning);

2. Individualprevention (återan-
passning av brottslingen, individuell 
avskräckning);

3. Retribution (vedergällning, 
straffvärde).

(Därutöver brukar inkapacitering 
– frihetsberövande – räknas som 
en särskild förklaring, men den kan 
hänföras till både 1 och 2 ovan.)

de preventionsbaserade förklaringar-
na är målrationella, ideala och för-
enliga med utilitarism (nyttomo-
ral). Retribution/vedergällning är 
en pliktetisk figur som metaforiskt 
kan uttryckas som återbetalning av 
(moralisk) skuld och där straffet 

Hämnas staten?
Viljan att hämnas är en mänsklig företeelse sedan urminnes tider. Advokat Olof Öhlén har 
nyligen kommit ut med boken Tungan: huvudets baneman, där han tar upp fenomenet 
ur flera perspektiv. Här skriver Öhlén exklusivt för Advokatens läsare om hämnd.

Olof Öhlén har 
verkat som jurist i 
50 år. Efter asses-
sorsförordnande 
övergick han till 
advokatyrket, där 
han vid sidan av 
affärsrätt har varit 
verksam som försvarare i brottmål 
och som målsägandebiträde. Öhléns 
intresse för straffrätt vaknade tidigt. 
Under sin långa praktik observerade 
han särskilt brottslingars och brottsof-
fers reaktioner på fällande och friande 
domar. Det bekräftade för honom att 
hedersföreställningar fortfarande är 
viktiga realiteter.

PRESENTATION
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inte förväntas ha några konsekven-
ser. Gränsen mellan retribution och 
hämnd är inte skarp. I bägge fallen 
handlar det om att ”ge igen” för en 
oförrätt. Enligt många amerikanska 
rättsfilosofer är retribution en eufe-
mism för hämnd.

alla straffrättsliga teorier, även de 
som syftar till prevention, går ut på 
att ett straff måste innebära pina (el-
ler obehag) för brottslingen. Varför? 
Här finns många svar, men inget är 
självklart. En förklaring är pedago-
gisk: straffet blir mindre trovärdigt 
utan pina och brottslingen förstår 
inte riktigt att hen blir straffad med 
mindre hen pinas. En retributiv va-
riant kan formuleras: Staten pinar 
brottslingen för annars skulle andra 
göra det. Men den förklaringen plat-
sar inte i det straffrättsliga finrum-
met.

I USA har retributivismen fått en 
renässans; där bekänner sig nume-
ra praktiskt taget alla som öppnar 
munnen till retributivismen. Vi har 
sett samma opinionskantring i Sve-
rige. Tidigare var Sverige världs-
mästare på individualprevention, 
men den höll inte vad som utlovats 
och det straffrättsliga tvånget miss-
tänkliggjordes som rättsosäkert. Det 
ledde till en påföljdsreform 1989 där 
straffvärdet sattes som kronan på 
verket. Som om det inte vore nog 

så har politiker och utredare un-
der de allra senaste årtiondena i allt 
högre grad motiverat straffskärp-
ningar med retributiva argument. 
Senast skedde det utan omsvep i 
SOU 2021:68, Skärpta straff för brott 
i kriminella nätverk. I direktiven ef-
terlystes både preventiva (brotts-
bekämpande) och retributiva (det 
ordet användes inte!) synpunkter på 
förslag om en rad straffskärpningar 
för gängrelaterade brott, men utre-
darna anförde som enda argument 
för sina förslag att straffskalan ”ska 
spegla brottets allvar” och ratade 
tanken på att straffskärpningarna 
kunde ha effekter på brottsfrekven-
sen ”eftersom det saknas erfaren-
hetsmässigt stöd för att göra sådana 
bedömningar” (s. 19).

kan det därmed hävdas att lagstifta-
ren i allt högre grad tagit hämn-
den till nåder och gett den levnads-
utrymme? Frågan är befogad, men 
lagstiftaren skulle aldrig svara ja 
på frågan, för hämnden har dåligt 
rykte och förknippas med död och 
blodspillan. Lex talionis stiftades 
ursprungligen (i Hammurabis lag 
på 1700-talet f. Kr.) med ambitio-
nen att åstadkomma god propor-
tionalitet mellan gärning och straff 
och därmed att begränsa blodsfej-
derna. Men den bekanta lokutionen 
”öga-för-öga-tand-för-tand” blev 

småningom själva motsatsen till den 
proportionalitet som den påbjöd 
och därför så skräckinjagande att 
såväl Gamla testamentets författare 
som Jesus använde sig av den för att 
markera något med emfas (”nu är 
det allvar”). Dagens lagstiftare be-
strider bestämt all form av samröre 
med Talion och hans anhang. Som 
alibi åberopar lagstiftaren sitt oskyl-
diga språkbruk. Men enligt min 
mening håller det inte. Ställd mot 
väggen blir det nämligen omöjligt 
för lagstiftaren att förneka att straff 
i statsjustisen i grundläggande me-
ning är vedergällning i betydelsen 
att ont ska lönas med ont. Ett mot-
satt synsätt, helt baserat på preven-
tion, är i och för sig möjligt, men då 
handlar det inte längre om straffrätt 
utan om ”värnplikt” i detta ords ba-
sala mening.

vilket oskyldigt språkbruk är det då 
som lagstiftaren använder sig av? 
Här finns mycket att välja på: straff-
värde, upprättelse för brottsoffer 
(vindikation), klander, proportiona-
litet, ekvivalens, markeringsbehov. 
Blodfattiga ord. De ord lagstiftaren 
undviker och uppfattar som farliga 
är, förutom hämnd, retribution, ved-
ergällning och förtjänst (att brotts-
lingen förtjänar straff). Lagstiftaren 
vaktar sin tunga för den kan lätt bli 
ens baneman.

ALLA STRAFF-
RÄTTSLIGA 
TEORIER, 

ÄVEN DE SOM 
SYFTAR TILL 
PREVENTION, 

GÅR UT PÅ 
ATT ETT 
STRAFF 
MÅSTE 

INNEBÄRA 
PINA (ELLER 

OBEHAG) 
FÖR BROTTS-

LINGEN.

» 
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Hämnd/vedergällning kan vara 
ytterst rationellt. När politikerna 
skärper straffen av retributivistiska 
orsaker säger man till allmänheten: 
”Håll er lugna, nu slår vi tillbaka.” 
För politikerna är det ett rationellt 
sätt att hålla sig kvar på taburetter-
na. Och när domaren fäller brotts-
lingen till ansvar för ett brott och 
meddelar ett straff så riktas samma 
meddelande till brottsoffret: ”Håll 
dig lugn, staten hämnas.” 

Också det är ytterst rationellt ef-
tersom hämnd i statsjustis är över-
lägset mycket bättre än hämnd i 
privatjustis. Nu handlar det om ett 
teorem som av teoretikerna fått be-
teckningen displacement/satisfac-
tion. Metoden är enkel: att bestraffa 
så hårt att offret blir nöjt. Syftet är 
att ersätta (displace) hämnd i pri-
vatjustis med hämnd i statsjustis. 
Tanken är gammal, redan Jeremy 
Bentham (1748–1832, utilitarismens 
grundare) var inne på det.

displacement innebär att offret får in-
flytande över domslutet. Men det 
inflytandet är abstrakt och bestäms 
av lagstiftaren över offrets huvud. 
De brottstyper som inbjuder till 
hämnd i privatjustis kan sägas ha 
ett ”hämndvärde” eller bättre ut-
tryckt ett vindikationsvärde. Det är 
svårt att separera vindikation från 
hämnd och/eller vedergällning. Var-
för har lagstiftarna åsatt extra höga 
straffvärden på brott som orsakar 
död, personskador och allvarliga 
kränkningar? Mitt antagande är att 
orsaken till det är att de här brotten 
inrymmer vindikationsvärden. Ris-
ken för hämnd i privatjustis är med 
andra ord överhängande, och sådan 
hämnd måste förhindras för den kan 
utvecklas till en farlig kedjereaktion.

Beteckningen straffvärde inför-
des i lagtexten genom en reform 
år 1989. Straffvärde som princip 
är dock något som ”alltid” tilläm-
pats: ju grövre brott desto strängare 
straff, en självklarhet kan man tycka. 
Men straffvärdet har blivit omstritt, 
och dess belackare har många mer 
eller mindre skruvade argument i 
bakfickan. Ett är att ”tillbakablickan-
de proportionalitet” är reaktionärt 

och ett hinder för progressiv pre-
vention, exempelvis rehabilitering 
av de dömda; straffvärdet blir kor-
set på individualpreventionens grav. 
Ett annat argument är att straffvär-
det är ett ”själlöst system utan någ-
ra djupare tankar än att det ska vara 
proportionellt och därmed formellt 
rättvist” för att citera Bo Wenn-
ström, professor emeritus i rättsve-
tenskap (i Om straff och fängelser, 
s. 110). Ytterligare ett argument mot 
straffvärdet är att det är liktydigt 
med det för många förhatliga be-
greppet ”förtjänst”, det vill säga att 
brottslingen ska ha det straff som 
hen förtjänar (just deserts). När man 
påstår att någon förtjänar straff le-
der det till outhärdlig och häm-
ningslös grymhet, menar filosofen 
Torbjörn Tännsjö. Men det ligger i 
förtjänsttankens hela idé att exces-
siv bestraffning ska undvikas, och 
det på ett sätt som saknar motsva-
righet vid preventivt motiverade 
eller nyttobaserade påföljder. Den 
oerhört grymma medeltida bestraff-
ningen (som var ”utilitaristisk”, det 
vill säga ämnad att avskräcka och 
förbättra) hade varit omöjlig om 
förtjänstteorin tillämpats. Ett sam-
tida exempel på en utilitaristisk till-
lämpning i straffskärpande riktning 
är de så kallade artbrotten.

frågan är om det finns något dugligt 
alternativ till straffvärdet. Många 
menar att vi ska titta framåt och 
inte bakåt bara på brottet. Beho-
vet av samhälls- och individskydd 
ska i så fall bestämma straffets 
hårdhetsgrad. Så var det tänkt före 
1989 in nan straffvärdet skrevs in i 
lagtexten. Om lagstiftaren skulle 
bestämma strafflatituderna (de ab-
strakta straffvärdena) för de olika 
brotten med ledning av preventions-
behov skulle resultatet ändå i stort 
sett bli detsamma: ju grövre brott, 
desto större behov av prevention 
och desto strängare straff. Hur vi än 
vrider och vänder på det kommer vi 
aldrig undan brottets svårhet. Och 
när det finns ett preventionsbehov 
som inte lämpligen kan tillgodoses 
inom ramen för straffvärdet så fri-
gör sig lagstiftaren behändigt från 

straffvärdet och uppfinner något 
som fått beteckningen ”brottets art” 
(eller artbrott), en spretig samling 
brott vars enda gemensamma näm-
nare är att de är framåtblickande el-
ler med andra ord allmänpreventivt 
motiverade.

tännsjö menar alltså att ingen någon-
sin förtjänar straff. Han menar ock-
så att det vi kallar moralisk skuld är 
ett hjärnspöke (”metafysik”). Men 
med ett enkelt semantiskt trick 
kan man blåsa bort den metafysis-
ka dimman; man döper om begrepp 
som förtjänst och moralisk skuld 
till klander. Alla vet vad klander är. 
Alla har vi åtminstone någon gång 
känt för att klandra andra och oss 
själva. Klander är ett yttre uttryck 
för en inre (psykisk) realitet. Lag-
stiftarens utgångspunkt år 1989 var 
att straffvärde är lika med klander-
värde. Men gör klander någon nyt-
ta? Många anser, kanske med rät-
ta, att klander ofta är gagnlöst som 
korrektiv; den klandrade personen 
(ofta en brottsling) kan vara en mot-
spänstig typ som inte tar intryck. 
Men klander har en annan sida: i 
nära relationer är klander ett för-
stadium och kan bli en inbjudan till 
hämnd. Den sidan av klander hante-
ras av domstolarna genom att döma 
brottslingen så hårt att brottsoffret 
inte känner sig hågat att ta de aktiva 
konsekvenserna av klandret.

utilitaristen menar att straff ska till-
låtas bara om det medför en nytta 
som överstiger straffets lidande. Det 
är en rimlig utgångspunkt, men det 
blir problematisk i vissa situationer. 
Själva vidrigheten som sådan av ett 
brott framstår nog för gemene man 
som ett tillräckligt skäl för bestraff-
ning. Anta att Hitler överlevt kriget 
och ställdes inför rätta för Förin-
telsen. Den rättroende utilitaristen 
skulle då säga: vi får inte bestraffa 
Hitler med mindre straffet i något 
hänseende är nyttigt för antingen 
honom själv eller för samhället. Re-
tributivisten skulle säga: Hitlers för-
brytelser är så vidriga att vidrighet-
en som sådan räcker mer än väl för 
straff. Intuitivt känns det som om 
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retributivisten har rätt, åtminstone 
som ”first response”.

Som nämnts kan hämnd i vissa si-
tuationer – sitt dåliga rykte till trots 
och lagstiftarnas tillbakavisande – 
vara något rationellt. Den svenske 
medicinprofessorn Johan Frostegård 
är inne på det: ”Utan hämnd [– – –] 
skulle vårt sociala system knappast 
kunna upprätthållas” (i Evolutionen 
och jag, s. 311). Har Frostegård rätt? 
Det beror på vad han menar med 
hämnd. Om han talar om blods-
hämnd framstår uttalandet som sui-
cidalt. Men om han ser hämnd som 
ett sätt att fredligt och i största all-
mänhet befrämja det goda och mot-
arbeta det onda så kan han ha rätt, 
men då handlar det inte längre om 
punitiv hämnd, det vill säga det vi 
vanligen kallar hämnd. Den punitiva 
hämnden är inte rationell på annat 
sätt än att den skänker hämnaren 
förnöjelse.

Mitt (för många kanske cyniska) 
antagande är alltså att dagens lag-
stiftare utnyttjar hämndinstinkten 
för att lotsa igenom straffskärpning-
ar. Men spelar det egentligen någon 
roll hur lagstiftaren motiverar en 
skärpning? Lagstiftarens bekännel-
ser till olika läror och teorier i all 
ära, men de ser ut som bildstorm-
ning. När lagstiftaren ratar allmän-
prevention (som i SOU 2021:68) så 
har det ingen som helst betydelse 
för frågan om den föreslagna straff-
skärpningen ändå de facto får pre-
ventiva effekter. Straffets effekter, 
om sådana finns, lever sina egna liv.

en viktig fråga är om tillämpningen av 
straffvärdet inneburit eller kommer 
att innebära ökad repression mot 
brottslingarna. Många befarade det, 
och för att förhindra det infördes i 
lagen en presumtion mot fängelse. 
Straffvärdet som sådant har inte sig-
nifikant orsakat hårdare brottmåls-
domar, förmodligen för att straffvär-
det ”alltid” tillämpats. Artbrotten 
och brottsbalkens bestämmelser om 
återfall i brott har haft långt stör-
re repressiv effekt. Men de många 
skärpningarna av straffskalorna (de 
abstrakta straffvärdena) som skett 
under de senaste åren är förstås äg-

nade att öka repressionen. Att det 
förverkligas är inte självklart. Det 
finns så många andra faktorer som 
påverkar hur hård repressionen är/
blir, exempelvis polisens resurser 
och prioriteringar. När det gäller de 
abstrakta straffvärdena så är enligt 
min mening en sak säker: straffen 
för sådana brott som inbjuder till 
hämnd (och som därmed har höga 
vindikationsvärden) kan inte och 
kommer inte att sänkas av det up-
penbara skälet att hämnd i privat-
justis måste förhindras med alla till 
buds stående medel.

de kriminella ungdomsgängen i våra ut-
satta områden är en relativt ny fö-
reteelse för oss i Sverige. Där bildas 
enklaver dit centralmaktens tentak-
ler inte når riktigt in. Här är heder 
viktigare än pengar, till och med li-
vet. Gängmedlemmar skjuter mest 
på medlemmar i andra gäng, men 
det händer att även utomstående 
drabbas, kanske mest av misstag. De 
kriminella gängen och deras fram-
fart blir ett politiskt problem – och 
en politisk möjlighet. Gängkulturen 
är ett konkret exempel på den splitt-
ring av samhället som kan inträffa 
då staten tappar sitt våldsmonopol 
och inte lyckas upprätthålla gemen-
samma normer. Sådan splittring 
beskrevs första gången av den fran-
ske sociologen och filosofen Émile 
Durkheim (1858–1917). Han menade 
att straffrätten och dess uniforme-
rade moralnormer fungerar som ett 
samhällsbevarande kitt (allmänpre-
vention i vid mening).

i gängmiljön finns två stora problem 
som måste attackeras: tystnadskul-
turen och nyrekryteringen. Tyst-
nadskulturen i gängen säkerställs 
genom en urgammal företeelse: sur-
rogathämnden, det vill säga hämnd 
på annan person än gärningsper-
sonen, till exempel hens bror. Sur-
rogathämnd är effektiv men grym. 
Den förbjöds i Östgötalagen (ned-
tecknad på 1260-talet). Och nu dyker 
den upp bland de kriminella gängen 
i våra utsatta områden. Vem kun-
de för 20 år sedan ana att vi skulle 
hemsökas av medeltiden?

En rad konkreta förslag har läm-
nats av politikerna för att bekämpa 
gängbrottsligheten: anonyma vitt-
nen, eliminering av olika straffra-
batter och av muntlighetsprincipen, 
kronvittnen, hemlig identitet på 
vittnen, kriminalisering av gängtill-
hörighet, husrannsakan och avlyss-
ning utan brottsmisstanke, utvisning 
av gängmedlemmar som inte begått 
brott, interneringsstraff, förlängning 
av sluten ungdomsvård, sänkt straff-
myndighetsålder och ökat straff 
för övergrepp i rättssak. Jag saknar 
kompetens och rätt erfarenhet för 
att kunna uttala mig auktoritativt 
om alla de här förslagen (vissa är 
rättsligt och praktiskt ogenomför-
bara). Men en sak är jag säker på: 
De politiker som i dag propagerar 
för de olika förslagen som snabba 
räddare i nöden kommer att förlo-
ra på det, bli misstrodda och kanske 
bortröstade. Om regeringen föreslår 
en skärpning så kommer ett skarpa-
re motbud från oppositionen – som 
i ett auktionsförfarande.

allmänheten kräver hård repression 
mot gängen, och politikerna lyss-
nar och faller till föga. Men medan 
repression nog är överskattad i pre-
ventivt hänseende så förefaller rakt 
motsatta åtgärder vara underskatta-
de. Från Holland rapporteras det att 
kontaktskapande, pedagogiska och 
samverkande aktiviteter blivit en 
framgångssaga. Glasgow är ett an-
nat exempel. I USA var ”Boston Mi-
racle” på allas läppar på 1990-talet 
eftersom det dödliga våldet utfört 
av ungdomar där kunde reduceras 
med hela 63 procent. Tyvärr lades 
projektet ner då politikerna var räd-
da för att ge intryck av att vara soft 
on crimes. Även i Sverige finns i dag 
politiker som hyser samma rädsla. 
Moderaternas ledare Ulf Kristers-
son uppgav den 8 januari 2017 till 
Aftonbladet att ”[d]et har varit för 
mycket snack om att vi ska möta 
och förstå varandra”. Det är tragiskt 
om hämndinstinkten saboterar kon-
struktiva och fullt möjliga försök att 
minska brottsligheten.

Olof Öhlén   
Advokat
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I ett beslut, publicerat i Advokaten nr 8 2021, utdelade disciplinnämnden en 
varning till en boutredningsman. I sin anmälan kritiserade dödsbodelägarna 
advokaten bland annat för att hon inte betalat viktiga räkningar. Advokaten 
hade istället meddelat dödsbodelägarna att hon inte hade för avsikt att vidta 
några åtgärder förrän beslutet om förordnande av boutredningsman vunnit 
laga kraft. Disciplinnämnden konstaterar i beslutet att enligt 19 kap. 21 § 
ärvdabalken gäller ett beslut om förordnande av boutredningsman omedel-
bart från den tidpunkt beslutet meddelats.

AVGÖRANDE OM BOUTREDNINGSMÄN

I ett avgörande publicerat i Advokaten nr 7 2021 utdelade disciplinnämnden 
en varning till en advokat som av tingsrätten utsetts till bodelningsförrätta-
re, men sedan låtit en kollega sköta uppdraget. Nämnden konstaterar i sitt 
beslut att ”förordnande att vara bodelningsförrättare är ett personligt upp-
drag, och den utsedde förrättaren får inte sätta annan i sitt ställe”.

I ett opublicerat beslut i oktober i år (D-2021/0504) behandlade disciplin-
nämnden en anmälan från en motpart, sedan advokaten och den biträdande 
jurist som assisterade i ärendet ansökt om att en bodelningsförrättare 
skulle förordnas. Anmälaren ansåg att advokaten därmed vidtagit rättsliga 
åtgärder utan att förvarna motparten. Disciplinnämnden höll inte med, efter-
som ansökan om bodelningsförrättare inte är en sådan åtgärd som kräver 
förvarning. Däremot är det förstås tillåtet att förvarna, och det kan, enligt 
Börje Samuelsson, rent av ses som god ton att göra det.

AVGÖRANDEN OM BODELNINGSFÖRRÄTTARE

BOUTREDNINGSMAN OCH BODELNINGSFÖRRÄTTARE

Svåra uppdrag kräver 
bred kompetens
Uppdragen som boutrednings-
man och bodelningsförrät-
tare är svåra på många sätt. 
Disciplinnämndens ordförande 
Börje Samuelsson reder ut vad 
en advokat ska tänka på i dessa 
uppdrag.

Boutredningsman och bodel-
ningsförrättare är två advo-
katuppdrag som leder till många 
disciplinanmälningar. Så många 
att disciplinnämndens ordfö-
rande Börje Samuelsson i verk-
samhetsberättelsen för 2019 
skrev att ”det är fortfarande ett 
gott råd till den advokat som har 
som mål med sin verksamhet att 
inte hamna i disciplinnämnden, 
att avstå från uppdrag som bout-
redningsman och bodelningsför-
rättare”.

att just boutredningsmän anmäls är 
inte särskilt konstigt, påpekar 
Börje Samuelsson.

– Det förekommer många svå-
ra förvaltningsfrågor i uppdra-
get. Det kan finnas ett företag i 
dödsboet, där advokaten plöts-
ligt sitter på alla aktier, eller ett 
stort lantbruk. Dessutom ett 

gäng dödsbodelägare som kan-
ske avskyr varandra och som 
kan ha helt olika uppfattningar 
när det gäller hur boutrednings-
mannen ska hantera olika frågor 
i boet, säger Börje Samuelsson, 
som betonar att en boutred-
ningsman behöver kunskap och 
erfarenhet för att klara uppdra-
get. 

en boutredningsman förordnas av 
tingsrätten på begäran av en 
dödsbodelägare, nästan alltid 
därför att delägarna 
inte kan komma över-
ens. Uppgiften är att 
fördela arvet och av-
veckla dödsboet. Inte 
alltid en lätt uppgift, 
eftersom dödsbodel-
ägarna kan ha myck-
et olika uppfattning-
ar om vad som är rätt 
och rättvist, konstate-
rar Börje Samuelsson, 
som själv haft många 
sådana uppdrag.

I vissa fall handlar 
anmälningarna mot boutred-
ningsmän om tydliga fel och ren 
okunskap. Börje Samuelsson pe-

kar på ett avgörande från hösten, 
där disciplinnämnden utdelade 
en varning till en boutrednings-
man för att hon bland annat inte 

betalat viktiga räk-
ningar för dödsboet. 
Advokaten ansåg själv 
att hon inte hade an-
svar för detta innan 
förordnande av bout-
redningsman vun-
nit laga kraft. I själva 
verket gäller ett be-
slut om förordnande 
av boutredningsman 
omedelbart. 

– Det här är en helt 
grundläggande kun-
skap för en boutred-

ningsman, att man har ansvar 
från dag ett. Det är bara att läsa 
ärvdabalken, säger Börje Samu-
elsson. 

Vanligare är dock att kritiken 
riktas mot allt för långa hand-
läggningstider. 

– Boutredningsmannen för 
inte dödsboet framåt, mot av-
veckling, vilket kan vara svårt. 
Men det leder till att någon 
dödsbodelägare tröttnar och 
anmäler, förklarar Börje Samu-
elsson. 

ett annat vanligt klagomål rör bris-
tande information från boutred-

ningsmannens sida. Ofta är det 
någon av delägarna som upplevt 
att en annan part fått mer infor-
mation, eller så har inte bout-
redningsmannen skött den re-
dovisningsplikt som följer med 
uppdraget. Ofta anser också nå-
gon dödsbodelägare att boutred-
ningsmannen favoriserat någon 
av de andra delägarna. 

börje samuelsson betonar än en 
gång komplexiteten och svårig-
heterna i uppdraget. Det krä-
ver såväl juridisk kompetens 
som integritet och förmåga att 
kommunicera och skapa rela-
tioner med människor, fastslår 
han, och rekommenderar de kur-
ser som finns för just boutred-
ningsmän. 

Uppdraget som bodelnings-
förrättare vid äktenskaps-
skillnad för med sig liknande 
svårigheter, även om en bodel-
ningsförrättare inte förvaltar nå-
gon egendom, konstaterar Börje 
Samuelsson. 

– Det handlar om att hantera 
två personer i en konflikt, där en 
ofta inte alls är intresserad. Det 
gäller att komma ihåg att uppgif-
ten är att förrätta en bodelning, 
inte att vänta i två år på att paret 
ska komma överens, säger han. 
 UÖ

Börje Samuelsson, 
disciplinnämndens 
ordförande.
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l Läs på! Ärvdabalkens kapitel 19, 
plus kommentaren, är minimum 
att behärska.
l Se till så att du har en kunnig 
och erfaren advokatkollega att 
diskutera de frågor som uppkom-
mer med.
l Gå en kurs på området. 

BÖRJE SAMUELSSONS TIPS 
TILL BOUTREDNINGSMÄN

Försvararen, restriktioner  
och advokatetiken
Advokatakademiens kostnadsfria 
seminarium om hur försvarsad-
vokaten kan och bör agera när 
klienten är häktad med restriktio-
ner har varit mycket uppskattat. 
Under 2022 kommer nya kurstill-
fällen för alla som vill fördjupa sig 
i de etiska frågorna kring klienter 
som är häktade med restriktioner. 

Seminariet leds av advokaterna 
Ulrika Borg och Staffan Berg-
qvist, båda ledamöter av disci-
plinnämnden. Under seminariet 
diskuteras hur advokaten bör 
sköta kontakterna kring en klient 
som har restriktioner och om det 
har blivit vanligare att häktade 
klienter ställer långtgående krav 
på advokaten. De advokatetiska 
reglerna och vikten av en etisk 
kompass analyseras.

Kursdatum för 2022 hittar du 
på Advokatakademiens webb-
plats, advokatakademien.advokat-
samfundet.se/.

Vägledning på gång 
om häktade klienter 
Att försvara klienter som sitter 
häktade med restriktioner ställer 
särskilda krav på advokaten. 
Situationen innebär ett stort 
ansvar och den ställer höga krav 
på omdöme från advokaten när 
det gäller att tillvarata klientens 
rätt, utan att samtidigt agera så 
att syftet med restriktionerna går 
förlorat.

För att hjälpa advokater i denna 
situation har Advokatsamfundet 
tagit fram en vägledning för advo-
katuppdrag med frihetsberövad 
klient. Vägledningen baseras 
framförallt på praxis från Högsta 
domstolen och Advokatsamfun-
dets disciplinnämnd, men även 
på tolkningar och bedömningar 
som gjorts gällande i olika frågor. 
Vägledningen antogs av styrelsen 
den 3 december och har skickats 
med cirkulär till alla ledamöter. 
Mer information i Advokaten 
1 2022.FO

TO
: M

IC
K

E 
LU

N
D

S
TR

Ö
M



Ett sextonde Insolvensrättsligt forum arrangeras i Uppsala med följande ämnen:

• Den nya rekonstruktionsrätten. Det övergripande ämnet för hela torsdagen blir det nya svenska 
regelverk om och kring företagsrekonstruktion som träder i kraft i juli 2022. Det baseras som bekant på 
EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv från 2019 och Rekonstruktionsutredningens betänkande Andra 
chans för krisande företag (SOU 2021:12).

• Två insolvensrättsliga avhandlingar. Marek Keller och Jonatan Schytzer presenterar och 
besvarar frågor kopplade till sina doktorsavhandlingar ”Konkurs och process” respektive ”Fordrans 
uppkomst inom insolvensrätten”, som båda utkom under pandemiåret 2020. 

• Insolvensrättslig rättspraxis. Genomgång och diskussion av insolvensrättsliga rättsfall som i 
högsta instans har avgjorts under åren 2019–2021.

Sedvanlig middag serveras på Uppsala slott den 3 februari

För anmälan och vidare information med fullständigt program  
(som uppdateras löpande) hänvisas till Forumets hemsida www.insolvens2022.se 

Anmälan senast den 4 januari 2022. Vid senare anmälan tillkommer 500 kr.  
För Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum 

Mikael Möller och Johan Falkman
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AKTUELLT

Vad fick dig att ta steget tillbaka 
till advokatbyrå?

– Jag trivdes väldigt bra i advo-
katrollen och lämnade den inte 
för att jag kände mig ”klar”, utan 
för möjligheten att driva Insti-
tutet Mot Mutors viktiga verk-
samhet. När jag började fundera 
på nästa steg efter IMM kändes 
det därför självklart att ha advo-
katbyråjobbet som ett alternativ. 
När jag sedan kom i kontakt med 
Lindahl och fick chansen att vara 
med på den resa som görs på by-
råns Stockholmskontor så var 
steget givet. Jag tycker ju att ad-
vokat är ett fantastiskt yrke i sig 
med all den variation och möj-
lighet att ta del i samhällsdebat-
ten som det innebär. Nu får jag 
dessutom fortsatt utlopp för min 
entreprenöriella sida genom att 
vara med och bygga upp en verk-
samhetsgren hos Lindahl och 
dessutom vara en 
del av Stockholms-
kontorets expansi-
va resa, vilket pas-
sar mig perfekt. 

Vilken nytta tror du 
att du kan ha nu på 
advokatbyrån av ti-
den på IMM?

– Jag kommer till-
baka till advokat-
rollen med ett be-
tydligt bredare perspektiv och 
djupare förståelse för inte bara 
juridiken utan också koppling-
en mellan korruption och ett 
hållbart samhälle och närings-

liv. Under mina år på IMM har 
jag träffat otroligt många per-
soner i olika roller och på olika 
nivåer i både offentlig och pri-
vat verksamhet och det har gett 

mig en god bild över 
vilka faktiska risker 
och frågeställning-
ar som upplevs svå-
ra. Dessutom har 
jag verkligen fått 
öva upp andra egen-
skaper än bara juri-
diska, särskilt kom-
munikation, vilket 
också behövs i ad-
vokatrollen. 

Vilken roll spelar advokater ge-
nerellt i arbetet mot korruption?

– Advokater har för mig en 
självklar roll och jag skulle till 
och med säga att det ligger i ad-

vokatrollens DNA att vara kor-
ruptionsbekämpare. De grund-
värden som präglar vår roll 
– oberoende, integritet och vär-
nande av rättsstatens principer – 
är motpoler till korruption. Till 
detta kommer att basen för an-
tikorruptionsarbetet är juridik. 
Men advokatens roll här sträck-
er sig längre än att bara titta på 
om något är lagligt – den etiska 
dimensionen behöver också vara 
en del av rådgivningen. Som ad-
vokater har vi stora möjligheter 
att vara drivande i arbetet mot 
korruption. Vi är dessutom vana 
vid att identifiera risker och att 
genomföra utredningar, vilket 
båda är komponenter i antikor-
ruptionsarbetet. 

Du är småbarnsmamma. Hur 
tänker du kring möjligheten att 

förena mammarollen med advo-
katyrket? 

– Jag har en liten ettåring så 
jag går ju tillbaka när många, 
framförallt kvinnor, nog lämnar 
advokatyrket. Men det är för att 
jag har en grundmurad överty-
gelse om att det i advokatyrket 
finns alla förutsättningar för att 
kombinera advokatlivet med 
livet som småbarnsförälder. 
Visst kräver rådgivarrollen en 
hög grad av tillgänglighet, men 
den medger också en hög grad 
av flexibilitet och möjlighet att 
styra över när och var vi förlägg-
er vår arbetstid. Jag känner mig 
också väldigt trygg i att den ar-
betsgivare jag har valt kommer 
ge mig förutsättningar att kom-
binera min yrkesroll med min 
mammaroll, vilket såklart är en 
viktig faktor. 

Det ligger i advokatrollens DNA 
att vara korruptionsbekämpare

MÅNADENS ADVOKAT

NATALI ENGSTAM PHALÉN 
Natali Engstam Phalén blev i no-
vember åter advokat efter fyra år 
som generalsekreterare vid Insti-
tutet Mot Mutor, IMM. Hon är nu 
specialist counsel med ansvar för 
Stockholmskontorets rådgivning 
inom compliance och utredning-
ar, EU- och konkurrensrätt samt 
offentlig upphandling vid Lindahl. 

JAG KOMMER 
TILLBAKA TILL 

ADVOKATROLLEN 
MED ETT BE- 

TYDLIGT BREDARE 
PERSPEKTIV 
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Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Advokat Fredrik Winroth 
tog den 1 november över som 
managing partner hos Fylgia. 
Fredrik Winroth efterträder 
advokat Anders Aspegren.

l Advokat Anne Ramberg har 
utsetts till en av två svenska 
medlare vid Organisationen 
för säkerhet och samarbete i 
Europas (OSSE) förliknings- 
och skiljedomstol. 

l Wibeke Sorling har utsetts 
till ny delägare vid Vinges 
Göteborgskontor, med tillträde 
den 1 januari. 

l Emelie Svensäter Jerntorp 
har utsetts till delägare vid 
Vinges Skånekontor, med till-
träde den 1 januari.

l Advokaterna Andres Ace-
vedo, Pamela Hansson, Trine 
Osen Bergqvist, Elisabeth 
Eklund, Robert Moldén, Sibel 
Yilmaz samt Karin Roberts 
har av Konkurrensverket 
utsetts till externa rådgivare 
för myndighetens deltagande 
i International Competition 
Network (ICN).

l Anders Alenskär tillträd-
de den 1 november som ny 
generaldirektör för Brotts-
offermyndigheten. Alenskär 
kommer närmast från en 
tjänst som lagman vid Lyckse-
le tingsrätt.

l Ina Laurell har tilldelats 
Foyens stipendium inom 
miljörätt för sin uppsats ”Pre-
skription eller ett preskrip-
tionsundantag?

l Anna Singer, professor i ci-
vilrätt vid Juridiska fakulteten 
i Uppsala, har utsetts till sär-
skild utredare för att undersö-
ka eventuella oegentligheter 
vid internationella adoptioner 
till Sverige.

l Jennie Mellbin har utnämnts 
till hovrättslagman i Hovrätten 
för Västra Sverige.

l Helen Svensson har av 
regeringen utnämnts att vara 
hovrättsråd och vice ordföran-
de på avdelning i Göta hovrätt.

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

Europadomstolens ordförande gästade samfundet
Den 29 oktober besökte företrädare för Europadomstolen Sveriges ad-
vokatsamfund. Vid mötet deltog Europadomstolens ordförande Róbert 
Spanó, den svenske domaren Erik Wennerström och Marialena Tsirli, 
domstolens chefsregistrator, liksom representanter för UD och Sveriges 
representation i Strasbourg. Advokatsamfundets styrelseordförande 
Eva-Maj Mühlenbock och generalsekreterare Mia Edwall Insulander 
stod värdar för sammankomsten, där också ytterligare representanter 
för Advokatsamfundet samt företrädare för Stockholms universitet 
deltog. 

Aktuella frågor som diskuterades var bland annat samspelet mellan 
Europadomstolen och de nationella domstolarna i Europarådets 47 
medlemsländer, liksom advokatens roll i processer i Europadomstolen.

Mia Edwall Insulander 
blev Arets jurist
Advokatsamfundets general-
sekreterare Mia Edwall Insu-
lander har av nyhetssajten 
 Dagens Juridik utsetts till 
Årets jurist. I motiveringen 
står bland annat att Mia 
 Edwall Insulander snabbt 
kommit in i rollen som gene-
ralsekreterare i en tid då etik-
frågorna ställts på sin spets, 
och att hon klarat detta tuffa 
jobb alldeles utmärkt. 

Rekordmånga novischer välkomnades i samfundet
För första gången sedan corona-
pandemin slog till kunde Advokat-
samfundets Stockholmsavdelning 
den 23 november välkomna nya 
ledamöter in i samfundet vid en 
novischträff. Över 90 novischer 

välkomnades av generalsekrete-
rare Mia Edwall Insulander, innan 
rundvandring i huset samt mingel 
och umgänge med varandra och 
med representanter för avdel-
ningen vidtog.

Utlandsdagarna 2022 
hålls i Paris
Advokatsamfundets utlandsav-
delning bjuder in till sina årliga 
utbildningsdagar Utlandsdagarna 
i Paris den 18–19 mars 2022.

Ur programmet: Om den på-
gående rättegången om terror-
attacken den 13 november 2015 i 
Paris, Jean Tamalet, avocat. Doing 
business i Frankrike, Anne-Cécile 
Hansson, advokat/avocat. Om ha-
vet, människans framtid, maritim 
ekonomi, miljö och säkerhet, Lars 
Wedin, kommendör. Konsten att 
inte umgås – Verkliga och digitala 
möten. Hur ser framtiden ut? Vad 
händer med det personliga mö-
tet?, Per Naroskin, psykoterapeut, 
stand up-komiker, sommarpra-
tare.

Anmälan senast den 31 de-
cember 2021. Obs! Begränsat 
deltagarantal. Mer information 
och anmälningsblankett se www.
advokatsamfundet.se/utlandsda-
garna2022.
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 BIDRAG TILL STUDIER
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

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

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

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

Till ansökningshandlingarna skall bifogas komplett ekonomisk redogörelse för sökt studieperiod.

Sänd ansökan per e-post till sara.kihlberg@advokatsamfundet.se senast 24 februari 2022.

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

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

EKONOMISKT UNDERSTÖD
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

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

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

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

Till ansökan skall bifogas ekonomisk redogörelse för sökandens ekonomi, inklusive samtliga inkom-
ster, utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan infor-
mation som sökanden bedömer ha betydelse. 

Sänd ansökan per e-post till sara.kihlberg@advokatsamfundet.se senast 24 februari 2022.

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

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

Andersson, Daniel: Beskattning 
av fastigheter och bostads-
rätter : inkomstskatt, mervär-
desskatt, fastighetsskatter och 
punktskatter / Daniel Anders-
son, Hanna Grylin, Eleonor Kri-
stoffersson (Studentlitteratur. 
227 s.)  

Andersson, Fredrik B.: Kriminolo-
gins grunder (Studentlitteratur. 
240 s.)  

Asp, Petter: Straffrätt för eko-
nomer / Petter Asp,  Magnus 
Ulväng (2. uppl. Iustus. 115 s.) 

Baumbach, Trine: Strafferettens 
almindelige del : det strafferet-
lige ansvar / Trine Baumbach, 
Thomas Elholm (København  : 
Djøf Forlag, 2020. 611 s.) 

Borgeke, Martin: Att bestämma 
påföljd för brott / Martin Bor-
geke, Mikael Forsgren (4. uppl. 
Norstedts juridik. 812 s.)

Brottsoffer : rättsliga perspektiv / 
Görel Granström, Ruth Man-

nelqvist, red. (2. uppl. Student-
litteratur.  223 s.)

Evald, Jens: Servitutretten (Kø-
benhavn : Djøf Forlag, 290 s.) 

Höglund, Mats: Dokumentation av 
internprissättning : med inrikt-
ning på land-för-land-rapporte-
ring (Jure. 292 s.)   

Jensen, Ulf: Att skriva juridik : 
regler och råd / Ulf Jensen, 
Staffan Rylander, Per Henrik 
Lindblom (7. uppl. Iustus. 
126 s.)  

Krüger Andersen, Paul: Aktie- og 

anpartsselskabsret : kapitalsel-
skaber / Paul Krüger Andersen 
; under medvirken af Peter 
Krüger Andersen (15. rev. udg. 
København : Djøf Forlag, 745 s.)

Kyrkoordning 2021 : med an-
gränsande lagstiftning för 
Svenska kyrkan (Verbum. 
449 s.)  

Michanek, Gabriel: Den svenska 
miljörätten / Gabriel Michanek, 
Charlotta Zetterberg (5. uppl. 
Iustus. 636 s.)

Mänskliga rättigheter i det lokala 

 LÄSTIPS

LSS : konkreta ärendefrågor : tolkning och 
tillämpning
Författare: Finn 
Kronsporre
Förlag: Norstedts 
juridik
Lagen om stöd och 
service till vissa funk-
tionshindrade, LSS, är 
en rättighetslag som 
ska garantera perso-
ner med funktions-
nedsättningar goda 
levnadsvillkor genom olika typer av stödin-
satser. Lagen är dock otydlig och det kan vara 
svårt att bedöma rätten till och omfattningen 
av en insats. Denna bok, utformad enligt frå-
ga-svar-modellen, ger konkret stöd i arbetet 
för dem som ska fatta beslut med anknytning 
till lagen och riktar in sig på de frågor där det 
saknas tydlig vägledning för tillämpningen av 
lagstiftningen. Tonvikten ligger på regelverket 
kring personlig assistans, då det är dessa 
insatser som är föremål för flest bedömnings-
svårigheter.  

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut : 
rättsprövning, överklagande & prövning i 
allmän domstol
Författare: Wiweka 
Warnling-Nerep
Förlag: Jure
År 2006 tillkom lagen 
om rättsprövning av 
vissa regeringsbeslut 
som reglerar de möj-
ligheter som finns för 
domstolsprövning av 
beslut av regeringen. 

Syftet med lagen är bland annat att Sverige 
ska uppfylla Europakonventionens krav på 
rätt till domstolsprövning. Boken redogör för 
rättsprövningsinstitutet och praxis på områ-
det men ger även en helhetsbild av frågan om 
rätten till domstolsprövning av förvaltnings-
beslut, varvid även överklagande till allmän 
förvaltningsdomstol och allmän domstols 
behörighet att pröva tvister som innefattar 
förvaltningsbeslut behandlas. I ett avslutande 
kapitel reflekterar författaren kring de pro-
blem som omgärdar den delvis motsägelseful-
la och ofullständiga lagstiftningen.  

 BOK
Copyright in the di-
gital single market 
: article-by-article 
commentary to 
the provisions of 
directive 2019/790 
av Eleonora Rosati, 
Oxford University 
Press.
EU:s nya copyright-
direktiv (2019/790) 
som antogs våren 
2019 syftar till att 
harmonisera och modernisera upphovsrät-
ten inom EU och anpassa den till den tekniska 
utvecklingen som skett under de senaste 
åren. Direktivet som framför allt fokuserar på 
upphovsrätt i digitala miljöer vill bland annat 
stärka upphovsrätten och säkerställa att 
rättighetshavare i större utsträckning kan få 
skälig ekonomisk ersättning för publiceringar 
på internet. Boken är den första fullständiga 
kommentaren till direktiv 2019/790 och går 
igenom artikel för artikel. Eleonora Rosati 
är professor i immateralrätt vid Stockholms 
universitet. 

 NORGES GRUNDLAG
Ny omfattande kommentarutgåva till norska 
grundlagen. 
Norska Universitetsforlaget har gett ut en ny 

omfattande kommentar till Norges grundlag 
som finns tillgänglig både som pappersbok 
och gratis via förlagets elektroniska plattform 
idunn.no. Boken behandlar och kommenterar 
hela grundlagen från 1814 till 2020. Alla gäl-
lande och upphävda grundlagsbestämmelser 
blir utförligt kommenterade och satta i sitt 
sammanhang, även politiskt, historiskt och 
idéhistoriskt. Verket belyser den betydelse 
grundlagen haft i Norge men speglar även 
utvecklingen av det norska samhället efter 
1814. Verket är skrivet av 49 författare, under 
redaktion av professorerna Ole Melstad och 
Dag Michaelson.
Grunnloven : historisk kommentarutgave 
1814–2020 / Ole Melstad, Dag Michaelson, red., 
Universitetsforlaget.

  PSYKOLOGISK THRILLER 
I ADVOKATBYRÅMILJÖ

Första delen i ny serie. 
Författaren 
och juristen 
Michaela 
Winglycke är 
aktuell med 
första delen 
i en ny thril-
lerserie som 
utspelar sig 
i Stockholm. 
I fokus för 
handlingen står en liten humanjuridisk byrå på 
Kungsholmen. Serien heter Advokatbyrån Ed-
bladh och första delen Arrangemanget släpp-
tes som ljud- och e-bok (Word Audio) i början 
av december. Huvudpersonen i serien, den 
unga nyutexaminerade juristen Dahlia Wester, 
blir redan första dagen på sitt nya arbete på 
byrån indragen i en kedja av händelser när 
en desperat höggravid kvinna oanmäld dyker 
upp på byrån och påstår att någon är ute efter 
hennes ofödda barn. 

Michaela Winglycke debuterade 2019 med 
en polisserie som utspelar sig i hennes hem-
stad Vimmerby.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

Sverige / Anna-Sara Lind, Olle 
Lundin, red. (Studentlitteratur. 
320 s.)

Rönnberg, Lena: Hälso- och sjuk-
vårdsrätt (5. uppl. Studentlitte-
ratur. 2020. 398 s.)

Tryblom, Carl-Gustaf: LVM : en 
vägledning / Carl-Gustaf Try-
blom, Caroline Hellström (Nor-
stedts juridik. 273 s.)

Ulfbeck, Vibe: Erstatningsretlige 
grænseområder. 1, profes-
sions ansvar, ledelsesansvar og 
produktansvar (3. udg. Køben-
havn : Djøf Forlag, 322 s.)

Wallberg, Knud: Varumærkelo-
ven : med kommentarer / Knud 
Wallberg, Mikael Francke Ravn 
(København : Djøf Forlag, 
626 s.)

Voices on law and activism : 
addressing the work of Adam 
Gearey / ed. Maria Grahn-Far-
ley (Iustus.  277 s.  De lege ; 
2020)  

Votinius, Sacharias: Det sam-
hällsbärande kontraktet : indi-
viduation och likriktning i den 
västerländska civilisationen 
(Makadam. 447 s.)  

Öman, Sören: Dataskyddsför-
ordningen GDPR m.m. : en 
kommentar (2. uppl. Norstedts 
juridik. 929 s.   Norstedts gula 
bibliotek)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Generalsekreteraren 
pratade advokatetik i P1
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander 
medverkade den 8 november i 
P1-programmet Nordegren & 
Epstein, för dagen lett av Daniel 
Alling och Louise Epstein.

Samtalet handlade om god 
advokatsed och mediernas 
rapportering om ”gangsterad-
vokater”. Generalsekreteraren 
fick möjlighet att förklara vad 
god advokatsed innebär, hur den 
skapas och hur Advokatsamfun-
det nu arbetar med en förstärkt 
etiksatsning. 

 PODD

Juridicum poddar om statsrätt
I nya 
Statsrätts-
podden 
diskuteras 
aktuella 
statsrätts-
liga ämnen 
tillsam-
mans med inbjudna gäster, såsom 
domare, rättsexperter och advo-
kater. Bakom podden står Juridis-
ka institutionen vid Stockholms 
universitet. 

Avsnitt två av podden gästas 
av Elisabet Fura – tidigare bland 
annat domare i Europeiska dom-
stolen för de mänskliga rättighe-
terna, chefs-JO och ordförande 
för Advokatsamfundet. 

Samtalet handlar bland annat 
om sannings- och försoningskom-
missioner och om vilket ansvar 
staten har för minoriteter och 
minoritetsskydd.

Advokat Nicklas Rydberg 
debuterar i januari 2022 som 
författare med spänningsro-
manen ”Barkarbymordet”. I 
boken ska militären Agnes 
Brandt tillsammans med sina 
kollegor på Riksmilitärpolisen 
utreda ett mord i ett gammalt 
flygledartorn i Barkarby. 

Hur kommer det sig att du har 
skrivit en spänningsroman?

– Det där som till vardags 
kallas för deckare har fasci-
nerat mig sedan tonåren, både 
böcker, tv och filmer. Så att det 
skulle bli en kriminalroman gav 
sig liksom av sig själv och har 
egentligen inget med advokat-
verksamheten att göra. Att göra 
en berättelse om ett tvistemål 
spännande ter sig kanske dess-
utom som en väl stor utmaning. 
I alla fall för mig.

Vilken nytta har du av din advo-
katerfarenhet i det skönlitterära 
skrivandet?

– Spontant skul-
le jag säga ing-
en alls, men om 
jag tänker efter 
en stund så är det 
nog skrivandet 
som sådant. Det 
finns någon sorts 
likhet i att försö-
ka övertyga dom-
stolen med en in-
laga och att försöka 
övertyga läsaren 
med en berättelse. 
Nyttan har nog visat sig åt an-
dra hållet också. Jag får för mig 
att det där med övertygandet 

fortplantar sig åt båda hållen. 
Jag tror att mina inlagor har 
blivit lite mer läsvärda med 
anledning av mitt författande, 
om man säger så.

Vad har varit ro-
ligast?

– Skrivandet 
som sådant är 
som balsam för 
själen. Det är 
rofyllt och en 
utmärkt ventil 
där jag liksom 
kan tryckutjäm-
na lite. Att hit-
ta på en alldeles 
egen verklig-
het, med in-

slag av den verkliga, så att det 
– förhoppningsvis – blev tro-
ligt trots att det bara är hitte-

på, har också varit roligt. Allra 
roligast har varit att skapa och 
lära känna mina huvudperso-
ner Agnes och Peyman. Ibland 
får jag nästan för mig att de 
finns på riktigt.

Romanen har en kvinnlig över-
stelöjtnant som huvudperson. 
Varför ger du dig in i den militä-
ra världen?

– Jag skulle säga att berät-
telsen har två kvinnliga hu-
vudpersoner. Att min berättel-
se har militärpoliser och inte 
vanliga blå poliser är mitt sätt 
att försöka hitta på något eget. 
Såvitt jag vet är det nämligen 
ganska ovanligt med militär-
poliser som huvudpersoner i 
svenska kriminalromaner. Att 
det är kvinnor som leder be-
rättelsen beror nog på att jag 
tycker att det oftast blir bättre 
när kvinnor gör saker, kanske 
i synnerhet traditionellt man-
liga saker. 

Har du själv en relation till För-
svarsmakten?

– Ingen annan än att jag gjor-
de lumpen för snart 40 år se-
dan. Gissningsvis har det hänt 
ganska mycket i Försvarsmak-
ten sedan dess. En sak som jag 
vet har hänt är att kvinnorna 
har fått en större roll. Hur det 
kunde ta så lång tid för För-
svarsmakten att inse den re-
sursen är svårt att förstå. Men, 
som en av mina karaktärer sä-
ger i boken; saker händer när 
de händer. Och så gjorde jag ju 
faktiskt ett repmöte på Barkar-
by 1986, slår det mig nu …

FEM FRÅGOR TILL … NICKLAS RYDBERG 

Skrivandet är som balsam för själen

Nicklas Rydberg, till vardags 
advokat med inriktning på kom-
mersiella tvister, debuterar som 
författare.

FO
TO

: E
VA

 L
IN

D
B

LA
D



ADVOKATEN NR 9 • 202160

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 04 Sundsvall  
Tfn 060 -16 81 50,  Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

ADVOKATFIRMAN
UPSALA JURIDISKA BYRÅ

Grundad 1853

Vi söker en erfaren 
advokat till vår byrå.

Välkommen att kontakta 
Patrik Solberger på telefon 
070-544 83 15 eller skicka 

en intresseanmälan till 
patrik@aujb.nu senast 
den 31 januari 2022.

www.aujb.nu

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

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

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

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

SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 12 NOVEMBER 2021

Anna Alriksson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Rida Ashir, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Malmö
Axel Berg, Setterwalls Advokatby-
rå AB, Malmö
Maja Bjerkelund, Linklaters Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Emil Blomqvist, Advokatfirman Del-
phi KB, Stockholm
Daniel Carnestedt, Advokatfirman 
Stockholms Asylbyrå AB, Stock-
holm
Alice Castler, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Göteborg
Lisa Danielsson, Amber Advokater 
Karlskrona KB, Karlskrona
Alicia Ehn, Advokatfirma DLA Piper 
Sweden KB, Stockholm
Natali Engstam Phalén, Advokatfir-
man Lindahl KB, Stockholm
Susanne Fagerman, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Malmö
Josefin Gjälby, Advokatbyrån Hall-
gren & Partners KB, Halmstad
Susanna Güven, Arendt & Meder-
nach SA, Luxemburg
Erika Hedlund, Advokatbolaget Fa-
gersand Handelsbolag, Västerås
Amanda Henningsson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Gustav Johansson, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Malmö

Lisa Johansson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Mikaela Leion, Wesslau Söderqvist 
Advokatbyrå i Jönköping HB, Jön-
köping
Madeleine Lennartsson, Advo-
katbyrån Hallgren & Partners KB, 
Halmstad

Amanda Lidberg, Advokatfirman 
Anna Larsson AB, Göteborg
Sofie Liljebäck, Advokatfirman 
Sandberg & Partners KB, Lin- 
köping
Emma Lundberg, Synch Advokat 
AB, Stockholm
Rebecca Andersson Mueller, 

 Advokatbyrån Thomas Bodström 
AB, Uppsala
Marcus Palmqvist, 7wise Advokat-
byrå KB, Stockholm
Rasmus Ringström, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Sofia Sellberg, Advokaterna Hurtig 

33 nya advokater
NY ADVOKAT: SOFIE LILJEBÄCK

Det roligaste med advokatyrket 
är dess varierande karaktär
Sofie Liljebäck, Advokatfirman 
Sandberg & Partner i Linköping, 
blev advokat den 12 november.

Vad är det roligaste med advo-
katyrket?

– Det roligaste med advoka-
tyrket är dess varierande ka-
raktär. Inget ärende är det an-
dra helt likt, och de utmaningar 
arbetet medför är stimuleran-
de och utvecklande. 

Vilket juridiskt område är mest 
givande att arbeta med?

– Jag måste säga att jag är 
allmänt intresserad av juridik, 
men de senaste åren har jag in-
tresserat mig alltmer för tvist- 
och obeståndsfrågor eftersom 

jag upplever de områdena 
som intellektuellt utmanande 
och intressanta. Jag företräder 
även enskilda i brottmålspro-
cesser, vilket engagerar mig. 
Dessa verksamhetsinriktning-
ar skapar en bra balans mellan 
knäckande av svåra affärsjuri-
diska frågor och brottmålens 
ofta skyndsamma karaktär.

År 2017 fick du stipendium för 
din uppsats om yttrandefrihets-
skyddet. Har du haft tillfälle att 
fortsätta intressera dig för ytt-
randefrihetsfrågor?

– Min uppsats utmynnade, 
utöver ett lunchföredrag på 
Advokatsamfundet, även i en 
artikel som finns publicerad i 

Juridisk Tidskrift. I övrigt är 
jag fortsatt intresserad av fri- 
och rättighetsfrågor och följer 
utvecklingen kring lagförslaget 
om grundlagsskadestånd. Inte 
minst då det kan bidra till att 
advokater ges ytterligare verk-
tyg att bevaka klienternas in-
tressen.
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Söker din byrå en machete i informations
djungeln? Byt till den nya tidens advokat
system – och koppla på Power BI. 
Digitalt beslutsstöd är glödhett bland advokatbyråer. Och det är enkelt att förstå varför. 
Saturnus och Power BI analyserar, presenterar och levererar relevant information, i rätt 
 format och till rätt medarbetare. På så sätt kopplar din byrå ett brottargrepp på allt från 
timpriser till faktureringsgrad. Vill du veta mer om den nya tidens molnlösning för jurister? 
Besök saturnusadvokatsystem.se.

SAMFUNDET

& Partners Stockholm AB, Stock-
holm
Robin Skoglund, Real Advokatbyrå 
Aktiebolag, Stockholm
Hanna Stadig, Advokatfirman ACTA 
i Skåne KB, Malmö
Belinda Tan, Mirlex Advokatbyrå 
AB, Nyköping
Linnea Torbjörnsson, Advokat-
firman Glimstedt Stockholm KB, 
Stockholm
Julia Tornberg, Advokatbyrån 
Nichols & Co AB, Stockholm
Simon Wetterholm, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, Stock-
holm
Jing Xu, Advokatfirman Cederquist 
KB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Torgny Anderson, Ytterby, 
1 november 2021
Lina Andreasson, Malmö, 9 oktober 
2021
Alexander Björkenstam, Borås, 
20 oktober 2021
Per Björkman, Stockholm, 31 okto-
ber 2021
Ellen Edgren, Göteborg, 1 novem-
ber 2021
Niklas Eriksson, Stockholm, 
23 september 2021
Anders Forssberg, Täby, 1 novem-
ber 2021
Karolina Granath-Mészáros, Stock-
holm, 25 oktober 2021
Vanessa Grapenstedt, Stockholm, 
29 oktober 2021

Naa Lamiley Gångare Grede, Stock-
holm, 1 november 2021
Linnéa Gävbo, Stockholm, 4 okto-
ber 2021
Andreas Hallbeck, Stockholm, 
11 oktober 2021
Nils-Olof Hallbäck, Bjärred, 
12 november 2021
Nadja Hatem, Stockholm, 
12 november 2021
Anna Hellborg Waterlow, Stock-
holm, 22 oktober 2021
Axel Helle, Stockholm, 18 oktober 
2021
Petter Holm, Göteborg, 30 septem-
ber 2021
Britta Engström Jakobsson, 
 Lidingö, 1 oktober 2021
Isabelle Klingmyr, Göteborg, 
7 november 2021
Sofi Linderot, Lund, 31 oktober 
2021
Wenzel Nisshagen, Malmö, 
12 november 2021
Nejra Poljo Ćerimagić, Stockholm, 
31 oktober 2021
Anuta Sjunghamn, Stockholm, 
12 november 2021
Maria Strömhage, Malmö, 
10 november 2021
Malin Tjernell, Stockholm, 1 sep-
tember 2021
Niklas Törnell, Malmö, 10 oktober 
2021
Per Ågren Gerdes, Stockholm, 
11 november 2021
Anton Övling, Stockholm, 
11 november 2021

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/1261 Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47)
R-2021/1267 Betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 
framtiden (SOU 2021:21)
R-2021/1277 Promemorian Ökad kvalitet i rättsintyg
R-2021/1286 Betänkandet En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning 
(SOU 2021:45)
R-2021/1295 Betänkandet Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar 
(SOU 2021:51)
R-2021/1347 Betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
R-2021/1348 Betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och 
adoption i vissa fall (SOU 2021:56)
R-2021/1349 Betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen 
(SOU 2021:54)
R-2021/1401 Betänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad in-
komstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55)
R-2021/1403 Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning  
(SOU 2021:53)
R-2021/1450 Promemorian Genomförandet av mobilitetspaketet
R-2021/1477 Betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)
R-2021/1762 Departementspromemorian Hittegods i kollektivtrafiken 
(Ds 2021:26)
R-2021/1763 Departementspromemorian Vissa lagförslag med anled-
ning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)
R-2021/2088 Promemorian Förslag till ändringar i Finansinspektionens 
föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel 
med vissa finansiella instrument
R-2021/2169 Promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet 
av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve-
ringsställen
R-2021/2286 Rättsmedicinalverkets förslag till nya föreskrifter om prov-
tagning vid utredning av faderskap
R-2021/2369 Nytt, omarbetat avsnitt i utkast till lagrådsremiss Nya kapi-
taltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Tage ben Salem, Stockholm, 
20 augusti 2021
Joakim Bernling, Vänersborg, 
23 juni 2021
Mats Domeij, Själevad, 18 septem-
ber 2021

Lars Marcusson, Rosvik, 5 juli 
2021
Birgitta Näslund-Carlsson, 
 Upp sala, 3 augusti 2021
Fredrik Smedberg, Södertälje, 
24 maj 2021FO
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TILL SIST

Advokatdagarna
– en institution för

landets advokater
vi har nyligen genomfört 2021 års Advokatdagar. Som van-
ligt var det ett späckat program med många intressanta 
föredrag att välja mellan.

Advokatdagarna genomfördes digitalt men samtliga 
föredragshållare var fysiskt på plats.

Vi har fått beröm för att allt fungerade mycket bra 
men vi saknade förstås det fysiska mötet och inte minst 
den trevliga middag vi brukar ha.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla föredragshålla-
re som tog sig tid att planera och genomföra 
dessa mycket intressanta föreläsningar. Det 
är en speciell utmaning att föreläsa digitalt, 

inte minst saknas den positiva ener-
gin du får av ett rum fullt med 

åhörare.

extra spännande i år var de-
batten rörande våra riks-
dagspartiers kriminalpo-

litiska program. Samtliga 
partier ställde upp med sina 

talespersoner vilket inkludera-
de justitieminister Morgan Jo-

hansson.
Debatten led-

des av journalis-
ten Inger Arenan-
der på ett mycket 
skickligt sätt. Hon var lugn och 
saklig och framför allt myck-
et påläst. Vi som tittade fick 
konkreta svar och kunde kon-
statera att de stora skiljelin-
jerna mellan de olika parti-
erna är få.

en annan intressant debatt 
var den som rörde frågan 
om vilket bevisvärde våra 
domstolar bör tillerkänna 
utskrifter från ”Encrochat”.

Här deltog advokat Tho-
mas Olsson, kammaråkla-

gare Sara Nilsson och f.d. lag-

mannen vid Norrtälje tingsrätt, som numer tjänstgör vid 
Södertörns tingsrätt, Göran Nilsson. Även här blev skil-
jelinjerna tydliga, och debatten leddes skickligt av jour-
nalisten Willy Silberstein.

startskottet för advokatdagarna ägde rum för elva år sedan. 
Jag vågar påstå att de har blivit en institution för landets 
advokater.

Vi ställer höga krav på innehållet och så även i år. Ut-
över justitieministern så fanns HD:s ordfö-
rande, riksåklagaren och den nya säkerhets-
polischefen på plats.

Justitiekanslern höll en föreläsning om 
tillsynen över advokater.

Minst lika viktigt, förstås , var att några av 
landets mest framstående advokater var på 
plats och föreläste om sina expertområden.

som kronan på verket delade vi också ut Advo-
katsamfundets pris för framstående insatser 
inom advokatyrket 2021 vilket i år gick till 
advokaten Charlotta Falkman. Ur motive-
ringen kan läsas följande: ”Genom sitt mång-
åriga engagemang i disciplinnämnden och 
genom sitt arbete som skiljedomare och som 
ordförande i Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut har årets advokat bidragit 
till att förbättra jämställdheten i skiljeförfa-

randen.”
Charlotta Falkman som varit ledamot av disciplin-

nämnden 2010–2020 berättade att hon i tid ägnat ungefär 
ett arbetsår för detta engagemang. Det har vi anledning 
att vara tacksamma för.

Stort grattis Charlotta!

MINST LIKA 
VIKTIGT, 

FÖRSTÅS, VAR 
ATT NÅGRA AV 
LANDETS MEST 
FRAMSTÅENDE 

ADVOKATER VAR 
PÅ PLATS OCH 
FÖRELÄSTE OM 
SINA EXPERT-

OMRÅDEN.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund



Festskrift till Rolf Skog
ISBN: 978-913902524-5

Rolfs bidrag till rättsvetenskapen, såväl som till  
utvecklingen av svensk bolags- och aktiemarknads- 
rätt, kan inte överdrivas, och i denna festskrift hyllas 
han av vänner och kollegor. Boken innehåller ett  
åttiotal bidrag skrivna av närmare 100 författare  
från 15 länder, och behandlar ett brett spektrum  
av aktie- och aktiemarknadsrelaterade frågor.

Rättighetsansvar, 1u
- en översikt

Bertil Bengtsson
ISBN: 978-913902513-9

Marknadsinformation och 
marknadsmissbruk, 1u

Daniel Stattin,  
Sandra Broneus
ISBN: 978-913902296-1

Dataskyddsförordningen 
(GDPR) m.m. 2u
En kommentar

Sören Öman
ISBN: 978-913902381-4

Uppdatera bokhyllan



Lagboken har gjort skillnad i 160 år. Förbeställ 
2022 år upplaga redan nu. Lagboksappen ingår.

En bok av stor 
vikt för Sverige. 
Nu som då.
nj.se/sveriges-rikes-lag


