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”Lagstiftaren inser inte värdet av att en misstänkt person tillåts försvara sig 
fullt ut mot de anklagelser som riktas mot honom”  thomas olsson, advokat
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Välj bland hundratals  
juridiska kurser
Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade  
juridiska experter erbjuder vi kvalificerad utbildning  
för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. 

        Se kursutbud på nj.se/utbildning

Obs. Samtliga kurser följer Advokatsamfundets riktlinjer  
avseende professionell fortbildning av advokater.

Aktuella nyhetsdagar i vår

31 mars Aktuell bolags- och börsrätt 2022
28 april Immaterialrättsdagen 2022
31 maj Arbetsrätt 2022
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REDAKTIONEN

en grönvinter med lite snö och bra med kyla är en underbar vinter 
för långfärdsskridskoåkare. Den här säsongen har det varit en 
sådan i Mälardalen och andra delar av Sverige. Tusentals skrid-
skoåkare ger sig ut på turer i små sällskap eller i olika förening-
ars regi. Men aldrig ensamma. Alltid minst två åkare, ispikar, 
isdubbar, kastlina, en ryggsäck med grenrem samt ombyte är 
några ovillkorliga säkerhetskrav.

För att bli en skicklig långfärdskridskoåkare tar det år av 
åkning. Det handlar inte bara om teknik, utan även om att 
lära sig läsa isar, få fördjupad iskunskap och lära sig tyda vä-
der. Var och när kan isbrunnar bildas? Hur bildas och upp-
står kärnis, snöis, stöpis, våris, överis eller rutten is? Till 
det kommer ett gott omdöme. För som det sägs inom flyget: 
”There are no old, bold pilots.” 

Saknar man omdöme, förmåga till riskbedömning och erfa-
renhet kan man lätt plurra. Det är något som många, även er-
farna åkare, trots allt råkar ut för förr eller senare. Då vill det 
till att ha ytterligare kunskaper för att allt ska sluta väl.

På samma sätt är det med advokatprofessionen, som är ett 
utpräglat erfarenhetsyrke. Ett yrke som även kräver ”tekniskt 
kunnande”, gott omdöme och kloka kollegor att kunna råd-
göra med i svåra etiska situationer.

På senare tid har det knappast undgått någon att i medie-
rapporteringen läsa om hur olika advokater hamnat i bekym-
mersamma situationer.

I denna utgåva av Advokaten skriver både samfundets ge-
neralsekreterare och ordförande, läs mer på s. 6 och s. 64, 
om betydelsen av erfarenhet i advokatyrket. Det kan finnas 
anledning att diskutera om ett krav på ett visst antal år som 
advokat ska krävas för att åta sig vissa uppdrag, anser de två.

Sett till långfärdsskridskoåkarens värld låter det som en 
intressant tanke. 

Tom Knutson
Chefredaktör 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

oisín cantwell skrev en krönika i Aftonbladet nyligen, den  
14 februari, som ställer relevanta frågor. Låt oss börja 
där han slutar. Nej, det är inte många advokater som 
missköter sig. Tvärtom är det ett väldigt litet antal, även 
om varje advokat som agerar oetiskt är en för mycket. 

Advokatkåren är inte vaccinerad mot ledamöter som 
missköter sig. Detsamma gäller sannolikt för 
de flesta yrkeskårer. Men samtidigt både kan 
och bör man ställa högre krav på advokater 
än på verksamma inom andra yrken. Och det 

gör vi. Dels genom höga krav vid inträde. 
Dels genom en såväl proaktiv som 

reaktiv kontinuerlig tillsyn. 
Utifrån vad media har rap-
porterat om kan man förstås 

bli arg och besviken. Men 
man kan inte dra slut-
satsen att det inte sker 
ett omfattande arbete i 
dessa frågor. Ett arbete 
som också ger resultat. 
De advokater som all-

varligt bryter mot det advokatetiska 
regelverket riskerar uteslutning, det 
har den senaste tidens praxis från 

disciplinnämnden visat. Pröv-
ningen måste dock ske på ett 

rättssäkert sätt där den utpe-
kade advokaten får möjlig-
het att försvara sig. Det är 
bra att advokatkåren gran-
skas – advokater ska tåla 
kritiskt undersökande 
journalistik – men det är 
angeläget att påminna 
om att skuldfrågan inte 
prövas där. 

Disciplinnämnden 
prövar inte bara an-
mälningar utan också 
ärenden som styrel-
sen skickar till nämn-

den. Dessa kan grunda 
sig till exempel i infor-

mation som vi har fått genom domar, via media eller på 
andra sätt. Om det finns relevans och substans i infor-
mation som kommer till vår kännedom, tillskriver vi ad-
vokaten ifråga. Det kan sedan leda till att styrelsen tar 
upp ett disciplinärende. Förra året initierade styrelsen 
59 ärenden på det sättet. Det pågår således ett omfattan-

de arbete vilket är en förutsättning för att 
advokatkåren ska ha fortsatt förtroende. 

oisín cantwell påpekar i sin krönika att det är för 
lätt att bli advokat. Jag håller inte med. Även 
om tidskravet sänktes för några år sedan 
(på grund av ett EU-direktiv som syftade 
till att öka konkurrensen) är det fortfarande 
en noggrann och omfattande prövning, in-
kluderande krav på godkända examina, som 
sker i varje individuellt fall. Jag är inte över-
tygad om att ett återinfört femårskrav skulle 
få effekt i fråga om advokatetiska över-
tramp. Däremot skulle en återgång försämra 
konkurrensmöjligheterna och därmed på-
verka alla advokater negativt.

Jag delar dock Cantwells uppfattning att omdöme 
kommer med erfarenhet och att det i vissa brottmål, för 
klientens skull, kunde vara bra att kräva att den offent-
liga försvararen har särskild erfarenhet. Det kan därför 
finnas anledning att utreda om man bör införa krav på 
särskilda meriter vid vissa offentliga förordnanden. Det-
ta skulle i så fall behöva utredas närmare i relation till 
klientens rätt att själv välja advokat. 

det är lätt att tycka att advokatkåren måste saneras när 
man läser om offentliga försvarare som bryter mot advo-
katetiken. Men det pågår ett aktivt arbete. Alla hederli-
ga advokater förtjänar bättre än att vi drar långtgående 
slutsatser utifrån det fåtal som agerar fel.

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

      Hur står det till i
advokatkåren egentligen?

ALLA HEDERLIGA 
ADVOKATER 
FÖRTJÄNAR 

BÄTTRE ÄN ATT 
VI DRAR LÅNGT
GÅENDE SLUT

SATSER UTIFRÅN 
DET FÅTAL SOM 

AGERAR FEL.



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

Kontakt: 08 41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se

TVISTEMÅLSPROCESSEN III 
10/5 2019 OCH 6/12 2019
Bevisning
Kursen ger praktiska exempel på vad 
parter bör tänka på gällande bevisning. 
Bevisbörda och beviskrav uppmärk-
sammas, liksom regler och praxis som 
styr frågor om vittnen, parter, syn och 
sakkunniga. Ger djup kunskap om olika 
typer av bevismedel och användningen 
av dem.

VÅRT KURSUTBUD HITTAR DU PÅ 
WWW.FAKULTETSKURSER.SE

Genom att gå kurser hos oss stödjer du den forskning som bedrivs vid Juridicum Stockholms universitet. 
Det överskott som våra kurser genererar går bland annat till att årligen finansiera en forskartjänst vid 

Oxforduniversitetet i England.

Vi värnar om våra anställda och deras anställningsvillkor  
och är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv. 

Kompetenslyft med rätt kurs
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Valberedningen föreslår fyra 
nya ledamöter i styrelsen och 
två nya i disciplinnämnden. En 
ny vice ordförande i disciplin-
nämnden är också på förslag. 

Advokatsamfundets valbered-
ning har nu presenterat sitt för-
slag inför fullmäktigemötet den 
2 juni. Förslaget innebär fyra nya 
ledamöter i styrelsen och två 
nya i disciplinnämnden. 

Som nya styrelseledamöter 
för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2024 
föreslås Erica Wiking Häger, 
Stockholmsavdelningen, Mag-
nus Bernro, Södra avdelningen, 
samt Marcus Larsson, Södra av-
delningen. Dessutom föreslås 
nyval av Jerker Kjellander, Södra 
avdelningen, för tiden 1 juli 2022 
– 30 juni 2023. 

Valberedningen föreslår om-
val av Fredrik Ungerfält, Västra 
avdelningen, Anna Ulfsdotter 
Forssell, Stockholmsavdelning-
en, Christina Malm, Stockholms-
avdelningen, Christina Griebe-

ler, Utlandsavdelningen, Johan 
Eriksson, Stockholmsavdelning-
en, samt Lisa Länta, Norra av-
delningen, för tiden 1 juli 2022 –  
30 juni 2024. 

I disciplinnämnden avgår vice 
ordförande Leif Ljungholm. Han 
ersätts enligt förslaget av Mag-
nus Wallander som vice ordfö-

rande för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 
2026. Till nya ledamöter av disci-
plinnämnden föreslås två rutine-
rade advokater, affärsadvokaten 
Sten Bauer och brottmålsad-
vokaten Lars Kruse för tiden 
1 juli 2022 – 30 juni 2026. Omval 
av Polyana Jensell föreslås för 
samma tid.

NYHETER

Förslag inför fullmäktige klart

Juristavtal i hamn efter tre år
Tre år efter att förhandling-
arna startades kunde fack och 
arbetsgivare presentera ett 
kollektivavtal speciellt an-
passat för advokat- och jurist-
byråer. 

I december presenterade fack-
förbundet Akavia och arbets-

givarorganisationen Almega 
Tjänsteföretagen ett helt nytt 
kollektivavtal, Juristavtalet. Av-
talet ska enligt parterna vara sär-
skilt anpassat för den verklighet 
som bland andra advokatbyråer 
lever under. 

En sådan anpassning är att be-
stämmelserna om övertidskom-

pensation som huvudregel inte 
ska gälla. Som kompensation får 
juristerna enligt avtalet fem ex-
tra semesterdagar. Huvudprinci-
pen är att juristerna själva ska ha 
friheten och ansvaret att dispo-
nera sin arbetstid.

Avtalet började gälla den 1 ja-
nuari 2022.

Stort intresse för 
mentorsprojekt

Intresset bland nyblivna 
advokater för det nya 
mentorsprojektet MOA 

har varit stort. Ansökningstiden 
har nu gått ut, och arbetet pågår 
med att utse deltagarna i projek
tet. Besked om vilka som fått plat
ser kommer under mars månad.

Deltagarna i Moa, som är advo
kater som antagits till samfundets 
under de senaste åren, kommer 
att få delta både vid utbildnings
tillfällen på temat ledarskap och 
vid gruppträffar tillsammans med 
andra adepter och mentorer. Det 
första mötet planeras till maj.

Advokatsamfundets fullmäktigemöte hölls digitalt den 10 juni 2021 och 
sändes från samfundets kansli.
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Ny lag på gång för 
rekonstruktioner 

Regeringen föreslår i en 
lagrådsremiss en ny lag 
om företagsrekonstruk

tion, som ersätter 1996 års före
tagsrekonstruktionslag. Bland för
slagen till nya regler finns att den 
rekonstruktionsplan som tas fram 
ska kunna fastställas med bind
ande verkan, samt en skärpning 
av det så kallade livskraftstestet 
som används för att bedöma 
chanserna till fortsatt verksam
het. Regeringen vill dessutom att 
kraven på rekonstruktörer skärps 
och att rekonstruktörer ska stäl
las under tillsyn. Advokatsam
fundet var i sitt remissvar till den 
utredning som ligger till grund för 
lagförslaget, i huvudsak positivt 
till den nya lagen. 

Omskriven advokat 
blev utesluten

Advokatsamfundets 
disciplinnämnd beslöt 
den 26 februari 2022 att 

utesluta en mycket omskriven 
advokat ur samfundet och förord
nade att beslutet genast skulle 
verkställas. Nämndens prövning 
omfattade flera disciplinärenden, 
varav några har kommit in som 
anmälningar och några är ären
den som Advokatsamfundets 
styrelse har tagit upp på eget 
initiativ.

Från den 11 mars kl. 11.00 
kan den som önskar ta del av 
beslutet i dess helhet beställa 
det via receptionen@advokat
samfundet.se.

VALBEREDNINGEN

Om styrelsekandidaterna:
l Erica Wiking Häger är född 1970 
och blev advokat 2003. Hon arbetar 
med affärsjuridik vid Mannheimer 
Swartling i Stockholm.
l Magnus Bernro är född 1966 och 
antogs som ledamot i samfundet 
2001. Han arbetar med affärsjuridik 
vid Advokatfirman LA PARTNERS 
AB i Malmö.
l Marcus Larsson är född 1981 och 
blev advokat 2011. Han är verksam 
vid Luterkort Advokatbyrå och 
 arbetar med brottmål och familje
rätt. 

l Jerker Kjellander är född 1978 
och blev advokat 2011. Han arbe
tar med affärsjuridik vid Vinge i 
Malmö.

Om kandidaterna till 
disciplinnämnden
l Magnus Wallander är född 1952 
och antogs som ledamot 1982. Han 
är verksam som affärsadvokat vid 
egen byrå i Stockholm, men har 
tidigare arbetat på Mannheimer 
Swartling och Roschier. Magnus 
Wallander är ledamot av disciplin
nämnden sedan 2014.

l Sten Bauer är född 1959 och blev 
advokat 1991. Han arbetar med af
färsjuridik vid Baker & McKenzie 
Advokatbyrå i Stockholm. 
l Lars Kruse är född 1957 och blev 
advokat 1989. Han arbetar med 
brottmål vid Advokatbyrån Kruse & 
Co Försvarsadvokater i Helsingborg. 

Om valberedningen
Valberedningen förbereder val av 
ledamöter till Advokatsamfundets 
styrelse och disciplinnämnd. Den 
är sammansatt av ledamöter valda 
av de sju avdelningarna.

OM KANDIDATERNA 
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NYHETER

Våld anges vara vanligt i vårdnadstvister
Påståenden om våld förekom-
mer i mer än hälften av alla 
tvister om vårdnad, boende 
och umgänge. Trots det missar 
domstolarna ofta att väga in 
risken för våld i sina domar.

Det visar en studie genomförd 
av Jämställdhetsmyndigheten. 

Myndigheten har på regering-

ens uppdrag granskat 814 domar 
i mål om vårdnad, boende och 
umgänge. Studien visar att upp-
gifter om våld mellan föräldrar-
na eller mot barnen förekom i 
hela 64 procent av målen. Trots 
detta missar domstolarna ofta 
att väga in våldspåståendena i 
sina bedömningar, enligt rap-
porten.

SVT:s Rapport rapporterade 
den 21 januari om studien, och 
intervjuade då Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Mia Ed-
wall Insulander. ”Det är väldigt 
olyckligt ur ett barnperspektiv, 
för alltid när det påstås våld, så 
är det barn som far illa på något 
sätt”, säger Mia Edwall Insulan-
der i inslaget.FO
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Justitiedepartementet 
spurtar inför valet

Inför höstens riks
dagsval levererar 
Justitiedepartementet 

en mängd lagförslag på temat 
brottsbekämpning. Under januari 
och februari har regeringen bland 
annat lämnat förslag om nya reg
ler för användningen av tvångs
medel (prop. 2021/22:119) med 
förslag om bland annat ett nytt 
tvångsmedel, genomsökning på 
distans, samt ett avskaffat förbud 
mot att beslagta meddelanden 
mellan den misstänkte och en 
närstående.

I en annan proposition föreslås 
möjligheten att meddela tillträdes
förbud till badanläggningar och 
bibliotek. Andra förslag, i form 
av lagrådsremisser, är skärpta 
regler för utvisning på grund av 
brott, utökade befogenheter för 
Kriminalvården, ökad kontroll vid 
verkställighet av fängelse med 
fotboja, hårdare straffrättsligt 
skydd mot hemfridsbrott och 
olaga intrång samt en ny lag om 
utbyte av finansiell information i 
brottsbekämpningen.

Lagrådet avråder 
från kronvittnen
Det är ytterst tveksamt om 
nyttan med att införa ett 
kronvittnessystem överväger 
problemen, anser Lagrådet, 
som ser betydande rättssäker-
hetsproblem med förslagen. 
Samtidigt konstaterar man att 
frågan i slutänden får avgöras 
politiskt.

Trots kritik från bland andra 
Advokatsamfundet valde reger-
ingen att gå vidare med försla-
get om att den som medverkar 
i utredningen av någon annans 
brott ska kunna få ett lindriga-
re straff, alltså en form av kron-
vittnessystem. Lagrådsremis-
sen innehöll dessutom förslag 
på skärpta straff för övergrepp i 
rättssak och grova fall av mened 
och skyddande av brottsling.

Lagrådet, som nu yttrat sig 
över förslagen, avråder från in-
förandet av ett system med kron-
vittnen, och konstaterar att för-
slaget ”väcker flera frågor från 
såväl rättssäkerhets- som rätts-
tillämpningssynpunkt”. 

bland de problem som pekas ut 
finns frågan om hur bunden 
domstolen ska vara av åklaga-
rens påföljdsförslag samt hur 
domstolen ska få ett tillräckligt 
underlag för att fastställa påfölj-
den. Även risken för att en för-
svarare inte får tillräckligt un-

derlag för att kunna bistå sin 
klient om kronvittnesförslaget 
genomförs diskuteras. Lagrådet 
anser också att brottsofferper-
spektivet förtjänat en mer ut-
förlig diskussion, och hänvisar 
där till Advokatsamfundets re-
missvar. 

”Sammantaget framstår det 
för Lagrådet som ytterst tvek-
samt om fördelarna med att in-
föra ett kronvittnessystem över-
väger nackdelarna. Lagrådet vill 
därför avråda från ett genomför-
ande av förslaget”, skriver Lag-
rådet sammanfattningsvis. Sam-
tidigt konstaterar man att frågan 
om ett kronvittnessystem ska in-

föras ”til syvende og sidst” får 
avgöras politiskt.

Lagrådet ifrågasätter också att 
regeringen motiverar de före-
slagna straffskärpningarna med 
effektivitet, snarare än propor-
tionalitet och ekvivalens. 

Förslagen i lagrådsremissen 
presenterades ursprungligen i 
en utredning i maj 2021, och fick 
hård kritik från bland andra Ad-
vokatsamfundet. Advokatsam-
fundet avstyrkte i sitt remiss-
svar såväl kronvittnesförslaget 
som den föreslagna höjningen 
av minimistraffet för mened och 
övergrepp i rättssak av normal-
graden.

samfundet pekade bland annat 
på riskerna för falska angivel-
ser och att starkare individer i 
ett nätverk försöker uppnå för-
delar på bekostnad av svagare 
individer. Advokatsamfundet 
ansåg också att uppgifter som 
lämnats av misstänkta under en 
förundersökning måste tillmä-
tas ett lågt bevisvärde. Ett an-
nat problem, enligt samfundet, 
är att de föreslagna reglerna kan 
innebära att lika fall behandlas 
olika i rätten, och att de minskar 
förutsebarheten. För brottsoffer 
skulle ett system med kronvitt-
nen dessutom ”riskera att upple-
vas som direkt stötande”, skrev 
Advokatsamfundet.

Justitie- och inrikesminister Morgan 
Johansson.

Föreskrifter ska ge 
bättre rättsintyg

Rättsmedicinalverket, 
RMV, får efter ett re
geringsbeslut, meddela 

föreskrifter om ett rättsintygs 
utformning och innehåll. Syftet 
är att öka kvaliteten i intygen. 
Intyget utfärdas vanligtvis av lä
kare med specialistkompetens vid 
RMV, men även andra läkare får i 
vissa fall utfärda ett sådant intyg. 
Idag är rättsintygens utformning 
och innehåll inte reglerade.

EU: Skärp straffen 
för miljöbrott

EUkommissionen antog 
strax före årsskiftet ett 
förslag på nytt direktiv 

som ska ersätta det nuvarande 
miljöbrottsdirektivet (2008/99). 
I direktivet föreslås bland annat 
nya kategorier av miljöbrott, en 
miniminivå för straffrättsliga 
sanktioner, en mer effektiv tillsyn 
och ett stärkt gränsöverskri
dande samarbete. Kommissionen 
föreslår också skärpta påföljder 
för miljöbrott.
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Efter elva år är AIJA tillbaka 
i Sverige med ett större 
evenemang. Halvårskonferen-
sen i maj blir dessutom den 
första konferensen i Göteborg 
någonsin.

International Association of 
Young Lawyers, AIJA, inbju-
der nu till sin halvårskonferens 
i Göteborg den 18–21 maj på te-
mat ”The Future of Mobility – 
Navigating a revolution”. 

Initiativtagarna till halvårs-
konferensen i maj är fyra svens-
ka advokater och medlemmar i 
AIJA: Jakob Nortoft från Norma, 
Maria Jennerholm från MAQS, 
Christoffer Mangelus från Del-
phi och Johannes Wårdman från 
Wistrand. Tillsammans med sju 
internationella kollegor utgör de 
konferensens organisationskom-
mitté. 

– Vi hoppas att eventet i Gö-
teborg ska få en ny generation 
nordiska advokater att upptäcka 
organisationen och allt den har 
att erbjuda, säger Maria Jenner-
holm.

Konferensens tema, ”The Fu-
ture of Mobility – Navigating 

a revolution”, valdes mot bak-
grund av evenemangets place-
ring – Göteborg, med stadens 
mångfald av fordons- och tek-
nikrelaterade bolag, berättar 
Maria Jennerholm.

Under coronapandemin har 
AIJA satsat på att bygga upp en 
digital eventplattform. Göte-
borgskonferensen kan därmed 

hållas som ett så kallat hybrid-
evenemang.

AIJA och organisationskom-
mittén hoppas kunna välkomna 
omkring 250 advokater från hela 
världen för att ta del av den fyra 
dagar långa konferensen. Advo-
katsamfundet är med och finan-
sierar konferensen, som så kall- 
ad guldsponsor.

Göteborg värdstad för AIJAkonferens

Många granskningar 
för IMY under 2021

Integritetsskyddsmyn
digheten, IMY, fick under 
2021 ta emot över 2 300 

klagomål från enskilda rörande 
dataskydd. Det framgår av myn
dighetens årsredovisning. IMY 
inledde också 104 granskningar 
i form av tillsyn, vilket är dub
belt så många som året innan, 
och beslutade om administrativa 
sanktionsavgifter i totalt åtta 
tillsynsärenden om sammanlagt 
32,5 miljoner kronor.

Konferensen ”The Future of Mobi
lity – Navigating a revolution” kom
mer att bestå av tre akademiska 
spår som belyser det breda spek
trumet av juridiska utmaningar 
kopplade till mobilitet.
l IP/TMT-spåret kommer att 
fokusera på både fordons och 
drönarbranschen, vilka erbjuder 
innovativa produkter och tjänster 
förknippade med en rad juridiska 
utmaningar som till exempel data
skydd, marknadsföringsfrågor, co
branding, licensiering, mjukvaru 
användning, hantering av företags
hemligheter och ansvarsfrågor. 
l Corporate- och M&A-spåret 
kommer att behandla frågor re
laterade till M&A och mobilitet, 
bland annat riskkapital i mobility 
startups, bank och finanssektorns 
övergång till mobila betalningar 
och dess relevans vid M&Atrans
aktioner, det gamla och nya bräns
let för mobilitet – energi och data – 
samt frågor kopplade till risker vid 
gränsöverskridande transaktioner. 
l Transportspåret kommer bland 
annat att titta närmare på hur 
transportbranschen påverkas av 

pandemier, till exempel påverkan 
på utvecklingen av projekt samt 
åtgärder och regleringar kopplade 
till miljöfrågor och digitalisering.

Utöver de tre spåren kommer 
AIJA:s Human Rights Committee 
att ha ett pass på temat ”Migration 
– Moral Obligation of Society” och 
AIJA Women Network en föreläs
ning om fördomar kopplade till 
föräldraskap.

Vid sidan av det akademiska pro
grammet planerar AIJA också för 
ett socialt program med välkomst
mottagning av Göteborgs stad, 
 konferensmiddag på ett ombyggt 
varv, det uppskattade middagskon
ceptet ”home hospitality”, en båttur 
i skärgården och slutligen lörda
gens galamiddag. 

Läs mer och anmäl dig på www.
aija.org.

Om AIJA
International Association of Young 
Lawyers, AIJA, grundades 1962, 
med syftet att hjälpa unga jurister 
att bygga nätverk, utbildas och ut
vecklas i sin yrkesroll.

AIJA är en global organisation 

som riktar sig till advokater och 
bolagsjurister i åldern 45 år och 
yngre. Organisationen har i dag 
cirka 4 000 medlemmar från 90 
olika länder, inklusive 60 kollektiva 
medlemmar och advokatsamfund. 

AIJA:s aktiviteter samordnas av 
21 ämnesspecifika kommissioner 
som ansvarar för att organisera se
minarier och konferenser över hela 
världen och hålla medlemmarna 
uppdaterade inom sina respektive 
verksamhetsområden. Förutom 
kommissionerna har AIJA en kom
mitté för mänskliga rättigheter som 
arbetar för att öka medvetenheten 
hos advokater kring mänskliga 
rättigheter samt kommittén AIJA 
Women Network som verkar för att 
synliggöra och utbilda i hur man 
motverkar könsklyftor och fördo
mar i den juridiska världen.

AIJA har också skapat en Legal 
Tech Board som utforskar tek
nologins inverkan på advokaters 
arbete, samt utsett mångfalds och 
hållbarhetsansvariga medlemmar 
som ska hjälpa unga advokater 
anamma den globala förändrings
processen.

OM KONFERENSEN

Maria Jennerholm är en av Initiativtagarna till AIJA:s halvårskonferens 
i maj.

Årets Rakel är inställd
Rakelkonferensen som 
skulle ha ägt rum den 
29 mars har ställts in. 

Information om nästa tillfälle 
kommer senare. Rakel är en årlig 
konferens om kvinnligt ledarskap 
i rättsväsendet och advokatkåren.

Rekonstruktörsföretag 
begärde konkurs

Det kritiserande före
tagsrekonstruktionsfö
retaget Plana försattes 

i februari i konkurs av Attunda 
tingsrätt. Plana har fått mycket 
kritik från bland andra advokater, 
och tidningen Dagens Industri har 
rapporterat om flera stämningar 
mot Plana och en skatteskuld 
som förföll i november.

Det blir en advokat som får 
ta hand om konkursen, Jonas 
Gustafsson vid WE Advokater har 
godkänts som konkursförvaltare.

Brottsoffers rätt till 
skadestånd ska stärkas

Regeringen vill stärka 
brottsoffers rätt till 
skadestånd och deras 

möjligheter att få ut sin ersätt
ning. För att uppnå det har en 
lagrådsremiss överlämnats 
med flera förslag. Regeringen 
vill bland annat åstadkomma en 
påtaglig höjning av nivåerna på 
kränkningsersättning, utvidga 
rätten till kränkningsersättning 
för poliser och andra yrkesgrup
per med särskild beredskap samt 
stärka rätten till ersättning för 
efterlevande anhöriga genom en 
ny form av ideell ersättning, en så 
kallad särskild anhörigersättning.



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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EU har rätt att frysa utbetal-
ning av EU-pengar och att 
stoppa godkännandet av ett el-
ler flera program som finansie-
ras genom EU:s budget när en 
medlemsstat brister i respekt 
för rättsstatens principer. 
Det fastslog EU-domstolen i 
februari. 

Förordningen om en generell 
villkorlighetsordning för skydd 
av unionsbudgeten vid överträ-
delser av rättsstatens principer 
i medlemsstaterna antogs av 
rådet och EU-parlamentet den 
16 december 2020. Förordningen 
ger EU möjlighet att agera mot 
medlemsstater som man anser 
brutit mot grundläggande rätts-
statliga principer.

Ungern och Polen, som båda 
hotats med indragna utbetal-
ningar från EU, ville dock få 
förordningen ogiltigförklarad, 
och väckte varsin talan vid EU-
domstolen. De både län-
derna gjorde bland annat 
gällande att förordning-
en saknar rättslig grund i 
EU- och FEU-fördragen, 
att förfarandet enligt ar-
tikel 7 FEU kringgåtts, 
att unionen överskridit 
sina befogenheter och 
att rättssäkerhetsprinci-
pen åsidosatts.

EU-domstolen har nu alltså 
avslagit Ungerns och Polens ta-

lan. Enligt domstolen har EU-
kommissionen rätt att stoppa 
EU-medel till medlemsländer 

för att skydda EU-bud-
geten. ”Denna mekanism 
har antagits på en adek-
vat rättslig grund och är 
förenlig med det förfa-
rande som föreskrivs i 
artikel 7 FEU, och fram-
för allt ryms den inom 
gränserna för de befo-
genheter som unionen 

har tilldelats och uppfyller kra-
ven enligt rättssäkerhetsprinci-
pen”, skriver EU-domstolen i ett 

pressmeddelande om domarna. 
Besluten fattades i plenum, alltså 
av samtliga domare i domstolen.

EU-domstolens ställningsta-
gande har väckt starka reaktio-
ner i Polen och Ungern. Bland 
annat anklagade en polsk reger-
ingsföreträdare EU för att för-
söka svälta Polen och Ungern 
finansiellt. 

Många svenska EU-parlamen-
tariker hälsade EU-domstolens 
utslag med glädje. Sveriges re-
gering var också en av de tio 
som intervenerade i målet och 
talade för villkorsmekanismen.

EU får stoppa utbetalningar
till Polen och Ungern

Norge: Advokatstrejken fortsätter
Norska advokater fortsätter sin 
kamp för en höjd rättshjälps-
taxa. Men Norges justitieminis-
ter kallar advokatstrejken för 
en olaglig bojkott.

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, och hur dessa drab-
bar allmänheten.

Efter förhandlingar med Justi-
tiedepartementet har Advokat-
foreningen beslutat att strejken 
ska fortsätta, eftersom advo-
katerna inte fått gehör för sina 
krav. Ett antal mål har fått dis-
pens så att de kan avgöras av 
Høyesterett. 

Norges justitieminister Emi-

lie Enger Mehl slår dock tillba-
ka mot advokaterna. I ett brev 
till Advokatforeningen i febru-
ari skriver justitieministern att 
rättshjälpstaxan utgör ersätt-
ning för en tjänst som staten 
köper, inte lön till advokaterna. 
Aktionen kan därför inte vara en 
strejk, men kan, enligt justitiemi-
nistern, utgöra en olaglig bojkott. 

Källa: Advokatbladet

Andrzej Duda, som är Polens president, är utbildad jurist och har även 
doktorsexamen i juridik.
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Kvinnliga barristers tjänar 
hälften mot männen

Genomsnittsinkomsten 
för kvinnliga processad
vokater, barristers, är  

52 procent av de manliga kol
legernas. Det visar statistik från 
The Bar Standards Board, ett 
organ som reglerar processadvo
katernas verksamhet. 

Även barristers från etniska 
minoriteter ligger efter i inkom
ster, och tjänar 68 procent av vad 
deras vita kolleger gör. Skillna
derna i inkomster blir ännu mer 
påfallande när både kön och etni
citet vägs in: Kvinnliga barristers 
från etniska minoriteter tjänar i 
genomsnitt 41 procent av de vita, 
manliga kollegerna.

Källa: Law Society Gazette

Advokater fördömer 
invasionen av Ukraina 

Den internationella 
advokatorganisationen 
IBA, där Sveriges advo

katsamfund ingår som medlem, 
fördömer Rysslands invasion av 
Ukraina. IBA:s ordförande Stern
ford Moyo kallar president Putins 
agerande för ”en historisk vänd
punkt, som odiskutabelt strider 
mot internationell rätt”.

Även Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden (CCBE), där 
Sveriges advokatsamfund ingår, 
antog strax efter Rysslands anfall 
på Ukraina enhälligt ett skarpt 
uttalande.

CCBE kräver att Ryssland 
omedelbart avbryter sin olagliga 
invasion av Ukraina, som utgör 
ett brott mot folkrättens grund
principer. Advokatsamfunden 
uppmanar också åklagare vid In
ternationella brottmålsdomstolen 
att snarast inleda en utredning 
mot president Putin och övriga 
ansvariga för angreppet på  
Ukraina. CCBE uttrycker också 
sitt stöd för såväl Ukrainas advo
kater som för de ryska advokater 
som inte vågar kritisera det olag
liga kriget.

Även organisationen European 
Law Institute (ELI) har reagerat 
på Rysslands anfall. I ett utta
lande uttrycker ELI:s styrelse sitt 
stöd till det ukrainska folket, och 
pekar på att anfallet bryter mot 
folkrättens grundprinciper.

Viktor Orbán.
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EU får stoppa utbetalningar
till Polen och Ungern
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Lön och balans i livet 
lockar unga jurister
Drygt hälften av de unga advo-
katerna och juristerna planerar 
att byta jobb. Det visar en stor 
internationell undersökning. 
Bra lön, goda utvecklingsmöj-
ligheterna och balans i livet 
är några av de faktorer som 
värderas högt av de unga. 

Den internationella advokator-
ganisationen International Bar 
Association har i samarbete med 
undersökningsföretaget Acritas 
frågat drygt 3 000 advokater, by-
råjurister och bolagsjurister un-
der 40 år om hur de ser på arbe-
tet och sina framtidsplaner. 

Resultatet ger skäl för efter-
tanke för advokatbyråerna. Mer 
än hälften av de intervjuade ad-
vokaterna och juristerna uppgav 
nämligen att de troligen eller 
möjligen kommer att lämna sina 
respektive arbetsplatser under 
de närmaste fem åren. En tred-
jedel av personerna i undersök-
ningen uppgav att de planerade 
byte till en annan arbetsplats i 
den juridiska sfären, medan en 
femtedel ville lämna yrket helt 
och hållet. 

Enligt undersökningen var lö-
nen det vanligaste skälet till att 
de unga funderade på att läm-
na sina arbetsplatser. Lönen var 
också det som lockade mest till 
att söka sig vidare: hela 70 pro-

cent av de svarande anger att lö-
nen är det som främst drar med 
ett nytt arbete. 

Andra viktiga faktorer som 
drev på för jobbyte var en upp-
levd brist på utvecklingsmöjlig-
heter samt allt för tung arbets-
börda och brist på balans mellan 
arbete och fritid. Över en fjärde-
del av dem som planerade byte 
av arbetsplats uppgav också oro 
för den egna mentala hälsan som 
ett skäl. Siffran för dem som helt 
planerade att lämna juridiken 
var ännu högre: nära fyra av tio. 

Bland de så kallade pull-fak-
torerna som lockade till byte av 
arbetsplats fanns, förutom bätt-
re lön, även bättre balans mellan 

arbete och fritid (50,9 procent), 
omväxlande arbetsuppgifter 
(34,8 procent), möjligheten till 
utlandsarbete (32 procent) och 
flexibla arbetstider (29,1 procent). 

IBA konstaterar i rapporten 
att även om det förekommer re-
gionala variationer inom grup-
pen unga advokater och jurister, 
så är många av de problem som 
de upplever i praktiken globala. 
Rapporten lyfter också fram sju 
olika fokusområden för arbets-
givare att tänka på inför fram-
tiden. Bland dem finns lönens 
betydelse för att locka och hål-
la kvar unga, ”work-life balance” 
samt betydelsen av teknisk ut-
veckling och karriärutveckling. 

Ursprungsamerikan 
kan få leda ABA
Det amerikanska 
advokatsamfun
det American 
Bar Association, 
ABA, kan vid 
nästa årsskifte 
få sin första 
kvinnliga ordfö
rande från den 
amerikanska ursprungsbefolk
ningen. Mary Smith, från chero
keefolket, nominerades i februari 
till posten, och väntas väljas till 
ny ordförande i augusti i år. 

Mary Smith är född i Chicago 
och utbildad vid University of Chi
cago Law School. Hon har suttit 
i ABA:s styrelse i sju år och även 
varit sekreterare för organisatio
nen. Mary Smith är tidigare ordfö
rande i National Native American 
Bar Association, som hon också 
grundade. Under sin karriär har 
Mary Smith bland annat arbetat 
vid USA:s justitiedepartement 
och varit rådgivare till president 
Clinton.

Advokaters oberoende 
en grundsten i rättsstaten

Strävan att upprätthålla 
lagen och bekämpa eko
nomisk brottslighet får 

inte innebära att principen om 
advokatens tystnadsplikt under
mineras. Det fastslår den inter
nationella advokatorganisationen 
International Bar Association, IBA, 
i ett uttalande.

IBA har reagerat på uttalanden 
från flera olika internationella or
gan om behovet av att kontrollera 
och reglera advokaters verksam
het, däribland FN:s High Level 
Panel on International Financial 
Accountability, Transparency and 
Integrity for Achieving the 2030 
Agenda och OECD:s globala anti
korruptions och integritetsforum. 
OECD:s forum har bland annat 
hävdat att ”advokater och advo
katbyråer ofta missbrukar sina 
privilegier […] för att bistå krimi
nella med penningtvätt och andra 
brottsliga förfaranden”.

I sitt uttalande går IBA igenom 
vad advokatens tystnadsplikt 
innebär, varför den är viktig och 
hur den kan upprätthållas.

www.ibanet.org

IBA-RAPPORT

Undersökningen genomfördes 
i form av en onlineenkät under 
perioden maj–augusti 2020,  
och omfattade 3 056 advokater 
och jurister mellan 25 och  
40 år, verksamma över hela värl
den. 82 procent av deltagarna i 
undersökningen var advokater,  
biträdande jurister eller process
advokater (barristers). En majo
ritet av de svarande var kvinnor, 
och kvinnorna dominerade i alla 
regioner utom i arabvärlden.

OM UNDERSÖKNINGEN

IBA Young Lawyers’ Report

Legal Policy & Research Unit International Bar Association 

IBA Young Lawyers’ Report finns till - 
gänglig på IBA:s webbplats, ibanet.org.

”Professionen är alltför konser-
vativ, och äldre advokater förstår 
inte konceptet aktivt mentorskap, 
trots att de ofta pratar om just 
det.”

Kvinnlig affärsadvokat, 
Storbritannien

”Jag hoppas att den tekniska 
utvecklingen som vi nu ser kom-
mer att medföra att jurister kan 
fokusera mer på juridiska och 
kommersiella bedömningar, och 
mindre på kontorsarbete.”

Manlig affärsadvokat, Sverige

CITAT UR RAPPORTEN

Mary Smith.
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De nya reglerna om tidiga förhör i brottmål har mötts 
av både jubel och protester. Brottmålsadvokaterna talar 
om rättssäkerhetsrisker, medan åklagarna välkomnar 

förändringen. Men eftersom tillämpningen i stort lämnas 
till åklagare och domstolar vet ännu ingen riktigt 

vad som kommer att gälla.
TEXT: ULRIKA ÖSTER OCH MAGNUS ANDERSSON

Den 1 januari i år trädde nya regler i 
rättegångsbalken i kraft. Genom änd-
ringarna fick domstolarna ökade möj-

ligheter att använda inspelade förhör eller 
nedtecknade vittnesattester i brottmål, i stäl-
let för att höra personerna vid själva huvud-
förhandlingen. 

Lagändringen, som klubba-
des av riksdagen i november, 
föregicks av en livlig debatt. 
Flera kända advokater, liksom 
Advokatsamfundet och många 
domstolar och myndigheter, 
kritiserade förslagen. Kritiker-
na pekade bland annat på att 
en ökad användning av tidiga 
förhör riskerade att förskju-
ta balansen mellan parterna i 
brottmålet, till den tilltalades 
nackdel.  

Hos Åklagarmyndigheten 
presenterades lagändringen på 
webbplatsen den 22 januari med 
orden ”Välkommen lagändring: 
Tidiga förhör tillåts som bevis”. 

Helt andra tongångar hörs från brottmåls-
advokaterna. Här pekas det på både principi-
ella och praktiska problem med lagreglerna. 

– Jag tycker att de allvarligt urholkar de 
grundläggande principerna som har gällt i 
straffprocessen alltsedan vi fick rättegångs-
balken, med muntlighet, omedelbarhet och 
koncentration. Det är en djupt olycklig ut-
veckling, eftersom dessa processprinciper 

har fungerat väl, säger advokat 
Fredrik Ungerfält.

Han är ledamot av Advokat-
samfundets styrelse och med-
verkade som expert i den ut-
redning som lade grunden för 
de nya reglerna. 

– Det finns mycket stora rätts-
säkerhetsrisker med en sådan 
här utveckling, och det är bland 
annat, att man förskjuter be-
dömningen ifrån domstolen till 
exempelvis polisförhör, säger 
Fredrik Ungerfält, som tillägger 
att Högsta domstolen redan tidi-
gare mycket tydligt har utveck-
lat varför förhör som inte hålls 
vid huvudförhandlingen inte är 

förenade med lika stora rättssäkerhetsgaran-
tier som ett förhör hållet inför domstolen.

Det allra största problemet med de nya 
reglerna är, enligt Fredrik Ungerfält, den 

brist på balans i insikt om omständigheterna 
i utredningen som finns mellan åklagarsidan 
och försvaret i en förhörssituation. Tanken i 
lagstiftningen är att denna obalans ska läkas 
genom att åklagaren, med sin objektivitets-
plikt, före förhöret ska delge försvararen de 
nödvändiga omständigheterna. Men Fredrik 
Ungerfält anser att detta knappast fungerar 
i praktiken. 

– Åklagaren har inte alls samma perspek-
tiv på utredningen som försvararen och den 
misstänkte. Åklagaren kan ju inte veta vil-
ka instruktioner den misstänkte lämnar, 
vilka avsikter man har med försvaret eller 
hur det ska läggas upp. Åklagaren kan där-
för inte heller överblicka vad som för den 
misstänkte eller hans försvarare framstår 
som betydelsefulla omständigheter i utred-

Mycket är ännu 
oklart kring
tidiga förhör

RÄTTSSÄKERHETEN I FARA?

”LAGSTIFTAREN 
INSER INTE 

VÄRDET AV ATT 
EN MISSTÄNKT 

PERSON TILLÅTS 
FÖRSVARA SIG 

FULLT UT MOT DE 
ANKLAGELSER 

SOM RIKTAS MOT 
HONOM.” 

thomas olsson
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ningen, säger Fredrik Ungerfält, som anser 
att det här därför också riskerar att allvarligt 
åsidosätta principen om ”equality of arms” 
eller principen om parter-
nas likställdhet i processen 
som är en del av grunderna 
för en rättvis rättegång en-
ligt artikel 6 EKMR. 

ADMINISTRATIV PROCESS
Advokat Thomas Olsson, 
som före riksdagsbeslutet 
var en av de starkaste kriti-
kerna mot förslagen, kallade 
ändringarna i rättegångsbal-
ken för djupt beklagligliga, 
och utvecklar:

– Jag tror att man måste se dem som ett 

steg i en utveckling där själva brottmåls-
processen mer och mer förvandlas till en 
administrativ process, en förvaltningspro-

cess, där man lägger tyngd-
punkten på prövningen ut-
anför domstolarna och låter 
åklagare och poliser påver-
ka utgången redan under 
förundersökningen, och så 
redovisas resultatet inför 
domstolen, som bara ska 
fastställa det som har prö-
vats tidigare. 

Bakom de nya reglerna 
finns, menar Thomas Ols-
son, en djupt problematisk 

brist på insikt:
– Lagstiftaren inser inte värdet av att en 

misstänkt person tillåts försvara sig fullt ut 
mot de anklagelser som riktas mot honom. 
Ett av försvarets viktigaste verktyg är ju just 
möjligheten att hålla ordentliga förhör med 
personen som påstår saker och ting. Genom 
det här systemet överlämnar man åt åkla-
garen att avgöra under vilka förutsättningar 
ett sådant förhör ska hållas, säger Thomas 
Olsson, som anser att försvaret borde garan-
teras full insikt i utredningen när ett tidigt 
förhör hålls. 

Ett annat problem är att det inte finns be-
stämmelser om hur domstolen ska pröva när 
tidiga förhör kan tillåtas som bevisning, utan 
man överlämnar det till vad som anses vara 
”lämpligt”.

– Domstolarna är inte någon garanti för 
rättssäkerheten i den meningen att de alltid 

REPORTAGE

Har du erfarenheter av hur de 
nya reglerna tillämpas? 
Advokatsamfundets kansli vill 
gärna ta del av dessa för att få 
en bild av hur mycket och på 
vilket sätt de nya möjligheterna 
används, och hur det påverkar 
advokaterna. Mejla dina erfa
renheter till chefsjurist Johan 
Sangborn, johan.sangborn@
advokatsamfundet.se.

MEJLA ADVOKATSAMFUNDET

Advokat Thomas Olsson 
på Advokatdagarna 2021 

då han diskuterade 
Encrochat-bevisning.

Läs mer:
l Prop. 2020/21:209

l Åklagarmyndigheten: 
Nya regler om tidiga 
förhör. Rättslig väg- 

ledning 2021:23. 
l Öster, Ulrika: ”Tidiga 
förhör skapar konflikt 
i Rättssverige” m.fl. 
artiklar i Advokaten 

nr 9 2020.
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REPORTAGE

upprätthåller de principer som ska garan-
tera att den tilltalades intressen tillvaratas, 
utan de har en mera handläggningsinriktad 
inställning till frågor av det här slaget. Så 
vad som anses vara ”lämpligt” kan lätt glida 
över i vad som anses vara bekvämt eller mest 
praktiskt, säger Thomas Olsson.

KAN BLI SPRETIGT
Advokat Henrik Olsson Lilja instämmer i 
kollegernas och Advokatsamfundets kritik 
mot de nya reglerna. Han befarar också att 
tillämpningen kan bli spretig framöver och 
att det kan ta många år innan tillämpningen 
”satt sig”. 

– Hela lagstiftningen är som ett stort 
ramverk, där det finns stora möjligheter för 
framför allt polis och åklagare att vara inno-
vativa. Det är lite obehagligt tycker jag. Men 
sedan kan det också bli väldigt mycket lokal 
praxis, säger han, och konstaterar att någon 
riktig praxis knappast kommer att skapas, 
eftersom HD sällan granskar den här typen 
av beslut.

Henrik Olsson Lilja jämför med reformen 
En modernare rättegång, och de oklarheter 
som uppstått kring rätten till tilläggsförhör 
i hovrätten. 

– Där ser vi att det har blivit hovrätternas 
vice ordförande som har tagit ställning till-
sammans. Det där gillar inte vän av rättssä-
kerhet, att det är vice ordförande-konferen-
ser som ska avgöra vilka rättigheter man har. 
De är inte inskrivna i lag, om man säger så, 
konstaterar Henrik Olsson Lilja.

Även Åklagarmyndigheten är tydlig med 
att de nya reglerna ännu är out-
forskat territorium, där åklagar-
na själva har en viktig roll i im-
plementeringen. I en vägledning 
kring de nya reglerna, som kom 
i december 2021, skriver Åkla-
garmyndigheten bland annat att: 
”Reglerna är fakultativa och det 
är av stor vikt att åklagarna till-
lämpar dem för att de ska få ge-
nomslag.”

I vägledningen skrivs också: 
”Hur de nya reglerna faktiskt 
ska tillämpas har i hög utsträck-
ning överlämnats av lagstiftaren 
till parterna och domstolen att 
bestämma utifrån lämplighets-
överväganden i det enskilda fal-
let.”

GILLAR INTE RAMLAGAR
När detta skrivs har mindre än 
två månader gått sedan de nya reglerna om 
tidiga förhör trädde i kraft. Henrik Olsson 
Lilja beskriver stämningen som lite yrvaken, 
såväl bland advokater som inom Polisen och 
bland åklagare. 

Själv har Henrik Olsson Lilja inte heller 
konfronterats med det nya regelverket. Där-
emot har han som försvarare redan före lag-
ändringarna fått pröva att förhöra ett vittne 
under förundersökningen. Vittnet var tillfäl-
ligt i Sverige, och åklagaren valde därför att 
hålla ett domstolsförhör ungefär ett halvår 
före huvudförhandlingen. Försvaret fick ta 
del av ett underlag inför förhöret. Ändå var 
det svårt att sköta försvararuppgiften som 
annars, uppger Henrik Olsson Lilja.

– Jag försökte ställa frågor så gott det gick. 
Sedan spelades förhöret upp ett halvår se-
nare i huvudförhandlingen. Då hade vi hela 
materialet och hade kunnat hålla en helt an-
nan typ av motförhör, säger han. 

Domstolen skrev sedan att förhöret skul-
le bedömas med viss försiktighet. I slutän-
den ansåg tingsrätten ändå ”vid en samman- 
vägd bedömning” vittnesmålet som trovär-
digt.

Henrik Olsson Lilja återkommer till den 
godtycklighet som han menar kan komma 
att prägla bedömningarna, när tidiga förhör 

nu ska användas mer. 
– Som jurist gillar man inte 

ramlagstiftning. Men det är vad 
detta är. Man överlåter tillämp-
ningen alldeles för mycket till 
de brottsbekämpande myndig-
heterna, och så tar man bort den 
fundamentala skalpellen som vi 
försvarsadvokater har, nämligen 
det klassiska motförhöret. 

Till skillnad från de två an-
dra advokaterna har Tomas 
Olsson redan i praktiken stött 
på reglerna om tidiga förhör 
– och ett av de problem som 
många förutspådde. Det hand-
lade om ett fall i Solna tingsrätt, 
där ett vittne i förhör identifie-
rat den misstänkte. Vittnet tog 
sedan tillbaka identifikationen, 
med en för klaring till ageran-
det. Åklagaren begärde då att 

få spela upp det förhör där den misstänkte 
pekades ut. 

Försvaret ansåg att det inte var lämpligt, 
eftersom det fanns ytterligare ett förhör.

– Tingsrätten beslutade då att man skul-
le spela upp båda förhören. Det blir ju en 
otroligt märklig situation – hur ska tingsrät-
ten värdera två olika polisförhör där perso-
nen säger två helt olika saker? frågar Thomas 
Olsson, som befarar att vi kommer att få se 
liknande situationer framöver.

Ett sätt att undvika sådana här konstiga 
situationer skulle vara att bygga in en me-
kanism där man föreskriver att åklagare och 
försvar ska vara överens om uppspelning för 
att det ska kunna genomföras, påpekar Tho-
mas Olsson.

– Men i stället har man lämnat över det 
till domstolarna att göra en lämplighetsbe-
dömning. Det kommer inte att leda till några 
positiva resultat.

» 

”HELA LAGSTIFT
NINGEN ÄR SOM 
ETT STORT RAM
VERK, DÄR DET 
FINNS STORA 
MÖJLIGHETER 
FÖR FRAMFÖR 

ALLT POLIS OCH 
ÅKLAGARE ATT 
VARA INNOVA
TIVA. DET ÄR 

LITE OBEHAGLIGT 
TYCKER JAG.” 
henrik olsson lilja

Nya regler som mer än tidigare möjliggör an
vändning av tidiga förhör i huvudförhandling 
trädde ikraft den 1 januari 2022. Reglerna har sin 
grund i förslag från Utredningen om processrätt 
och brottmål, med förre hovrättspresidenten 
och riksåklagaren Fredrik Wersäll som utredare. 
Wersäll överlämnade sitt slutbetänkande under 
2019. 

I april 2021 kom regeringens förslag i form av 
en lagrådsremiss. Lagrådet riktade en del kritik 

mot lagförslagen. När propositionen sedan kom i 
juni 2021 hade regeringen i viss mån vägt in syn
punkterna från Lagrådet. 

Riksdagen beslutade i ärendet i november 
2021, och de nya reglerna trädde i kraft den 
1 januari 2022. 

De nya reglerna i 23, 35 och 36 kap. RB innebär 
utökade möjligheter att vid en huvudförhandling 
åberopa berättelser som lämnats tidigare. I prak
tiken handlar det om att domstolen kan:

l tillåta berättelser från förhör inför en brotts
bekämpande myndighet som bevis vid huvudför
handlingen,

l ta upp bevis i domstol före huvudförhandling, 
till exempel i stora brottmål eller om det kan 
antas få betydelse för frågan om att häva ett 
häktningsbeslut eller restriktioner,

l använda vittnesattester som bevis i stället 
för förhör under huvudförhandlingen, det 
vill säga åberopa utsagor som lämnats eller 

OM LAGÄNDRINGEN

Fredrik Ungerfält förutspår att försvararna,
med de nya reglerna, står inför nya process-
rättsliga överväganden.
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SVÅRA ÖVERVÄGANDEN VÄNTAS
Även om mycket omkring de nya reglerna 
ännu är oklart är det ändå rätt tydligt att lag-
ändringen kan innebära ett nytt arbetssätt 
för både åklagare och försvarare. Åklagar-
myndigheterna konstaterar i sin vägledning 
att reglerna i viss mån innebär ”en förskjut-
ning av arbetsinsatsen på så sätt att ett ökat 
fokus på tidiga förhör ger ett visst merarbete 
under förundersökningsstadiet. Detta mer-
arbete förväntas dock på ett märkbart sätt 
underlätta processen i domstol”.

Advokaterna är inne på samma linje. 
– De här reglerna, tillsammans med an-

dra förslag som nu förs fram, om kronvitt-
nen och liknande, medför att tyngdpunkten 
i rättskipningen flyttas från domstolarna till 
förundersökningen. Man flyttar tyngdpunk-
ten i processen till den del av förfarandet 
där försvaret har minst inflytande, utan att 
på motsvarande sätt stärka försvarets ställ-
ning under förundersökningen, säger Tho-
mas Olsson.

Även Henrik Olsson Lilja anar en förskjut-
ning av arbetet som försvarare. 

– Dels måste jag mycket tidigare i förun-
dersökningen bilda mig en uppfattning om 
målet i sig. Jag kan inte vänta tills jag får allt 
material. Dels måste jag vara väldigt påläst 
som försvarare inför argumentationen som 
ska genomföras. Det gäller att ha god kun-
skap om de processuella reglerna och kunna 
argumentera för dem, säger han. 

Fredrik Ungerfält förutspår att försvarar-
na, med de nya reglerna, står inför nya pro-
cessrättsliga överväganden.

– Det blir olika överväganden om och hur 
man ska förbereda sig för och hantera tidiga 
förhör, eftersom det finns den här uppenba-
ra obalansen mellan parterna om insikten i 
utredningen samtidigt som det enligt praxis 
kan vara tillräckligt att man givits möjlighet 
att höra förhörspersonen vid ett tillfälle un-
der hela förfarandet, säger han, och fortsätter:

– Det här leder till att man som försva-
rare nu kan tvingas välja mellan att förbe-
reda sig inför alternativ, som alla är dåliga,  
till ett vid huvudförhandlingen i omedelbar 
i anslutning till huvudförhöret sammanhål-
let motförhör baserat på samtliga kända om-
ständigheter i utredningen. ¶

REPORTAGE

tagits upp skriftligen, med video eller med 
ljud.

För att den misstänkte ska få möjlighet till 
motförhör stadgar RB 23 kap. 18 c § att: ”Om en 
misstänkt eller en misstänkts försvarare ska 
närvara vid förhör med annan för att hålla ett 
motförhör, har den misstänkte och försvararen 
rätt att ta del av de omständigheter ur förunder
sökningen som behövs för att den misstänkte 
ska kunna ta tillvara sin rätt vid motförhöret.” Henrik Olsson Lilja anar en för- 

skjutning av arbetet som försvarare.
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Vem granskar     granskaren?

medielogiken är inte alltid lätt att begripa. Godtycklig, oppor-
tun, eller bara helt slumpmässig. Som berättelsen om 
hur Riksrevisionen gjorde en person till tre olika domare 
i rapporten om arvodering av offentliga försvarare. 

Det är ingen ny berättelse, men apropå medielogik 
försvann den nästan helt i nyhetsflödet. Jag skrev om 
den själv i början av januari, utanför traditionella me-
dier. Ämnet är långt utanför mitt expertområde, men 
saken var så otrolig, så spektakulär att den var tvungen 
att skrivas. Nyheten blev också mer och mer intressant 
ju djupare den granskades. Inte minst eftersom Riksre-
visionen medgav problem, men samtidigt förklarade att 
de inte ville korrigera eller uppdatera det. Allt detta är 
så klart särskilt pikant eftersom misstagen gjordes i en 
rapport som kritiserade just domstolar för att vara lata, 
mätta katter som godtyckligt gav ersättning till offent-
liga försvarare. Och därför skriver jag om händelsen här 
igen. För det finns en berättelse som är förtjänar en bre-
dare läsekrets. 

men låt oss backa tillbaka till händelsen som startade allt. 
En nyhet som fick ovanligt stor medieuppmärksamhet: 
Ersättning till offentliga försvarare. Dagens Juridik pu-
blicerade strax efter nyår en lista över de fem advoka-
ter som hade högst årsarvode som offentliga försvarare. 
Totalt har de fem fått ut över 9 miljoner kronor. Expres-
sen läste artikeln och hittade en saftigare rubrik: ”Gäng-
ens advokater i topp – tjänat över 9 miljoner”. Vilket väl 
var sant och säkert också relevant. Kanske är det också 
ett problem med höga ersättningar, om detta vet jag lite 
och om detta handlar inte heller denna text. För flera 
medier valde i sin rapportering att också inkludera en 
rapport från Riksrevisionen i oktober 2021. I den rappor-
ten slår myndigheten fast ”allvarliga brister i uppfölj-

ning och kontroll” i den ersättning domstolar ger till of-
fentliga försvarare och andra rättsliga biträden. Det här 
fick rådmannen Niklas Ljunggren att reagera. Han följde 
nyhetsrapporteringen kring arvodena och när han såg 
att Riksrevisionens rapport fick nytt liv kunde han inte 
längre vara tyst. För tyst hade han varit sedan oktober, 
då han första gången läste rapporten. Han hade då rea-
gerat på tre citat i rapporten. De påstods vara från tre 
olika personer av totalt tolv intervjuade domare. Cita-
ten var spektakulära: ”Vi sitter på kranen till statskassan 
och det är ingen som hejdar oss”, sa en domare. En an-
nan: ”Om vi beviljar [den yrkade] ersättningen så är alla 
glada”, medan en tredje tyckte ersättningsfrågan ”inte är 
så juridiskt viktig, inte så intressant och man orkar inte”. 
Ljunggren kunde inte tro att så nonchalanta citat kom 
från tre olika domare. Han begärde ut anonymiserade 
minnesanteckningar och fick sin farhåga bekräftad: Alla 
citat kom från en och samma person. 

Han mejlade sitt fynd till Riksrevisionen och förutsat-

GÄSTKRÖNIKA

EMANUEL KARLSTEN
Riksrevisionen gjorde en person 
till tre olika domare i rapporten om 
arvodering av offentliga försva
rare. Om det och betydelsen av att 
Riksrevisionen inte korrigerar ett 
uppenbart och pinsamt misstag 
skriver journalisten Emanuel Karl
sten. Han föreläser om sociala me
dier, digitalisering och var vinnare 
av Stora journalistpriset 2020.
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te att han skulle få en reaktion och att rapporten skulle 
rättas eller uppdateras. Istället möttes han av tystnad. 
Ljunggren gjorde inget mer med saken, men när rappor-
ten nu två månader senare fick ny uppmärksamhet valde 
han att twittra vad han hittat. Han postade skärmdum-
par på citaten och skrev: ”I mina ögon är det illa. [Riks-
revisionens] verksamhet har enormt förtroende och de-
ras rapporter tillmäts stor betydelse. Så ska det också 
vara. Att revisionen då ägnar sig åt att fiffla med källor, 
på ett tendentiöst och manipulativt sätt, rubbar i vart 
fall min tilltro till hur granskningarna genomförs”, twitt-
rade han. Jag såg hans twittrande och började kontrolle-
ra dem. När jag fick tag på Niclas Ljunggren över telefon 
var han försiktig i sin kritik. Han ville inte göra sig till 
motpart i en offentlig debatt med Riksrevisionen. Men 
inte heller ville han dölja vad han visste: Den slutsats 
Riksrevisionen landat i hade inte stöd av minnesanteck-
ningarna. ”Jag tycker det säger någonting att man hittar 
tre citat som stöder slutsatsen, men inte hittar motsva-
rande stödjande citat i någon av de andra elva intervju-
erna”, förklarade Niklas Ljunggren.

på riksrevisionen är per dackenberg projektledare för rappor-
ten. Han ringer upp mig när han förstår vad det handlar 
om. Han är stressad, angelägen om att bli förstådd och 
förklara hur rigorös korrekturen och kvalitetsgransk-
ningen är på Riksrevisionen. Hur myndigheten inte tar 
sådana här saker lätt och hur medveten han är om att 
det har blivit fel. Han berättar att de i ett sent skede lagt 
till citaten för att ge rapporten ”mer must”. Det var då 
misstaget uppstod och tre citat från samma person till-
delades felaktigt tre olika personer. Trots det menar han 
att problemet är av kosmetisk karaktär och inte har på-
verkat slutsatsen. Därför tycker han inte heller att det 

behövs en rättelse eller uppdatering av rapporten. Först 
förklarar Dackenberg att det vore krångligt eftersom 
de också trycker rapporterna, men när jag påpekar att 
det vore enkelt att uppdatera den digitala rapporten lå-
ter han uppriktigt förvånad, som att tanken är ny. ”Det 
ska jag ta med mig! Det får vi titta på. Det lovar jag att 
ta med mig!” Senare återkommer Dackenberg om att 
Riksrevisionens rutiner för rättelser är styrda av förvalt-
ningslagen och att de bara tillåts göra rättelser om felet 
ändrar slutsatsen. Därför kommer felet kvarstå. Dacken-
berg tycker överlag att hela saken är förstorad.

”Man kan göra en höna av en fjäder, men det här är 
en del av en fjäder. Det finns ett problem eftersom män-
niskor reagerat på det på twitter och tycker att det är 
hemskt. Det är väldigt tråkigt att det ska bli på det sät-
tet.”

riksrevisionen är samhällssystemets yttersta kontrollpunkt 
mot maktmissbruk. Det kräver extremt hög trovärdig-
het och integritet. Deras revision av domstolens utbe-
talningar till advokater var säkert både på tiden och re-
levant, men hur trovärdig blir den om ett så uppenbart 
och pinsamt misstag inte korrigeras? Och vem granskar 
granskaren?

Det är inte alltid enkelt att förstå vad som får upp-
märksamhet och vad som förtjänar plats i medier. Men 
Per Dackenberg och Riksrevisionen hade knappast låtit 
tidskriften Advokaten komma undan om jag i min text 
förstärkt med källor och citat som inte finns. Inte för att 
det skulle behövas. Alla citat här är både lästa och veri-
fierade av Dackenberg, hur otroliga de än låter.

Emanuel Karlsten
Journalist

Vem granskar     granskaren?

GÄSTKRÖNIKA



JP Infonet
Tillgängliggör juridisk information 

 Hur dömer domstolen 
där du får saken prövad i 

liknande mål?

JP Rättsfallsnet är en mycket omfattande 
samling av svenska domar och innehåller i dag 
över tre miljoner domar. Tjänsten bevakar nya 

avgöranden från samtliga förvaltningsdomstolar 
och allmänna domstolar, och innehåller även 

äldre domar och beslut.

Upptäck JP RättsfallsnetI tjänsten hittar du en mycket omfattande samling rättsfall från följande instanser och årtal:

HD: 2007 – samt NJA 1981 –
Hovrätterna: 2010 –
Tingsrätterna: 2008 – 

HFD/Regeringsrätten: 2007 – samt RÅ/HFD-serien 1978 –
Kammarrätterna: 2005 –
Förvaltningsrätterna: 1 september 2010 –
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Rättssäkerhet 
med 

komplikationer
Fler barn under 15 år ska utredas av Polisen 

och få sin skuld prövad i en så kallad bevistalan. 
Det föreslår en utredning som nu remiss- 

behandlas. En rättssäkerhetsreform för att 
undvika fler Kevinfall, anser vissa. Andra, 

inte minst advokater, pekar på problemen med 
att hantera barn inom rättsväsendet och befarar 

att målet är en sänkt straffbarhetsålder.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: BARNEN I RÄTTSSYSTEMET
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augusti 2021 knivskars en 12-årig pojke på en vind 
i Sollefteå. Fallet fick stor medial uppmärksamhet. 
”Barn lurade pojke till vind – misstänks knivskurit 
honom” basunerade till exempel Expressen ut. Det 
stora intresset för fallet kom dock inte i samband med 
själva händelsen, utan när den i december prövades 
i domstol. I domen, som kom strax före jul, konsta-
terade Ångermanlands tingsrätt att det blivit utrett 
att de båda pojkarna ”tillsammans och i samförstånd 

gjort sig skyldiga till grov misshandel”. 
Men någon påföljd blev det inte. De båda 

gärningsmännen var nämligen bara 13 år, och 
inte straffbara. Ändå utreddes brottet av po-

lis, och det prövades i domstol. 
Sollefteåfallet är det senaste exemplet på en utred-

ning och bevistalan enligt lagen om unga lagöverträ-
dare (LUL). Enligt LUL kan nämligen barn, i synnerhet 
barn som närmar sig straffbarhetsåldern 15 år, utre-
das och få sin skuld prövad – men utan att någon på-
följd döms ut. Däremot kan anspråk 
på skadestånd behandlas under pro-
cessen, och i många fall följs utred-
ningen och bevistalan enligt LUL av 
insatser enligt socialtjänstlagen eller 
lagen om vård av unga, LVU. 

Bevistalan är ovanligt. Trots att in-
stitutet funnits sedan 1964 tycks det 
bara ha använts vid sex tillfällen to-
talt. Siffran är osäker – just bevista-
lan är svårt att finna i domstolarnas 
statistik. 

AVGÖR I DOMSTOL
De fåtaliga fallen av bevistalan har 
väckt uppmärksamhet. Men ännu 
mer mediefokus och diskussioner har 
skapats av ett par uppmärksammade 
rättsfall, där barn pekats ut som skyl-
diga till grova brott, utan att få någon rättslig prövning 
eller något juridiskt biträde. Mest känt är det så kall-
lade Kevinfallet, där två numera vuxna bröder i Värm-
land fortfarande kämpar för upprättelse efter att de 
som fem- och sjuåringar hängts ut som mördare (läs 
mer på s. 25). 

Ungefär samtidigt med Kevin-fallet uppmärksam-
mades hur polisen år 2001 med långa och många för-
hör pressat fram ett erkännande i det så kallade Hov-
sjöfallet, där en 12-åring angavs ha mördat sin ett år 
yngre vän. 

Mediernas granskning av de båda fallen fick Barn-
ombudsmannen att reagera. I en skrivelse till reger-
ingen 2017 pekade myndigheten bland annat på barn-
konventionens skrivningar om barn som misstänks för 
brott: ”Enligt artikel 40 ska staten särskilt säkerställa 
att varje barn som misstänks för att ha begått brott 
ska betraktas som oskyldigt innan barnets skuld bli-
vit lagligen fastställd. De ska få juridiskt biträde eller 

annan hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt 
försvar. Vidare ska barnet enligt artikel 40 i barnkon-
ventionen inte tvingas avge vittnesmål eller erkänna sig 
skyldig. Barnet ska också ha rätt att få sitt privatliv till 
fullo respekterat under alla stadier i förfarandet”, skrev 
BO.

Barnombudsmannens slutsats blev att skuldfrågan 
för barn borde avgöras av domstol, i en bevistalan. Men 
BO betonade också att fokus självklart måste vara på 
sociala insatser för barnet, för att bryta en negativ ut-
veckling av kriminalitet och utanförskap. 

Det var också viktigt att ”säkerställa kvaliteten på de 
utredningar som görs, exempelvis i fråga om kompe-
tensen hos de personer som ansvarar för utredningar-
na”, framhöll Barnombudsmannen, som också föreslog 
att man skulle samla kompetens kring barn som begår 
brott i en motsvarighet till de barnahus där barn som 
utsatts för brott förhörs.

HANDLAR OM RÄTTSSÄKERHET
Behovet av rättssäkra och barnanpas-
sade utredningar av brott fanns också 
med i direktiven när regeringen 2019 
tillsatte en utredning om ”Förbättra-
de åtgärder när barn misstänks för 
brott”. Men också brottsbekämpning 
står högt upp på önskelistan i direk-
tiven, som bland annat uttrycker att 
”Tidiga och ändamålsenliga insatser 
från samhällets sida kan hindra en ne-
gativ spiral med fortsatt brottslighet 
och bidra till att barnet får den hjälp 
och det stöd som han eller hon be-
höver”.

Utredningsuppdraget gick till tidi-
gare lagmannen Eva Wendel Rosberg. 
I januari i år överlämnade hon sina 
förslag till regeringen. Ett av dem, en 

ny presumtionsregel om att åklagare ska väcka bevis-
talan vid vissa allvarliga brott, bäddar för en ökad an-
vändning av bevistalan. 

– Syftet är att stärka barns rättssäkerhet, så att det 
inte bara blir en enklare utredning och sedan slår man 
fast att barnen är skyldiga till ett brott. Det innebär 
ju ingen rättssäkerhet för barnen, säger Eva Wendel 
Rosberg.

Eva Wendel Rosberg berättar att hon hade fallet Ke-
vin i bakhuvudet under utredningsarbetet. Samtidigt, 
påpekar hon, hade bevistalan knappast blivit aktuell 
för bröderna i Arvika, ens med de föreslagna reglerna, 
eftersom pojkarna var så unga. 

Rättssäkerhet och skydd för oskuldspresumtionen 
är starka argument för bevistalan, anser Eva Wendel 
Rosberg, liksom barns rätt enligt barnkonventionen att 
komma till tals i allt som rör dem. Samtidigt finns det 
naturligtvis problem med att dra in barn i rättssyste-
met, medger Eva Wendel Rosberg.

24

”Alla poliser 
efterfrågar inte 
möjligheten till 

tuffare tag mot de 
unga. Många 

poängterar snarare 
att bygga relationer 
med ungdomarna. ” 

eva wendel rosberg

Eva Wendel Rosberg.
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– Vi har inga ungdoms- eller barndomstolar. Så en 
svårighet är ju att domstolarna inte är anpassade efter 
att barn ska komma dit och höras, säger hon. 

Ett annat problem kan vara den uppmärksamhet som 
bevistalesmålen leder till. 

– Det blir skriverier och barnet utsätts för den här pu-
bliciteten, oavsett åt vilket håll domslutet sedan ham-
nar, konstaterar Eva Wendel Rosberg.

Hon konstaterar att de krav på hårdare tag mot kri-
minella som märks i den politiska debatten inte tycks 

ha stöd på alla håll inom polisen, när det gäller barn 
under 15 år. 

– Alla poliser efterfrågar inte möjligheten till tuffare 
tag mot de unga. Många poängterar snarare att bygga 
relationer med ungdomarna, säger Eva Wendel Ros-
berg, och fortsätter:

– Polisingripanden kan också göra att barn blir be-
kräftade i sin kriminella identitet, så att de känner sig 
tuffa. ”Jag var inne på polisförhör, men jag sa inget.” Den 
risken finns. Det måste hela tiden vara en avvägning. » 

25

KEVINFALLET

På kvällen den 16 augusti 1998 hittades fy
raårige Kevin död i sjön Kyrkviken utanför 
Arvika. Dödsfallet tolkades inledningsvis som 
en olycka, men efter rättsläkarens utlåtande 
började polisen söka efter en eller flera gär
ningsmän. 

Sedan en stor mängd vittnen hörts pekades 
två bröder, fem och sju år gamla, ut som Ke
vins mördare av polisen. Bröderna uppgavs 
ha erkänt mordet. Fallet betraktades som 
uppklarat och de båda pojkarna omhändertogs 
av de sociala myndigheterna. Några juridiska 
biträden utsågs inte för pojkarna.

2017 publicerade Dagens Nyheter en artikel 
där fallet granskats. I artikeln pekas på en 
rad brister i utredningen och framför allt i hur 
bröderna förhörts och vallats på platsen. Strax 
därefter sände SVT Dan Josefssons dokumen

tärserie Fallet Kevin, med ytterligare hård kri
tik mot hanteringen av fallet och hur de båda 
barnen behandlats. 

2017 återupptogs förundersökningen på nytt 
och ett år senare avfördes bröderna från ut
redningen. De idag vuxna bröderna har sedan 
dess kämpat för att få ersättning för den skada 
som de utsatts för, hittills utan resultat. 

Granskningar av förhören med de båda  
pojkarna har visat på att de förhördes över  
30 gånger, ofta i en eller flera timmar vid varje 
tillfälle. Rättspsykologen Sara Landström har 
beskrivit förhören som präglade av ”sugges
tiva, ledande och slutna frågor vilket gör att 
det är förhörsledarna som styr samtalet – inte 
barnen”. Landström noterar också att barnen 
utsätts för social press och att förhörsledaren 
kritiserar barnens svar. 

Sara Landströms genomgång av förhören i 
Kevinfallet är skakande läsning. Om ett förhör 
med den sjuårige brodern skriver hon: ”I förhö
ret som varar 4 timmar och 26 minuter säger 
han att han inte vill eller orkar mer 61 gånger 
utan att förhörsledaren lyssnar på honom. 
Ingen av de vuxna som är med och tittar på 
förhöret lyssnar på honom. Han gråter så han 
skakar och frågar efter mamma men ingen 
hör honom. Han är sju år, helt ensam och hans 
grundläggande rättigheter: rätt till tystnad och 
rätt till juridiskt ombud har berövats honom.”

Sara Landströms granskning av Kevin
förhören finns publicerad som en essä i antolo
gin Vi måste börja med barnen, redaktör Ylva 
Mårtens. Den publicerades också i tidskriften 
Advokaten nr 2 2020. 

Presskonferens med bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson i Stockholm den 19 maj 2017. De två hade 19 år tidigare pekats ut som skyldiga 
till mordet på Kevin, 4 år, i Arvika. Till vänster styvmamman Eva och pappan Weine Karlsson. Till höger mamman Annika Dahlén och advokaterna 
Slobodan Jovicic och Thomas Olsson.
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BEVISTALAN OCH UTREDNINGAR ENLIGT LUL

26

» 

SAKNAS SIFFROR
Bevistalan är ovanligt, och kommer troligen så att för-
bli även med de nya förslagen. Men betydligt fler barn 
utreds ändå av polisen, enligt 31 § LUL. Sedan 2010 ska 
polisen inleda en så kallad utredning enligt 31 § LUL, 
en så kallad § 31-utredning, om det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i ett år för brottet och om 
inte särskilda skäl talar emot det. 

Här har utredningen funnit att regelverket på 
flera punkter redan används som det var tänkt, även 
om kunskapen om § 31 varierar mellan olika social-
tjänster. 

Erfarenheterna av att utreda barn är på det hela taget 
goda inom socialtjänst och polis, enligt utredningen. 
Däremot saknas systematiska utvärderingar och över-
gripande kunskap om hur barn utreds och hur ofta det 
förekommer så kallade LUL 31-or, eftersom ingen en-
hetlig statistik tycks finnas.

– Polisens registrering ser olika ut och det har va-

rit svårt att få fram statistik, konstaterar Eva Wendel 
Rosberg.

Bristen på siffror är ett problem, anser Eva Wen-
del Rosberg, som också fått synpunkter på detta från 
poliser. 

Frånvaron av statistik och rapportering av utredning-
ar påpekades redan 2014, då Brottsförebyggande rådet, 
Brå, studerade hur barn under 15 hanteras inom rätts-
väsendet och hur reglerna i LUL tillämpas. 

”Trots att Brå i en tidigare rapport om brottsmiss-
tänka barn påtalade behovet av en ’lägstanivå’ för de-
finitionen av en § 31-utredning liksom att besluten att 
inleda en sådan utredning alltid bör registreras, är det 
fortfarande sällsynt att så sker. Enligt Brås mening är 
det fortfarande viktigt att polisen utvecklar en enhetlig 
definition på vad en § 31-utredning är och att beslutet 
om en sådan utredning registreras i RAR 18 så att Poli-
sen kan följa upp sitt arbete med brottsmisstänkta barn”, 
skriver Brå i sin rapport, och fortsätter: ”Om polisen blir 

Barn som inte har fyllt 15 år och som misstänks 
för brott kan bli föremål för en brottsutredning 
enligt bestämmelserna i 31 § lagen (1964:167) med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
(LUL). 

En utredning enligt 31 § LUL får inledas om: 
l någon kan misstänkas för att före 15 års ålder 

ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i ett år. Enligt denna 
presumtionsregel ska en utredning om brottet 
inledas, om inte särskilda skäl talar emot det

l socialnämnden bedömer att utredningen kan 
ha betydelse för att avgöra behovet av social
tjänstens insatser för den unge 

l det behövs för att klarlägga om någon som 
har fyllt 15 år har tagit del i brottet, det behövs för 
att efterforska gods som har åtkommits genom 
brottet eller som kan bli föremål för förverkande, 
eller om det av andra skäl är av särskild bety
delse med hänsyn till ett allmänt eller enskilt 
intresse. 

Bestämmelserna riktar huvudsakligen in sig på 
barn som närmar sig straffbarhetsåldern. För att 
inleda en utredning beträffande ett barn som inte 
har fyllt 12 år krävs synnerliga skäl.

Bestämmelsen i 31 § LUL fick sin nuvarande ly
delse efter en lagändring år 2010. Ett uttalat syfte 
med lagändringen var att fler brott som barn un
der 15 år misstänks för skulle utredas. 

När en person under 15 år misstänks ha begått 
ett brott får åklagare, om det krävs ur allmän syn
punkt, efter framställning av socialnämnden, So
cialstyrelsen eller vårdnadshavarna för den unge, 
begära prövning hos domstol huruvida den unge 
har begått brottet, bevistalan. Domstolen avgör i 
bevistalan om det har blivit utrett att barnet har 
begått brottet eller om så inte är fallet.

Regeringen beslutade i december 2019 att till
sätta en utredning för att se över regelverket 
för utredningar mot barn som misstänks för 
brott. Syftet med översynen var, enligt reger
ingen, både att säkerställa en hög grad av rätts
säkerhet och att uppnå en hög grad av effektivi
tet när barn är misstänkta för brott. Uppdraget 
tog sikte såväl på barn under 15 år som på barn 
mellan 15 och 18 år. Till utredare utsågs tidigare 
lagmannen Eva Wendel Rosberg.

För barn under 15 år skulle utredningen 
bland annat:

l analysera om de särskilda bestämmelser 
som rör utredningar om brott som barn under 
15 år misstänks ha begått är ändamålsenliga 
och om de tillämpas på avsett sätt,

l se över systemet med bevistalan och ta 
ställning till om även åklagare bör kunna ini
tiera en bevistalan,

l utvärdera bestämmelserna om drogtest av 

barn under 15 år som misstänks för brott. 
I tilläggsdirektiv sommaren 2021 fick utred

ningen dessutom i uppdrag att se över och 
analysera behovet av utökade möjligheter att 
använda tvångsmedel som beslag, husrannsa
kan och kroppsvisitation mot barn under 15 år. 

I januari 2022 överlämnade utredaren Eva 
Wendel Rosberg sitt betänkande, med förslag 
som ska ge fler utredningar enligt lagen om 
unga lagöverträdare (LUL) och öka användning

SOU 2022:1: FÖRBÄTTRADE ÅTGÄRDER NÄR BARN MISSTÄNKS FÖR BROTT
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bättre på att registrera ärenden med brottsmisstänkta 
barn – och gör det utifrån en enhetlig definition – skulle 
det bli mycket lättare att i fortsättningen följa frågan.”

Brå konstaterar också att det 2014 var stora skillna-
der mellan landets polismyndigheter i hur vanligt det 
var med utredningar enligt LUL.

BITRÄDET VIKTIGT
Även Eva Wendel Rosbergs utredning har haft kontakt 
med ett stort antal företrädare för kommunernas soci-
altjänst och med samtliga polisregioner i landet. Och 
fortfarande finns variationer i arbetssätt och även i hur 
vanligt det är att barn utreds av polisen. 

– Kunskapen om regelverket och socialtjänstens möj-
ligheter att närvara vid polisförhören varierade. I vissa 
kommuner vet man inte ens om det, säger Eva Wendel 
Rosberg, som samtidigt märkte att kommunerna lyss-
nade in varandra och försökte lära vid de hearingar 
som utredningen arrangerade. 

Barn som utreds enligt LUL har, under vissa förut-
sättningar, möjligheter att få ett juridiskt biträde. Bi-
trädet bör, enligt Riksåklagarens handbok, närvara vid 
alla förhör med den misstänkte. Det juridiska biträdet 
kan sedan följa sin klient även i en bevistalan, men det 
finns annars möjlighet att förordna en offentlig försva-
rare.  Eva Wendel Rosberg anser att biträdena, ofta ad-
vokater eller biträdande jurister, spelar en viktig roll 
i utredningarna. 

–  Att de är med vid förhör har en mycket stor bety-
delse, säger hon. 

Även på biträdessidan konstaterar Eva Wendel Ros-
berg att det saknas statistik. Det tycks helt enkelt inte 
finnas något heltäckande sätt att få fram uppgifter om 
hur många LUL 31-utredningar som genomförs med, 
respektive utan, förordnade biträden. 

Några konkreta förslag på området juridiskt biträ-
de lämnar inte utredningen. Däremot vill Eva Wendel 
Rosberg införa en rätt till målsägandebiträde för måls-

2001 hittades en elvaårig pojke död i 
stadsdelen Hovsjö i Södertälje. Pojken 
hade dödats med en sax. Polisen med
delade ett par veckor senare att det var 
pojkens tolvåriga kompis som dödat elva
åringen. En utredning vidtog, där pojken 
förhördes minst 18 gånger, utan juridiskt 
biträde. Inte heller någon förälder eller 
företrädare för socialtjänsten fanns med 
vid förhören. Någon bevistalan väcktes 
inte. 

16 år senare, 2017, granskade Dagens 
Nyheter fallet. Tidningen rapporterade 
att pojken, nu en vuxen man, nekade till 
anklagelserna om att det var han som 
dödade sin kompis. Flera brister i utred
ningen fördes också fram.

Åklagare granskade ärendet, men 
valde först att inte återuppta förunder
sökningen. Mannen och hans advokat be
gärde överprövning av det beslutet, och 
nya åklagare bestämde 2018 att öppna 
förundersökningen. 2019 lades förunder
sökningen ner då bevisningen inte ansågs 
räcka till.

Källa: Svenska Dagbladet

en av bevistalan när unga misstänks för brott. 
Utredningen föreslår bland annat:

l En ny huvudregel om att åklagare ska 
väcka bevistalan när ett barn under 15 år miss
tänks ha begått ett brott med minimistraff om  
5 års fängelse.

l Fler brott som begås av barn under 15 år 
ska utredas av polis. Detta ska åstadkommas 
genom en kunskapshöjning inom socialtjänsten, 
men också genom en vidare omfattning av den 

tredje punkten i 31 § tredje stycket LUL. En ut
redning ska enligt förslaget få inledas om det är 
påkallat med hänsyn till allmänna eller enskilda 
intressen.

l Reglerna för när polisen får drogtesta barn 
under 15 år som misstänks använda narkotika 
förenklas i syfte att drogtesterna ska användas 
i större omfattning.

l Tydligare regler om den 
misstänktes insyn i utredningen genom att 

bestämmelsen i 32 § LUL förtydligas i syfte att 
klargöra vilken rätt till insyn ett barn under  
15 år har i en § 31utredning.

l Rätten till ett målsägandebiträde eller en 
särskild företrädare utvidgas genom att lagen 
(1988:609) om målsägandebiträde respektive 
lagen (1999:997) om särskild företrädare för 
barn ska gälla även vid § 31utredningar.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 
2023.

En minnesstund i Södertälje 
den 31 maj 2001 för den 
elvaårige pojken som hittats 
död i bostadsområdet 
Hovsjö dagen innan.

HOVSJÖFALLET
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Eva Wendel Rosbergs utredning 
redovisar fem fall av bevistalan i 
Sverige. Sedan utredningen gick 
till tryck har också en sjätte bevis-
talan genomförts. 

Malmö tingsrätt 
(dom 6/2 2015 
i mål nr B 7420-14)
Den första bevistalan efter lag
ändringen 2010 väcktes mot en 
14årig pojke. Enligt åklagaren 
hade 14åringen gemensamt och i 
samförstånd med en straffmyndig 
person uppsåtligen berövat en 
17åring livet. 17åringen höggs 
ihjäl med en sönderslagen flaska 
vid ett slagsmål, och åklagaren 

hävdade att 14åringen var den 
som gav flaskan till den person 
som högg ihjäl pojken. Tingsrätten 
fann det inte utrett att den miss
tänkte 14åringen gjort sig skyldig 
till mord. Den äldre person som 
stod för hugget dömdes däremot 
för mord. 

Hovrätten för Västra Sverige 
(dom 23/6 2016 
i mål nr B 2578-16)
Varbergs tingsrätt fick 2016 avgö
ra en bevistalan mot två 13åriga 
pojkar, anklagade för att ha huggit 
ihjäl en äldre man i samband med 
att de försökt stjäla ett fordon av 
mannen. Varbergs tingsrätt slog 

fast att de båda gjort sig skyldiga 
till grov stöld, men ansåg däre
mot inte att mord kunde styrkas. 
Domen överklagades, men hovrät
ten kom till samma slutsats som 
tingsrätten. 

Göta hovrätt 
(dom 5/4 2019 
i mål nr B 262-19)
Bevistalan väcktes mot en 14åring 
vid Jönköpings tingsrätt, sedan 
en hemlös man hittats miss
handlad till döds i Huskvarna. 
Enligt åklagaren hade 14åringen 
tillsammans med en två år äldre 
pojke gjort sig skyldig till mord. 
Tingsrätten fällde 16åringen för 

grov misshandel, men ansåg det 
inte styrkt att 14åringen gjort sig 
skyldig till något av brotten mord, 
alternativt synnerligen grov miss
handel och vållande till annans 
död. Hovrätten fastställde tings
rättens dom för 16åringen, men 
fann det, i motsats till tingsrätten, 
utrett att 14åringen gjort sig skyl
dig till grov misshandel.

Göteborgs tingsrätt 
(dom 29/7 2020 i mål 
nr B 5105-20 och B 5448-20)
Under våren 2020 greps en 13årig 
pojke i Göteborg, misstänkt för att 
ha knivhuggit en 12åring så att 
denne dog av huggen. Bevistalan 

SEX FALL AV BEVISTALAN
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äganden i mål där den misstänkte är under 15 år. I dag 
finns ingen sådan rättighet. 

–  Om man har en misstänkt som är under 15 år gäller 
inte reglerna om målsägandebiträde som för den där 
misstänkte är över 15. Det är en brist. Där vill vi göra 
reglerna som gäller när straffmyndiga är misstänkta 
tillämpliga även när den misstänkte 
är under 15 år. Det blir en kostnads-
ökning, men vi ser det som viktigt 
för målsäganden, säger Eva Wendel 
Rosberg.

VILL INTE SÄNKA ÅLDERN
Eva Wendel Rosbergs förslag omfat-
tar framför allt grova brott där barn är 
misstänkta. Även om de blir verklig-
het kommer alltså de allra flesta barn 
som agerat brottsligt att fortsätta att 
hanteras utanför polishus och rättssa-
lar. Samtidigt befarar vissa (se artikel 
på s. 31) att en ökad användning av be-
vistalan och polisutredningar banar 
väg för en sänkt straffbarhetsålder. 

Och sådana röster har hörts i de-
batten. Klas Lundgren, kammaråkla-
gare vid Åklagarkammaren i Halmstad med egen er-
farenhet av att driva en bevistalan, argumenterade på 
SVT:s opinionssidor på nätet 2018 för en ökad använd-
ning av bevistalan, men också för en sänkt straffbar-
hetsålder, kanske rent av till 12 år. 

Moderaterna hakade på och talade redan 2020 för att 
utreda en sänkning av straffbarhetsåldern, detta delvis 
för att komma åt att kriminella gäng använder sig av 
barn i sin brottslighet, eftersom dessa inte kan straffas. 

Även advokaten och den liberale riksdagsledamoten 
Allan Widman har flera gånger motionerat i riksda-
gen om en sänkning av straffbarhetsåldern. Han hänvi-
sar bland annat till att ungdomar i dag är mer sexuellt 

mogna och använder mer droger än när 15-årsgränsen 
kom till 1864 och att ”dagens tonåringar är väsentligt 
mer upplysta ifråga om samhället än då den allmänna 
folkskolan just etablerats”.

Men Eva Wendel Rosberg är tydlig: hennes förslag 
har inget att göra med en sänkt straffbarhetsålder. 

–Vår utredning är inte ett försök 
att sänka straffmyndighetsåldern. 
För det är ju inget jag står bakom. Det 
var en fråga som jag ställde innan jag 
tackade ja till uppdraget. Jag fick sva-
ret att det inte är fråga om det. Och så 
har det ju inte heller blivit, säger hon. 

NEJ TILL MER TVÅNGSMEDEL
Genom ett tilläggsdirektiv 2021 fick 
Eva Wendel Rosberg också titta när-
mare på användandet av tvångsmedel 
mot barn, eller som det formuleras i 
direktivet: ”analysera behovet av ut-
ökade möjligheter att företa beslag, 
husrannsakan och kroppsvisitation 
mot barn under 15 år”. Här vill utred-
ningen inte öppna för ökade möjlig-
heter för de brottsbekämpande myn-

digheterna. 
– Ska man skapa ett regelverk som ger polisen större 

befogenheter, då krävs det mycket goda skäl. Det har 
vi inte funnit, säger Eva Wendel Rosberg.

Hon påpekar att det finns skilda uppfattningar om 
behovet av mer tvångsmedel mot barn under 15 även 
inom polisen, men också att det nuvarande regelverket 
på området inte överallt tillämpas fullt ut. 

– Utgångspunkten måste ju vara att det inte ska vara 
en lägre tröskel för tvångsmedel mot unga än det är 
för straffmyndiga. Det ska inte vara enklare att genom-
föra såna åtgärder mot dem under 15 än mot dem över 
– snarare tvärtom. ¶

”Vår utredning är inte 
ett försök att sänka 
straffmyndighets

åldern. För det är ju 
inget jag står bakom. 

Det var en fråga som jag 
ställde innan jag tacka

de ja till uppdraget.” 
eva wendel rosberg

väcktes mot pojken, som anklaga
des för mord, alternativt synnerli
gen grov misshandel och vållande 
till annans död. I anslutning till 
bevistalan åtalades en 16åring för 
ett rån, utfört mot den misstänkte 
13åringen tidigare samma dag. 

Tingsrätten fann det utrett att 
13åringen orsakat 12åringens 
död, men fann samtidigt att det 
var fråga om så kallad nöd
värnsexcess och att bevistalan 
därför skulle ogillas. Den dödade 
12åringen hade tidigare filmat det 
rån som 13åringen utsatts för. 
När de båda pojkarna möttes igen 
efter rånet och började bråka, upp
fattade 13åringen att den yngre 

pojken hade en kniv. 13åringen 
tog kniven och högg 12åringen i 
halsen. Detta innebar visserligen 
mer våld än nödvärnsrätten till
låter, men tingsrätten tog i sin dom 
hänsyn till det snabba händelse
förloppet och pojkens psykiska 
tillstånd, och ansåg det ursäktligt 
att pojken inte förmått begränsa 
sin våldsanvändning. 

Göta hovrätt 
(dom 4/5 2021 
i mål nr B 920-21)
I januari 2021 väckte åklagaren 
bevistalan mot en 14årig pojke, 
sedan en 17åring knivskurits 
till döds i Huskvarna stadspark. 

Tingsrätten fann att 14åringen 
gjort sig skyldig till grov misshan
del och vållande till annans död, 
grovt brott.

Hovrätten ändrade tingsrättens 
domslut och slog fast att det inte 
blivit utrett att 14åringen gjort sig 
skyldig till någon av de påstådda 
gärningarna, med hänvisning till 
bestämmelserna om så kallad 
nödvärnsexcess. Även i detta mål 
ansåg hovrätten att 14åringen 
var i ett sådant psykiskt tillstånd 
att det måste anses ursäktligt att 
han inte klarade av att anpassa sitt 
agerande till vad som hade varit 
tillåtet enligt bestämmelserna om 
nödvärn.

Ångermanlands tingsrätt 
(dom 22/12 2021 
i mål nr B 1859-21)
Åklagaren väckte i slutet av 2021 
bevistalan gällande försök till 
mord, alternativt grov misshandel. 
Enligt åklagaren hade två pojkar, 
båda 13 år gamla, lurat med sig en 
ett år yngre pojke till ett vindsut
rymme i ett bostadshus, där han 
huggits med en kniv. Tingsrätten 
fastslår i sin dom från den 22 de
cember att det har blivit utrett att 
de båda pojkarna ”tillsammans och 
i samförstånd gjort sig skyldiga till 
grov misshandel” vid det aktuella 
tillfället.

Advokaterna: 
Symbolpolitik 
att pröva barn 
i domstol 
– vänd!

» 
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Bevistalan är ovanligt, och kommer troligen 
så att förbli även med de nya förslagen.
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Självklart ska också barn som misstänks 
för brott få rättssäkra prövningar. 

Men fokus måste vara på att de är just 
barn som ska ha hjälp, inte brottslingar. 

Det anser fyra advokater som själva 
företrätt barn under 15 år, i uppdrag som 
är både svåra och många gånger oklara. 

FOKUS: BARNEN I RÄTTSSYSTEMET

 Advokat Magnus Näsholm i Sol-
lefteå var ett av två juridiska 
biträden i den senaste bevis-

talan som genomförts i Sverige, i 
Ångermanlands tingsrätt i december 
2021. Han vittnar om en delvis utdra-
gen process, där alla aktörer stundtals 
var osäkra på vad som gällde. 

– Bevistalan är så ovanligt att poli-
sen är lite valhänt, åklageriet har ing-
en praktisk erfarenhet, och inte hel-
ler vi som advokater, säger Magnus 
Näsholm. 

Hans klient var 13 år, och misstänkt 
för att tillsammans med en jämn-
gammal pojke ha knivhuggit ett nå-
got yngre barn. Som juridiskt biträde 
satt Magnus Näsholm med vid de tre förhör som hölls.

– Jag satt med i rummet tillsammans med förhörsle-
daren. Sedan fanns företrädare för socialtjänsten i ett 
rum bredvid och kunde följa det hela. På distans del-
tog åklagaren via videolänk, berättar han. 

Magnus Näsholms klient placerades under utred-
ningen enligt socialtjänstlagen. Magnus Näsholm be-
sökte honom i det HVB-hem där han bodde. 

– När jag hade hela utredningen åkte jag upp på be-
handlingshemmet som min klient var på och berättade 

om utredningen i valda delar. Man får göra en bedöm-
ning - han var 13 år, vad förstår man då? Det blir lite 
märkligt, det måste jag erkänna. Även om jag har lång 
erfarenhet som advokat och har haft mycket med barn 
och ungdomar att göra, så var det en konstig känsla, sä-
ger Magnus Näsholm, som jämför med sin 12-åriga dot-
ter och hur hon ser på världen och vad hon förmår ta in. 

När utredningen avslutats blev det sedan tyst från 
polis och åklagare. Först efter över en månad kom sig-
naler om att åklagaren väckt bevistalan. Och plötsligt 
gick allt i stället väldigt fort.

– Eftersom det var julhelg förestående blev det en 
väldig panik, förhandlingen sattes ut 
till följande vecka. På torsdag efter-
middag fick jag besked att vi skulle 
påbörja förhandling på måndag mor-
gon, i två dagar, 13 och 16 december, 
säger Magnus Näsholm, och fortsät-
ter:

– Som jag förstod det var det oklart 
in i det längsta om det skulle bli nå-
gon bevistalan. Åklagaren tyckte att 
utredningen i sig var tydlig. Men so-
cialtjänsten i Sollefteå ville ha en be-
vistalan, och då blir det ju så. 

Själva förhandlingen hölls sedan 
precis före jul. Magnus Näsholm 
tycker att den på många sätt liknade 
en vanlig huvudförhandling i brott-
mål. Med två undantag: att det inte 

pratades om påföljd, och att klienten själv inte var där. 
I stället spelade tingsrätten upp förhör med de båda 
”tilltalade” pojkarna. 

I domen, som kom två dagar före julafton, fastslog 
tingsrätten att det har blivit utrett att de båda pojkarna 
”tillsammans och i samförstånd gjort sig skyldiga till 
grov misshandel” vid det aktuella tillfället. Domen är 
inte överklagad. 

Det är ett fåtal advokater som delar Magnus Näs-
holms erfarenhet av att företräda en klient i bevista-

Symbolpolitik att 
pröva barn i domstol

ADVOKATERNA

”Bevistalan är så 
ovanligt att polisen 

är lite valhänt, 
åklageriet har ingen 
praktisk erfarenhet, 

och inte heller 
vi som advokater.” 

magnus näsholm

» 
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Advokat Magnus Näsholm i Sollefteå är en av 
ett fåtal advokater som har erfarenhet av att 
företräda en klient i bevistalan.
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lan. Betydligt fler har biträtt barn i ”LUL 31-or”, alltså 
utredningar av brott begångna av barn under 15. En av 
dem är UllaBella af Klercker, som ofta har barn som 
klienter i sina uppdrag. 

Just uppdraget som juridiskt biträde vid misstanke 
om brott beskriver UllaBella af Klercker som ”något 
otydligt”. 

– Man medverkar i något som är som en förundersök-
ning, är med vid polisförhör där också socialnämnden 
har representanter närvarande.

Till skillnad från när hon är målsägandebiträde till 
ett barn eller särskild företrädare för barn är UllaBel-
la af Klercker närvarande i rummet med det barn som 
förhörs misstänkt för brott. 

– Vi har fått bråka ganska mycket för att få sitta med. 
Men det ska vi alltid göra, anser hon. 

En förundersökning om brott kan vara nog så svår för 
en vuxen att greppa. Med ett barn som klient ökar natur-
ligtvis kraven på att förklara och tydliggöra ytterligare, 
framhäver UllaBella af Klercker. För även om barn un-
der 15 år inte kan straffas kan utredningen och en eventu-
ell bevistalan få stora konsekvenser för barnet och dess 
familj. Eventuella skadestånd är en sådan konsekvens. 

– De kan bli skadeståndsskyldiga för ganska stora be-
lopp, säger UllaBella af Klercker, och 
fortsätter:

– Ytterligare en konsekvens är att 
uppgifterna som barnet lämnar kan 
komma fram i andra sammanhang. 
Det kan handla om att barnet berät-
tar om någon äldre som är inblandad, 
eller att man begått brottet på uppma-
ning av någon annan, säger UllaBella 
af Klercker.

Ganska ofta frågar barnen själva om 
detta, vad som händer med de upp-
gifter de lämnar. De vill inte ”gola”, 
som de uttrycker det. För UllaBella 
af Klercker är det en självklarhet att då 
berätta för barnet att deras uppgifter 
kan föras vidare av polis och åklagare. 

– Barnen måste ju veta vad som hän-
der när de kommer till skolan och andra känner till att 
det var de som berättat om brott. Det är deras verklig-
het och det är det vi måste tala om för dem, säger hon. 

Den här öppenheten om konsekvenserna välkomnas 
inte alltid av poliser och åklagare, konstaterar Ulla-
Bella af Klercker. 

– Men jag har ju lojalitet mot mina klienter oavsett 
om de är 14 eller 50 år. Det glömmer man ofta bort, 
säger hon. 

Det finns i uppdraget som juridiskt biträde, precis 
som i vissa andra uppdrag med barn, en idé om att ad-
vokaten ska tala barnen till rätta, eller liera sig med 
polis och åklagare och inte tala om för barnen vad de 
har för rättigheter eller vad som kan hända, anser Ulla-
Bella af Klercker.

– Då har man inte förstått det grundläggande i advo-
katrollen.  De har samma rättigheter som alla våra kli-
enter och därmed ingen skyldighet att berätta. Barnen 
har samma juridiska rättigheter som våra vuxna klien-
ter och behöver inte medverka till att utreda sin egen 
skuld. Det är viktigt för oss att vara tydliga med, säger 

UllaBella af Klercker, och tillägger att 
tydligheten inte alltid uppskattas av 
polis och socialtjänst.

FINNS OKLARHETER
De 13- och 14-åringar som begår gro-
va brott kommer förstås från olika 
omständigheter. Men en gemensam 
nämnare för dem, enligt advokater-
na, är att de har dåliga erfarenheter 
av vuxna.  

– De har ofta en ganska tilltufsad 
tilltro till vuxenvärlden. Det är där-
för de hamnar i de här situationer-
na. Många har haft kontakt med so-
cialtjänsten och de kanske inte alltid 
har en positiv inställning , säger Ulla-
Bella af Klercker, som ändå upplever 

att barnen som regel ser advokaten som en vuxen som 
står på deras sida. 

Advokat Lena Feuk, som även hon arbetar mycket 
med barn, har en delvis annan erfarenhet. Hon beskri-
ver uppdraget som juridiskt biträde till brottsmisstänk-
ta barn under 15 som ett av de svåraste hon har. Ofta är 
barnet och hela familjen negativt inställt till socialtjäns-
ten och till hela samhället. Själv uppfattas hon, som bi-
träde, ibland som ytterligare en samhällsföreträdare. 

Situationen blir inte lättare av att det många gånger 
är svårt att få till stånd ett möte enskilt med barnet före 
förhören, påpekar Lena Feuk. 

– Det är  i princip alltid en panik beträffande tids-
aspekten med dessa barnärenden. Går det för fort – 
och när det är det som oftast får det främsta företrädet 

” Jag skulle 
önska mig 

att man hade 
ett gemensamt 

sammanträde för 
att planera hur det 
här ska hanteras.” 

lena feuk

Lena Feuk.
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En gemensam nämnare för de 
13- och 14-åringar som begår grova brott, 

enligt advokaterna, är att de har 
dåliga erfarenheter av vuxna.
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i planeringen av dessa barnutredningar – ja, det är då 
som det saknas utrymme att bygga upp ett förtroende 
med barnet. Att ge barnet information i lugn och ro. 
Att barnet ges tid att landa i vad som händer. Först då 
kan barnet ha en möjlighet att formulera och få svar 
på sina egna frågor, säger hon. 

Även för biträdet är det viktigt att 
kontakten får ta tid, påpekar Lena 
Feuk, som vill hinna förstå och han-
tera vad som är barnets största oro.

– ”Tidspaniken” är skadlig och ska-
par rättsosäkerhet för de brottsankla-
gade barnen. Den försvårar dessutom 
för de juridiska biträdena att kunna 
utföra sitt arbete. Målet måste vara att 
både barnen och biträdena kan nå ett 
meningsfullt samarbete, fastslår Lena 
Feuk, som också har konkreta förslag 
till förbättringar. 

– Juridiska biträden för barn un-
der 15 år borde ges en veckas tidsut-
rymme för information och kontakt-
skapande arbete med barnen - före 
sammanträdet på soc med de övriga 
professionella, säger hon.

En ytterligare förbättring skulle vara att socialtjäns-
ten, det juridiska biträdet och polisen kunde träffas 
och ha ett förberedande sammanträde inför förhöret 
med barnet.

– Numera kan man ju ha förberedelser för huvudför-
handlingar även i brottmål. Det har jag haft när det har 
gällt ungdomar. Jag skulle önska mig att man hade ett 
gemensamt sammanträde för att planera hur det här 
ska hanteras. I stället för som nu, då allt är bestämt, 
familjen redan är kallad, och jag bara har att gå dit, sä-
ger Lena Feuk. 

Ett praktiskt problem är att advokatkontoren ofta 
ligger inne i stadskärnan, medan många av barnen bor 
i förorter. Till skillnad från vuxna kan inte barn heller 

förväntas transportera sig själva till nya, okända trak-
ter. Idealet, anser Lena Feuk, är att vårdnadshavaren 
kan följa barnet till mötet med biträdet, men att hon 
får möjlighet att tala i enrum med barnet.

– Det egna kontoret är en bra plats när det fungerar. 
Jag förbereder både barn och förälder, när jag ringer 
och kallar dem till mitt kontor, på att jag ibland gör så 
att jag talar med dem både var för sig och tillsammans.

VAR EN DIKESKÖRNING
Även UllaBella af Klercker upplever att det ofta är svårt 
att få barnen att komma till advokatkontoret. Hennes 
lösning blir att träffa dem där det är möjligt, på ett 
kafé eller någon annanstans som kanske är lämpligare 
än i  hemmet. 

Frågan om att träffa klienten före förhör eller inte, 
och var det i så fall ska göras, är en av flera oklarheter 
kring rollen som juridiskt biträde. UllaBella af Klercker, 
som tillsammans med advokat Anna Björklund håller 
kurser om att företräda barn, märker ofta att kursdel-
tagare är osäkra på vad som förväntas av dem. Ska bi-
trädet till exempel vara med på möten hos socialtjäns-
ten och ska man gå igenom utredningen med klienten? 

– Det är mycket som är oklart, eftersom det inte föl-
jer samma mall som om klienten är 
straffmyndig. Då vet vi precis vad 
som omfattas, vi får del av förunder-
sökningen. Men här är det liksom 
lite flytande, när är uppdraget avslu-
tat och vad innefattar det? summerar 
UllaBella af Klercker. 

Flera av de intervjuade advokater-
na pekar på behovet av att komma in 
med insatser till de barn som riskerar 
att hamna i kriminalitet långt tidigare, 
och därmed undvika att de hamnar i 
rättsväsendet. En av dem är Slobo-
dan Jovicic, som företrätt barn miss-
tänkta för brott vid ett par tillfällen, 
men som också företräder en av de 
båda bröderna som för dryga 20 år 
sedan anklagades för mordet på fy-

raåriga Kevin i Arvika. 
Slobodan Jovicic tittar tillbaka på sina år som brott-

målsadvokat och de erfarenheter han fått.  
– Jag har tillbringat många år i kärnan av det som kall-

las den organiserade kriminaliteten. Och tittar man på 
den miljön så är frågan fortfarande: Varför blir de här 
killarna kriminella? säger han och pekar på bristfälliga 
uppväxtförhållanden och få chanser i livet.

– Om vi inte är beredda att se att dessa saker hänger 
ihop, kan man då stävja detta bara genom att komma 
med hammaren? frågar han. 

Det speciella med att företräda barn, menar Slobodan 
Jovicic, är just att de är barn – med allt vad det innebär. 

– Det ligger i deras natur att inte ha en vuxens mog-
nad. De har kanske inte heller samma förmåga att åter-

”Det ligger i deras 
natur att inte ha en 

vuxens mognad. 
De har kanske inte 

heller samma förmåga 
att återberätta vad 
de varit med om.” 

slobodan jovicic

Slobodan Jovicic.
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berätta vad de varit med om. De har sämre förmåga att 
förstå vad de varit med om eller bevittnat, och kan inte 
sätta det i några referensramar, för de har ju inga erfa-
renheter, säger han. 

Alla dessa speciella drag kom att spela roll i det om-
talade Kevinfallet (läs mer på s. 25), anser Slobodan Jo-
vicic. I de dåligt genomförda förhören hamnade man 
med Jovicics ord ”i ett gränsland mellan vad som är 
dåligt berättat, upplevt och fantasi”. I många fall är det 
också tydligt att de båda småpojkarna svarade på frågor 
som de inte förstod och att de inte kunde orientera sig 
i det som poliserna frågade om.

– Kevinfallet var en dikeskörning från början till slut. 
Alla slukade hypotesen att de var skyldiga, det var ing-
en som ville ta emot och hjälpa de här 
barnen, så det slutade med att hela 
familjerna blev institutionaliserade. 
Det blev nya rättsövergrepp genom 
hela kedjan som familjerna tvingades 
gå igenom, säger Slobodan Jovicic.

POLISEN HAR LÄRT
Medierapporteringen om Kevinfallet 
tydliggjorde, precis som Slobodan Jo-
vicic pekar på, att barnförhör kräver 
kunskap om barns utveckling och re-
spekt för barnen. Och glädjande nog 
tycks det ha hänt en hel del på detta 
område sedan Kevinutredningen. I 
dag har de flesta poliser som förhör 
barn utbildning i just detta, enligt Eva 
Wendels Rosbergs utredning.

Advokaterna delar den bilden. Men fortfarande 
kan kunskapen variera över landet, påpekar UllaBella 
af Klercker. 

– Polisen i de regioner som är mer belastade av kri-
minalitet har en annan erfarenhet. De är ofta mycket 
bra på att prata med de här barnen. De flesta har bra 
utbildning, de är erfarna, de kan det här. De är vana vid 
att ha att göra med de här ungdomarna och kan möta 
dem på ett bra sätt, säger hon.

Även Lena Feuk berömmer de poliser hon möter som 
juridiskt biträde.

– Generellt sett är poliser bättre på att tala med ung-
domar än socialtjänsten är. Socialtjänsten har inte till-
räcklig utbildning om straffrätt heller, så de är ofta lite 
osäkra på hur de ska hantera de här frågorna, säger hon. 

Även om det finns poliser med god utbildning i barn-
förhör ute i polisregionerna händer det att de inte räcker 
till eller finns tillgängliga. Enligt Eva Wendel Rosbergs 
utredning uppger polisen att de, om de måste prioritera, 
i första hand väljer att låta de utbildade barnförhörsle-
darna höra målsägande som är barn, framför misstänkta.

Lena Feuk reagerar lite på uppgiften. 
– Det är lite synd att man skiljer på dem så. För båda 

är ju barn. Det tycker jag att man ska poängtera. Det är 
också så att de barn som begår så här allvarliga brott, 

de har också dålig vuxenerfarenhet, annars skulle de 
inte vara där de är, poängterar hon, och tillägger att 
målsäganden många gånger kan ha ett bättre stödsys-
tem omkring sig än de som är misstänkta. 

Magnus Näsholm har goda erfarenheter av polisens 
förmåga att höra barn, inte minst från utredningen un-
der förra året. Han beskriver förhörsledarna som takt-
fulla och smidiga. Ett exempel var när hans klient kon-
fronterades med uppgifter från andra personer som 
hörts i utredningen som inte överensstämde med kli-
entens uppgifter.

– Då var de väldigt bra, tyckte jag, på det viset att de 
inskärpte att ”vad du sagt tidigare, det är en sak, men vi 
är bara intresserade av att du så gott du kan säger som 

det har varit. Sedan struntar vi i om 
du tidigare har sagt på ett annat sätt”, 
berättar Magnus Näsholm.

Utifrån klientens version av hän-
delsen fick Magnus Näsholm en gan-
ska tillbakadragen roll under förhö-
ren. I de pauser som uppstod fanns 
det dock tillfälle att prata med klien-
ten, med en möjlighet att ställa lite 
kontrollfrågor.

LÄMPLIGHETSPRÖVNING EFTERLYSES
Precis som poliser behöver också ad-
vokater och jurister kunskap och er-
farenhet för att bistå klienter som är 
barn på bästa sätt, anser advokater-
na. Magnus Näsholm pekar på att han 
själv har barn i ungefär samma ålder 

som klienten han företrädde, och att han dessutom har 
varit ungdomsledare inom idrotten. 

– Man ska väl ha en viss erfarenhet av att kunna prata 
med barn och ungdomar på deras sätt och vara avspänd 
och sådär. Försöka avdramatisera fast det är väldigt all-
varligt, säger han. 

Även Slobodan Jovicic trycker på vikten av barn-
erfarenhet och förmågan att möta barn.

– Det krävs tålamod, pedagogik, och att man tar sig an 
uppgiften och bär med sig att det här är en liten männis-
ka som har en mycket mer begränsad världsåskådning 
och en begränsad förmåga att uttrycka sig, säger han.

Samtidigt är också de juridiska kunskaperna viktiga, 
betonar Slobodan Jovicic. Och han ser en fara i att unga 
och oerfarna advokater ska ta på sig barn som klienter, 
om fler barn prövas i domstol. 

– De här klienterna kommer oftast inte att välja ad-
vokat. Det räcker inte att man är en förstående män-
niska, utan man måste också vara en skicklig advokat, 
säger han.

UllaBella af Klercker och Lena Feuk, som båda har 
lång erfarenhet av att företräda barn i olika typer av 
ärenden, efterlyser krav på barnkompetens för att man 
ska kunna förordnas som juridiskt biträde för barn un-
der 15. 

”Grunden i svensk 
rätt är att barn inte 
ska vara i domstol. 

Barn ska hållas 
utanför rättssalen, för 

de är inte intellektuellt 
mogna att vara där.” 

ullabella af klercker
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– Det är lite samma sak som det lämplighetskrav som 
man har infört både för särskild företrädare och i LVU-
målen. Advokaten ska vara lämplig. För att företräda 
så här unga barn är det viktigt att förstå vilka konse-
kvenser det kan få för barn att ställas inför rätta, säger 
UllaBella af Klercker.

NEJ TILL BARN I RÄTTEN
Men vad tycker då advokaterna, som ju alla följt barn 
genom rättsprocesser, egentligen om tanken att fler 
barn ska utredas och prövas inför rätta? Tja, det hörs 
inga jubelrop från någon av de intervjuade. 

Magnus Näsholm trycker på att det, även med de fö-
reslagna lagändringarna, kommer att vara få barn som 
får genomgå bevisprövning, och att det kommer att 
krävas resurser. 

– Men framför allt är jag tveksam till förståelsen hos 
den unge kring det som pågår runt honom eller henne, 
säger Magnus Näsholm.

Lena Feuk är i och för sig positiv till att det görs or-
dentliga utredningar av unga som begår brott, gärna 
med polisen inblandad. Men i domstolarna tycker hon 
inte att barn ska vara. 

Här får hon medhåll av UllaBella af Klercker. 
– Grunden i svensk rätt är att barn inte ska vara i 

domstol. Barn ska hållas utanför rättssalen, för de är 
inte intellektuellt mogna att vara där. Hela vårt system 
är uppbyggt kring att man har uppnått en viss ålder för 
att förstå processerna, för att man inte ska ta skada av 
en domstolsprocess, säger hon. 

UllaBella af Klercker misstänker också att det finns 
andra motiv bakom förslagen än att garantera barn 
rättssäkerhet. 

– Min uppfattning är också att man vill ha in barnen i 
rättssystemet för att på så sätt komma åt gängkriminel-

la som utnyttjar icke straffmyndiga att utföra brottsliga 
gärningar. Om man istället vill bryta barnets destruk-
tiva utveckling eller kriminella identifiering så finns 
det annan lagstiftning för det. LVU:s 3 § riktar just in 
sig på barn som begår brott och där kan socialtjänsten 
utreda och sätta in insatser för att bryta en sådan ut-
veckling, säger hon, och fortsätter:

– Jag befarar att man kan komma att utnyttja barnets 
uppgifter för att med stöd av uppgifterna komma åt 
straffmyndiga kriminella. 

Även Slobodan Jovicic avfärdar argumentet att en 
bevistalan hade kunnat hjälpa de båda bröderna som 
misstänktes för att ha mördat Kevin. 

– Det är en adekvat invändning. Men man kan ock-
så ställa motfrågan: Borde inte polisen ha gjort rätt, 
gjort ett skickligt och bra jobb? Borde inte polisen ha 
kommit fram till det polisen kom fram till när vi blev 
inblandade? säger han, och tillägger att då hade ingen 
bevistalan krävts. 

Även principiellt är Slobodan Jovicic negativ till att 
få in fler barn i domstolarna. Och han frågar sig vad 
staten egentligen har att vinna på att barn får sin skuld 
fastställd av en domstol. Hans gissning är att det hand-
lar om symboler och politik – prövningen av barn blir 
precis som borttagandet av den så kallade straffrabat-
ten en politisk signal om hårdare tag. 

UllaBella af Klercker går ännu längre i sin tolkning. 
– Förutom att komma åt kriminella nätverk ser jag 

det också som ett sätt att sänka straffmyndighetsål-
dern. För även om de här barnen inte får en påföljd, 
så ska de ändå genomgå en hel process. Det finns en 
anledning till att vi har en straffmyndighetsålder på 
15 år, och det handlar bland annat om att yngre barn 
inte är intellektuellt mogna för en process. Det är i alla 
fall min uppfattning. ¶

Forskaren: 
Svår balansakt 
när barn 
begår brott 
– vänd!

UllaBella af Klercker 
föreläste på Advokat-
dagarna 2021. 
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Straffrättsliga åtgärder är knappast den bäs-
ta vägen att bryta en kriminell utveckling 
hos barn. Det anser doktoranden Amanda 

Lublin, som samtidigt ser fördelar i att barn 
får en rättssäker prövning av sin skuld. 

FOKUS: BARNEN I RÄTTSSYSTEMET

 Amanda Lublin arbetar med en 
avhandling om straffprocessen 
för barn under 15 år. Hon be-

skriver hanteringen av barn misstänk-
ta för brott som en balansgång mellan 
olika intressen. 

– Vi ska ha ett väldigt barnanpas-
sat förfarande, där barn helst hanteras 
utanför det straffrättsliga systemet. 
Samtidigt är barnet formellt miss-
tänkt, vilket gör att man måste till-
godose alla rättssäkerhetsgarantier. 
På något sätt ska sociala myndigheter 
och brottsbekämpande myndigheter 
som arbetar utifrån olika samhällsin-
tressen samverka för att tillgodose ett 
och samma mål, säger hon.

På samma sätt har förslagen i Eva Wendels Rosbergs 
utredning både för- och nackdelar. 

– Fördelarna tycker jag framför allt har att göra med 
barns rättssäkerhetsgarantier, säger Amanda Lublin. 

Precis som många andra intervjuade lyfter Aman-
da Lublin fram fallet Kevin som ett exempel på beho-
vet av rättssäkerhetsgarantier. Samtidigt är det ytterst 
osannolikt att de värmländska bröderna ens med de 
föreslagna reglerna skulle ha fått sin sak prövad i en 
bevistalan. 

– Jag har svårt att se hur man kan pröva skuldfrå-
gan hos en femåring och en sjuåring. Det blir en pröv-
ning av straffrättsligt ansvar, uppsåt och liknande, sä-
ger Amanda Lublin.

HINDRAR INTE ÅTERFALL
Samtidigt som det är positivt att förstärka barns rätts-
säkerhet är det förstås inte oproblematiskt att dra in 
barn i rättssystemet, betonar Amanda Lublin.

– Enligt exempelvis barnkonventionen och forskning 
kring hur man ska hantera brottsmisstänkta barn, så ska 
barn i första hand hanteras utanför de här systemen. 
Det har att göra med bland annat de skäl som motive-
rar att vi har en minimiålder för straffbarhet: att barn är 

sanktionskänsliga, att de är outveck-
lade vad gäller mognad, har sämre 
förståelse för samhällets normer och 
att det är ganska vanligt att barn och 
unga begår brott men de flesta slutar 
göra det när hjärnan mognar. 

En rättslig utredning och pröv-
ning kan förstås fylla olika funktio-
ner. Men om målet är att bryta en kri-
minell bana tyder inte särskilt mycket 
på att just polisförhör och domstols-
prövning är det bästa sättet, konsta-
terar Amanda Lublin, som hänvisar 
till forskning på området.

– Det som främst är effektivt för 
barn är stöd och vård genom sociala 
insatser. Man kan fråga sig vilken ef-
fekt det får att i större utsträckning 

hantera barn på samma sätt som vuxna, fastslår Aman-
da Lublin, och fortsätter:

– Sedan kan man också fundera på om det kan bli en 
förändring i samhällets syn på barnen. De är ju under 
15 år och inte straffmyndiga. Men om de regelmässigt 
ska prövas i domstol så kan det bli så att skillnaden 
mellan en 14-åring och en 16-åring suddas ut. 

Amanda Lublins bild av att rättsliga åtgärder inte 
hindrar återfall i brott får stöd av Brå:s rapport om till-
lämpningen av LUL från 2014, som bland annat innehål-
ler en egen återfallsstudie. ”Återfallsstudien ger inget 
stöd för att en § 31-utredning har någon påverkan på 
om barnet återfaller i brott eller inte”, skriver Brå, som 
också konstaterar att detta får stöd i tidigare forskning. 

Svår balansakt 
när barn begår brott

FORSKAREN

”Jag har svårt att se hur 
man kan pröva skuld

frågan hos en femåring 
och en sjuåring. Det 
blir en prövning av 

straffrättsligt ansvar, 
uppsåt och liknande.” 

amanda lublin

Amanda Lublin.
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som ett exempel på behovet av 
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Även utredningen om förbättrade åtgärder när barn 
misstänks för brott pekar på den forskning som finns på 
området.  ”I våra kommittédirektiv framhålls att tidiga 
och ändamålsenliga insatser från samhällets sida när 
det gäller barn som begår brott kan hindra en negativ 
spiral och fortsatt brottslighet. Att en brottsutredning 
i sig kan ha brottsavhållande effekt finns det emellertid 
inte något tydligt stöd för”, skriver Eva Wendel Ros-
berg i slutbetänkandet. 

Lite senare varnar utredaren för att brottsutred-
ningar rent av kan vara kontraproduktiva: ”Vid över-
vägande om huruvida brott som barn 
misstänks för bör utredas i större ut-
sträckning än som är fallet i dag är 
viss försiktighet påkallad. En allt-
för hög utredningsgrad, särskilt om 
den ökade mängden utredningar inte 
också följs av relevanta socialtjänståt-
gärder, kan i stället leda till ökad ut-
satthet hos barn som tidigt gjort sig 
skyldiga till brott och, i rak motsats 
till vad som eftersträvas, öka risken 
för fortsatt brottslighet.”

DÖMS OCH STRAFFAS
Det är alltså många intressen som ska 
vägas mot varandra när barn misstänks för eller har be-
gått brott. Rättssäkerhet förstås, bland annat tillgodo-
sedd genom ett juridiskt biträde. Men också att hjälpa 
barnet att bryta en negativ utveckling, där brottslighet 
ofta bara är en del av en större problematik. 

Intressekonflikten blir tydligare i Sverige än på de 
flesta andra håll. Sverige är nämligen närmast unikt ge-
nom att barn formellt kan begå brott – men inte straf-
fas för dem, konstaterar Amanda Lublin. 

– De flesta andra länder har en åldersgräns och under 
den så kan man inte begå brott i lagens mening. I Sve-
rige regleras det i stället genom att ingen påföljd döms 
ut. Man kan alltså misstänkas för brott i rättslig me-
ning, men man kan inte få någon straffrättslig påföljd. 
På det viset blir det också en extra stor krock: Barn ska 
få rätten till en rättvis rättegång och alla rättighetsga-
rantier tillgodosedda, men också hanteras barnvänligt 
och helst utanför ordinarie straffprocess, förklarar hon. 

Samtidigt som Sverige är ovanligt genom att ej straff-
bara personer faktiskt kan begå brott, förekommer det 
i andra länder att barn så unga som tio år faktiskt både 
prövas i domstol och döms till påföljder. I England är 
straffbarhetsåldern tio år, vilket gör att barn som i Sve-
rige knappast ens skulle genomgå en bevistalan faktiskt 
ställs inför rätta och döms. 

Och även i Sverige hörs nu politiska krav på sänkt 
straffbarhetsålder. Amanda Lublin ser dock inga för-
delar med en sänkt straffbarhetsålder. 

– Den typen av krav går emot allt vad forskningen 
och exempelvis FN:s barnrättskommitté säger. I den 
senaste rapporten från dem föreslår man minst 15 år, 

men hellre 16 år, som gräns, säger hon och påpekar att 
hårda tag mot barn faktiskt kan få motsatt effekt än 
den önskade. 

– Vad jag kan se från forskningens håll och de hu-
mana värden som motiverar en ålder för straffbarhet, 
finns det inget som talar för att en sänkt straffbarhets-
ålder skulle innebära att barn begår brott i mindre ut-
sträckning, summerar Amanda Lublin. 

En annan problematik som Amanda Lublin pekar 
på är att gränsen mellan att vara brottsling och att 
vara brottsoffer många gånger kan vara oklar för just 

barn. Hur ska det till exempel bedö-
mas om barnet har gömt vapen el-
ler narkotika i utbyte mot en ny mo-
biltelefon eller en fin jacka? Eller om 
barnet hotats? Bedömningarna blir 
många och svåra.

FÖRSKJUTNING PÅGÅR
Samtidigt som forskningen och de 
barnrättsliga institutionerna snara-
re talar för sociala och terapeutiska 
åtgärder än straffprocessuella tyck-
er sig Amanda Lublin se en förskjut-
ning av åtgärder mot barn, från vård-
ande till rättsliga. Tendensen märks 

framför allt sedan 2010, när LUL reformerades och en 
presumtionsregel kom till, som innebär att polis och 
åklagare ska inleda en brottsutredning när det finns 
misstanke om allvarliga brott.

Precis som de intervjuade advokaterna tror Amanda 
Lublin att förskjutningen från vård till rättslig prövning 
delvis är politiskt motiverad. 

– Det finns såklart en rättspolitisk nivå av detta ock-
så. Det är överlag en hårdnande ton i den allmänna dis-
kussionen, tal om starkare reaktioner, även för barn, 
säger hon.

Bilden av en förskjutning förs också fram i ett exa-
mensarbete i processrätt från 2018. I sin uppsats har 
Karolina Mangs undersökt institutet bevistalan, som 
hon ser som ett uttryck för förskjutningen i straffpro-
cessen från ett ”socialrättsligt perspektiv till att bli allt 
mer straffrättsligt präglad”.

Karolina Mangs pekar i uppsatsen på det motsägel-
sefulla i att barn inte är straffbara, men ändå prövas i 
domstol: ”Domstolsprövningar av om barn under 15 år 
har begått brott är även ur ett principiellt perspektiv 
otillfredsställande med anledning av att en av de mest 
grundläggande rättsliga utgångspunkterna i straffrät-
ten är att barn under 15 år inte ska hållas straffrättsligt 
ansvariga till följd av att de inte anses ha utvecklat en 
tillräcklig ansvarsförmåga.” 

Karolina Mangs fortsätter: ”Om vi ska ha en ordning 
där frågan om barn under 15 år har begått brott prövas 
i domstol, och kanske i allt större utsträckning, måste 
frågan som lagstiftaren har lämnat obesvarad, besvaras 
– kan barn principiellt sett begå brott?” ¶

”De flesta andra länder 
har en åldersgräns och 
under den så kan man 

inte begå brott 
i lagens mening.” 

amanda lublin
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 Jag och flera andra nyblivna ad-
vokater har nyligen överraskats 
av samfundets ändrade tillämp-

ning då vi fått avslag på dispens-
ansökan vid inträde, trots att dispens 
enbart sökts för någon enstaka må-
nad. Två års notarietjänstgöring vä-
ger lätt i samfundets nya tillämpning. 
Eftersom detta bidrar till att göra no-
tarietjänstgöringen mindre attraktiv 

för juniora jurister är det svårt att se 
hur den nya tillämpningen skulle bi-
dra till att stärka kompetensen inom 
samfundet.

Den nya tillämpningen har nått 
mig ryktesvägen och inte heller till-
lämpningen att neka dispens vid 
kritik framgår särskilt tydligt vid 
ansökan.

För en advokat som vill kritisera 

Ny tillämpning av

Två års notarietjänstgöring väger lätt i samfundets nya tillämpning. Det är svårt att se 
hur den nya tillämpningen skulle bidra till att stärka kompetensen inom samfundet. 
Det skriver advokat Carl-Johan Wärn.

Carl-Johan Wärn 
nybliven advokat 
med inriktning mot 
entreprenadtvister, 
jur. kand och pol. 
kand från Göteborgs 
universitet, tidigare 
notarie i två år vid 
Stockholms tingsrätt.

DEBATTÖREN

 Som alltid när praxis ändras tar 
det viss tid innan den fått ge-
nomslag och de som berörs av 

densamma hunnit uppfatta det nya 
”rättsläget”. Så är uppenbarligen fal-
let också när det gäller frågan om dis-
pens vid ansökan om inträde i Advo-
katsamfundet. Advokat Carl-Johan 
Wärns kritik är i det avseendet för-
ståelig. Advokatsamfundet har emel-
lertid allt sedan ändringen informerat 
om den nya praxisen vid Advokatexa-
mens delkurser, vilket bör ha nått mer-

parten av dem som ansökt om inträde 
under föregående år. Vidare har även 
anvisningarna för ansökan om inträde 
förtydligats och en ny ansökningsblan-
kett tagits fram för att åskådliggöra att 
dispens är ett undantag från huvudre-
geln som kräver särskilda skäl för att 
sådan ska medges.

när det gäller frågan om notarie-
tjänstgöringens vikt vid ansökan om 
dispens får jag hänvisa till general-
sekreterarens replik på advokat Mi-

kael Niklassons debatt i föregående 
nummer av tidskriften (Advokaten 
nr 1 2022, s. 36 f.). Som framgår där 
anser styrelsen fortfarande att nota-
rietjänstgöring är en värdefull merit 
vid arbete som advokat och kan vara 
dispensgrundande. Det beviljas ock-
så alltjämt regelbundet dispens där 
den dispensgrundande tiden hämtas 
just från notarietjänstgöring. Att dis-
pens med grund i notarietjänstgö-
ring skulle nekas även i sådana fall 
där dispens enbart sökts med någon 

Notarietjänstgöring       är en värdefull merit
Notarietjänstgöring är fortfarande en värdefull merit vid arbete som advokat och kan vara 
dispensgrundande. Det skriver Eva-Maj Mühlenbock, Advokatsamfundets ordförande.

REPLIK

inträdesbestämmelser       motverkar syftet
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enstaka månad är inte en bild jag de-
lar, utan i de fallen har det även fö-
relegat någon annan omständighet 
som talat mot dispens, till exempel 
att referensunderlaget varit begrän-
sat eller att sökanden fått kritik som 
inte kunnat bortses från. 

när det gäller carl-johan wärns syn-
punkter i den senare delen är det 
svårt att se varför ”hotet” om kritik 
mot en dispenssökande biträdande 
jurist skulle framstå som större än 

för den som söker inträde utan dis-
pens. I samtliga fall där kritik rik-
tas mot en sökande kommuniceras 
denna med sökanden som ges möj-
lighet att bemöta det som framförts. 
Styrelsen går givetvis också igenom 
varje sådant ärende och gör en nog-
grann bedömning av om kritiken kan 
anses ha fog för sig eller inte. I det 
avseendet är jag helt trygg med att 
styrelsen har både den kunskap och 
erfarenhet som krävs för att identi-
fiera till exempel sådana ”svepande 

motiveringar” som Carl-Johan Wärn 
nämner. 

När det slutligen gäller situationen 
för biträdande jurister och advokater 
som agerar mot bättre vetande kan 
jag försäkra att det är frågor som står 
högt på dagordningen för samfun-
det. Men vad som görs och vad som 
gjorts i dessa avseenden låter sig inte 
redovisas inom ramen för denna re-
plik. 

Eva-Maj Mühlenbock   
Advokatsamfundets ordförande

Notarietjänstgöring       är en värdefull merit

en biträdande jurist går det alltid att 
hitta en motivering tillräckligt sve-
pande för att inte kunna avfärdas. 
Med samfundets tillämpning inne-
bär detta att den biträdande juristen 
ständigt är under hot att mista even-
tuell dispensmöjlighet. Jag har svårt 
att se hur detta är ägnat att möjlig-
göra för biträdande jurister att sätta 
klientintresset främst. 

Att vara biträdande jurist är ofta 
en utsatt position på många sätt. 
Det framkom under #medvilkenrätt, 
och nyligen har artiklar i media lyft 
bristande arbetsvillkor även i andra 
avseenden. Samfundets prioritering 
bör vara att skapa institutioner som 
stärker biträdande juristers rätt. En 
tillämpning som i praktiken ger var-
je enskild advokat möjligheten att 

beröva biträdande jurister dispens-
möjlighet verkar i motsatt riktning.

Hotet mot samfundets legitimitet 
synes inte komma från ungdomens 
inkompetens, utan från advokater 
som agerar mot bättre vetande. Här 
skulle många med mig gärna se att 
samfundet ställde högre krav.

Carl-Johan Wärn
Advokat

inträdesbestämmelser       motverkar syftet
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 T ingsrättens lista över offentliga 
försvarare i Helsingborg upptar 
99 advokater. Antalet försvara-

re på listan har i stort sett fördubblats 
på bara några få år. 

Av de 99 advokaterna på listan 
har cirka 50 advokater huvudkon- 
toret i Helsingborg medan reste- 
rande har huvudkontoret på annan 
ort. 

I en del fall är kontoren i Helsing-
borg för de utsocknes advokaterna 
”riktiga kontor” med flera arbets-
platser, sekreterare, konferensrum 
etc. I andra fall rör det sig om mot-
tagningskontor bestående av ett 
rum på ett kontorshotell, i de flesta 
fall centralt beläget men också rum 
på kontorshotell i industriområden 
förekommer. 

Lagmannen i Helsingborg har an-
gett att en förutsättning för att få stå 
med på tingsrättens listor är att ad-
vokaten har bemannat mottagnings-
kontor inom domsagan avsett för 
personliga besök vardagar mellan 
09.00 och 15.00.

Man kan ändå fråga sig vad som 
utgör ett bemannat kontor.

Är kontoret bemannat om det 
ständigt sitter en sekreterare eller 

biträdande jurist där men inte en 
advokat?

Ska fyra Malmöadvokater med 
ett rum på ett kontorshotell i Hel-
singborg få vara med på listan om 
en viss advokat eller en sekreterare 
ständigt sitter i Helsingborg?

Kan en enmansbyrå ha mottag-
ningskontor på andra orter och få 
förordnanden där?

Som synes är gränsdragningspro-
blemen inte lätta.

Nästa fråga är hur man ska kon-
trollera bemanningen.

Det skulle kräva närmast Stasi-
verksamhet om tingsrätten skulle 
kontrollera om ett kontor var be-
mannat tillräckligt ofta och av vem. 
I praktiken tror jag att tingsrätten 
nöjer sig med att advokaten har ett 
rum på ett kontorshotell i Helsing-
borg och att någon svarar i telefon 

på Helsingborgsnumret för att ad-
vokaten ska upptas på listan över 
försvarare.

Min bestämda uppfattning är att 
vissa mottagningskontor används 
uteslutande för att få förordnanden 
från tingsrätten och att de beman-
nas enbart vid besök av sådana kli-
enter.

Efter ett infekterat möte med För-
svararkollegiet i Helsingborg 2015 
framfördes en undran huruvida de 
Helsingborgsadvokater som var 
emot att advokater med ”extra kon-
tor” i Helsingborg skulle få stå med 
på listan över försvarare var rädda 
för konkurrens. 

Jag menar att frågan om verksam-
het på flera orter ska ge rätt att stå 
med på tingsrättens listor inte är en 
konkurrensfråga. 

Det står givetvis advokatbyråer 
fritt att öppna mottagningskontor 
eller ständigt bemannade kontor på 
andra orter än huvudorten. Vill nå-
gon advokat öppna bemannat kon-
tor på annan ort än huvudorten ska 
den advokaten självfallet stå med på 
de listor personen önskar där under 
förutsättning att denne inte är upp-
satt på listor på annan ort. 

Mottagningskontor –        en konkurrensfråga?
Enligt advokat Mikael Niklassons uppfattning används vissa mottagningskontor ute 
slutande för att få förordnanden från tingsrätten. Han vill därför att domstolarna ska ta 
efter Halmstads tingsrätt, där en förutsättning för att sättas upp på listorna vid tingsrätten 
är att advokaten eller den biträdande juristen inte är uppsatt på annan domstols lista.

Mikael Niklasson 
är advokat på 
Activa Advokaterna 
i Helsingborg. 
Han arbetar främst 
med inriktning 
på brottmål.

DEBATTÖREN

 F rågan om under vilka premis-
ser en advokat eller biträdande 
jurist kan få förordnanden av 

en viss domstol skiljer sig åt mellan  
landets domstolar och ser dessutom 
olika ut i storstadsregioner i förhål-

lande till domstolar i övriga delar av 
landet. 

Advokatsamfundet har uppmärk-
sammats på att Sveriges domstolar 
synes ha allt mer varierande rutiner 
gällande så kallade listförordnanden 
av rättsliga biträden. Flera domstolar 
har också upprättat egna riktlinjer 
för vilka krav de ställer på advoka-
ter och biträdande jurister som öns-

Advokatsamfundet ska kartlägga            domstolarnas rutiner
Det är viktigt att kriterierna för uppdrag i en viss domstol är 
så tydliga, förutsebara och rättvisa som möjligt, anser Advo
katsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. 
Advokatsamfundet kommer nu att kartlägga de rutiner som 
tillämpas i Sveriges tings och förvaltningsrätter.
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Knäckfrågan är om man genom 
att öppna ett mottagningskontor el-
ler bemannat kontor, förutom hu-
vudkontoret, ska ha möjlighet att stå 
med på listor vid flera tingsrätter. 
Min uppfattning är att det inte bör 
vara möjligt eftersom det ger upp-
hov till gränsdragningsproblem och 
leder till färre uppdrag för advoka-
ter på den ort där de har huvudkon-
toret.

Detta hindrar inte att en advo-
katbyrå kan ha verksamhet med be-
mannade kontor på flera orter. Ad-
vokater på en sådan byrå skulle då 
få välja på vilken tingsrätt de skulle 
stå med på listorna.

jag menar att inga advokater tjänar på 
att man kan få förordnanden från 
flera tingsrätter genom att ha kon-
tor på flera orter. I och med att det 
kommit många advokater utifrån 
och satt upp sig på listor i Helsing-
borg öppnar Helsingborgsbyråer 
mottagningskontor på andra orter 
för att få fler förordnanden. Det le-
der till att uppdragen från de olika 
tingsrätterna sprids ut på fler ad-
vokater, eller med andra ord att ad-
vokater får färre förordnanden från 

den tingsrätt där de har huvudkon-
toret. Advokater får normalt inte 
heller ersättning för tidsspillan i 
samband med resor till och från 
mottagningskontoren.

Systemet med förordnanden ge-
nom andra kontor än huvudkontoret 
kan också leda till att vissa advoka-
ter inte sköter alla sådana uppdrag 
på ett bra sätt. För någon tid sedan 
blev jag kontaktad av en kvinna från 
Helsingborg som ville byta försva-
rare. Hennes advokat hade huvud-
kontor i Malmö och mottagnings-
kontor i Helsingborg. Han ville inte 
åka upp till Helsingborg för att med-
verka vid polisförhör utan ville vara 
med på telefon. Han ville inte hel-
ler träffa sin klient fysiskt i Helsing-
borg några dagar före huvudför-
handlingen eftersom varje besök i 
Helsingborg skulle innebära en ex-
tra obetald resa för honom Malmö– 
Helsingborg tur och retur.

Jag är inte negativt inställd till 
mottagningskontor. Det kan säkert 
vara en fördel för en klient att i ex-
empelvis familjemål kunna träffa sin 
advokat på hemorten. Vid mindre 
tingsrätter händer det förmodligen 
ibland att det behövs fler advokater 

i ett brottmål än de som är upptagna 
på listan och är tillgängliga vid ett 
visst tillfälle. Advokater med mot-
tagningskontor på den orten kunde 
då ha företräde till de uppdragen 
utan att för den skull stå med på lis-
torna och erhålla förordnanden re-
gelbundet.

Lagmannen vid Halmstads tings-
rätt har för många år sedan bestämt 
att en förutsättning för att sättas 
upp på listorna vid tingsrätten är att 
advokaten eller den biträdande ju-
risten inte är uppsatt på annan dom-
stols lista.

Det är en enkel regel som inte le-
der till gränsdragningsproblem. Den 
värnar om advokaterna och de bi-
trädande juristerna inom domsagan 
och den är värd att ta efter.

På de orter där det finns tillräck-
ligt många advokater och biträdan-
de jurister inom domsagan menar 
jag att lagmännen där bör överväga 
att införa en modell liknande den i 
Halmstad och att frågan kunde dis-
kuteras på lagmansmöten så att det 
blev enhetliga regler för tingsrätter 
som ligger nära varandra.

Mikael Niklasson
Advokat, Helsingborg

Mottagningskontor –        en konkurrensfråga?
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FLERA TINGS
RÄTTER.

kar finnas registrerade för uppdrag i 
dessa listor. I nuläget finns det ingen 
sammanställd information gällande 
hur många domstolar som använder 
egna förordnandelistor, vilka som 
använder de listor som Advokat-
samfundet tillhandahåller eller över 
de riktlinjer som tillämpas vid olika 
domstolar. 

På förekommen anledning kom-

mer Advokatsamfundet därför att ut-
föra en kartläggning över de rutiner 
som tillämpas i Sveriges tings- och 
förvaltningsrätter avseende förord-
nandelistor och i de fall domstolar-
na använder egna förordnandelistor 
även undersöka exempelvis om det 
uppställs krav på att advokatbyrån 
måste vara etablerad inom visst geo-
grafiskt område. 

Det är självfallet viktigt att krite-
rierna för uppdrag i en viss domstol 
är så tydliga, förutsebara och rättvisa 
som möjligt samt att det inte före-
kommer krav för förordnanden som 
innebär orättfärdiga konkurrensbe-
gränsningar.

Mia Edwall Insulander   
Generalsekreterare 

Sveriges advokatsamfund

Advokatsamfundet ska kartlägga            domstolarnas rutiner
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 Som framgått av tidigare artikel 
ska Advokatsamfundet göra 
”en aktiv satsning på att vattna 

och ge näring till den egna gräsmattan 
när det gäller frågan om kvinnliga ad-
vokater och delägare” och samfundet 
bjuder nu in yngre advokater till ett 
mentorskapsprogram. Bakgrunden är 
den sorgliga statistiken som visar att 
kvinnor fortfarande är starkt underre-
presenterade inom advokatkåren. An-
dra initiativ från Advokatsamfundets 
sida för att stärka kvinnliga advoka-
ters situation har varit bildandet av 
nätverken Hilda och Ruben.  

det ger oss anledning att påminna om, 
att det redan under 1990-talet på-
gick ett tämligen intensivt jäm-
ställdhetsarbete inom Advokatsam-
fundet. Det fick sin upprinnelse 
våren 1993 i samband med Norra 
avdelningens årsmöte i Östersund. 
Vi var några kvinnliga advokatkol-
legor som uppmärksammade den 
snedvridna könsfördelningen inom 
kåren – vid tidpunkten var endast 
12 procent av medlemmarna kvin-
nor. Det ledde till bildandet av ett 
kvinnligt nätverk inom Advokat-
samfundets norra avdelning. Redan 
samma höst genomfördes vårt för-
sta seminarium för kvinnliga advo-
kater och biträdande jurister inom 

avdelningen. Det hölls i Sundsvall 
och följdes av flera i Gävle, Öster-
sund, Umeå och Luleå.

vår strävan att göra något åt saken upp-
muntrades av dåvarande ordföran-
den inom Norra avdelningen Greger 
Lundmark. Redan på avdelningens 
årsmöte i Gävle 1994 fanns ämnet på 

dagordningen. Den kända radiojour-
nalisten Gunilla Myrberg höll ett 
anförande under temat ”Advokater 
är också kvinnor – kvinnor är också 
advokater”.

Samma år, det vill säga 1994, till-
skrev vi Advokatsamfundets dåva-
rande generalsekreterare Lars Bent-
elius, som tog emot vårt initiativ 
mycket positivt och som sedan kom 
att utgöra ett värdefullt stöd i det 
fortsatta arbetet. Sålunda anordna-
des under hösten 1995 ett semina-
rium i Industrihuset i Stockholm för 
advokatkårens samtliga kvinnliga 
advokater och biträdande jurister. 
På programmet, som nätverket inom 
Norra avdelningen planerat och or-
ganiserat, stod anföranden av justi-
tieminister Laila Freivalds och JämO 
Lena Svenaeus samt gruppdiskussi-
oner för de cirka 170 deltagarna. 

Nätverk för kvinnliga advoka-
ter och biträdande jurister bilda-
des därefter inom såväl Södra som 
 Västra avdelningen och seminarier 
genomfördes i Malmö och Göte-
borg.

i början på 1994 utformade nätverket 
en enkät som syftade till att utröna 
varför så många kvinnor lämnar kå-
ren efter en tid. Under hösten 1994 
skickades enkäten ut via Advokat-

  Jämställdhet inom
Advokatsamfundet      – en tillbakablick

Det är nedslående att notera att de problem som rör jämställdhet i advokatkåren, som 
fanns och som påtalades redan för närmare trettio år sedan kvarstår. Det är därför gläd
jande att Advokatsamfundet nu uppmärksammar problemen och att samfundet gör något 
konkret för att öka jämställdheten inom kåren. Det anser författarna som 1993 var med och 
bildade ett kvinnligt nätverk.

Catharina Tholin. Advokat sedan 1984 
och godkänd medlare CEDR ( Cen
tre for Effective Dispute Resolution, 
London) samt Mikk e.V. (internationell 
familjerätt, Berlin). Driver sedan 1995 
egen advokatbyrå i Sundsvall.

Annica Ullsten. Advokat sedan 1992, 
verksam inom det affärsjuridiska om
rådet. Tidigare mångårig delägare i 
Advokatfirman Abersten. Driver sedan 
2020 egen advokatbyrå i Sundsvall.

Anitha Jabin. Advokat 1979–2016 i Gäv
le, med bred verksamhet bland annat 
vattenrätt, skadeståndsrätt, även inom 
trafiksäkerhetsområdet både nationellt 
och internationellt innefattande även 
lagstiftningsarbete för Sida 1996–2001.

Ragna Ferneman-Heurgren. Svensk 
och tysk advokat, verksam på Heil
borns advokatbyrå i Östersund och 
egen byrå i Västerås till och med 2000, 
chefsjurist på Länsförsäkringar Berg
slagen till och med 2011.

DEBATTÖRERNA
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samfundet, som även lät utvärdera 
resultatet. Synpunkter och förslag 
till åtgärder lämnades av nätverket 
till Advokatsamfundet i maj 1995. 
Senare under 1995 genomfördes på 
uppdrag av samfundet ytterligare en 
enkät riktad till samtliga ledamöter 
framtagen av TEMO.

Enkätsvaren föranledde Advokat-
samfundets styrelse att tillsätta en 
jämställdhetsgrupp med Lars Hjal-
mars som ordförande och Louise 
Bjurwill, Per Sjunnesson och Ragna 
Ferneman-Heurgren samt biträdan-
de generalsekreteraren Britt-Louise 
Marteleur-Agrell som ledamöter. 
Gruppen arbetade under perioden 
1995–1998. Det viktigaste resultatet 
var att advokatförsäkringen utökades 
med ett försäkringsskydd för föräld-
ralediga jurister, vilket skulle täcka 
en del av kostnaderna under föräld-
raledigheten. Försäkringen togs dock 
bort efter en tid. I jämställdhetsgrup-
pens regi genomfördes även ett antal 
seminarier för kvinnliga advokater 
och biträdande jurister. 

tyvärr fanns det förslag som inte fick 
gehör av jämställdhetsgruppens ma-
joritet. Ett mentorskapsprogram på 
individuell nivå för unga jurister 
inom kåren var ett sådant. Försla-
get möttes av stor skepsis, då man 

såg en risk för att unik byråkunskap 
skulle spridas. Att sprida mer kun-
skap om advokatyrket bland kvinn-
liga juridikstuderande var ett annat 
förslag som förkastades. Införan-
det av ett moment om jämställdhet 
inom ramen för kursen ”Advokat-
yrkets etik och teknik” diskutera-
des. Inom nätverket utarbetades ett 
kursprogram som lektor Gudrun 
Nordborg vid Umeå universitet åtog 
sig att ansvara för. Det behandlades 
positivt i jämställdhetsgruppen, som 
remitterade det till styrelsen. Avgö-
randet fälldes dock av ansvariga för 
etikkursen. Deras svar blev att det 
saknades utrymme för kursmomen-
tet ifråga. 

för att öka jämställdheten räcker det 
inte med intressanta diskussioner 
och möten. Det krävs ett aktivt ar-
bete på bred front. Nätverket utar-
betade därför en omfattande jäm-
ställdhetsplan som vi ansåg borde 
ligga till grund för det fortsatta jäm-
ställdhetsarbetet inom Advokatsam-
fundet. Syftet med jämställdhetsar-
betet skulle främst vara att rekrytera 
fler kvinnor till advokatyrket, att 
behålla kvinnliga biträdande jurister 
samt att förbättra arbetsvillkoren 
för yngre jurister. Nätverkets förslag 
tillställdes Advokatsamfundets sty-

relse i november 1999. Responsen 
uteblev dock.

Nätverkets jämställdhetsarbete 
fick stor uppmärksamhet i Advoka-
ten under Marianne Pokornys tid 
som chefredaktör. På så sätt spreds 
information om jämställdhetsfrågor-
na till hela kåren, vilket var väsent-
ligt då jämställdhet är en fråga för 
både män och kvinnor.

det är nedslående att notera att de pro-
blem som fanns och som påtalades 
redan för närmare trettio år sedan 
kvarstår. Att mycket mer behöver 
göras för att åstadkomma verk-
lig förändring är uppenbart. Det är 
därför glädjande att man inom Ad-
vokatsamfundet nu uppmärksam-
mar de problem som finns inom 
advokatkåren och att samfundet 
gör något konkret för att öka jäm-
ställdheten inom kåren. Det är vår 
förhoppning att intresset består och 
att de åtgärder som vidtas leder till 
att fler kvinnor får förutsättningar 
att såväl välja advokatyrket som att 
stanna inom yrket. Det är inte bara 
en jämställdhetsfråga utan också i 
hög grad ett klientintresse!

Catharina Tholin
Annica Ullsten

Anitha Jabin
Ragna Ferneman-Heurgren

  Jämställdhet inom
Advokatsamfundet      – en tillbakablick
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1. Inledning
”En guidad rundtur genom Brys-
sel och EU:s konkurrensrätt” – så 
löd titeln på min första artikel för 
tidskriften Advokaten som publi-
cerades i nr 6/1999. Då skrev jag 
som nybliven konkurrensrättsjurist 
på den belgiska advokatfirman Van 
Bael & Bellis efter att nyligen ha av-
slutat min konkurrensrättsutbild-
ning vid College of Europe i Brygge 
och vid EU-kommissionens general-
direktorat för konkurrens i Bryssel.

Nästan 23 år senare är det nu 
dags för min andra artikel i Advo-
katen. Idén till denna artikel kläck-
tes i samband med ett seminarium 
som anordnades av Upphandlings-
rättsliga föreningen1 den 9 decem-
ber 2021. Vid seminariet kommente-
rade advokat Eva-Maj Mühlenbock 
och doktoranden Dagne Sabockis 
min doktorsavhandling i konkur-
rens- och upphandlingsrätt som jag 
lade fram vid Handelshögskolan i 
Stockholm i höstas. Tanken med 
denna artikel är att följa upplägget 
vid seminariet och lyfta fram några 

av de viktigaste resultaten från min 
forskning med fokus på frågor som 
har stor praktisk betydelse för advo-
kater och övriga jurister som jobbar 
med överprövning av offentlig upp-
handling i mål där grunden för talan 
är att upphandlingen utformats på 
ett konkurrenssnedvridande sätt.

För en mer övergripande presen-
tation av upphandlingsregelverket 

hänvisar jag till Kristoffer Sällfors 
välskrivna artikel ”Upphandlings-
lagstiftningen är väl lämpad för sitt 
syfte” som publicerades i Advokaten 
nr 6/2021 under Praktisk juridik.2

För företag som verkar på en kon-
kurrensutsatt marknad sätts företa-
gets försäljningspriser av markna-
den och det är svårt att höja priset 
utan att förlora kunder. Nyckeln till 
god lönsamhet är i många fall att få 
konkurrensfördelar genom att för-
söka hålla nere inköpskostnaderna. 
Ett exempel på inköpsfunktionens 
stora strategiska betydelse för kon-
kurrensutsatta företag är det tyska 
bilföretaget Volkswagen, där en av 
företagets elva styrelseplatser är 
vikt åt just företagets inköpschef.3 

För den som är inköpschef i ett 
stort företag som Volkswagen är det 
av stor strategisk betydelse att upp-
rätthålla effektiv konkurrens bland 
företagets underleverantörer för 
att så på sikt kunna upprätthålla fö-
retagets egen konkurrenskraft. Ett 
exempel på verktyg för att upprätt-
hålla effektiv konkurrens mellan 
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EUadvokaten Robert Moldén lade i september 2021 fram sin doktorsavhandling i konkur
rens och upphandlingsrätt, ”Competition Law or the New Competition Principle of Public 
Procurement Law – Which is the more suitable legal instrument for making public procure
ment more procompetitive”, vid Handelshögskolan i Stockholm. Här sammanfattar han 
avhandlingen med fokus på hur den nya allmänna konkurrensprincipen kan utnyttjas som 
rättslig grund för advokater som företräder leverantörer respektive upphandlande myndig
heter i överprövningsprocesser.

Robert Moldén är 
EUadvokat vid 
Front Advokater 
i Göteborg och 
har nyligen lagt 
fram sin dok
torsavhandling i 
konkurrens och 
upphandlingsrätt vid Handelshög
skolan i Stockholm. Han undervisar 
i konkurrens och upphandlingsrätt 
vid Roms universitets internationella 
masterprogram i public procurement 
management (masterprocurement.
eu) och har tidigare tjänstgjort som 
jurist på Konkurrensverket samt som 
adjungerad domare vid Kammarrätten 
i Göteborg.

PRESENTATION

1 uhrf.se.
2 advokaten.se/Tidningsnummer/newpage/nr62021argang87/upphandlingslagstiftningenarvallampadforsittsyfte/.
3 volkswagenag.com/en/group/executivebodies.html.

https://www.uhrf.se/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-6-2021-argang-87/upphandlingslagstiftningen--ar-val-lampad-for-sitt-syfte/
https://www.volkswagenag.com/en/group/executive-bodies.html
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ett företags leverantörer är att till-
lämpa så kallad dual sourcing, det 
vill säga att säkerställa att företaget 
aldrig blir beroende av en enda le-
verantör.4

Ju bättre ett företag lyckas med 
att upprätthålla effektiv konkur-
rens bland sina underleverantörer, 
desto bättre inköpsvillkor kommer 
företaget att kunna få på sikt, vilket 
leder till ökad lönsamhet och kon-
kurrenskraft. Det finns därför starka 
marknadskrafter som ger ett tyskt 
bilföretag ekonomiska incitament 
att behandla till exempel en svensk 
underleverantör lika väl som en tysk 
underleverantör. Om däremot till 
exempel den tyska polismyndighe-
ten ska upphandla polisbilar finns 
det inga marknadskrafter som skulle 
ge tyska staten ekonomiska incita-
ment för att inte favorisera tyskpro-
ducerade bilar och på så vis gynna 
inhemsk sysselsättning. En poäng 
med EU:s upphandlingsregelverk 
är att ersätta de ekonomiska inci-
tamenten med juridiska incitament 
för att förmå en upphandlande myn-

dighet att agera som ett konkurrens-
utsatt företag, till exempel genom 
att behandla leverantörer lika, obe-
roende av om leverantören är ett in-
hemskt eller utländskt företag.

Sedan Nämnden för offentlig upp-
handling (NOU) införlivades i Kon-
kurrensverket år 2007 ansvarar Kon-
kurrensverket för tillsyn av både 
konkurrens- och upphandlingsreg-
lerna. Konkurrensverkets uppgift är 
att arbeta för en effektiv konkurrens 
i privat och offentlig verksamhet till 
nytta för konsumenterna samt att 
verka för en effektiv offentlig upp-
handling till nytta för det allmänna 
och marknadens aktörer.5

När Konkurrensverket verkar för 
effektiv konkurrens inom offentlig 
upphandling kan verket välja mel-
lan att tillämpa konkurrensregler-
na och upphandlingsreglerna. Den 
grundläggande forskningsfrågan för 
min doktorsavhandling har varit hu-
ruvida det är konkurrensrätten eller 
den nya upphandlingsrättsliga kon-
kurrensprincipen som är det bästa 
verktyget för att göra offentlig upp-

handling mer konkurrensfrämjande.
Vad gäller konkurrensrätten fann 

jag att den är väl lämpad vad gäller 
att motverka konkurrensbegränsan-
de samarbete mellan anbudsgivare i 
form av bland annat anbudskarteller 
och konkurrensbegränsande infor-
mationsutbyte. Om en viss konkur-
renssnedvridning däremot härrör 
från upphandlande myndigheters 
agerande fann jag däremot att kon-
kurrensrätten inte utgör ett lämpligt 
verktyg, bland annat av följande an-
ledningar.

Ett grundläggande problem är att 
upphandlande myndigheters age-
rande ofta är helt undantaget från 
EU:s och svensk konkurrensrätt. För 
att konkurrensrätten ska vara till-
lämplig på en viss verksamhet krävs 
det att verksamheten är av eko-
nomisk natur. Att sälja varor och 
tjänster på en marknad utgör alltid 
ekonomisk verksamhet. Att köpa va-
ror och tjänster utgör däremot inte 
alltid ekonomisk verksamhet. EU-
domstolen har i FENIN-målet6 från 
2006 och SELEX-målet7 från 2009 
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4 Se Giancarlo Spagnolo, ”Public Procurement as a Policy Tool”, i rapporten The Cost of Different Goals of Public Procurement som pu
blicerades av Konkurrensverket 2012, s. 29, fotnot 5.

5 Se Konkurrensverkets webbplats (konkurrensverket.se/omoss/uppdrag/#anchor0).
6 EUdomstolens dom den 11 juli 2006 i mål C205/03 P, FENIN mot kommissionen (curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F6CEE

82B92E3D84F16DDD6672AB59A02?text=&docid=56460&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2039633), 
punkt 26.

7 EUdomstolens dom den 26 mars 2009 i mål C113/07 P, SELEX mot kommissionen (curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=73630&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2040501), punkt 102.

https://www.konkurrensverket.se/om-oss/uppdrag/#anchor0
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F6CEE82B92E3D84F16DDD6672AB59A02?text=&docid=56460&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2039633
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F6CEE82B92E3D84F16DDD6672AB59A02?text=&docid=56460&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2039633
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73630&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2040501
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73630&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2040501
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slagit fast att bara sådana inköp som 
sedermera används för ekonomisk 
verksamhet utgör ekonomisk verk-
samhet. Detta innebär att konkur-
rensrätten överhuvudtaget inte är 
tillämplig om till exempel Försvars-
makten eller domstolsväsendet ge-
nomför upphandlingar, medan kon-
kurrensrätten är tillämplig om till 
exempel ett kommunalt bostadsbo-
lag genomför en upphandling. En 
annan svårighet med att tillämpa 
konkurrensreglerna är att om en 
upphandlande myndighet utfor-
mar en upphandling på ett konkur-
renssnedvridande sätt utgör det i 
regel inte konkurrensbegränsande 
samarbete utan ensidigt agerande 
som bara kan strida mot konkur-
rensrätten om den upphandlande 
myndigheten skulle anses ha en do-
minerande ställning på en viss in-
köpsmarknad, vilket är väldigt svårt 
att påvisa i praktiken. Av utrym-
messkäl kommer jag i denna artikel 
därför inte att utveckla de konkur-
rensrättsliga frågorna utan hänvisar 
i denna del i stället till min doktors-
avhandling som kan laddas ner kost-
nadsfritt från Handelshögskolans 
bibliotek.8 Fokus för denna artikel 
ligger helt på den nya upphandlings-
rättsliga konkurrensprincipen.

2. Den nya allmänna kon- 
kurrensprincipen – principiellt 
mycket intressant men av 
begränsad praktisk betydelse 
på grund av krav på konkurrens-
begränsande syfte
Av central betydelse för upphand-
lingsrätten är de fem etablerade 
grundläggande upphandlingsprin-

ciperna: Likabehandlingsprinci-
pen, icke-diskrimineringsprincipen, 
transparensprincipen, principen om 
ömsesidigt erkännande och propor-
tionalitetsprincipen. Dessa princi-
per återfinns i 4 kap. 1 § i 2017 års lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU)9 som har följande lydelse: 
”Upphandlande myndigheter ska 
behandla leverantörer på ett likvär-
digt och icke-diskriminerande sätt 
samt genomföra upphandlingar på 
ett öppet sätt. Upphandlingar ska 
vidare genomföras i enlighet med 
principerna om ömsesidigt erkän-
nande och proportionalitet.”

Från och med januari 2017 inne-
håller LOU även vad som jag anser 
är en ny allmän konkurrensprincip 
som implementerar vad som följer 
av artikel 18.1 andra stycket i 2014 
års upphandlingsdirektiv 2014/24/
EU.10 Den nya allmänna konkur-
rensprincipen återfinns i 4 kap. 2 § 
LOU som har följande lydelse: ”En 
upphandling får inte utformas i syf-
te att undanta den från lagens till-
lämpningsområde och får inte heller 
utformas i syfte att begränsa kon-
kurrensen så att vissa leverantörer 
gynnas eller missgynnas på ett otill-
börligt sätt.”

I den ledande LOU-kommenta-
ren skriver Helena Rosén Anders-
son och Eva-Maj Mühlenbock m.fl. 
att ”den gängse uppfattningen har 
varit att regelverket om offentlig 
upphandling syftar till att motverka 
hinder mot fri rörlighet och att det 
ska främja sund konkurrens. Enligt 
denna uppfattning tar myndigheter-
nas skyldighet sikte på att undvika 
åtgärder som snedvrider konkur-

rens, inte på att aktivt vidta åtgärder 
som skapar konkurrens”.11 

Vad gäller konkurrensprincipens 
innebörd hänvisar Helena Rosén 
Andersson och Eva-Maj Mühlen-
bock m.fl. till min tidigare forsk-
ning på området: ”I doktrinen har 
dock framförts uppfattningen att det 
finns en konkurrensprincip – som 
går utöver de allmänna principer-
na … – och att denna princip åläg-
ger myndigheterna en skyldighet att 
aktivt säkerställa att upphandlingen 
är konkurrensskapande, se Moldén, 
Public Procurement and competi-
tion law from a Swedish perspec tive 
– some proposals for better inter-
action, Europarättslig Tidskrift, 
Nr 4/2012 s 598 ff.”

Helena Rosén Andersson och 
Eva-Maj Mühlenbock m.fl. anför 
även följande: ”En underlåtelse att 
uppfylla denna skyldighet att skapa 
konkurrens skulle därmed innebära 
en överträdelse av upphandlings-
reglerna på motsvarande sätt som 
en överträdelse av transparensprin-
cipen eller likabehandlingsprinci-
pen.” Författarna anför att Kam-
marrätten i Stockholm i sin dom i 
Familjebostäder-målet12 från 2011 gav 
uttryck för konkurrensprincipen ge-
nom att konstatera följande: ”LOU 
ska tolkas och tillämpas i enlighet 
med upphandlingsdirektivens syfte 
och lydelse samt EU-domstolens 
praxis. Huvudsyftet med de gemen-
skapsrättsliga bestämmelserna om 
offentlig upphandling är fri rörlighet 
för varor och tjänster och att områ-
det ska öppnas upp för icke snedvri-
den konkurrens. LOU och EU-di-
rektiven om offentlig upphandling 
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8 hhs.se/contentassets/6eccbc8946884fd196536e27a4f9f0cf/ssephddiss_2021_robert_molden.pdf.
9 rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2016:1145.
10 eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024.
11 Helena Rosén Andersson och EvaMaj Mühlenbock m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar (Norstedts Gula Bibliotek, 

tredje upplagan 2020), s. 282.
12 Kammarrätten i Stockholms dom den 2 februari 2011 i mål nr 652810, Familjebostäder mot Berendsen Textil Service, s. 4.
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syftar till att upphandlingen ska ske 
med tillvaratagande av de konkur-
rensmöjligheter som finns på bästa 
sätt. Bestämmelserna syftar både till 
att tillvarata konkurrensen i den en-
skilda upphandlingen och till att ut-
veckla en effektiv konkurrens.”

Den kanske viktigaste domen för 
att förstå konkurrensens betydelse 
för upphandlingsregelverket är nog 
EU-domstolens dom i Stora Bält-
bron-målet13 från 1993. Målet rörde 
en offentlig upphandling relaterad 
till bygget av bron över Stora Bält 
i Danmark. En av de grunder som 
åberopades av klaganden vid över-
prövningen var att den upphand-
lande myndigheten hade valt att 
förhandla med en leverantör som 
inte uppfyllde vissa ska-krav i upp-
handlingen som hade en påverkan 
på anbudsgivarnas prissättning och 
därmed bröt mot likabehandlings-
principen. Detta är en rättslig grund 
som idag är väldigt vanlig vid över-
prövning av offentlig upphandling. 
Problemet för klaganden var dock 
att det inte fanns någon likabehand-
lingsprincip inskriven i då gällande 
upphandlingsdirektiv.

EU-domstolen anförde att ”även 
om direktivet inte uttryckligen näm-
ner principen om likabehandling av 
anbudsgivarna, kvarstår likväl att 
skyldigheten att respektera denna 
princip är central i direktivet, som 
enligt det nionde beaktandet i in-
gressen bland annat syftar till att 
utveckla en effektiv konkurrens inom 
området för offentliga upphandlings-
kontrakt för bygg- och anläggnings-
arbeten och som … anger kriteri-
er för urval och tilldelning i avsikt 

att garantera en sådan konkurrens” 
(min markering).

Jag anser att EU-domstolens dom 
i Stora Bältbron-målet är mycket 
betydelsefull för att förstå interak-
tionen mellan principen om likabe-
handling och konkurrens. Domen 
visar att ur ett historiskt perspektiv 
var det kravet på konkurrens som 
kom först inom EU:s upphandlings-
rätt och först därefter kravet på li-
kabehandling. Detta talar för att li-
kabehandling av anbudsgivare inte 
är det övergripande målet för EU:s 
upphandlingsrätt. Det övergripan-
de målet är att främja konkurrens 
inom den gemensamma marknaden 
och det är för att främja effektiv och 
sund konkurrens som alla anbudsgi-
vare måste behandlas lika.

Det är vidare viktigt att notera att 
likabehandlingsprincipen härleddes 
från en bestämmelse om konkurrens 
i en av direktivets beaktandesatser 
och inte från någon av artiklarna. 
Detta belyser den stora betydelse 
som rättskälla beaktandesatserna 
har inom EU-rätten, vilket vi har 
anledning till att återkomma till i 
avsnitt 3 nedan rörande den ramav-
talsrelaterade konkurrensprincipen. 
Det kan med fog hävdas att beak-
tandesatserna har en ännu starkare 
ställning inom EU-rätten än förar-
betena har inom svensk rätt.

Ur ett svenskt perspektiv är det 
intressant att notera hur Högsta för-
valtningsdomstolen på senare år 
allt mer har lyft fram konkurren-
sens betydelse för upphandlings-
rätten. Högsta förvaltningsdomsto-
len har i Lappset-målet14 från 2019 
slagit fast att syftet med upphand-

lingsregelverket är ”att främja kon-
kurrensen och den fria rörligheten 
inom EU genom att säkerställa att 
upphandlande myndigheter agerar 
på ett öppet, marknadsmässigt och 
icke-diskriminerande sätt”. Högsta 
förvaltningsdomstolen har i ThelAn-
dersson Bygg och Måleri-målet15 även 
anfört att upphandlingsregelverkets 
syfte är att ”säkerställa sund kon-
kurrens mellan leverantörer”. För-
valtningsrätten i Stockholm fann i 
sin dom i Carballos-målet16 från 2018 
att det finns en ny konkurrensprin-
cip i 2017 års LOU. Förvaltningsrät-
ten konstaterade att det inte visats 
att den upphandlande myndigheten 
”genom att anta anbud från bolag 
inom samma koncern har agerat i 
strid med konkurrensprincipen” ef-
tersom sökanden inte hade visat att 
”upphandlingen har utformats i syf-
te att begränsa konkurrensen”. För-
valtningsrättens dom bekräftades 
av Kammarrätten i Stockholms och 
Högsta förvaltningsrättens beslut 
att inte lämna prövningstillstånd.17 

För att en upphandling ska anses 
strida mot den allmänna konkur-
rensprincipen räcker det enligt or-
dalydelsen i 4 kap. 2 § LOU inte att 
upphandlingens utformning resul-
terar i en konkurrenssnedvridning, 
utan det krävs att upphandlingen ut-
formas i syfte att begränsa konkur-
rensen. Det råder viss oklarhet i vad 
detta krav på konkurrensbegränsan-
de syfte egentligen innebär. I min 
avhandling drog jag därför slutsat-
sen att den nya allmänna konkur-
rensprincipen visserligen är väldigt 
principiellt intressant men är myck-
et svår att tillämpa i praktiken – så 
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13 EUdomstolens dom den 22 juni 1993 i mål C243/89, kommissionen mot Danmark (eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?
uri=CELEX:61989CJ0243&from=SV), punkt 33.

14 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 6 december 2019 i HFD 2019 ref. 58, Lappset Sweden AB mot Falköpings kommun (domstol.
se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2019/referat/hfd2019ref.58.pdf).

15 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 25 juni 2018 i HFD 2018 ref. 50, ThelAndersson Bygg och Måleri mot Campus Roslagen AB 
m.fl. (domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden20082018/2018/hfd2018ref.50.pdf).

16 Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 3 juli 2018 i mål nr 2314817, Carballos Klinic AB mot Stockholms läns landsting, s. 9 (infor
mation.konkurrensverket.se/beslut/1_20180704121548_2314817.pdf). Artikelförfattaren var tillsammans med kollegan Johan Lidén 
ombud för sökanden.

17 Kammarrätten i Stockholms beslut den 24 juli 2018 i mål nr 567018, Carballos Klinic AB mot Stockholms läns landsting (information.
konkurrensverket.se/beslut/1_20190124151605_567018.pdf) samt Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 19 augusti 2018 i mål nr 
420618, Carballos Klinic AB mot Stockholms läns landsting (information.konkurrensverket.se/beslut/1_20190124151704_420618.pdf).
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länge inte EU-domstolen eller Hög-
sta förvaltningsdomstolen har läm-
nat vägledning om hur konkurrens-
begränsande syfte ska tolkas. Det 
är därför ur ett praktiskt perspek-
tiv bättre att fokusera på den redan 
sedan tidigare etablerade ramav-
talsrelaterade konkurrensprincipen 
där EU-rätten inte ställer upp något 
krav på konkurrenssnedvridande 
syfte utan det är tillräckligt med att 
påvisa konkurrensbegränsande re-
sultat.

3. Den alltjämt gällande ram- 
avtalsrelaterade konkurrens- 
principen – undangömd i lag- 
stiftningen, men med stor  
praktisk betydelse då det 
är tillräckligt att påvisa 
konkurrensbegränsande 
resultat istället för kon- 
kurrensbegränsande syfte
Den rättsliga grunden för den ram-
avtalsrelaterade konkurrensprin-
cipen skapades redan i 2004 års 
upphandlingsdirektiv 2004/18/EG.18 
Artikel 32.2 reglerade följande avse-
ende konkurrensaspekter på ram-
avtal: ”Ett ramavtal får inte löpa 
längre än fyra år, utom i vederbör-
ligen styrkta undantagsfall, särskilt 
genom föremålet för ramavtalet. 
En upphandlande myndighet får 
inte använda ramavtal på otillbör-
ligt sätt eller på ett sådant sätt att 
konkurrensen förhindras, begränsas 
eller snedvrids.” Första meningen 
behandlar specifikt frågan om för 
långa ramavtal, medan den andra 
meningen ger uttryck för den över-
gripande ramavtalsrelaterade kon-
kurrensprincipen som berör bland 
annat för stora ramavtal.

Den första meningen – relaterad 
till för långa ramavtal – implemen-
terades genom 5 kap. 3 § i 2008 års 
LOU19 som hade följande lydelse: 

”Ett ramavtal får löpa under längre 
tid än fyra år endast om det finns 
särskilda skäl.” Anledningen till att 
bestämmelsen om att ramavtal inte 
får användas på ett konkurrensbe-
gränsande sätt inte fördes in i 2008 
års LOU var att Lagrådet ansåg att 
denna skyldighet redan följde av de 
etablerade fem upphandlingsrättsli-
ga principerna.

Däremot framgick det i förarbete-
na mycket tydligt att det vid tillämp-
ning av den ramavtalsrelaterade 
konkurrensprincipen saknade be-
tydelse huruvida en upphandlande 
myndighet haft som syfte att sned-
vrida konkurrensen, enligt följande 
uttalande: ”Av artikel 32.2 [i 2004 års 
direktiv] framgår att en upphand-
lande myndighet inte får använda 
ramavtal på ett otillbörligt sätt eller 
på ett sådant sätt att konkurrensen 
förhindras, begränsas eller sned-
vrids. Härmed avses inte den upp-
handlande myndighetens syfte med 
att använda ramavtal utan den effekt 
som kan konstateras. Den upphand-
lande myndigheten måste således 
överväga hur ramavtalet skall utfor-
mas för att uppnå konkurrens. Det 
kan av det skälet exempelvis vara 
olämpligt att teckna centrala ramav-
tal med få leverantörer för samtli-
ga myndigheters räkning, vilket kan 
medföra att monopolliknande situa-
tioner uppstår.”20 

Konkurrensverket gjorde i sitt ytt-
rande av den 30 maj 2012 i SKI-målet 
rörande en upphandling av skrivare 
och kopieringsmaskiner21 följande 
bedömning:

”Generalklausulen i artikel 32.2 
femte stycket i direktiv 2004/18/EG 
om att ramavtal inte får användas 
på ett otillbörligt sätt eller på ett så-
dant sätt att konkurrensen förhin-
dras, begränsas eller snedvrids, får 
enligt Konkurrensverkets mening 

utgöra en motvikt till de risker för 
negativa effekter på konkurrensen 
som upphandlingar av ramavtal i 
vissa fall typiskt sett kan innebära. 
Förekomsten av generalklausulen 
får anses inskärpa vikten av att de 
grundläggande principerna iakttas 
vid ramavtalsupphandlingar.

Konkurrensverket delar emel-
lertid inte Lagrådets och regering-
ens bedömning att generalklausulen 
i artikel 32.2 femte stycket endast 
reglerar vad som redan följer av de 
grundläggande principerna för of-
fentlig upphandling i 1 kap. 9 § [i 
2008 års] LOU.

Enligt Konkurrensverkets mening 
torde generalklausulen i 32.2 femte 
stycket istället få tolkas så att det 
– utöver vad som redan följer av de 
grundläggande principerna för of-
fentlig upphandling – också ställs 
andra och mer långtgående krav på 
den upphandlande myndighetens 
agerande vid upphandlingar av ram-
avtal [min markering]. Att unions-
lagstiftaren föreskrivit en sådan 
ordning kan anses förenligt med de 
inneboende risker för negativa ef-
fekter på konkurrensen som upp-
handlingar av ramavtal i vissa fall 
typiskt sett kan medföra.

… I sådana fall kan det bli aktuellt 
för domstolen att ge generalklau-
sulen i artikel 32.2 femte stycket i 
direktiv 2004/18/EG direkt effekt, 
eftersom den inte har genomförts i 
LOU och det saknas bestämmelser i 
lagen som kan tolkas i enlighet med 
generalklausulens ordalydelse och 
syfte.”

Stöd för Konkurrensverkets syn 
att den ramavtalsrelaterade konkur-
rensprincipen hade direkt effekt kan 
hämtas från Kammarrätten i Göte-
borg som i sin dom i Tigérs-målet22 
från 2014 konstaterade att ”otillbör-
lig och konkurrenssnedvridande an-
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18 eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018.
19 riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag20071091omoffentligupphandling_sfs20071091.
20 Prop. 2006/07:128, s. 172.
21 Dnr 285/2012, p. 33–36.
22 Kammarrätten i Göteborgs dom den 14 mars 2014 i mål nr 481613, Arvika kommun mot Tigérs Plattsättning m.fl., s. 3.
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vändning av ramavtal är förbjuden 
(art. 32.2 Europaparlamentets och 
Rådets direktiv 2004/18/EG)”.

I samband med att EU antog ett 
nytt upphandlingsdirektiv år 2014 
flyttades bestämmelsen om den 
ramavtalsrelaterade konkurrens-
principen från att vara placerad i 
en artikel till att vara placerad i en 
beaktandesats. I 2004 års direktiv 
fanns bestämmelsen om att ”en upp-
handlande myndighet får inte an-
vända ramavtal på otillbörligt sätt 
eller på ett sådant sätt att konkur-
rensen förhindras, begränsas eller 
snedvrids” i artikel 32.2. I 2014 års 
direktiv hade bestämmelsen om 
att ”ramavtal bör inte användas på 
otillbörligt sätt eller på ett sådant 
sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids” flyttats 
till beaktandesats 61. Med beaktan-
de av den starka ställning som be-
aktandesatser har vid tolkning av 
innebörden i ett direktiv (se analy-
sen av EU-domstolens dom i Stora 
Bältbron-målet i avsnitt 2 ovan) fann 
jag i min avhandling att den ändrade 
placeringen från artikel till beaktan-
desats inte innebär någon ändring i 
sak vad gäller den ramavtalsrelate-
rade konkurrensprincipen.

Helena Rosén Andersson och 
Eva-Maj Mühlenbock m.fl. kom-
mer till samma slutsats med följan-
de motivering: ”De grundläggande 
principerna för genomförande 
av en upphandling, vilka anges i  
4 kap. 1–3 §§, gäller även vid upp-
handling av ramavtal. I artikel 32.2. 
femte stycket i 2004 års direktiv, 
fanns en särskild generalklausul 
där det fastslogs att en upphand-
lande myndighet inte fick använda 
ramavtal på ett otillbörligt sätt el-
ler på ett sådant sätt att konkurren-
sen förhindrades, begränsades eller 
snedvreds. Någon motsvarande ge-

neralklausul för just ramavtal finns 
inte i direktivet. Där emot finns en 
konkurrensprincip reglerad bland 
de övriga grundläggande upphand-
lingsrättsliga principerna i artikel 18 
i direktivet och som har genomförts 
i LOU genom bestämmelsen i 4 kap. 
2 §. Konkurrensprincipen innebär 
att en upphandling inte får utfor-
mas i syfte att begränsa konkurren-
sen så att vissa leverantörer gynnas 
eller missgynnas på ett otillbörligt 
sätt. Innebörden av konkurrensprin-
cipen redovisas i kommentaren till 
4 kap. 2 §. Vidare finns konkurrens-
principen inskriven i direktivets be-
aktandesatser 60 och 61. … Eftersom 
det dessutom anges i direktivets 
beaktandesats 60 att ramavtalen i 
stort sett ska behållas oförändrade, 
är det alltjämt viktigt att den upp-
handlande myndigheten utformar 
ramavtalet med beaktande av de 
grundläggande principerna för upp-
handlingar. Detta gäller såväl den 
upphandlande myndighetens syfte 
med att använda ramavtal som den 
faktiska effekten av ett sådant ram-
avtal. Omfattande centrala ramav-
tal riskerar att verka konkurrensbe-
gränsande, eftersom endast ett fåtal 
leverantörer kan antas ha kapacitet 
att leverera den avtalade volymen, 
se Moldén, Public Procurement and 
Competition Law from a Swedish 
Perspec tive – Some Proposals for 
Better  Interaction, Europarättslig 
Tidskrift Nr 4/2012, s. 557 ff.”23 

En av de viktigaste slutsatserna i 
min avhandling är därför att ordaly-
delsen i nuvarande bestämmelse i 
4 kap. 2 § LOU är missvisande efter-
som den ger intrycket att det finns 
ett krav på att påvisa konkurrens-
begränsande syfte för att ingripa 
med stöd av konkurrensprincipen 
vid alla typer av upphandlingar, det 
vill säga även vid upphandling av 

ramavtal, trots att det tydligt följer 
av EU-rätten och svenska förarbe-
ten att det inte finns något krav på 
att påvisa konkurrensbegränsande 
syfte för att tillämpa den ramavtals-
relaterade konkurrensprincipen. I 
stället räcker det att konstatera att 
en ramavtalsupphandling har utfor-
mats på ett konkurrensbegränsan-
de sätt som rättslig grund för att en 
förvaltningsrätt ska kunna förordna 
om att en upphandling av ramav-
tal ska göras om. Ett av de viktigaste 
förslagen i min doktorsavhandling 
är därför att det införs en ny 2 a § i 
LOU:s sjunde kapitel om ramavtal 
med följande lydelse: ”En upphand-
lande myndighet får inte använda 
ramavtal på ett sådant sätt att kon-
kurrensen förhindras, begränsas el-
ler snedvrids.”

4. Högsta förvaltningsdomstolen 
bör gå från en formalistisk till 
en konkurrensfrämjande och 
effektbaserad analysmetod 
– en förutsättning för att kunna 
tillämpa den EU-rättsliga 
konkurrensprincipen i praktiken
Under 2001 genomförde Migra-
tionsverket en upphandling av IT-
tjänster. Företaget Sonera Juxto AB 
begärde överprövning av tilldel-
ningsbeslutet. Både Länsrätten i 
Östergötlands län och Kammarrät-
ten i Jönköping bedömde att upp-
handlingen hade genomförts i strid 
med LOU. I sin dom i Migrations-
verks-målet24 från 2002 instämde Re-
geringsrätten i underinstansernas 
bedömning att upphandlingsdoku-
menten samt utvärderingsmodel-
len hade vissa brister och inte var 
optimalt utformade. Tvärtemot un-
derinstanserna fann Regeringsrät-
ten att bristerna inte var tillräckligt 
allvarliga för att kunna anses strida 
mot LOU och anförde följande mo-
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23 Helena Rosén Andersson och EvaMaj Mühlenbock m.fl. Lagen om offentlig upphandling – En kommentar (Norstedts Gula Bibliotek, 
tredje upplagan 2020), s. 418–419.

24 Regeringsrättens dom den 13 juni 2002 i RÅ 2002 ref. 50, Sonera Juxto AB mot Migrationsverket (lagen.nu/dom/ra/2002:50).
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tivering: ”De skiftande förhållanden 
som förekommer i det ekonomis-
ka livet gör att även förfrågnings-
underlag och utvärderingsmodel-
ler som inte är optimalt utformade 
får godtas under förutsättning att 
de principer som bär upp lagen om 
offentlig upphandling och gemen-
skapsrätten inte träds för när.”

Den 15 februari 2013 meddelade 
Högsta förvaltningsdomstolen sin 
dom i Frölunda El-målet25 och an-
förde följande om överprövnings-
processen: ”Överprövningen tar inte 
sikte på upphandlingens materiella 
resultat utan endast på om myndig-
heten förfarit formellt korrekt och 
iakttagit de upphandlingsprinciper 
och förfaranderegler som anges i 
LOU.”

I sin dom den 16 april 2019 i One-
Med-målet26 sammanfattade Kam-
marrätten i Göteborg de två nyss 
nämnda prejudikaten på följande 
sätt: ”Högsta förvaltningsdomsto-
len har i avgörandet [i Migrations-
verks-målet] uttalat att de skiftan-
de förhållanden som förekommer 
i det ekonomiska livet gör att även 
förfrågningsunderlag som inte är 
optimalt utformade får godtas un-
der förutsättning att de principer 
som bär upp LOU och gemenskaps-
rätten inte träds förnär. Vidare har 
Högsta förvaltningsdomstolen i av-
görandet [i Frölunda El-målet] ut-
talat att överprövningen inte tar 
sikte på upphandlingens materiella 
resultat utan endast på om den upp-
handlande myndigheten har hand-
lat formellt korrekt och iakttagit de 
upphandlingsprinciper och förfa-
randeregler som anges i lagen om 
offentlig upphandling.”

Som jag har fört fram ovan inne-
bär den nya allmänna konkur-
rensprincipen att en förvaltnings-

domstol kan förordna om att en 
upphandling ska göras om i de fall 
den upphandlande myndigheten 
har utformat upphandlingen med 
ett konkurrensbegränsande syfte. 
Är det fråga om ett ramavtal räcker 
det däremot för förvaltningsrätten 
att konstatera att upphandlingen 
har utformats på ett sätt som får ett 
konkurrensbegränsande eller kon-
kurrenssnedvridande resultat. Hur 
går denna uppgift – att bedöma hu-
ruvida upphandlingen har ett kon-
kurrensbegränsande resultat – att 
förena med Högsta förvaltnings-
domstolens uttalande i Frölunda 
El, enligt vilken överprövningen 
inte får ta sikte på upphandlingens 
materiella resultat? En av de vikti-
gaste slutsatserna i min doktorsav-
handling är att Högsta förvaltnings-
domstolens bedömning i Frölunda 
El faktiskt strider mot EU-rätten. 
För att kunna bedöma huruvida en 
upphandling strider mot den ram-
avtalsrelaterade konkurrensprinci-
pen krävs det ju att förvaltningsrät-
ten gör en bedömning av just det 
materiella resultatet av ramavtals-
upphandlingen. Jag anser därför 
att det är viktigt att Högsta förvalt-
ningsdomstolen, så fort den får till-
fälle, meddelar ett nytt prejudikat 
för att förtydliga att den formalistis-
ka metod som Högsta förvaltnings-
domstolen tidigare har förordat i 
Migrationsverks-målet och Frölun-
da El-målet inte längre utgör uttryck 
för gällande rätt.

5. Den nya allmänna respektive 
ramavtalsrelaterade konkurrens-
principen som verktyg för 
advokater som företräder 
leverantörer vid överprövning 
av offentlig upphandling
Ett mycket intressant exempel för 

hur konkurrensprincipen fram-
gångsrikt kan åberopas av advokater 
och andra jurister vid överprövning 
av upphandling är Regeringsrättens 
dom i Älvsborgs-målet27 från 1997. 
Länsarbetsnämnden i Älvsborgs län 
hade genomfört en upphandling av 
vissa utbildningstjänster. Upphand-
lingsdokumenten innehöll ett krav 
på alla anbudsgivare att avslöja an-
budsgivarnas egna kostnader för 
att tillhandahålla tjänsterna i fråga. 
Regeringsrätten gjorde följande be-
dömning: ”Vad gäller nu ifrågava-
rande krav på kostnadsspecifikation 
har såväl NOU som Konkurrensver-
ket uttalat att kravet får anses vara 
konkurrensbegränsande. Regerings-
rätten delar denna uppfattning och 
finner mot den bakgrunden att det 
inte är förenligt med bestämmel-
serna i 1 kap. 4 § [i 1993 års] LOU att 
i förfrågningsunderlaget begära en 
kostnadsspecifikation av det aktu-
ella slaget av leverantörerna. Reger-
ingsrätten godtar underinstansernas 
bedömning att detta är ett förhållan-
de som bör medföra att upphand-
lingen … görs om.”

Ett annat intressant exempel är 
följande. Kronobergs län genom-
förde en offentlig upphandling av 
tandvårdstjänster med en ursprung-
lig avtalstid om tre år, med en för-
längningsoption som innebar att 
maximal avtalstid skulle bli sex år. 
Tandvårdstjänsterna skulle utfö-
ras i tio olika geografiska områden 
och endast anbud som omfattade 
samtliga områden skulle accepte-
ras. Regeringsrätten gjorde i sin 
dom i Barntandvårds-målet28 från 
1999 följande bedömning: ”Ett av de 
viktigaste inslagen i EG:s reglering 
av upphandling är att upphandling-
en skall ske på marknadens villkor 
och att det är marknaden som kan 

25 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 15 februari 2013 i HFD 2013 ref. 5, Frölunda El & Tele AB mot Göteborgs Stads Upphand
lings Aktiebolag (domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden20082018/2013/hfd2013ref.5.
pdf).

26 Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 april 2019 i mål nr 470718, OneMed Sverige AB mot Region Halland (information.konkur
rensverket.se/beslut/1_20190502110136_470718.pdf), s. 4.

27 Regeringsrättens dom den 19 juni 1997 i RÅ 1997 ref. 40 (lagen.nu/dom/ra/1997:40).
28 Regeringsrättens dom den 12 januari 1999 i RÅ 1999 not 1.
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https://lagen.nu/dom/ra/1997:40
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ge de billigaste och bästa villkoren. 
Det får inte uppkomma en snedvri-
den konkurrens, vilket framgår av 
kravet på att upphandlingen skall 
genomföras affärsmässigt och utan 
ovidkommande hänsyn, dvs. objek-
tivt. Reglerna är utformade i syfte 
att försvåra möjligheterna att i upp-
handlingen gynna eller missgynna 
vissa leverantörer på ett obehörigt 
och därmed konkurrenssnedvridan-
de sätt. … Regeringsrätten finner att 
i realiteten endast Kronobergstand-
vård AB haft möjlighet att inkomma 
med ett anbud i enlighet med förfrå-
gan. Enligt Regeringsrättens mening 
har landstinget, genom att kräva ett 
anbud för hela den aktuella tand-
vården, brutit mot bestämmelsen 
i 1 kap. 4 § [i 1993 års] LOU om att 
upphandling skall göras med utnytt-
jande av de konkurrensmöjligheter 
som finns och genomföras affärs-
mässigt. Några bärande skäl för att 
inte acceptera anbud även på delar 
av den aktuella tandvården har inte 
anförts.”

Båda dessa prejudikat byggde på 
den äldre svenska konkurrensprin-
cipen som var knuten till den då-
varande grundläggande LOU-prin-
cipen om affärsmässighet och som 
reglerades av 1 kap. 4 § i 1993 års 
LOU29 som hade följande lydelse: 
”Upphandling skall göras med ut-
nyttjande av de konkurrensmöjlig-
heter som finns och även i övrigt 
genomföras affärsmässigt. Anbuds-
givare, anbudssökande och anbud 
skall behandlas utan ovidkommande 
hänsyn.” Innebörden av den äldre 
svenska konkurrensprincipen i 1993 
års LOU har beskrivits mycket väl 
av Michael Slavicek, NOU:s dåva-
rande chefsjurist, i Europarättslig 
tidskrift nr 1 2002 (s. 17–18) enligt 
följande: ”LOU betecknas ofta som 

ett komplement till konkurrenslag-
stiftningen. Det är en sanning med 
modifikation. En konkurrenskraftig 
och väl fungerande marknad är gi-
vetvis en förutsättning för att få in 
bra anbud. Upphandlande enheter 
skall dock inte skapa en väl funge-
rande konkurrens, utan endast upp-
söka den konkurrens som finns.”

Trots att den äldre svenska kon-
kurrensprincipen upphävdes redan 
i samband med införandet av 2008 
års LOU kan den fortfarande antas 
ha visst kvardröjande inflytande på 
hur även den nya EU-rättsliga kon-
kurrensprincipen i vissa fall ges en 
för snäv innebörd vid svenska dom-
stolar, som det följande exemplet il-
lustrerar.

Kommunförbundet Skåne ge-
nomförde en offentlig upphand-
ling av vårdhemstjänster. Björkviks 
Vårdhem AB anförde bland annat 
att upphandlingen stred mot LOU 
eftersom en mycket stor geografisk 
yta omfattades av ramavtalet. Detta 
skulle enligt Björkviks Vårdhem AB 
leda till en minskad konkurrens på 
lång sikt. Kammarrätten i Göteborg 
anförde i sin dom i Björkviks Vård-
hem-målet30 från 2009 följande: ”Vad 
slutligen gäller Björkviks invänd-
ning att upphandlingen till följd av 
sin storlek (geografiska omfattning) 
på sikt leder till konkurrensbegräns-
ning gör kammarrätten följande 
bedömning. Enligt 1 kap. 9 § 
[i 2008 års] LOU ska upphandlande 
myndigheter behandla leverantörer 
på ett likvärdigt och icke-diskrimi-
nerande sätt samt genomföra upp-
handlingar på ett öppet sätt. Vidare 
ska principerna om ömsesidigt 
erkännande och proportionalitet 
iakttas. Effektiv konkurrens på  
både kort och lång sikt får anses 
vara ett av syftena bakom upp- 

handlingsrätten. Att omfattningen 
av en upphandling kan medföra att 
företag som inte tilldelats kontrakt 
riskerar att slås ut, vilket i sin tur 
kan leda till minskad konkurrens i 
framtiden, är dock enligt kammar- 
rättens mening inte en sådan om- 
ständighet som innebär att upp- 
handlingen genomförts på ett sätt 
som strider mot nämnda principer.” 
(Min markering.)

Enligt den äldre svenska konkur-
rensprincipen behövde upphandlan-
de myndigheter enbart passivt upp-
söka den konkurrens som fanns på 
marknaden och förvaltningsrätten 
beaktade bara effekterna på den ak-
tuella upphandlingen. Hur den ak-
tuella upphandlingen skulle påverka 
konkurrensen på längre sikt inför 
kommande upphandlingar var ing-
enting som förvaltningsrätten fick 
ta i beaktande vid tillämpningen av 
den äldre svenska konkurrensprin-
cipen som var kopplad till principen 
om affärsmässighet.

Den nya EU-rättsliga konkurrens-
principen har däremot en betydligt 
större räckvidd. Den inbegriper så-
dant som redan tidigare omfattades 
av den äldre svenska konkurrens-
principen. Dessutom ålägger princi-
pen den upphandlande myndighe-
ten att aktivt ta ansvar för effektiv 
konkurrens, inte bara relaterad till 
aktuell upphandling utan även vad 
gäller effekten på konkurrensen vid 
framtida upphandlingar. Ett bra ex-
empel är mycket stora ramavtals-
upphandlingar som den i Björkviks 
Vårdhem-målet där de negativa ef-
fekterna av hur upphandlingen ut-
formats i regel inte uppstår redan i 
samband med aktuell upphandling 
utan kan antas uppstå först längre 
fram vid nästkommande upphand-
lingar.

29 riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag19921528omoffentligupphandling_sfs19921528.
30 Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 641108, Björkviks Vårdhem AB mot Kommunförbundet Skåne, s. 13. Artikelförfattaren 

tjänstgjorde som en av de tre domare som dömde i målet.
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» 

I detta sammanhang är det intres-
sant att notera att Konkurrensver-
ket har lyft fram just denna typsi-
tuation som ett exempel där den 
ramavtalsrelaterade konkurrens-
principen skulle kunna användas 
av advokater och andra jurister i ett 
överprövningsmål där frågan är hu-
ruvida upphandlingens utformning 
är konkurrensbegränsande. Konkur-
rensverket skrev i sitt yttrande av 
den 30 maj 2012 i SKI-målet rörande 
en upphandling av skrivare och ko-
pieringsmaskiner31 följande i den-
na del: ”Exempelvis skulle mycket 
stora ramavtal som – utan sakligt 
godtagbara skäl – stänger ute an-
dra leverantörer än de allra största, 
eller som allvarligt kan skada kon-
kurrensen genom att den eller de 
leverantörer som inte antas i ramav-
talet riskerar att helt försvinna från 
den aktuella marknaden, kunna bli 
föremål för ingripande av allmän 
förvaltningsdomstol med stöd av 
artikel 32.2 femte stycket i direk-
tiv 2004/18/EG, även om de grund-
läggande principerna i 1 kap. 9 § [i 
2008 års] LOU inte har överträtts i 
upphandlingen.”

6. Den nya allmänna 
konkurrensprincipen som 
verktyg för advokater som 
företräder upphandlande 
myndigheter vid överprövning 
av offentlig upphandling
Nacka kommun genomförde en 
offentlig upphandling rörande 
skolkökstjänster. Ett av ska-kraven 
innebar att anbudet skulle innehålla 
uppgifter om den totala mängden av 
en viss fettsort som ingick i menyn 
under en fyraveckorsperiod. Sodex-
os anbud innehöll inte uppgiften i 
fråga och Nacka kommun förkastade 
därför anbudet, varpå Sodexo begär-

de överprövning. Inför Högsta för-
valtningsdomstolen argumenterade 
Sodexo att det enkelt var möjligt för 
den upphandlande myndigheten att 
med utgångspunkt i de uppgifter om 
andra fettsorter som Sodexo lämnat 
själv räkna fram uppgiften om den 
aktuella fettsort som saknades.  
Sodexo anförde även att det inte 
skulle få någon egentlig konkurrens-
fördel om företagets anbud skulle 
godkännas och att det därför skulle 
vara förenligt med likabehandlings-
principen och proportionalitets-
principen att acceptera anbudet. I 
sin dom i Sodexo-målet32 från 2016 
slog Högsta förvaltningsdomstolen 
fast att det i princip aldrig är möjligt 
för en upphandlande myndighet 
att bortse från ett ska-krav utan 
att bryta mot likabehandlingsprin-
cipen.

Jag anser att Högsta förvaltnings-
domstolens dom i Sodexo-målet lig-
ger i linje med den formalistiska syn 
som slagits fast i Migrationsverks- 
och Frölunda El-målen som jag re-
dogjort för i avsnitt 4 ovan och som 
jag anser inte är förenlig med den 
EU-rättsliga konkurrensprincipen. 
Låt oss därför titta på två fall där jag 
anser att domstolarna har hanterat 
frågan om bristande ska-kravuppfyl-
lelse på ett sätt som bättre stämmer 
överens med den nya konkurrens-
principens krav.

Norrbottens läns landsting ge-
nomförde en upphandling röran-
de vissa laboratorietjänster. Ett av 
ska-kraven innebar att viss informa-
tion skulle lämnas i ett separat do-
kument. Kontraktet tilldelades Ab-
bot Scandinavia AB som inte hade 
lämnat informationen i fråga i ett 
separat dokument, varpå företaget 
Roche Diagnostics Scandinavia AB 
begärde överprövning. En av frå-

gorna som Kammarrätten i Sunds-
vall hade att ta ställning till var hu-
ruvida Norrbottens läns landstings 
vägran att förkasta anbudet utgjorde 
ett brott mot likabehandlingsprinci-
pen. Kammarrätten fann i sin dom i 
Roche-målet33 att ska-kravet trots sin 
ordalydelse inte utgjorde ett obliga-
toriskt krav, utan bara ett ordnings-
krav.

Helsingborgs och Landskronas 
kommuner genomförde en upp-
handling av möbler. Upphandlings-
dokumenten innehöll ett ska-krav 
på att en viss typ av bord skulle ha 
en längd på ungefär 2,4 m. Kinnarps, 
som vann upphandlingen, hade i sitt 
anbud med ett bord som hade en 
längd på 2,0 m. Funkab AB begärde 
överprövning och argumenterade 
att det stred mot likabehandlings-
principen att inte förkasta Kinnarps 
anbud. Kammarrätten i Göteborg 
konstaterade i sin dom i Funkab-må-
let34 att det av Kinnarps offererade 
bordet var 17 procent kortare än den 
begärda ungefärliga längden på  
2,4 m. Kammarrätten fann att det fö-
relåg ett brott mot likabehandlings-
principen och anförde att det skulle 
vara betydligt dyrare att tillverka ett 
bord med en längd på 2,4 m jämfört 
med 2,0 m. Om kammarrätten hade 
tillämpat en formalistisk metod vad 
gäller likabehandlingsprincipen 
skulle det inte haft någon betydelse 
om det hade varit betydligt dyrare 
att tillverka ett bord med en längd 
på 2,4 m istället för 2,0 m. Men kam-
marrätten valde att tillämpa en ef-
fektbaserad metod, där det är av 
stor betydelse huruvida det innebär 
en materiell konkurrensfördel att få 
offerera ett bord som är kortare än 
de bord som offereras av de konkur-
rerande anbudsgivarna.

I många överprövningar byg-

31 Dnr 285/2012, p. 33–36.
32 Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 2016 ref. 37, Sodexo AB mot Nacka kommun (domstol.se/globalassets/filer/domstol/

hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden20082018/2016/hfd2016ref.37.pdf).
33 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 26 september 2016 i mål nr 112516, Norrbottens läns landsting mot Roche Diagnostics Scandi

navia AB.
34 Kammarrätten i Göteborgs dom den 14 april 2009 i mål nr 7822–782308, Funkab AB mot Helsingborgs stad och Landskrona kom

mun. Artikelförfattaren tjänstgjorde som en av de tre domare som dömde i målet.

I SIN DOM 
I SODEXO

MÅLET FRÅN 
2016 SLOG 

HÖGSTA FÖR
VALTNINGS
DOMSTOLEN 

FAST ATT DET 
I PRINCIP 
ALDRIG ÄR 

MÖJLIGT FÖR 
EN UPPHAND
LANDE MYN
DIGHET ATT 

BORTSE FRÅN 
ETT SKA

KRAV UTAN 
ATT BRYTA 

MOT LIKABE
HANDLINGS
PRINCIPEN.

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden-2008-2018/2016/hfd-2016-ref.-37.pdf
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden-2008-2018/2016/hfd-2016-ref.-37.pdf


55

PRAKTISK JURIDIK

ger en klagande sin talan på att den 
upphandlande myndigheten borde 
ha förkastat den vinnande anbudsgi-
varens anbud med hänvisning till att 
anbudet inte uppfyllt ett ska-krav, 
även om det egentligen handlar mer 
om ett ordningskrav där ska-kravet 
inte innebär någon egentlig konkur-
rensfördel eller nackdel för någon 
av anbudsgivarna. Jag anser att det i 
sådana fall finns goda skäl för advo-
kater och andra jurister som företrä-
der upphandlande myndigheter att 
åberopa den nya konkurrensprin-
cipen. Om det övergripande syftet 
med upphandlingsregelverket är ef-
fektiv konkurrens så bör denna om-
ständighet beaktas vid tolkningen 
av likabehandlingsprincipen. Att en 
upphandlande myndighet till ex-
empel tvingas förkasta ett konkur-
renskraftigt anbud bara för att en 
anbudsgivare av misstag utelämnat 
en viss uppgift som lätt kan härledas 
från andra uppgifter i anbudet som 
i Sodexo-målet är svårt att förena 
med konkurrensprincipens värnan-
de av effektiv konkurrens vid offent-
lig upphandling.

7. Konkurrensverket bör få 
tillbaka sin befogenhet att 
ingripa mot konkurrens- 
begränsande upphandlingar 
som strider mot den nya 
konkurrensprincipen 
Som tillsynsmyndighet över offent-
lig upphandling har Konkurrensver-
ket långtgående befogenheter att 
ingripa mot otillåtna direktupp-
handlingar genom att hos förvalt-
ningsrätten begära att upphand-
lingsskadeavgift ska dömas ut. Mot 
bakgrund av den ökade betydelsen 
av sund konkurrens i 2017 års LOU 
är det relevant att fråga sig vilken 
beslutanderätt som Konkurrensver-

ket har – om någon – att ingripa 
mot andra konkurrenssnedvridande 
brott mot LOU än just otillåtna di-
rektupphandlingar.

I detta avseende bör Högsta för-
valtningsdomstolens dom i målet 
rörande Konkurrensverkets beslu-
tanderätt35 från 2018 uppmärksam-
mas. Konkurrensverket genomförde 
en utredning om huruvida ett antal 
kommuner hade brutit mot upp-
handlingsreglerna när de hade köpt 
vissa avfallshanteringstjänster från 
ett bolag de ägde tillsammans. Kon-
kurrensverket antog ett beslut enligt 
vilket köpen stred mot LOU efter-
som de så kallade Teckal-kriterierna 
för in-houseköp inte var uppfyllda 
enligt Konkurrensverkets uppfatt-
ning. Högsta förvaltningsdomstolen 
fann med hänvisning till uttalanden 
i förarbetena36 att Konkurrensver-
ket saknade behörighet att meddela 
beslut med innebörden att ett visst 
agerande ska anses strida mot LOU. 
Högsta förvaltningsdomstolen upp-
hävde därför Konkurrensverkets 
beslut.

Om det övergripande syftet med 
LOU är att främja effektiv och sund 
konkurrens har den samma över-
gripande syfte som konkurrens-
lagen. Vad gäller konkurrensrätten 
tillämpas den i mycket hög utsträck-
ning genom så kallad public en-
forcement, det vill säga genom in-
gripanden från EU-kommissionen 
och nationella konkurrensmyndig-
heter såsom Konkurrensverket, och 
i väldigt liten utsträckning genom 
så kallad private enforcement, som 
sker genom att företag går till dom-
stol. Vad gäller tillämpningen av 
upphandlingsrätten är det tvärtom 
så att den helt domineras av private 
enforcement, det vill säga genom 
de flera tusen överprövningspro-

cesser som företag initierar varje år 
vid Sveriges förvaltningsrätter. Den 
 public enforcement som utövas av 
EU-kommissionen är väldigt be-
gränsad och nationella tillsynsmyn-
digheter såsom Konkurrensverket 
är huvudsakligen hänvisade till att 
beivra enbart otillåtna direktupp-
handlingar.

Mot denna bakgrund är det myck-
et intressant att notera att Konkur-
rensverket tidigare faktiskt haft 
befogenhet att ingripa mot upp-
handlingar som utformats på ett 
konkurrensbegränsande sätt. Rätts-
lig grund var 3 § i 1994 års lag om 
ingripande mot otillbörligt beteende 
vid upphandling37 som hade följande 
lydelse i detta avseende: ”Marknads-
domstolen får efter ansökan förbju-
da en enhet att vid genomförande 
av upphandling i anbudskonkurrens 
tillämpa ett visst beteende avseende 
upphandling som vid en samlad be-
dömning är att anse som otillbörligt 
på grund av att … beteendet på nå-
got annat sätt påtagligt snedvrider 
förutsättningar för konkurrens vid 
upphandlingen.” 

Lagen upphörde att gälla år 2008. 
En av de viktigaste slutsatserna i 
min doktorsavhandling är att lag-
stiftaren bör återinföra en liknande 
befogenhet för Konkurrensverket 
att ingripa mot upphandlingar som 
utformas på ett konkurrensbegrän-
sande sätt. En lagteknisk möjlighet 
skulle kunna vara att ge Konkur-
rensverket behörighet att hos för-
valtningsrätt begära överprövning 
av en upphandling i de fall Konkur-
rensverket anser att den upphand-
lande myndigheten har brutit mot 
den allmänna eller ramavtalsrelate-
rade konkurrensprincipen.

Jur. dr Robert Moldén
EUadvokat

35 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 10 december 2018 i HFD 2018 ref. 71 (domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvalt
ningsdomstolen/avgoranden20082018/2018/hfd2018ref.71.pdf).

36 Prop. 2009/10:180 s. 218.
37 Lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling (LIU) (riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/_sfs

1994615). Artikelförfattaren tjänstgjorde från 2006 till 2011 på Konkurrensverkets dåvarande konkurrensavdelning 3 som ansvarade 
för att tillämpa LIU till dess att lagen upphävdes år 2008.
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Advokater behöver inte bara 
själva följa god advokatsed – de 
måste också se till att persona-
len på advokatbyrån gör det.

Alla advokater är 
skyldiga att föl-
ja god advokatsed. 
Det kravet ställer 
lagen på advokater, 
i rättegångsbalken 
8 kap. 4 §.

Men advokater 
har också en plikt 
att se till att den öv-
riga personalen på 
advokatbyrån full-
gör sina uppgifter 
i enlighet med god 
advokatsed. Sär-
skilt måste det ar-
bete som biträdan-
de jurister på byrån 
utför övervakas på 
ett betryggande 
sätt. De advokater 
som driver byrån 
ska komma överens om vem 
som ansvarar för instruktion 
och tillsyn av personalen i oli-
ka avseenden: principalansvar. 
De grundläggande reglerna om 
principal ansvar finns i de vägle-
dande reglerna om god advokat-
sed 7.6.2 och 7.6.3.

advokat magnus wallander, leda-
mot av Advokatsamfundets 
dis ci plin nämnd, understryker 
att principalansvaret inte bara 
handlar om övervakning:

– Det är fråga om att handleda 
och övervaka. Det är en viktig 
del i det hela att inte bara gran-
ska och komma med kritik, utan 

att handleda och ge råd till den 
unga biträdande juristen.

Gränsen för principalens an-
svar anges inte i reglerna. Ett av-

görande från Hög-
sta domstolen, NJA 
1985 s. 856, indike-
rar att en advokat 
som har tillsyn över 
en biträdande jurist 
har strikt ansvar. 
Men kommentaren 
till de vägledande 
reglerna anger att 
den biträdande ju-
ristens erfarenhet, 
ärendets karaktär 
och andra relevan-
ta omständigheter 
måste kunna beak-
tas när graden av 
tillsyn bestäms.

claes peyron, ordfö-
rande i disciplin-
nämnden 1992–
2008, menar i sin 

bok Advokatetik: En praxisge-
nomgång att övervakningskra-
vet går mycket långt, men att 
det måste finnas utrymme för 
advokater att lita på att erfar-
na biträdande jurister fullgör 
vissa arbetsuppgifter självstän-
digt. Peyron anser att gränser-
na för övervakningsplikten be-
stäms av juristens erfarenhet på 
en glidande skala. Om juristen är 
nyanställd utan tidigare erfaren-
het är övervakningsplikten när-
maste fullständig, men för en 
erfaren jurist på väg att söka in-
träde i Advokatsamfundet mås-
te övervakningsplikten vara en 
helt annan.

Enligt Peyron kan inte var-
je misstag av en biträdande ju-
rist medföra att principalen har 

förfarit oetiskt. Men disciplin-
nämndens praxis antyder ändå 
att ansvaret är näst intill strikt.

Magnus Wallander menar att 
frågan om principalansvar har 
blivit mer aktuell på senare tid 
bland annat av det skälet att det 
finns många nystartade byråer 
med unga principaler:

– Det handlar om advokater 
som startar egen byrå och an-
ställer några biträdande jurister, 
men kanske inte har helt klart 

Principalansvaret är näst       intill strikt

Magnus Wallander.

ADVOKATETIK

7.6.2 En advokat eller ett advokatbolag får anställa biträdande jurister och annan personal för att biträda i verk
samheten. Om flera advokater driver verksamhet i advokatbolag skall dessa sinsemellan klargöra vem av dem som 
ansvarar för instruktion och tillsyn av övrig personal i olika avseenden. En advokat som har sådant ansvar skall vidta 
de åtgärder som rimligen kan ankomma på advokaten för att säkerställa att personalen fullgör sina uppgifter på sätt 
som god advokatsed kräver. Andra än jurister får inte självständigt biträda allmänheten.
7.6.3 En advokat eller ett advokatbolag får inte ha biträdande jurister, som inte är advokater, anställda under sådana 
betingelser att den biträdande juristens arbete inte kan övervakas på ett betryggande sätt. Biträdande jurister får inte 
tillåtas att bedriva juridisk verksamhet för egen räkning.

VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED

8 kap. 4 § 1 st. 
första meningen
En advokat skall i sin 
verksamhet redbart och 
nitiskt utföra de upp
drag som anförtrotts 
honom och iaktta god 
advokatsed.

RÄTTEGÅNGSBALKEN
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ETIK

Kostnadsfri kurs om 
principalansvaret
Sedan hösten 2021 erbjuder 
 Advokatakademien en kostnads 
fri kurs om principalansvaret 
i  advokatverksamhet. Kursen 
riktar sig i huvudsak till advo
kater som har principalansvar 
eller som står i begrepp att få ett 
sådant ansvar. Kursledare är ad
vokaterna Magnus Wallander och 
Lars Kruse.

Kursen utgår från frågan vem 
som är principal och vem som 
övervakas. Den tar upp vad prin
cipalansvaret innebär i form av 
handledning och övervakning 
och när principalen kan ”släppa 
en biträdande jurist fri”. Utifrån 
reglerna om god advokatsed och 
disciplinnämndens praxis disku
teras när en principal kan hållas 
ansvarig advokatetiskt och vilka 
påföljderna kan bli.

– Syftet är att visa vilket ansvar 
det innebär att vara principal och 
vilka konsekvenserna kan bli – att 
det kan leda till uteslutning om 
man missköter sitt principalan
svar och en anställd bryter mot 
god advokatsed på ett flagrant 
sätt. Vi betonar att principalan
svaret är något man ska fullgöra 
det med det allvar som förutsätts 
i de vägledande reglerna. Inte 
minst att ansvaret går så långt, 
att det i det närmaste är ett strikt 
ansvar, är nog en ögonöppnare 
för en del advokater, säger Mag
nus Wallander.

Från den biträdande juris
tens perspektiv ingår rätten 
till handledning och utbildning, 
liksom rätten att inte bli försatt 
i ohanterliga situationer. Princi
palkursen behandlar också an
ställningsvillkor som konkurrens
begränsningar och lönenivåer 
samt formerna för avslutande av 
anställning.

– Vi ser ibland att anställnings
villkor för biträdande jurister inte 
är vad de borde vara – det före
kommer att juristerna har provi
sionslön till 100 procent från 
dag 1, och det är helt oaccepta
belt, säger Magnus Wallander.

Det går fortfarande att anmäla 
sig eller sätta upp sig på kölista 
till vårens två återstående kurser 
den 28 mars i Malmö och den  
4 maj i Stockholm.

Principalansvaret är näst       intill strikt

för sig vilket ansvar de tar på sig 
som principaler. För att få myck-
et lönsam verksamhet krävs att 
en principal har flera biträdande 
jurister, och principalerna kan-
ske inte hinner med att handle-
da och övervaka. Det finns na-
turligtvis också äldre advokater 
som inte har klart för sig vilket 
ansvar de har som principaler.

– Det kan få förödande konse-
kvenser. Det finns till och med 
advokater som har blivit uteslut-

na på grund av att de inte har 
fullgjort sitt principalansvar, sä-
ger Magnus Wallander.

under 2021 prövade disciplinnämnden 
flera ärenden om principalan-
svar. Bland ärendena fanns ett 
där en tidigare delägare hade ut-
trätt ur Advokatsamfundet efter 
16 år som advokat men fortsatt 
som biträdande jurist på byrån. 
Han hade försummat att besva-
ra tingsrättens förelägganden i 

tid. Principalen tilldelades en 
varning för att ha åsidosatt sin 
övervakningsplikt, trots juris-
tens långa erfarenhet. I ett an-
nat ärende fick en principal en 
varning för att inte ha uppfyllt 
sin övervakningsplikt, när en 
mindre erfaren biträdande ju-
rist hade satt klientens avståen-
de från medverkan i utredning 
om allvarlig brottslighet som 
förutsättning för förlikning om 
bodelning.FO
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NYHET! JURIDISKA 
DAGSKURSER FRÅN JUC

Hitta din nästa kurs på juc.se

Utvalda JUC kurser:  

Sedan 2015 har våra juridiska och professionella nätverk varit en betydande leverantör av fort-
bildning för jurister och advokater. 

Vi lanserar nu juridiska dagskurser så att du kan säkerställa yrkesrelevant och aktuell juridisk 
utbildning inom alla rättsområden. Våra kursledare är ledande specialister inom sina respektive 
områden.

Vi ser fram emot att välkomna dig till en spännande kursdag i en professionell miljö. Alla kurse-
venemang är tillgängliga som både fysiska kurser och livestreams.

31. maj 2022 
Betaltjänster och fintech

13. juni 2022
Anställningsskyddslagen 
– från början till slut

27. april 2022 
Uppdraget som särskild 
företrädare för barn

10. maj 2022 
Entreprenad – råvarubrist 
och ökade material-
kostnader

27. april 2022
Den nya visselblåsar-
lagen

30. maj 2022 
Medling i kommersiella 
tvister 
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AKTUELLT

Vad fick dig att ta initiativet till 
att starta kollegiet?

– I Uppsala, liksom i landet i 
övrigt, har det länge varit så att 
kvinnliga försvarsadvokater inte 
alls i samma utsträckning som 
männen tilldelats de större, mer 
attraktiva uppdragen – en ord-
ning som det såklart finns flera 
förklaringar till, men en del av 
förklaringen tror jag kan vara 
att manliga kollegor i större ut-
sträckning har varit bättre på 
att nätverka och rekommende-
ra varandra om de inte kan åta 
sig uppdrag. Därför startade jag 
kollegiet.

Varför behövs det ett kollegium 
för kvinnliga försvarare?

– Ingen föds till en duktig för-
svarsadvokat, även om vissa 
tycks ha det i sina gener. Det 
krävs träning, och den som i 
högre grad får avancerade och 
komplicerade mål jämfört med 
den som enbart tilldelas mål av 
enklare beskaffenhet kommer så 

klart att bli duktigare och göra 
en snabbare karriär. Det gäller 
alldeles oavsett könstillhörig-
het. I mansdominerade bran-
scher upplever däremot kvinnor 
ofta att de måste jobba dubbelt 
så hårt för att nå högre posi-
tioner, samtidigt som de också 
blir granskade mycket hårdare 
i allt de gör. Advokatbranschen 
är enligt min uppfattning inget 
undantag. Jag tror därför att den 
här typen av nätverk är otroligt 
viktiga för att kvinnor ska våga 
ta mer plats och för att kåren på 
sikt ska bli mer jämställd.

Vilken verksamhet planeras?
– Kollegiet är i en uppstartsfas, 

och nu när restriktionerna har 
släppt har vi planerat att ha en 
första afterwork den 3 mars. Min 
förhoppning är att vi löpande ska 
kunna träffas under lite trevliga-
re former än vid kaffeautomaten 
på tingssalsvåningen och att vi 
kommer att kunna bjuda in fö-
reläsare och anordna seminarier. 

Vilka särskilda problem möter 
kvinnliga försvarsadvokater i 
rättsväsendet?

– Vi är i minoritet, och det hän-
der att vi i stället för försvarsad-
vokater antas vara den tilltalades 
flickvän, tolk eller någon vilsen 
praktikant. Det förekommer 
även, som upproret #medvilken-
rätt belyste, sexuella trakasserier 
och kränkande särbehandling 
mot kvinnor i branschen. Advo-
katsamfundets uppföljande un-
dersökning visade att fyra av tio 
kvinnor verksamma på advokat-
byrå hade blivit utsatta för krän-
kande särbehandling, bland män 
var det knappt var femte – och 
att 35 procent av kvinnorna hade 
fått utstå sexuella trakasserier på 
jobbet, jämfört med 7 procent av 
männen. De här problemen är 
väl egentligen inte branschunika, 
men det är ändå frågor som jag 
och mina kvinnliga kollegor till 
skillnad från våra manliga kolle-
gor i större utsträckning behöver 
förhålla oss till.

Vad kan göras för att åtgärda 
problemen och åstadkomma för-
ändring?

– Väldigt lite kommer till den 
som sitter och väntar, skrev en 
advokatkollega till mig för en tid 
sedan. Han känner inte mig, men 
om han hade gjort det skulle han 
ha vetat att det här med att vänta 
aldrig har varit min paradgren. 
Jag är övertygad om att jag är 
försvarsadvokat i dag därför att 
jag inte har nöjt mig med att 
vänta, utan har tagit plats och 
haft förmånen att arbeta med 
manliga kollegor som har gett 
mig utrymme. Så för att åstad-
komma förändring tror jag att vi 
behöver sluta vänta på en för-
ändring och i större utsträck-
ning ansvara för den själva. 
Arbetar du på en ojämställd ar-
betsplats? Byt. Får byrån in ett 
intressant mål? Erbjud dig att 
handlägga det gemensamt med 
den (manliga) advokaten. Saknar 
du ett nätverk? Starta det!

Vi behöver själva ansvara för förändring

JAG ÄR ÖVERTYGAD OM 
ATT JAG ÄR FÖRSVARS
ADVOKAT I DAG DÄRFÖR 
ATT JAG INTE HAR NÖJT 

MIG MED ATT VÄNTA , 
UTAN HAR TAGIT PLATS 

OCH HAFT FÖRMÅNEN ATT 
ARBETA MED MANLIGA 
 KOLLEGOR SOM HAR 
GETT MIG UTRYMME.

MÅNADENS ADVOKAT

SANNA ÄLGEKRANS
Sanna Älgekrans, delägare på 
Advokatbolaget Welin Älgekrans, 
har startat Uppsalas kvinnliga 
försvararkollegium, ett diskus
sions, inspirations och informa
tionsforum för kvinnliga brott
målsadvokater.
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Nya uppdrag och anslag
l Sandra Broneus ansluter 
som delägare i Hammarskiöld 
& Co.

l Niklas Eriksson och Carl 
Persson blir nya delägare vid 
Roschiers Stockholmskontor. 

l Jonas Forsén har utsetts till 
ny delägare i Cederquist från 
den 1 januari 2022.

l Helena Rosén Andersson, 
nu justitieråd vid Högsta 
förvaltningsdomstolen, HFD, 
ansluter i sommar till advokat
firman Vinge som counsel. 

l Björn Hansson har utsetts 
till lagman vid Lunds tingsrätt.

l Louise Conradi blir ny chefs
rådman vid Uppsala tingsrätt.

l Olof Hellström har utsetts till 
lagman vid Lycksele tingsrätt.

l Anne Rapp har utsetts till 
chefsrådman vid Göteborgs 
tingsrätt.

l Björn Borschos har utsetts 
till vikarierande generaldirek
tör och chef för Brottsförebyg
gande rådet (Brå).

l Mauro Zamboni, professor 
i allmän rättslära vid Stock
holms universitet, har utsetts 
till en av två ordförande för 
den internationella föreningen 
för lagstiftningslära – Interna
tional Association of Legisla
tion (IAL).

l Forskningsprojektet ”The 
Artificial Public Servant”, 
lett av av docenten i civilrätt 
Sandra Friberg, har beviljats 
6 miljoner kronor i forsknings
anslag från Marianne och Mar
cus Wallenbergs Stiftelse.

Rynning och Schultz 
prisade av kungen
l Tidigare chefsJO jur. dr  
Elisabeth Rynning och pro 
fessorn i civilrätt Mårten 
Schultz har både tilldelats 
H.M. Konungens medalj i 12:e 
storleken. Elisabeth Rynning 
får den i Serafimerordens 
band för ”betydande insatser 
inom svenskt rättsväsende” 
och Mårten Schultz tilldelas 
medaljen i högblått band för 
”framstående folkbildande 
insatser inom juridiken”.

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

Maria-Pia Hope kan bli Årets chef
Advokat MariaPia Hope, vd på 
storbyrån Vinge, är en av tre 
finalister i tävlingen Årets chef. 
Priset delas ut av tidningen Chef 
under evenemanget Chef 2022 
den 9 mars. Motiveringen lyder: 
”Med ett banbrytande ledarskap 
och tydlig etisk kompass har hon 
utmanat såväl intern företags
struktur, som en hel bransch. En 
ledare som har förändrat organi

sation och strategi från grunden 
och samtidigt uppvisat enastå
ende goda resultat och tillväxt. 
Hennes långsiktigt strategiska 
och målmedvetna förändringsle
darskap, parallellt med en ope
rativ förankring väcker respekt. 
Ett modernt ledarskap som går 
i bräschen för jämställdhet i en 
konservativ bransch och som 
uppmärksammats internationellt. 

En ledare som lyckas förena det 
affärsmässigt tuffa med värme 
och mänsklighet.”

MariaPia Hope har lett Vinge 
sedan 2012. År 2019 tilldelades 
hon Advokatsamfundets pris för 
framstående insatser inom advo
katyrket. Under 2021 hamnade 
MariaPia Hope på plats 81 på Da
gens Industris lista över närings
livets viktigaste kvinnor.

Advokatsamfundspodden pratar migrationsrätt
Vad säger advokater, Migrationsverket och Amnesty om svensk 
migrationsrätt? Hur krockar advokatetiken med Migrationsver
kets instruktioner? Dessa och andra närliggande migrations
rättsliga frågor behandlas i det nionde avsnittet av Advokat
samfundspodden, publicerat i slutet av februari. Avsnittet tar 
också upp händelseutvecklingen i Ukraina.

Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander, advokaterna Emilie Hillert och Sait Umdi samt 
Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket, och 
Madelaine Seidlitz, senior juridisk rådgivare med ansvar för flyk
ting, migrations och folkrättsfrågor på Amnesty International. 
Podden modereras som vanligt av journalisten Willy Silberstein.

Advokat leder techutveckling
Advokaten och dataskyddsexperten 
Caroline Olstedt Carlström, Cirio, 
rankas som en av Sveriges 50 mest 
inflytelserika techpersoner på listan 
”Tech50” som sammanställts av IDG 
och TechSverige. På listan finns också 
personer som Klarnas vd Sebastian 
Siemiatkowski och Therese Naess, chef 
för Nationella cybersäkerhetscentret. 

HD får två nya justitieråd
Christine Lager och Jonas Malmberg har 
båda av regeringen utsetts till justitie
råd i Högsta domstolen. Christine Lager 
 arbetar sedan 2014 som hovrättslagman 
och avdelningschef i Svea hovrätt. Hon 
har också varit verksam som advokat. 
Sedan 2016 är hon även chef för Patent 
och marknadsöverdomstolen. Jonas 
Malmberg är sedan 2012 ordförande i 
Arbetsdomstolen. Dessförinnan var han 
professor i civilrätt vid Uppsala universi
tet och professor i arbetsrätt vid Arbets
livsinstitutet.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Andersson, Charlotte: Lägenhets
byten och andrahandsuthyr
ning : hyresnämndens praxis / 
Charlotte Andersson och Emil 
Andersson (4. uppl. Norstedts 
Juridik. 202 s.) 

Artikelsamling 2021 / Svensk 
idrottsjuridisk förening ; Krister 
Malmsten, red. (SISU idrotts
böcker. 236 s. Idrottsjuridisk 
skriftserie ; 26) 

Bengtsson, Bertil: Rättighetsan
svar : en översikt (Norstedts 
Juridik. 185 s.)

Bull, Kirsti Strøm: Reindrifts
loven : lov om reindrift 15. juni 
2007 nr. 40 : lovkommentar 
(Oslo : Universitetsforl., 2020. 
305 s.)

Frydlinger, David: Det affärsju
ridiska hantverket : arbetet 
innanför avtalsfrihetens grän
ser (2. uppl.  Norstedts Juridik. 
257 s.) 

Grauers, Per Henning: Fastig

hetsmäklaren : en vägledning 
/ Per Henning Grauers, Mats 
Rosén, Lars Tegelberg (7. uppl. 
Norstedts Juridik. 435 s.)

Gustafsson, Håkan: Dissens : om 
det rättsliga vetandet (2. uppl. 
Iustus. 205 s.)

Hagstrøm, Viggo: Obligasjons 
rett (3. utg. / ved Herman 
Bruserud, Ivar Alvik, Harald 
IrgensJensen og Inger B. 
 Ørstavik (Oslo : Universitets
forl. 1002 s.)

Makt, myndighet, människa : en 

lärobok i speciell förvaltnings-
rätt / redaktör: Lotta Lerwall 
(5. uppl. Iustus. 332 s.)

Maunsbach, Ulf: Grundläggande 
svensk internationell privat 
och processrätt / Ulf Mauns
bach, Gunnar Bramstång, 
Patrik Lindskoug (Norstedts 
Juridik. 297 s.)

Myrdal, Jonas: Aktiefusk – var 
går gränsen? : en bok om 
marknadsmanipulation / Jonas 
Myrdal, Jan Leopoldson (Nor
stedts Juridik. 175 s.)

 LÄSTIPS

The EU Charter of Fundamental Rights 
Redaktörer: Steve 
Peers, Tamara Hervey, 
Jeff Kenner, Angela 
Ward
Förlag: Hart publ.
EU:s stadga om de 
grundläggande rättig
heterna utgör tillsam
mans med bland annat 
Europakonventionen 
samt medlemssta
ternas författningar grunden för skydd av de 
grundläggande rättigheterna. Denna omfat
tande kommentar till stadgan som är skriven 
av experter från flera EUmedlemsstater har 
nu kommit i en andra uppdaterad utgåva. 
Boken är indelad i tre delar där den första, 
och mest omfattande, är en traditionell artikel
förartikelkommentar till stadgans 54 artiklar 
med analyser och förklaringar till hur och när 
stadgan är tillämplig. Vid varje artikel hänvi
sas till rättspraxis från EUdomstolen och tips 
på litteratur för vidare läsning. I ett avslutande 
kapitel diskuteras hur stadgan förhåller sig till 
Europakonventionen.

Jacobs, White and Ovey : the European Con-
vention on Human Rights
Författare: Berna 
dette Rainey, Pamela 
McCormick, Clare 
Ovey
Förlag: Oxford Univ. 
Press
En ny åttonde upplaga 
av denna kommentar 
till Europakonven
tionen analyserar 

de grundläggande fri och rättigheter som 
skyddas genom konventionen. Varje kapitel 
innehåller en kort introduktion, diskussion 
kring tolkning av artikeln, genomgång av den 
rikhaltiga rättspraxis som utvecklats av  
Europadomstolen rörande konventionens  
olika artiklar samt tips på vidareläsning.  
Boken innehåller också en introducerande  
del som bland annat behandlar konventionens 
bakgrund och tillkomst, vad som krävs för 
att få en tvist prövad i domstolen, förfarandet 
inför domstolen, övervakningssystemet och 
så vidare.

 TRE FESTSKRIFTER
Processrättsliga studier tillägnade Bengt 
Lindell, Iustus förlag
Bengt Lindell hyllades med en vänbok i bör
jan av året efter över trettio år som profes
sor i processrätt vid juridiska fakulteten i 
Uppsala, under senare år även vid Karlstads 
universitet. I boken medverkar kolleger från 
Sverige, Finland och Norge under redaktion av 
 Torbjörn Andersson, Eric Bylander och Henrik 
Bellander.

Festskrift till Rolf Skog – Festschrift in 
 honour of Rolf Skog, Norstedts Juridik
Rolf Skog, professor vid Göteborgs universi 
tet, har tillägnats en festskrift efter sina 
mångåriga insatser inom bolags och aktie
marknadsrätten. Den drygt 1 200 sidor 
tjocka boken innehåller ett åttiotal bidrag, 
under redaktion av Ronald J. Gilson, Mats 
Isaksson, Erik Lidman, Johan Munck och Erik 
Sjöman. 

Festskrift till Robert Påhlsson, Iustus
Robert Påhlsson hyllas med en festskrift med 
anledning av att han avgår med pension från 
sin tjänst som professor vid Göteborgs univer
sitet. Robert Påhlsson har varit verksam inom 
det skatterättsliga området och här hyllas han 
av sina svenska och nordiska vänner och kol
legor som i sina bidrag anknyter till Påhlssons 
eget forskningsområde.

AKTUELLT

Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

JURIDISKA BIBLIOTEKET  INSOLVENSRÄTTSLIG TIDSKRIFT 

”Några insolvensrättsliga spörsmål tillägnat 
Insolvensrättslig tidskrifts femårsjubileum”
Det är fem år sedan Insolvensrättslig tidskrift 
utkom med första numret 2016. Tidskriften är 
ett forum för forskning och debatt för de insol
vensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt 
perspektiv och innehåller artiklar, rättsfalls
analyser och recensioner. För att uppmärk
samma tidskriftens femåriga historia har man 
nyligen publicerat en jubileumsbok som inne
håller de mest efterfrågade artiklarna ur tid
skriften. Boken ingår i serien Skrifter utgivna 
av Akademien för insolvensrätt.

 BOK
Fallet Julian 
Assange : en 
historia om 
förföljelse av 
Nils Melzer, 
Karneval 
förlag
Nils Melzer, 
schweizisk 
professor i 
internationell 
rätt i Geneve 
och Glasgow 
och FN:s 
specialrap
portör om tortyr, 
fick 2018 ett mejl med vädjan om stöd för 
Wikileaksgrundaren Julian Assange som då 
fått diplomatisk asyl och satt isolerad på den 
ecuadorianska ambassaden i London. Han en
gagerade sig i fallet och gjorde ett omfattande 
utredningsarbete som resulterade i boken 
”Fallet Julian Assange”. Boken är en detaljerad 
och mycket kritisk dokumentation av alla turer 
kring jakten på Assange. Melzer menar att de 
fyra direkt inblandade staterna (Ecuador, Stor
britannien, Sverige och USA) har utsatt As
sange för åratal av politisk förföljelse, rättsligt 
godtycke och psykisk tortyr. 
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AKTUELLT

Ohrling, Ulf: Affärsjurist : en bok 
om yrket (2. uppl. Jure. 97 s.)

Persson, Per-Olof: Arbetsrätts
liga förhandlingar : en handbok 
/ PerOlof Persson, Carolina 
Öhrn. (Norstedts Juridik. 172 s.) 

Ramberg, Jan: International com
mercial transactions / Jan 
Ramberg, Johnny Herre (5. ed. 
Norstedts Juridik. 563 s.)

Rättsfallssamling i dynamisk 
immaterialrätt / Frantzeska 
Papadopoulou, Marianne Levin, 
Linnea Harnesk, red. (Nor
stedts Juridik. 809 s.) 

Stockholm arbitration yearbook 
2021 / edited by Axel Calissen
dorff, Patrik Schöldström 
(Alphen aan den Rijn : Wolters 
Kluwer. 296 s.)

Tegelberg, Lars: Köp av bostads
rätt : med en introduktion till 
förmedlingsarbetet (2. uppl. 
Norstedts Juridik. 307 s.) 

Tiljander, Annette: Pensionsstif
telser (Norstedts Juridik. 164 s.)

Visser, Derk: Visser’s Annotated 
European Patent Convention / 
Laurence Lai, Derk Visser, Peter 
de Lange, Kaisa Suominen (2021 

ed., updated till 15.03.2021. 
 Alphen aan den Rijn : Kluwer 
Law International. 880 s.)

Öman, Sören: Visselblåsarlagen 
: en kommentar till lagen om 
skydd för personer som rap
porterar om missförhållanden 
(Norstedts Juridik. 266 s. Gula 
biblioteket)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

”Advokatskrået” en förebild
Det behövs en radikal förnyelse 
av ägarmodell och ledarskap hos 
landets revisionsbyråer och bran
schens livegenskap måste bli his
toria. Det skrev Dan Brännström 
och Sven Cristea på Dagens Indu
stris debattsida den 1 februari. 

De båda skribenterna har rea
gerat på användandet av lojali
tetsklausuler som, enligt de båda, 
binder byråernas medarbetare 
vid arbetsplatsen på ett orimligt 
och omodern sätt. Brännström 
och Christea uppmanar i artikeln 
branschen att hämta argument 
”från advokatskrået där de ak
tuella klausulerna inte får före
komma”.

 MEDIERNA

Vita män eller meriter 
på advokatbyråerna?
Sanna Wolk, senior counsel och 
tillika professor i juridik, vill se 
en ökad mångfald i ledningen av 
advokatbyråerna. I en debatt
artikel i Dagens Industri med 
rubriken Sex nyanser av vita män 
på advokatbyråerna den 7 januari 
uppmanade Sanna Wolk köparna 
av juridiska tjänster att driva på 
för en förändring.

Sanna Wolk fick mothugg i 
samma tidning den 18 januari 
av advokat Magnus Wallander. 
Enligt Wallander agerar advokat
byråer efter strikt meritokratiska 
principer. ”Ingen blir delägare i 
en framstående advokatbyrå på 
grund av sin etniska härkomst – 
men ingen blir heller förvägrad 
delägarskap på denna grund”, 
summerade Magnus Wallander. 

Erik Ehrnst, administrativ chef 
och författare på deltid, har 
givit ut sin debutroman Byrån. 
I deckaren spelar miljön, den 
anrika (men fiktiva) Advo-
katbyrån Steiners kontor på 
Blasieholmen i Stockholm, 
en lika viktig roll som bokens 
huvudperson Laura Moretti 
– marknadskoordinator som 
löser mordgåtorna tillsam-
mans med byråns vd advokat 
Bruno Beckman.

Miljöskildringen är viktig i By-
rån. Varför förlade du romanen i 
advokatbyråmiljö?

– Jag tyckte att miljön var 
som klippt och skuren för en 
spänningsroman. Annars är det 
oftast kommissarier och polis-
utredningar de flesta deckare 
kretsar kring, och jag ville ha 
en helt annan vinkel på den här 
berättelsen.

Har du modellerat 
miljön på advokat-
kontor du själv har 
upplevt?

– Idén till decka-
ren föddes när jag 
arbetade på ett fan-
tastiskt vackert ad-
vokatkontor på just 
Blasieholmen, så 
många av miljöerna 
är hämtade där ifrån. 
Platsen var helt en-
kelt för bra för att 
inte skriva om den.

Byrån skildrar några advokat-
typer med mycket olika per-
sonligheter. Har de förebilder i 
verkligheten?

– Det har varit viktigt för 
mig att ingen ska känna sig ut-
pekad på något sätt, så samtli-

ga karaktärer är helt 
fiktiva. Men det är 
självklart så att jag 
lånar vissa egenhe-
ter och personlig-
hetsdrag från verkli-
ga personer – det kan 
vara vänner, kollegor 
eller släktingar. Bland 
advokaterna i boken 
är det utan tvekan by-

råns managing part-
ner Bruno Beckman 
som är mest framträ-
dande och genomar-

betad, och en karaktär som ak-
tivt driver handlingen framåt.

Laura Moretti har italiensk bak-
grund, och en del av Byrån lik-
som uppföljarromanen utspelar 
sig i Italien. Har du en relation 
till Italien?

– Italien har verkligen en 
särskild plats i hjärtat, och är 
sedan minst 20 år tillbaka det 
land jag helst reser till så ofta 
jag kan.

Byråns uppföljare Carrara har 
redan kommit ut som ljudbok. 
Planerar du någon tredje bok 
om Laura Moretti och Advokat-
byrån Steiner?

– Jag har påbörjat ett tredje 
manus nu, så minst en bok till 
i serien blir det!

FEM FRÅGOR TILL … ERIK EHRNST

Platsen var helt enkelt för 
bra för att inte skriva om den

Byrån gavs ut som 
ljudbok 2019 och 
kommer nu i för-

längd och omarbetad 
inbunden version.
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advokatkåren, och då särskilt brottmålsadvo-
katerna, har återigen uppmärksam-

mats medialt av mindre smickrande 
anledningar. Att medierna gran-
skar är naturligtvis bra, men vad 
som framkommit är, utan att utta-
la mig om specifika fall, allvarligt.
Åsikter som framkommit med 

anledning av granskningarna är 
bland annat att det är alltför lätt att 

bli advokat och att ”för unga” advokater 
förekommer som offentliga försvara- 

re i stora mål (se till exempel 
Oisín Cantwells krönika 

i Aftonbladet, publicerad 
i nätupplagan den 
14 februari 2022). Kriti-
ken måste tas på allvar, 
då den riskerar att på-
verka förtroendet även 
för flertalet advokater 
som håller sig inom ra-
men för vårt etiska re-
gelverk.

Jag vill redan inled-
ningsvis kort nämna 

något om inträdes-
ansökningar och 
närliggande frågor 
om dispens. Dessa 
frågor engagerar 

många ledamöter 
och biträdande ju-
rister som aspirerar 

på att bli ledamöter. 
Det är förståeligt, särskilt 
för dem som har för av-

sikt att verka med uppdrag som kräver offentliga förord-
nanden.

År 2011 ändrades femårskravet till tre år. Den huvud-
sakliga anledningen var att anpassa antagningsregler-
na till hur dessa ser ut i övriga medlemsstater i EU. Det 
hörs röster i och utanför advokatkåren som tycker att 
tre år är för kort tid. En närliggande åsikt är att Advo-
katsamfundet i vart fall inte borde bevilja några dispen-
ser alls från treårskravet. Andra har uppfattningen att vi 
i styrelsen är alltför stränga med att bevilja dispens. De 
flesta med den åsikten har antingen själva, eller haft nå-
gon anställd som, nekats dispens.

i advokaten har noggrant redogjorts för hur regelverket 
kring möjligheterna till dispens ser ut. I senaste numret 
svarade generalsekreteraren på ett inlägg som rörde just 
dispens. I detta nummer gör jag det. Huvudregeln för att 
kunna bli antagen som ledamot av Advokatsamfundet är 
som sagt minst tre års erfarenhet på advokatbyrå under 
ledning av ansvarig principal.

för egen del är jag av uppfattningen att minst tre år är en 
nödvändig tid för att bli mogen och tillräckligt skicklig 
för att verka som advokat, särskilt inom ramen för hu-
manjuridik där vi ser att många yngre advokater star-
tar egna byråer och arbetar utan äldre kollegor som kan 
rådfrågas i svåra situationer för etiska överväganden. 
Att helt ta bort möjligheterna till dispens skulle dock slå 
hårt mot vissa sökande och inte framstå som helt logiskt. 
Vi har haft sökande som kan åberopa mer än tio års ad-
vokatliknande verksamhet. Att inte kunna beakta någon 
del av en sådan lång kvalificerad yrkeserfarenhet skulle 
kännas mycket märkligt. Det är dock viktigt att under-
stryka att en eventuell dispens inte innebär lägre krav på 
sökanden att styrka sin lämplighet.

Jag vill också kort nämna något om de röster som 
hörts den senaste tiden om att det är påfallande unga 

SAMFUNDET
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Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

advokater som ofta är förordnade i mål som rör myck-
et grov brottslighet. Regelverket ställer inte krav på ett 
visst antal verksamma år som advokat innan du kan åta 
dig uppdrag av visst slag. Däremot följer av god advo-
katsed att du som advokat ska ha tillräcklig kompetens 
och erfarenhet för att åta dig ett uppdrag. Det kan finnas 
anledning att diskutera om ett krav på ett visst antal år 
som advokat ska krävas för att åta sig ett uppdrag som 
avser till exempel särskilt grov brottslighet eller särskilt 
unga tilltalade.

frågan om våra advokater i dag är yngre än för säg tio år se-
dan när de söker inträde är lätt att svara på. Så är det, 
med det slopade femårskravet är detta en naturlig följd. 
Men det har inträffat andra förändringar också. Tidigare 
var det sällsynt för en ung jurist att få anställning på en 
advokatbyrå utan fullgjord, eller i vart fall påbörjad, no-
tarietjänstgöring. 

för egen del började jag på advokatbyrå i mitten av 80-talet 
efter avslutad tingstjänstgöring. På den tiden arbetade 
man som tingsnotarie i två och ett halvt år. Efter nota-
rietiden sökte jag och mina kollegor oss vidare till hov-
rätt, kammarrätt eller advokatbyrå. Med femårskravet 
innebar det en yrkesverksam tid som jurist innan titeln 

advokat var aktuell om i vart fall cirka sju år. I dag är det 
inte så längre. 

många advokatbyråer rekryterar en majoritet av sina juris-
ter direkt från universiteten, vilket för med sig att vi har 
många väldigt unga biträdande jurister anställda. Vissa 
är sedan tjänstlediga från advokatbyrån för att sitta ting. 
Många gör emellertid inte det, bland annat på grund av 
de höga betygs- och intagningskraven som gäller i stor-
städernas domstolar. Jag är övertygad om att advokat-
branschen hade gagnats av att fler unga jurister gavs 
möjlighet att tjänstgöra i domstol, inte minst för att se 
och lära från olika yrkesgrupper, men det är en annan 
diskussion och inte en fråga som vi i styrelsen kan påver-
ka. Den majoritet som ”bara” arbetat på advokatbyrå kan 
i dag söka inträde tre år efter juristexamen. I och med att 
många börjar studera vid universitet direkt efter gym-
nasieexamen leder det till nyblivna advokater som är så 
unga som 25 år. Jag tror inte att det nödvändigtvis är nå-
got positivt och det ställer stora krav på principalerna.

i tillägg till den sjunkande åldern bland nyantagna leda-
möter ser vi i dag också en tendens där unga advoka-
ter öppnar egen verksamhet kort tid efter att de blivit 
antagna som ledamöter. Det gäller såvitt jag vet i det 
närmaste uteslutande brottmålsadvokater. Där kan det 
finnas anledning att ifrågasätta erfarenheten hos dessa 
ledamöter, är de verkligen lämpade att åta sig vissa upp-
drag?

REGELVERKET STÄLLER INTE KRAV 
PÅ ETT VISST ANTAL VERKSAMMA ÅR SOM 

ADVOKAT INNAN DU KAN ÅTA DIG UPPDRAG 
AV VISST SLAG. DÄREMOT FÖLJER AV 

GOD ADVOKATSED ATT DU SOM ADVOKAT 
SKA HA TILLRÄCKLIG KOMPETENS OCH 

ERFARENHET FÖR ATT ÅTA DIG ETT UPPDRAG.
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BAKGRUND
Advokaten har varit förordnad 
som offentlig försvarare för B i 
mål avseende grovt bedrägeri 
vid T tingsrätt. 

B har samtidigt varit häktad 
avseende rån och olaga frihets-
berövande i mål vid U tingsrätt 
och har ålagts restriktioner av 
åklagaren. B har inte varit häk-
tad i målet vid T tingsrätt. 

ANMÄLAN
I anmälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 18 december 
2020, har chefsåklagare A riktat 
anmärkningar mot Advokaten 
och anfört i huvudsak följande. 

Förhandling i målet vid 
T tingsrätt har ägt rum den 
27 november 2020. Det har kom-
mit till hans kännedom från fle-
ra håll att Advokaten vid två 
tillfällen under denna förhand-
ling kringgått bestämmelser-
na avseende att hans klient har 
restriktioner i målet i U tings-
rätt. Enligt uppgift har Advoka-
ten under förhandlingen skjutit 
över en plastmapp (som lagts på 
hans plats i en paus av en kvinn-
lig åhörare) till B. B har läst ige-
nom och antecknat på brev och 
papper. I samband med att för-
handlingen avslutas har Advoka-
ten tagit tillbaka mappen från B 
och gett tillbaka den till samma 
åhörare som tidigare lagt den på 
Advokatens plats. 

Advokaten har under förhand-
lingen den 2 december 2020 
överlämnat en lapp till den i 
samma mål häktade och med-

tilltalade C:s bror, D. D har skri-
vit något på lappen och sedan 
återlämnat till Advokaten. Advo-
katen har hållit upp pappret för 
B, som då kunnat läsa vad som 
varit nedskrivet. 

A har åberopat yttranden från 
rådmannen E, tingsnotarien F, 
ordningsvakten G samt H från 
Kriminalvården, vari framgått i 
huvudsak följande.

E: Hon har, efter att paus ta-
gits i pågående huvudförhand-
ling, noterat att en kvinnlig åhö-
rare lagt en plastmapp med vad 
som såg ut som papper och ku-
vert på den plats där Advokaten 
suttit. Hon har påtalat detta för 
häktespersonal/transportperso-
nal som ännu inte hade lämnat 
salen och som i sin tur hämtat 
in Advokaten i salen. Advoka-
ten har uppgett att han visste 
vad det var för handlingar samt 
att han var införstådd med att all 
post till B skulle gå via åklagare. 
Advokaten har uppgett att det i 
plastmappen har funnits oöpp-
nade kuvert, ansökan om ersätt-
ning samt en bankfullmakt. 

Under lunchpaus i förhand-
lingen den 2 december 2020 har 
hon informerats av tingsnota-
rien F om att D har noterat sitt 
telefonnummer på en lapp i syf-
te att B skulle kunna be om till-
stånd att ringa honom. Hon har 
erinrat Advokaten om att hans 
klient såvitt hon förstått har va-
rit belagd med restriktioner vil-
ket Advokaten har uppgett sig 
vara införstådd med. Advoka-
ten har senare uppgett att han 

har haft kvar lappen och att han 
skulle tala med häktespersona-
len/transportpersonalen. 

H: Han har, i samband med 
att de varit på väg ut från salen 
med den intagne för lunchup-
pehåll, uppmärksammat att en 
åhörare lämnat en mapp med 
vad han uppfattat som brev och 
papper på bänken till advokaten 
eller den intagne. Ordföranden 
i målet har stannat honom och 
sagt att de inte kunde ta mappen. 
Advokaten har ropats in igen 
och ordföranden har tydliggjort 
för advokaten att hans klient är 
häktad i annat mål och har res-
triktioner. Advokaten har svarat 
ok och lämnat för lunch. Efter 
lunchen har han sett advokaten 
skjuta över mappen till den in-
tagne. Den intagne har läst ige-
nom och antecknat på brev och 
papper. Advokaten och den in-
tagne har pratat med varandra 
och diskuterat, så vitt han för-
stått, innehållet i mappen. Han 
har hört den intagne säga ”12e 
till 20e oktober”. 

Vid pausen på eftermiddagen 
har han stoppat advokaten på 
väg ut och påmint om att den 
intagne fortfarande har restrik-
tioner och att dessa papper inte 
skulle tas med till häktet. Advo-
katen har fräst ilskt och lämnat 
salen. Efter pausen har den in-
tagne fortsatt läsa och anteckna. 
I samband med att förhandling-
en avslutats har advokaten tagit 
mappen från den intagne med 
en förvånad min. Sedan har ad-
vokaten lämnat tillbaka mappen 
till åhöraren som tidigare lämnat 
mappen. 

F: Han har suttit i sidosalen 
under dagen för att sköta tekni-
ken. Efter att ordförande med-
delat att förhandlingen pausats 
för lunch, har D gått fram till Ad-

vokaten. Advokaten har gett en 
lapp till D, som skrivit något på 
lappen och återlämnat den till 
Advokaten. 

G: När de har brutit för lunch 
har åhöraren D gått fram till Ad-
vokaten, skrivit något på ett pap-
per och gett det till Advokaten. 
Advokaten har hållit upp lappen 
för den häktade som har läst det 
som varit nedskrivet.

ADVOKATENS YTTRANDE
Advokaten har i yttrande, date-
rat den 23 december 2020, tillba-
kavisat anmärkningarna och an-
fört i huvudsak följande. 

Han har i samband med rät-
tegången vid T tingsrätt blivit 
uppringd av B:s syster angåen-
de några handlingar hon hittat 
hemma som har gällt B. Det har 
varit fråga om bl.a. en bankfull-
makt och en ansökan om ”ersätt-
ning för frihetsberövande till 
Justitiekanslern” som han tidiga-
re sänt till B för underskrift. Sys-
tern har undrat vad hon skulle 
göra med dessa handlingar. Han 
har bett systern ta med dessa till 
tingsrätten för att han skulle se 
vad som har behövt åtgärdas. 

Blanketten till Justitiekanslern 
(JK) har avsett ansökan om er-
sättning för frihetsberövande i 
ett tidigare mål under 2019 där 
han företrätt B som varit häk-
tad i ca 10 månader och sedan 
blivit frikänd av tingsrätten. Då 
blanketten inte har varit färdig-
ifylld har han sagt att han kunde 
hjälpa B att fylla i den i samband 
med huvudförhandlingen. Sys-
tern har överlämnat handling-
arna till honom i tingsrätten. I 
den mapp han har fått av systern 
har även legat en bankfullmakt 
från Z-bank och några kuvert 
med oöppnade telefonräkning-
ar från Bolag X. Han har tagit 

2Offentlig försvarare, restriktionsbrott. Även fråga om uppgifter 
advokaten hade lämnat till disciplinnämnden. Varning med 
straffavgift 25 000 kr. Skiljaktig mening. 

Beslutet publicerat i sin helhet.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2022

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET
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emot plastmappen från systern 
men har inte överlämnat några 
andra handlingar än blanket-
ten från JK till B. B har läst kort 
igenom handlingen och under-
tecknat ansökan till JK så att han 
har kunnat fullgöra sitt uppdrag 
med att färdigställa ansökan om 
ersättning för frihetsberövandet.

Några andra handlingar än 
så har B inte fått av honom. 
De handlingar som B inte har 
fått har han återlämnat i sam-
ma skick som han fått dem till 
systern. Dessa handlingar, d.v.s. 
bankfullmakten och kuverten 
med telefonräkningar har alltså 
inte B tagit del av då han har be-
dömt att dessa handlingar möj-
ligtvis borde sändas till B ge-
nom åklagaren. Det enda B gjort 
i tingsrätten har varit att ögna 
igenom blanketten till JK, under-
teckna denna och återlämna den 
till honom. 

Telefonlapp från D. B har frå-
gat om han kunde ta reda på te-
lefonnumret till D eftersom B 
har velat göra en ansökan om te-
lefontillstånd till honom på häk-
tet. D har varit på plats i tings-
rätten och han har därför frågat 
honom i en paus om han kunde 
skriva ner sitt telefonnummer 
på en lapp. Det har D gjort och 
överlämnat lappen till honom 
precis vid tröskeln till tingssa-
len. På lappen har stått endast 
D:s namn och telefonnummer. 
Han har sagt till B att han fått te-
lefonnumret men har hållit kvar 
lappen i sin egen hand. B har ald-
rig läst lappen utan han har sagt 
till B att han för ordningens skull 
kunde överlämna lappen till en 
närvarande vakt från häktet. Så 
har dock aldrig blivit fallet efter-
som han i samband med lunch-
pausen blivit tillkallad till tings-
salen av rättens ordförande som 

undrat vad som har pågått. Han 
har förklarat saken för rättens 
ordförande och sagt att han har 
kvar lappen från D som härefter 
har blivit liggandes kvar i hans 
akt. Han har alltså inte överläm-
nat lappen till varken D eller till 
häktesvakten. 

Sammanfattningsvis har han 
inte överlämnat några handling-
ar till B som har omfattats av de 
restriktioner denne varit belagd 
med. Den enda handling som B 
tagit del av har varit en handling 
som han själv tidigare tillställt 
B för att kunna göra klart hans 
ansökan om ersättning från JK.

GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN
Chefsåklagare A har i yttrande, 
som har inkommit den 4 januari 
2021, vidhållit sina anmärkningar 
samt tillagt i huvudsak följande.

Advokaten har varit medveten 
om att B har varit belagd med 
restriktioner i målet vid U tings-
rätt och har trots detta agerat på 
sätt som framgått av anmälan.

YTTRANDEN FRÅN ADVOKATEN
Advokaten har i yttranden, date-
rade den 19 januari 2021, den 21 
januari 2021 och den 29 januari 
2021, vidhållit sitt tillbakavisan-
de av anmärkningarna och an-
fört i huvudsak följande.

I och med att han inte har haft 
något uppdrag i det häktade må-
let har han inte varit formellt un-
derrättad om vilka restriktioner 
som har gällt för klienten. Vad 
avser de uppgifter som häktes-
personalen H lämnat har vissa av 
uppgifterna varit både felaktiga 
och grundade på rena missupp-
fattningar. Han har inte ”skju-
tit” över mappen till sin klient 
utan har haft mappen i anslut-
ning till sin egen målakt. Det har 
bara varit han och ingen annan 

som har gått igenom handling-
arna i mappen varefter han har 
tagit ut den aktuella blanketten 
till JK ur mappen. Han har inte i 
förväg vetat att systern skulle ta 
med sig några telefonräkningar 
(i obrutna kuvert) adresserade 
till klienten. Detta har kommit 
som en överraskning för honom. 
Han har inte vidtagit någon åt-
gärd överhuvudtaget med dessa 
räkningar utan återlämnat dessa 
till systern med upplysning till 
henne att dessa inte har haft nå-
got med hans och klientens mål 
att göra. 

Han har senare fått veta att de 
aktuella telefonräkningarna har 
varit ämnade till honom som un-
derlag till ansökan om ersättning 
eftersom klienten även velat an-
söka om ersättning för kostna-
der som häktningen medfört, 
bland annat för telefonabonne-
mang klienten inte kunnat ut-
nyttja eller säga upp. Klienten 
hade dock inte underrättat ho-
nom om detta och när systern 
har överlämnat plastmappen har 
han inte vetat vad som har varit 
meningen med detta. Därför har 
han, något konfunderad, lämnat 
tillbaka de oöppnade kuverten 
till henne. Hade han i förväg 
vetat om att klienten velat göra 
detta tillägg till sin ersättnings-
ansökan hade detta missförstånd 
kunnat undvikas.

Det är som han tidigare an-
fört riktigt att en åhörare över- 
lämnat en mindre lapp med no-
tering av sitt telefonnummer 
och namn till honom. När han 
fått lappen har han omedelbart 
kontrollerat att det inte har stått 
något annat än namn och tele-
fonnummer på lappen. Då för-
handlingen påbörjats omedel-
bart efter pausen har han lagt 
lappen i målakten utan att in-

formera sin klient om dess inne-
håll, annat än muntligen. Efter 
lunchsamtalet med rättens ord-
förande har han, för att vara ”på 
den säkra sidan”, beslutat sig för 
att inte överlämna lappen till nå-
gon, vare sig till klient eller häk-
tespersonal utan har bara med-
delat klienten att det var bäst 
att han skaffade sig informatio-
nen om telefonnumret på annat 
sätt. Klienten har nöjt sig med 
det beskedet. Klienten har såle-
des inte på något sätt tagit del 
av innehållet.

Påstående om att han hållit 
upp lappen för klienten kan till 
viss del vara korrekt men det 
har funnits en naturlig förkla-
ring till detta påstående. Av för-
biseende har han tidigare missat 
att redogöra för detta. Han har 
under senhösten 2020 genom-
gått ett antal ögonoperationer 
och under tiden för rättegång-
en har hans ögon ännu inte va-
rit läkta. För att kunna läsa min-
dre text har han varit tvungen att 
hålla den text som skulle läsas 
på ett visst avstånd för att kun-
na se. Den lapp han fått har va-
rit skriven med blyerts och med 
liten text. Det är alltså helt möj-
ligt att han därför KAN ha hål-
lit lappen på ett sådant sätt att 
det för en betraktare sett ut som 
om han hållit upp lappen fram-
för sig. Han vill dock understry-
ka att han inte hållit upp lappen 
inför sin klient utan bara fram-
för sig själv. 

H har anfört att H under pågå-
ende huvudförhandling åhört ett 
samtal mellan honom och hans 
klient och att de diskuterat någ-
ra datum. Detta påstående är 
i och för sig riktigt då han har 
”dubbelkollat” med klient under 
vilken tid han varit frihetsberö-
vad i brottmålet från 2019. Sam-

Beslut från disciplinnämnden
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tal mellan klient och ombud/ 
försvarare är konfidentiella och 
får inte avlyssnas oavsett inne-
håll i samtalet. Häktespersona-
len har genom att vidarebeford-
ra uppgifter som avlyssnats i 
ett konfidentiellt samtal mellan 
klient och försvarare allvarligt 
kränkt klientens rättigheter till 
ett enskilt samtal med sin för-
svarare.

YTTERLIGARE YTTRANDEN FRÅN 
ADVOKATEN
I yttrande som kom in den 6 sep-
tember 2021 har Advokaten ge-
nom ombud anfört följande. 

I fråga om mappen har han 
lämnat följande redogörelse. 
Klientens syster tog telefonkon-
takt och ville överlämna hand-
lingar som han tidigare översänt 
till klienten. Det var ansökan om 
ersättning för frihetsberövande 
till JK och telefonkostnader som 
uppkommit under tiden klienten 
var frihetsberövad m.m. Systern 
var frågande inför vad hon skul-
le göra med handlingarna. 

Systern infann sig till rätte-
gång och överlämnade en plast-
mapp med dessa handlingar. 
Rättens ordförande påkallade 
samtal med försvararen som på 
fråga uppgav att han kände till 
vad det var för handlingar map-
pen skulle innehålla, att det var 
oöppnade kuvert med telefon-
räkningar från X-bolag, bank-
fullmakt från Z-bank och en an-
sökan om ersättning till JK.

Han har inte så som påstås 
skjutit över mappen till sin kli-
ent för genomläsning, klienten 
har inte öppnat mappen och ta-
git ut handlingar för genomläs-
ning. Däremot har försvararen 
skjutit över ansökan om ersätt-
ning till JK som klienten då un-
dertecknade. Han återtog den 
undertecknade ansökan till JK 
om ersättning för frihetsberö-
vande. 

Till systern återlämnade han 
mappen med övriga handling-
ar och bankfullmakten då detta 
var handlingar som från systern 
skulle till klient via åklagarbe-
slut. Dessa handlingar omfatta-
des inte av hans uppdrag att an-
söka om ersättning till JK. 

Sammanfattningsvis gör han 
gällande att han tagit del av 

handlingar inom ramen för det 
uppdrag han har haft för sin kli-
ent, nämligen att ansöka om er-
sättning till JK. Inga andra upp-
gifter har förmedlats till klient 
och förfarandet har på intet 
sätt haft inverkan eller påver-
kat brottsutredningen i pågåen-
de rättegång. Då handlingarna 
enbart har haft samband med 
uppdraget om ersättning till JK 
innebär förfarandet ingen över-
trädelse av restriktionsbestäm-
melserna. 

I fråga om telefonlappen har 
han uppgivit följande. Klienten 
begärde att han skulle ta reda på 
ett telefonnummer till en kam-
rat, D, som delvis var närvaran-
de som åhörare. Anledningen 
var att klienten ville ansöka om 
tillstånd till telefonkontakt med 
sin vän. 

Åklagarens uppfattning att 
han mottog lappen med anteck-
ning från häktad medtilltalad 
är fel. D är en vän till klienten 
och det framgår av anteckningar 
från ordningsvakten G att D var 
åhörare den aktuella dagen och 
inte som åklagaren påstår häktad 
och medtilltalad. Däremot var D 
medtilltalad i en mindre del av 
målet för penningtvätt gällande 
en mindre penningöverföring. 
Detta hade dock ingen som helst 
koppling till målet med klienten. 

Rättens ordförande tog kon-
takt med honom och frågade 
vad som pågick. Han förklarade 
att klientens vän på en pappers-
lapp antecknat sitt namn och te-
lefonnummer, att han hade kvar 
papperslappen och att den inte 
överlämnats till klienten. 

Sammanfattningsvis är hans 
uppfattning att han på en pap-
perslapp mottagit namn och te-
lefonnummer till tilltalads vän 
för att ansöka om telefontill-
stånd. Detta är en uppgift som 
på intet sätt påverkar brottsut-
redningen och är ingen överträ-
delse av restriktionsbestämmel-
serna. 

I yttrande som kom in den  
15 december 2021 har Advokaten 
genom sitt ombud anfört följan-
de. Efter genomgång av tingsrät-
tens dagboksblad, protokoll från 
förhandlingen, anteckningar och 
aktmaterial har framkommit be-
hov av kompletterande yttrande. 

Klienten var åtalad bl.a. för 
bedrägeri genom att ha tillägnat 
sig en robotgräsklippare från en 
butik och beställt varor från an-
nan butik. Klienten uppgav för 
honom att klienten köpt och be-
talt för dessa och att han hade 
kvitton hemma. Själv var klien-
ten häktad men klientens syster 
hade tillgång till hans lägenhet 
och kunde ta reda på dessa kvit-
ton vilket klienten menade skul-
le delvis kunna fria honom från 
åklagarens ansvars påståenden. 

Han hade blivit kontaktad per 
telefon av systern som funnit en 
ansökan om ersättning till JK 
och hade frågor om denna var-
på han uppgav att hon kunde ta 
med sig ansökan till rättegången 
så skulle han se till att den blev 
kompletterad. Han talade med 
systern om att det kanske kunde 
finnas kvitton i klientens bostad 
som kunde tjäna som bevis i det 
pågående målet. Systern åtog sig 
då att leta efter kvitton från de 
butikerna som åtalet omfattade 
och skulle återkomma. 

På rättegångsdagen den 27 no-
vember 2020 blev han kontak-
tad av domaren som påtalade 
att en plastmapp lagts på hans 
plats av en åhörare. Han upp-
gav då att han kände till vad det 
var för handlingar som han be-
gärt och att han var införstådd 
med att post till klienten skulle 
gå via åklagare. Det besked han 
hade fått av klientens syster var 
att kvitton som kunde utgöra be-
vis skulle överlämnas. Tre hand-
lingar fanns i mappen som möj-
ligen skulle kunna ha betydelse 
för målets utgång. Det var vad 
som såg ut att vara ett kvitto för 
köp av robotklippare från Bu-
tik I, ett kontoutdrag från Bu-
tik J och en kontonota från Bu-
tik K. Han hade med anledning 
härav samtal med den advokat 
som var offentlig försvarare för 
klientens morbror om dessa 
handlingar. Kvittot från Butik K 
ingavs som bevis av den advoka-
ten samma dag, dvs. den 27 no-
vember. Han granskade vad som 
såg ut att vara ett kvitto för ro-
botgräsklippare från Butik I da-
terat 9 november 2018 men ef-
ter kontroll visade det sig vara 
en utskrift av en faktura trots att 
det på handlingen angivits kvit-

to. Kontoutdraget som visade 
betalning från Butik J avsåg ett 
annat inköp och överensstämde 
inte med den handling som åkla-
garen gjort gällande i gärnings-
beskrivningen. Därmed kom han 
inte att åberopa någon av hand-
lingarna som bevis då de sakna-
de bevisvärde. 

Totalt innehöll mappen följan-
de: kvitto från Butik I, kvitto från 
Butik K, kontoutdrag som visade 
betalning till Butik J, ansökan till 
JK, oöppnade kuvert från Bolag X 
och en icke ifylld fullmakt för-
tryckt av Z-bank. 

Ansökan till JK och oöppna-
de kuvert från Bolag X avsåg ett 
uppdrag som han hade för kli-
enten att från JK yrka ersätt-
ning i annat ärende. Fullmakten 
förtryckt av Z-bank hade han ti-
digare anvisat systern att över-
sända till åklagare eller häkte. 
Fullmakten och de oöppnade ku-
verten från Bolag X återlämna-
des av honom till systern efter-
som han inte hade möjlighet att 
bedöma innehållet i kuverten. 

Väktaren har uppgett att kli-
enten läst igenom handlingar, 
att han avlyssnat samtal mel-
lan försvarare och klient  samt 
hört datum nämnas bl.a. okto-
ber månad. De handlingar som 
klienten fått del av och diskute-
rat med honom är de kvitton och 
det kontoutdrag som eventuellt 
skulle komma att användas som 
bevis i målet. Det framgår av 
handlingen från Bolag I att den 
daterats 9 november och sam-
talet har rört vad som hänt kort 
tid före gärningspåståendet dvs. 
oktober/november. 

De två kvitton och det konto-
utdrag som han låtit den miss-
tänkte få del av och som dis-
kuterats mellan honom och 
misstänkt omfattas inte av re-
striktionsbeslutet eftersom det 
är handlingar som kunnat tjäna 
som bevis i målet. Rätten att visa 
handlingarna och rätten att dis-
kutera dessa omfattas av försva-
rarens utredningsmöjlighet, jfr 
avgörande från disciplinnämn-
den 2007.  Det framgår av refe-
ratet att en försvarare trots med-
delade restriktioner överlämnat 
handlingar till sin klient. Nämn-
den förklarade i sitt beslut föl-
jande: ”Att som anmälaren tolka 
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restriktionsbeslutet på så sätt att 
det innebär ett totalt förbud för 
försvararen att i förtroende med 
sin klient diskutera varje hand-
ling, som inte ingår i förunder-
sökningen, oavsett om handling-
en har karaktären av brev eller 
annan försändelse, skulle inne-
bära en oacceptabel inskränk-
ning på försvararens utrednings-
möjlighet. Det är inte visat att 
försvararen haft anledning att 
uppfatta dokumenten som brev 
eller annan försändelse som 
omfattades av beslutet. Han har 
därför inte handlat i strid med 
god advokatsed och anmälan 
föranleder därför ingen åtgärd.”

Han hade förväntat sig att få 
handlingarna överlämnade till 
sig under en paus men istället 
kom de nu att läggas på hans 
bord i förhandlingssalen vid 
hans utevaro. De handlingar som 
han förväntat sig att få var kvit-
ton som skulle kunna ha avgö-
rande betydelse som bevisning 
i pågående rättegång. Eftersom 
rättegång var pågående fanns 
anledning för honom att öppna 
mappen direkt. 

I mappen fanns utöver hand-
lingar som kunnat utgöra avgö-
rande bevisning, en delvis ifylld 
ansökan till JK som han tidiga-
re hade översänt med post till 
klienten, en icke ifylld fullmakt 
till Z-bank och några oöppnade 
kuvert från Bolag X, summa så-
ledes två icke ifyllda blanketter 
och några oöppnade kuvert från 
Bolag X. 

Han tog med sig ansökan till 
JK medan blanketten fullmakt 
till Z-bank och de oöppnade ku-
verten återlämnades till systern 
utan att den misstänkte hade fått 
del av handlingarna. 

Han överraskades och ställdes 
inför fullbordat faktum genom 
att få handlingar som han inte 
begärt. Ansökan om ersättning 
till JK var delvis ifylld och han 
återtog ansökan eftersom det 
var ett pågående uppdrag. Övri-
ga handlingar dvs. fullmakten till 
Z-bank och kuverten märkta Bo-
lag X fick klienten aldrig del av. 

Klienten har således inte fått 
del av fullmakten till Z-bank och 
inte heller kuverten från Bolag X. 
Däremot har klienten fått del 
av två kvitton och ett kontout-

drag vilket kunnat tjäna som be-
visning i målet och som omfat-
tades av försvararens rätt och 
skyldighet att bedriva utred-
ningsarbete.  

REPLIK FRÅN ANMÄLAREN
A har i yttrande som kom in den 
29 december 2021 anfört följan-
de. 

Han noterar att, av ombu-
dets skrivelse den 15 december 
2021, framkommer att aktuell 
plastmapp innehållit ytterliga-
re handlingar (diverse kvitton) 
som varken ombudet eller Advo-
katen tidigare nämnt, vilket han 
anser vara anmärkningsvärt i be-
aktande av deras tidigare utför-
liga redogörelser samt argumen-
tation rörande rättfärdigandet 
av aktuellt handhavande.

Han kan endast konstatera 
att några handlingar inte har 
överlämnats för granskning till 
åklagaren i samband med aktu-
ella händelser och han vet inte 
och kan inte bemöta eller ha nå-
gon uppfattning om vad för slags 
handlingar som mappen inne-
hållit respektive vad som stått 
på aktuell lapp som visats upp 
för klienten.

Vad som i detalj förevarit vid 
aktuella händelser hänvisar han 
till de skriftliga redogörelser 
som han i samband med anmä-
lan lämnat in.

PERSONLIG INSTÄLLELSE
Disciplinnämnden har den  
20 januari 2022 hållit muntlig 
förhandling i ärendet. Vid den 
muntliga förhandlingen har Ad-
vokaten närvarat, tillsammans 
med sin försvarare. 

Närvarade gjorde också den 
advokat som hade utsetts att ut-
föra den talan som föranleddes 
av ärendet. 

Vid den muntliga förhand-
lingen anförde Advokaten bl.a. 
följande. 

Han bestrider att han har 
brustit i sina plikter som ad-
vokat. Han har inte befattat sig 
med några handlingar som rör 
restriktioner i det aktuella målet.     

Målet i vilket han var försva-
rare för B var ett bedrägerimål. 
Målet var omfattande. Det fanns 
12 tilltalade. Åklagaren deltog via 
videolänk. 

När rättegången påbörjades 
aviserade han direkt i sin sak-
framställan att skriftliga bevis 
kunde komma att överlämnas 
till honom under pågående rät-
tegång och att han skulle kunna 
komma att inge dessa. 

Han visste att B var häktad i 
ett annat mål avseende helt an-
nan brottslighet. Formellt sett 
var han inte delgiven B:s restrik-
tioner. Han hade inte med det 
häktade målet att göra. Däremot 
upplyste ordföranden att B hade 
restriktioner och att reglerna om 
det skulle iakttas. Vilka restrik-
tioner B exakt hade fick han ald-
rig reda på.  

Händelserna den 27 november 
2020
B berättade, i samband med att 
inställningen redovisades, att 
han hade en del handlingar som 
kunde utgöra bevis i bedrägeri-
målet. Handlingarna skulle fin-
nas hemma hos föräldrarna i  
S-stad. Advokaten pratade med 
B:s syster, som närvarade varje 
dag som åhörare, om det. Sys-
tern ringde honom någon dag 
senare och sa att hon hade hand-
lingarna. Han sa att hon skulle ta 
med dem.  

Systern kom också att sms:a 
honom om att hon hittat en an-
sökan om ersättning till JK. Han 
sa till henne att ta med den ock-
så. Ansökan avsåg ersättning 
avseende ett frihetsberövande 
2019. B hade, i samband med fri-
kännande dom, bett honom hjäl-
pa till med en sådan ansökan.

 Han hade skickat en ansök-
ningsblankett till B, men aldrig 
fått den tillbaka. Det var den an-
sökan som systern hade hittat.

Han såg aldrig när den ge-
nomskinliga plastmappen lades 
på hans bord. Den låg på bordet 
när de kom upp från häktesrum-
met. Mappen innehöll ansökan 
om ersättning till JK och tre be-
vishandlingar som hade anknyt-
ning till målet; ett kvitto från 
Butik I, ett kvitto från Butik K 
och ett kontoutdrag från Butik J.  
I mappen fanns också några hand-
lingar som han inte förväntat sig 
och som han inte ville ha. Det 
var 8–10 kuvert märkta Bolag X 
och en förtryckt bankfullmakt. 
Att dessa låg i mappen gjor-

de honom överraskad och lite 
överrumplad. Han tog fram JK-
blanketten och kvittona. Resten 
lät han ligga kvar i mappen, som 
han lämnade tillbaka till systern 
i nästa paus. Efteråt har han fått 
reda på att de 8–10 kuverten var 
ämnade åt honom som underlag 
för ersättningsyrkandet. 

Det är hans uppfattning att 
det är fel återgivet av häktesvak-
ten att han skulle ha gett map-
pen till B. B fick inte mappen, 
utan bara kvittokopiorna och JK-
ansökan. B skrev under ansökan 
till JK och fyllde i sitt person-
nummer. Att beskriva det som 
att B läste och antecknade även 
efter pausen, är en missuppfatt-
ning. 

Innan han gav B handlingar-
na, hade han kontrollerat vad det 
var för papper som låg i mappen. 
Han övervägde vad som skulle 
kunna användas. De handling-
ar han kände igen kunde han 
snabbt avgöra att det inte fanns 
något antecknat på. Resten av 
handlingarna lade han åt sidan. 

Den undertecknade JK-blan-
ketten användes sedan som un-
derlag till ansökan om ersätt-
ning. B hade lämnat fullmakt 
till honom och han skrev rent 
ansökan. 

Handlingarna kunde inte an-
vändas som bevisning och kom 
inte att åberopas av honom. En 
av handlingarna var försvararen 
till B:s morbror, som var miss-
tänkt för häleri, intresserad av. 
Han gav den till försvararen, 
som kom att åberopa den i må-
let. Övriga handlingar behöll 
han i sin akt. 

Att han inte tidigare i hand-
läggningen av disciplinärendet 
nämnde bevisningen beror på 
ett rent förbiseende. Han fick 
del av anmälan dagen före jul-
afton. Han blev stressad och vil-
le svara så att han kunde få frid 
över julen. Han glömde bort att 
bevishandlingarna fanns. Han 
hade sådant fokus på JK-blanket-
ten. När han inför sista yttrandet 
gick igenom dagboksbladet och 
akten, kom han ihåg. 

Åklagaren i bedrägerimålet 
var inte densamma som åklaga-
ren i det häktade målet. Åklaga-
ren i det häktade målet var inte 
närvarande. » 
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Händelserna den 2 december 
2020
B ville ansöka om åklagarens till-
stånd att få ringa sin kompis, D. 
I samband med en paus, på väg 
in, fick Advokaten en lapp från 
kompisen. På lappen fanns ett 
vanligt 070-nummer. Inget an-
nat. Möjligen namn också. Lap-
pen var färdigskriven när han 
fick den. Han höll upp lappen 
för att läsa. Han vet inte var D 
stod i förhållande till honom när 
han gjorde det, men han höll inte 
upp lappen för B och denne kan 
inte ha sett vad som stod. 

Han lade lappen i akten. B fick 
aldrig telefonnumret av honom, 
utan fick det istället genom häk-
tet. Eftersom han behöll lappen 
själv behövde han inte kontak-
ta åklagaren. Han brukar annars 
alltid göra det. 

När han gick igenom ak-
ten under december förra året, 
slängde han lappen.

Han kommer inte ihåg vad det 
var som skulle ha orsakat att han 
blev irriterad. Han tror att det 
var något som sades på vägen ut. 
Han var inte medveten om att 
det som pågick observerades av 
personerna runt omkring i öv-
rigt. Ingen sade något.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Utgångspunkten för den dis-
ciplinära prövningen i ärendet 
är att om en klient är häktad 
med restriktioner, får försvara-
ren inte utan tillstånd från åkla-
garen förmedla uppgifter från 
klienten till en utomstående el-
ler förmedla uppgifter från en 
utomstående till klienten. Det 
angivna förhållandet gäller 
naturligen även i en situation 
där den offentliga försvararens 
klient är häktad med restriktio-
ner i ett annat mål än det i vil-
ket advokaten är offentlig för-
svarare.

Högsta domstolen har fast-
slagit (Ö 2854-21) att det i prak-
tiken inte finns något utrymme 
för att till en klient som är häk-
tad med restriktioner förmedla 
meddelanden som har karaktä-
ren av brev eller uppgiftssam-
ling av motsvarande art och 
omfattning. Att försvararen själv 
anser att uppgifterna är harm-

lösa spelar då ingen roll, efter-
som det i dessa fall är åklaga-
rens, inte försvararens, sak att 
bedöma om uppgifterna är av 
harmlös karaktär. Högsta dom-
stolen har därvid konstaterat att 
försvararens möjlighet att – utan 
att åsidosätta god advokatsed – 
förmedla uppgifter till en klient 
som är häktad med restriktio-
ner får anses vara begränsad till 
dels kortfattade hälsningar som 
saknar egentligt informationsin-
nehåll, dels andra mycket korta 
muntliga eller skriftliga medde-
landen som utan minsta tvivel är 
av harmlös natur. I övrigt krävs 
ett godkännande från berörd 
åklagare.

Av utredningen i disciplin-
ärendet, däribland Advokatens 
egna uppgifter, framgår följande. 
Samtidigt som huvudförhand-
ling pågick under ett antal da-
gar i det mål där Advokaten var 
offentlig försvarare, var hans kli-
ent häktad och belagd med res-
triktioner i ett annat mål, där en 
annan åklagare var förundersök-
ningsledare och där Advokaten 
inte var offentlig försvarare för 
klienten. Advokaten var medve-
ten om detta förhållande. Utan 
den andra åklagarens godkän-
nande lät Advokaten under hu-
vudförhandlingen sin klient ta 
del av handlingar i en plastmapp 
som överlämnats till Advokaten 
från en syster till hans klient. 
Överlämnandet hade skett ge-
nom att systern, i samband med 
en paus i huvudförhandlingen, 
hade placerat mappen på hans 
plats i rättssalen. Härutöver har 
Advokaten vidgått att han från 
en person, som var medtilltalad 
i en annan del av målet och åhö-
rare under huvudförhandling-
en, under en paus fått en lapp 
med namn och telefonnummer 
som hans klient bett honom att 
skaffa, i syfte att klienten senare 
skulle kunna ansöka om tillstånd 
från åklagaren att kontakta den-
ne. Av utredningen framgår även 
att rådmannen i målet under hu-
vudförhandlingen, efter att Ad-
vokaten fått plastmappen men 
innan han delat dokument med 
sin klient, erinrat Advokaten om 
att restriktioner rådde för hans 
klient och att alla handlingar 
skulle gå via åklagaren.

Advokaten har, som han slut-
ligen beskrivit sin inställning, 
uppgett att plastmappen inne-
höll en delvis ifylld ansökan om 
ersättning från JK som han ti-
digare upprättat för sin klients 
räkning, tre handlingar beståen-
de av kvitto, kontoutdrag och en 
kontonota, eller möjligen en föl-
jesedel, samt en icke ifylld bank-
fullmakt och 8 till 10 oöppnade 
kuvert från en teleoperatör, vil-
ket han uppfattade, och seder-
mera fick bekräftat, var telefon-
räkningar. Advokaten har vidare 
uppgett att han inte gav mappen 
till sin klient utan direkt sorte-
rade ut de handlingar som var 
aktuella att visa för och diskute-
ra med klienten, vilket var ansö-
kan om ersättning från JK, som 
skulle kompletteras, och de tre 
handlingarna som skulle kunna 
utgöra bevisning i den pågående 
huvudförhandlingen. Efter ge-
nomgång med klienten framkom 
dock att ingen av de tre hand-
lingarna var av intresse. Advo-
katen diskuterade sedan även 
dessa handlingar med försva-
raren till en medåtalad i målet 
och överlämnade då ett av do-
kumenten, kvittot, till den för-
svararen som sedan åberopade 
det i målet. Kontoutdraget och 
kontonotan/följesedeln samt an-
sökan till JK behöll Advokaten 
i sin akt. Övriga handlingar lät 
han ligga kvar i mappen, som se-
nare samma dag lämnades till-
baka till systern under en paus. 

De handlingar som delades 
med klienten har inte getts in 
till nämnden i disciplinärendet 
och ingen av de uppgiftslämnare 
som anmälaren hänvisat till har 
uppgett att de sett handlingar-
na; enbart att det var en plast-
mapp med dokument och brev 
som de uppfattade att Advoka-
ten och klienten diskuterade. Så-
vitt avser telefonlappen, har en 
uppgiftslämnare uppgett att Ad-
vokaten läste lappen på ett sätt 
som gjorde att klienten kunde se 
vad det stod på lappen. Advoka-
ten har tillbakavisat detta och i 
denna del uppgett att han endast 
meddelade klienten att han hade 
fått informationen, men att han 
inte överlämnade vare sig lap-
pen eller informationen om tele-
fonnumret till klienten samt att 

han ganska omgående därefter 
slängde lappen. 

Nämnden konstaterar inled-
ningsvis att en advokat är skyl-
dig att inom förelagd tid inkom-
ma med yttrande och svaromål 
som begärs av Advokatsamfun-
dets disciplinnämnd. De uppgif-
ter som en advokat lämnar i ett 
disciplinärende måste vara san-
ningsenliga. Nämnden noterar 
att Advokaten, som inkommit 
med sex yttranden i disciplin-
ärendet, först i det sista ytt-
randet, med ändring av tidiga-
re uppgifter, slutligen stannat i 
en beskrivning av vad som en-
ligt hans förmenande fanns i 
plastmappen, vilka dokument 
som diskuterades med klienten 
och hur dessa hanterades. Ge-
nom att på sätt som skett vid 
flera tillfällen lämna uppgifter 
till nämnden, som varit orikti-
ga, eller i vart fall vilseledande, 
har Advokaten allvarligt brutit 
mot god advokatsed. 

Det förhållandet att en anhål-
len eller häktad klient är ålagd 
restriktioner anses inte innebä-
ra ett totalt förbud för en för-
svarare att inom ramen för sin 
utredningsmöjlighet med klien-
ten diskutera en handling som 
inte ingår i förundersökningen 
och som möjligen skulle kunna 
åberopas som bevis. Nämnden 
konstaterar emellertid att Advo-
katen vid sin genombläddring av 
dokumenten i plastmappen, när 
han fann den på sin plats i rätts-
salen, rimligen inte med säker-
het kunnat avgöra om de hand-
lingar som enligt hans egen 
utsago sedan direkt delades med 
klienten utan minsta tvivel var 
av harmlös natur i förhållande 
till det andra mål i vilket hans 
klient var häktad med restriktio-
ner. Advokaten var inte offentlig 
försvarare i det målet och hade 
således inte heller någon insyn 
i den förundersökningen. 

Huvudförhandlingen i det 
mål där Advokaten var offent-
lig försvarare pågick under fle-
ra dagar. Det har i utredningen 
inte framkommit, att åtgärden 
att visa dokumenten för klien-
ten inte hade kunnat avvakta en 
mera noggrann analys från Ad-
vokatens sida. Inte heller har det 
framkommit att något skulle ha 

» 
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hindrat att dokumenten inom 
rimlig tid hade kunnat stäm-
mas av med åklagaren i det an-
dra målet, in nan de visades för 
klienten. Innehållet i dokumen-
ten och deras eventuella bety-
delse som bevisning i det på-
gående målet hade även kunnat 
diskuteras med klienten, utan att 
dessa handlingar omedelbart vi-
sades för denne. Det ankom där-
för i den förevarande situationen 
inte på Advokaten att på egen 
hand bedöma om ett uppvisan-
de av de aktuella dokumenten 
var förenligt med de restriktio-
ner som gällde för hans klient i 
det andra målet eller vilken be-
tydelse de skulle kunna ha i den 
utredningen. Advokatens hand-
lande, att då ändå dela de aktu-
ella dokumenten med sin klient, 
måste därför anses vara ett res-
triktionsbrott. Mot Advokatens 
bestridande kan inte anses visat 
att han även förmedlat informa-
tionen på lappen till klienten.

Nämnden konstaterar att ett 
strikt iakttagande av meddelade 
restriktioner utgör en förutsätt-
ning för att en advokat och den-
nes klient ska ha möjlighet att 
åtnjuta det för den häktade kli-
enten så viktiga enrumsprivile-
giet.  Ett restriktionsbrott utgör 
av detta skäl i sig ett mycket all-
varligt åsidosättande av god ad-
vokatsed. Frågan blir därför om 
Advokaten bör uteslutas ur Ad-
vokatsamfundet. Den påföljden 
förutsätter emellertid att om-
ständigheterna därutöver kan 
anses vara synnerligen försvå-
rande. Advokaten har uppgett 
vilka bevekelsegrunder han haft 
för sitt handlande. Utredningen 
ger inte stöd för att Advokatens 
avsikt har varit att försvåra ut-
redningen i det andra målet, och 
det har inte heller framkommit 
att det funnits en konkret risk för 
att förmedlingen av uppgifterna 
försvårat brottsutredningen i det 
målet. Vid en samlad bedömning 
kan inte det mycket höga kravet 
för uteslutning, innebärande att 
omständigheterna ska vara syn-
nerligen försvårande, anses vara 
uppfyllt. Särskilda skäl förelig-
ger emellertid att ålägga Advo-
katen straffavgift.

Nämnden tilldelar därför Ad-
vokaten varning enligt 8 kap. 7 § 

andra stycket rättegångsbalken 
och ålägger honom enligt 8 kap. 
7 § tredje stycket rättegångs-
balken att betala straffavgift till 
Advokatsamfundet med 25 000 
(tjugofemtusen) kr.

Mot Advokatens bestridande 
och lämnade förklaringar visar 
inte utredningen att han i övrigt 
har brutit mot god advokatsed.

*** 

Ordföranden och två ledamö-
ter var av skiljaktig mening 
enligt följande.
Enligt vår bedömning har det 
inte förekommit något i ärendet 
som visar att den ifrågavarande 
plastmappen har innehållit nå-
got utöver det som Advokaten 
själv har uppgett. Och det har 
inte heller, enligt vår uppfatt-
ning, förekommit något som vi-
sar att Advokaten har vidtagit 
någon annan åtgärd med inne-
hållet i mappen än vad han själv 
har vidgått. Denna bedömning 
påverkas inte av att Advokaten 
– vilket i och för sig framstår 
som anmärkningsvärt – först i 
sitt sista skriftliga yttrande till 
nämnden lämnat uppgift om att 
mappen, utöver vad han redo-
visat i sina tidigare yttranden, 
även har innehållit de tre kvit-
ton och liknande som potentiellt 
skulle kunna ha haft betydelse 
som bevisning i den pågående 
rättegången. Vi vill också fram-
hålla att de redogörelser som 
lämnats av rådmannen E m.fl. 
och som fogats till anmälan i 
ärendet, enligt vår bedömning 
inte berättigar till en slutsats av 
innebörd att mappen har inne-
hållit något utöver vad Advoka-
ten själv har uppgett eller att han 
har vidtagit någon annan åtgärd 
med innehållet än vad han själv 
har vidgått. 

Av ovanstående bedömning 
följer till en början att Advoka-
ten överhuvudtaget inte har låtit 
klienten ta del av bankfullmak-
ten och inte heller av de oöpp-
nade kuverten från teleopera-
tören. När det härefter gäller 
blanketten för ansökan till JK, 
har det inte framkommit något 
som ger stöd för att blanketten, 
när klienten fick ta del av den i 
rättssalen och där underteckna-
de den samt återlämnade den till 

Advokaten, har innehållit något 
annat än vad som varit relevant 
för ansökan till JK, exempelvis 
i form av tillskrivna meddelan-
den, hälsningsfraser, instruktio-
ner eller liknande. Vi anser att 
det med denna utgångspunkt 
har varit tillåtet för Advokaten, 
som hade klientens uppdrag att 
för dennes räkning ansöka om 
ersättning hos JK, att i rättssa-
len låta klienten ta del av blan-
ketten utan att först inhämta till-
stånd därtill av åklagaren i det 
andra mål där klienten var häk-
tad med restriktioner för dennes 
ställningstagande till om blan-
ketten, med det innehåll/utse-
ende som vår bedömning utgår 
från, kunde stå i strid med de för 
klienten gällande restriktioner-
na. 

När det härefter gäller de tre 
kvitton eller liknande som skul-
le kunna ha haft betydelse som 
bevisning i det pågående målet, 
där klienten inte var häktad, har 
det, enligt vår bedömning, inte 
heller framkommit något som 
ger stöd för att någon av hand-
lingarna, när klienten fick ta del 
av dessa i rättssalen har inne-
hållit eller varit försedda med 
ditskrivna meddelanden, häls-
ningsfraser, instruktioner eller 
annat som inte funnits på hand-
lingarna när de från början ut-
ställdes. Och på samma sätt som 
när det gäller ansökan till JK, an-
ser vi, med sagda utgångspunkt, 
att det har varit tillåtet för Ad-
vokaten att i rättssalen låta kli-
enten ta del av handlingarna och 
att diskutera dessa med klienten 
utan att inhämta tillstånd därtill 
från åklagaren i det mål där kli-
enten var häktad med restrik-
tioner. 

Med den bedömning vi gjort 
ovan, vill vi framhålla att vi an-
ser att situationen i förevarande 
ärende ter sig väsentligt annor-
lunda än den situation som före-
låg till bedömning i det ärende 
där Högsta domstolen fastställ-
de nämndens uteslutningsbeslut 
(Högsta domstolens mål Ö 2854-
21). De dokument/handlingar 
som var centrala i det ärendet 
utgjordes bl.a. av längre hand-
skrivna brev som författats och 
skrivits av den med restriktioner 
häktade klientens flickvän. Ris-

ken för att den typen av doku-
ment/handlingar skulle kunna 
innefatta olika former av dolda 
budskap till den häktade klien-
ten som skulle kunna stå i strid 
med för denne gällande restrik-
tioner måste enligt vår uppfatt-
ning betraktas som mycket vä-
sentligt större än vad som med 
en rimlig bedömning kan anses 
vara fallet med sådana doku-
ment/handlingar som Advoka-
ten enligt vår bedömning låtit 
klienten ta del av utan föregåen-
de ställningstagande från åklaga-
ren i det mål där Advokatens kli-
ent var häktad med restriktioner. 

Sammanfattningsvis anser vi – 
med utgångspunkt i vad vi fun-
nit utrett i ärendet när det gäl-
ler innehållet i plastmappen och 
Advokatens åtgärder med detta 
– att Advokatens handlande inte 
har stått i strid med god advo-
katsed utan att hans handlan-
de ryms inom den i och för sig 
mycket begränsade handlingsfri-
het som i nu förevarande sam-
manhang trots allt föreligger för 
en advokat. Ett annat synsätt ris-
kerar enligt vår uppfattning att 
göra den handlingsfrihet som 
trots allt finns och som måste 
finnas närmast illusorisk. 

När det gäller lappen med te-
lefonnumret delar vi majorite-
tens bedömning att det mot Ad-
vokatens bestridande inte kan 
anses visat att han överhuvudta-
get låtit klienten ta del av lappen 
eller informationen på denna. 

Vad slutligen gäller Advoka-
tens agerande i själva disciplin-
ärendet kan, enligt vår bedöm-
ning, det förhållandet att han 
– för övrigt helt på eget initiativ 
– först i sitt sista skriftliga ytt-
rande till nämnden lämnat vad 
som bör ses som en komplette-
rande och slutlig redogörelse för 
de handlingar som ska ha funnits 
i plastmappen, inte innebära att 
han har åsidosatt sin sannings-
plikt. Det kan i sammanhanget 
tilläggas att varken disciplin-
nämnden eller generalsekretera-
ren har anmodat Advokaten att 
förete några handlingar i ären-
det (43 § 2 st. advokatsamfundets 
stadgar). 

Anmälan bör således enligt 
vår mening inte föranleda någon 
åtgärd mot Advokaten. ¶
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Sten-Olof Hagman, Göteborg, 
30 december 2021
Helen Hamrefors, Danderyd, 
31 december 2021
Robert Hansson, Stockholm, 
31 december 2021
Ida Hermansson, Stockholm, 
31 december 2021
Nicole Hervidsson, Stockholm, 
12 januari 2022
Marcus Hjorth, Stockholm, 
1 januari 2022
Sten Holdo, Gävle, 1 januari 2022
Erik Husdal, Uppsala, 9 januari 2022
Beatrice Håkansson, Stockholm, 
27 januari 2022
Linn Jonsson, Stockholm, 
10 januari 2022
Stefan Jönsson, Strömstad, 
31 december 2021
Pieter Kjessler, Kullavik, 31 decem
ber 2021
Karl Klackenberg, Stockholm, 
22 december 2021

SAMFUNDET

54 nya advokater

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B
Box 270. Köpmangatan 1. 851 31 Sundsvall. Tfn 060 -16 81 50  

Email info@bolagsratt.se. Webbplats bolagsratt.se  

Lagerbolag 
060-16 8170

Se presentation på nästa uppslag!
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Advisor247 AdvokatsystemAdvisor247 Advokatsystem
Hantera hela klientHantera hela klient
administrationenadministrationen

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

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

Få morgonFå morgon
dagens lösning dagens lösning 
idagidag

Boka demo påBoka demo på
advisorsoftit.seadvisorsoftit.se

SAMFUNDET

Alexandra Kruse, Stockholm, 
10 januari 2022
Simon Lanemo, Stockholm, 
31 december 2021
Malin Larsson, Stockholm, 
29 december 2021
Lars Lindholm, Täby, 31 december 
2021
Jonas Lindskog, Stockholm, 
1 januari 2022
Sören Lindström, Stockholm, 
14 december 2021
Maja Lundqvist, Luleå, 1 januari 
2022
Andreas Löfholm, Stockholm, 
9 januari 2022
Carl Lönnqvist, Göteborg, 3 decem
ber 2021
Anders Möller, Eskilstuna, 1 januari 
2022
Michael Olofson, Östersund, 
27 januari 2022
Thomas Persson, Skellefteå, 
31 december 2021
Neha Prakash, Stockholm, 
26 december 2021
Livet Prause, Stockholm, 19 januari 
2022
Jennifer Roos, Stockholm, 
31 december 2021
Cathrine Rudholm, Skellefteå, 
31 december 2021
Helena Rydfors, Stockholm, 
10 januari 2022
Paula Röttorp, Stockholm, 1 januari 
2022

Ann-Sofie Sickling, Stockholm, 
16 december 2021
Marcus Axelsson Sidhage, Falun, 
8 december 2021
Torbjörn Sköld, Hovås, 1 januari 
2022
Viyan Subhi Omer, Stockholm, 
2 januari 2022
Charlotta Blomberg Swartz, Karl
stad, 16 januari 2022
Per Svedlund, Fagersta, 31 decem
ber 2021
Martin Särman, Stockholm, 
31 december 2021
Sofia Tedsjö, Stockholm, 27 januari 
2022
Felicia Ullerstam, Stockholm, 
1 januari 2022
Anders Wallén, Bromma, 
31 december 2021
Henrik Wetzenstein, Stockholm, 
30 december 2021
Helena Winther, Stockholm, 
9 januari 2022
Claude Zacharias, Stockholm, 
1 januari 2022
Therese Åkerlund, Stockholm, 
31 december 2021

  UPPHÄVANDE AV 
EU-REGISTRERING

Ingrid Merker, Sundsvall, 
29 november 2021
Reima Raappana, Sävedalen, 
31 december 2021

54 nya advokater Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/2182 Betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernise
ring av bokföringslagen (SOU 202:60)
R-2021/2312 Promemorian Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge 
ordningsbotsföreläggande
R-2021/2338 Departementspromemorian Tydligare reglering av hampa 
(Ds 2021:34)
R-2021/2356 Promemorian Arrestantvakter och transportuppdrag
R-2021/2372 Betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsinvand
ring m.m. (SOU 2021:88)
R-2021/2432 Departementspromemorian Kompletterande bestämmel
ser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism (Ds 2021:33)
R-2021/2596 Promemorian Tydligare regler om underrättelseskyldighet 
när barn som misstänks för brott frihetsberövas
R-2021/2680 Departementspromemorian Åtgärder mot matchfixning och 
olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29)
R-2021/2722 Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd 
med inbetalning av skatt
R-2021/2753 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med 
regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av 
skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/116/EU
R-2021/2754 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om 
en global minimiskatt för multinationella företag inom EU
R-2022/0147 Polismyndighetens promemoria Myndighetsgemensam re
dovisning av en fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabb
förfarande i brottmål under 2021
R-2022/0177 Utkast till proposition Återinförande av tillfälliga åtgärder 
för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor
R-2022/0188 Utkast till proposition om grundläggande omställnings 
och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet 
på arbetsmarknaden

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

 AVLIDNA LEDAMÖTER

Trygve Bjurgert, Växjö, 10 oktober 
2021
Hans Carlsson, Borlänge, 
17 december 2021
Gunnel Frostell, Stockholm, 
24 december 2021

Ulf Karström, Sundsvall, 
22 december 2021
Kristina Rågmark, Linköping, 
11 december 2021
Berthold Wiklander, Stockholm, 
14 oktober 2021
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NY ADVOKAT: ALEXANDER BERLIN JARHAMN

Personkontakten är grundstenen i det vi gör
Alexander Berlin Jarhamn arbe-
tar på White & Case i Stockholm 
sedan 2017 och ger råd till bland 
annat riskkapitalfonder, banker, 
finansiella institutioner och stor-
företag om förvärvsfinansieringar 
och andra finansieringsupplägg, 
ofta med internationell anknyt-
ning. Den 27 januari blev han le-
damot av Advokatsamfundet.

Varför är det viktigt för dig som 
juridisk rådgivare att vara ad-
vokat?

– I grund och botten är det 
en kvalitetsstämpel som jag tror 
klienter finner viktig; det visar 
på att rådgivaren åtagit sig att 
ansvara för en högre standard.

Vad är det roligaste med advo-
katyrket?

– Att kultivera och vårda re-
lationer med människor, vare 
sig det rör sig om klienter, kol-
legor eller andra. Även om da-
garna ibland kan kännas fyllda 
med läsande och skrivande så är 
personkontakten grundstenen i 
det vi gör.

På White & Case arbetar du med 
debt finance-avdelningen. Vad 
är särskilt intressant med låne/
skuldfinansiering?

– Materian är tekniskt kom-
plex och marknaden är i stän-
dig utveckling, vilket bidrar till 
ett stimulerande arbete. Pro-
jektledning och omfattande av-
talsskrivning varvas med rela-
tivt utmanande juridiska frågor 
– det är en intressant mix av ar-
betsmoment.

Du har läst juridik i Glasgow. 
Tycker du att något i den skot-
ska rätten är särskilt intressant, 
och har du nytta av studierna 
i Storbritannien i din advokat-
verksamhet?

– Landets historia har gett 
upphov till en ganska intres-
sant blandning mellan engelsk 
och kontinental rätt. Vi arbetar i 
väldigt hög utsträckning på eng-
elska och kommer regelbundet i 
kontakt med ärenden med brit-
tisk anknytning, så utbytet gav 
definitivt utdelning i det avse-
endet. Bäst var dock staden som 
sådan; Glasgow är en fantastisk 
kulturstad och skottarna är gäst-
vänliga och levnadsglada, med 
en stor dos humor.

TimeApp AdvokatTimeApp Advokat  
för den moderna advokatbyrånför den moderna advokatbyrån

Smidig redovisning av tider, kostnader & utlägg.Smidig redovisning av tider, kostnader & utlägg.

Inga start- eller tilläggsavgifter eller bindningstider.Inga start- eller tilläggsavgifter eller bindningstider.

Integration till flera löne- & ekonomisystem.Integration till flera löne- & ekonomisystem.

Webbaserat gränssnitt & appar till mobila enheter.Webbaserat gränssnitt & appar till mobila enheter.

Erbjuder import av befintliga klientregister.Erbjuder import av befintliga klientregister.

Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.

www.timeapp.sewww.timeapp.se info@timeapp.seinfo@timeapp.se

Alexander Berlin Jarhamn – en av 54 nya advokater (se förra uppslaget).

FO
TO

: B
R

EN
D

AN
 H

O
FF

M
AN

, G
E

TT
Y 

IM
AG

ES



Hyra och annan nyttjanderätt 
till fast egendom, 10u

Bertil Bengtsson,  
Richard Hager, Anders Victorin
ISBN: 978-913902341-8

Lagen om framtidsfullmakter, 1u   
En kommentar 

Per Westman
ISBN: 978-913902082-0

AB 04, 3u
En kommentar

Per Samuelsson
ISBN: 978-913902493-4

Marknadsinformation och 
marknadsmissbruk, 1u 

Sandra Broenus, Daniel Stattin
ISBN: 978-913902296-1

Aktiebolagets och försäkrings-
företagets organisation, 1u

Alexander Besher
ISBN: 978-913902185-8

Rättighetsansvar, 1u
En översikt

Bertil Bengtsson
ISBN: 978-913902513-9

Grundläggande svensk internationell  
privat- och processrätt, 1u 
 
Ulf Maunsbach, Gunnar Bramstång,  
Patrik Lindskoug
ISBN: 978-913901876-6

Fastighetsmäklarlagen, 5u
En kommentar

Magnus Melin
ISBN: 978-913911678-3



Juridikens värld  
- en podd från Norstedts Juridik

 nj.se/juridikens-varld

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

Du hittar den där poddar finns. 

Några av våra gäster

Karolina Stenlund Said Mahmoudi
Zarina Virsholm Tova Bennet
Peter Althi John Engholm
Victoria Swedjemark Jonas Ebbesson
Aida Samani Petra Lundh
Jens Näsström




