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REDAKTIONEN

En omöjlig ekvation
–Putin och rättsstaten
svt:s korrespondent bert sundström syntes åter i en tv-sändning i
Ryssland onsdag den 23 mars efter att ha lämnat landet under
en tid. Orsaken var den ryska regimens nya medielagar, som
innebär att den som kallar Rysslands invasionskrig mot Ukraina för just krig kan dömas till 15 års fängelse.
Rysslands värld är Orwellsk. Krig är fred. Den ukrainska
presidenten med judiskt påbrå ska avnazifieras. Och Ryssland säger sig skydda sig mot ett demokratiskt grannland
genom att begå förmodade krigsbrott mot oskyldiga äldre,
kvinnor och barn.
en orsak till vladimir putins ryska invasion är Ukrainas strävan att
bli en del av de demokratiska staternas gemenskap. I Ryssland
lyckades Putin och hans närmaste roffa åt sig makten och styra Ryssland bort från en fungerande rättsstat och demokrati
innan den hade hunnit etableras. Hade Ryssland utvecklats till
en demokratisk rättsstat med utvecklade okorrumperade institutioner och starka oberoende medier så hade Putin och hans
snäva krets haft det betydligt svårare att ta över statsmakten.
Tydligare än så kan det inte illustreras hur den demokratiska rättsstaten är det bästa systemet för att förhindra tyranners illdåd.
hur ska mardrömmen sluta? Många bedömare talar om ett utdraget

krig med åtföljande diplomatiska fredsförhandlingar. Men så
länge Putin eller hans gelikar är kvar och de har maktmonopol så förblir Ryssland en aggressiv och farlig pariastat. Och då
är det svårt att se hur ett embryo till en demokrati ska kunna
växa fram när landet har isolerats och gått tillbaka till ett slags
nytt Sovjetunionen.
Det lär ta tid för fred mellan Ryssland och omvärlden, tror
många idag.
Låt oss hoppas att framtiden överraskar på ett positivt sätt,
som när Berlinmuren föll.
Tom Knutson
Chefredaktör
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Fokusera på den mänskliga
aspekten att hjälpa
färsjuridiska storbyråer fanns också hos dem en självkriget ställer demokratin inför svåra prövningar, som Åsa
klar inställning att hjälpa ukrainska advokatkollegor som
och Martin Wikforss skrev i DN den 7 mars (dn.se/kulbehövt fly med bostad i Sverige och arbetsmöjlighet. Att
tur/asa-och-marten-wikforss-kriget-staller-demokratinså snabbt, och utan att exakt veta de närmare förutsättinfor-svara-provningar). Den senaste tidens utveckling
ningarna, lova hjälp till sina advokatkollegor är förtrösi Europa visar med all önskvärd tydlighet att rättsstaten
tansfullt. Många av de stora affärsjuridiska byråerna har
måste försvaras. En stat där demokrati och rättssäkerhet
också skänkt betydande summor, bland annat tillsamråder med respekt för individers värdighet och mänskmans med samfundet, till olika hjälporganisationer.
liga rättigheter.
Som advokater har vi ett särskilt ansvar
att förespråka och förklara ”the rule of law”.
kriget ställer också moral och etik inför prövAv den anledningen skrev jag och mina geningar, och en fråga för advokater är om
neralsekreterarkollegor i Norden en geman kan/bör biträda ryska klienter. AdJAG KÄNNER
mensam debattartikel i SvD den 12 mars
vokatsamfundet har upprättat en särskild
MIG STOLT
om betydelsen av internationell rätt (svd.
minneslista som finns på vår webbplats
ÖVER ALLA DE
se/a/bGbmRk/advokatsamfund-invasionen(advokatsamfundet.se/minneslista_ukraiav-ukraina-maste-provas-rattsligt). Att
ADVOKATER SOM na) kring frågor man bör ställa sig i en såbåde den internationella brottmålsdan situation. Generellt kan man säga att
FRIVILLIGT HAR
domstolen ICC har inlett en utdet är en avvägning mellan access to jusANMÄLT ATT DE
redning om krigsbrott och den
tice och att advokater inte får främja orätt.
internationella domstolen
Självklart får advokater inte medverka till
VILL HJÄLPA
ICJ i ett interimistiskt bebiträde där uppdraget kan strida mot lag elTILL MED SIN
slut den 16 mars beordraler sanktioner. Vad gäller sanktioner är det
SÄRSKILDA KUN mycket angeläget också att kontinuerligt
de Ryssland att omedelSKAP I RÅDANDE uppdatera sig, eftersom sanktionerna kan
bart avbryta sina militära
operationer i Ukraina
ändras mycket snabbt. Lika självklart är det
SITUATION.
inger hopp.
att inte, i tider av fördömande, förenkla reUr Advokatsamfunsonemanget och neka alla ryssar access to
dets perspektiv försöker vi bidra på
justice i alla typer av ärenden. Därutöver finns det fördet sätt vi kan.
stås moraliska resonemang kring hur advokatbyråer välJag känner mig stolt över alla de
jer att hantera frågan. Jag är övertygad om att respektive
advokater som frivilligt har anadvokatbyrå och advokat fattar kloka beslut som passar
mält att de vill hjälpa till
deras verksamhet. I de här frågorna har det betydelse
med sin särskilda kunskap
vilken slags byrå och vilket rättsområde man arbetar
i rådande situation. Många
med. Skilda slutsatser kan vara rimliga för olika advokamigrationsrättsadvokater
ter och byråer.
har anmält sig till ”Advokathjälpen Ukraina” och
kriget ställer oss alla inför svåra prövningar på olika sätt.
arbetar för att ge flykLåt oss i nuläget fokusera på den mänskliga aspekten att
tingar från Ukraina rättshjälpa de människor som är i största nöd samt behålla
lig rådgivning pro bono.
fokus på the rule of law.
Flera advokater inom
andra verksamhetsområden har också
anmält att de vill bidra. Vi har upprättat
en särskild lista som
bara blir längre och
längre.
Mia Edwall Insulander
Efter kontakt med afmia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se
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Filmjuridik

Inom film är hantering av avtal och immateriella
rättigheter centralt för att kreatörernas idéer ska
realiseras; vid uppbringande av finansiering, för att
sätta ramen för produktionen och för att engagera
distributörer.
Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap i
de legala frågor som aktualiseras vid filmproduktion
i vid mening.
Vi inleder med att ge en överblick av marknaden
och de olika aktörerna samt berör filmpolitikens roll.
Därefter tittar vi närmare på de legala frågor som
aktualiseras i de olika faserna av filmproduktion.
Angående filmens idéstadium tar vi upp frågor om
rättighetsförvärv och utvecklingsstöd men också
frågor om vanliga förhandlingsspörsmål. Angående
finansiering tittar vi närmare på de olika aktörernas
agenda och uppdrag

och hur kreatörerna kan förhålla sig till detta för att
kunna realisera sin idé.
På produktionsstadiet aktualiseras en rad avtalsfrågor. Vi går här igenom de grundläggande avtalen vid
filmproduktion, såsom medverkandeavtal, samproduktionsavtal, teamavtal och distributionsavtal.
Avseende produktionsstadiet tar vi bl.a. också upp
de relativt ofta förekommande förtalsfrågorna.
För distributörerna har visningsfönster präglat
affärsmodellen. Här har digitaliseringen påverkat
såväl rättighetsförvärv som arvodesmodeller.
Slutligen vänder vi blicken mot det legala regelverket. För att förstå filmfinansieringen tittar vi på de
regler som styr statsstödet. Vi kommer också nämna
den pågående utvecklingen av upphovsrätten som
sker inom EU och beröra aktuella rättsfall.

Föreläsare: Emilia Hempel, advokat, Ström Advokatbyrå, Emil Ödling, advokat, Ström Advokatbyrå
och Elisabeth Bill, bolagsjurist, Svenska Filminstitutet.
1 juni 2022, Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm

Välkommen!
Det överskott som våra kurser genererar lämnas till Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet.

SE HELA VÅRT KURSUTBUD PÅ WWW.FAKULTETSKURSER.SE

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

NYHETER
Lagrådet uppmanar
regeringen att backa
Lagrådet, i form av ledamöterna Martin Borgeke,
Mari Andersson och Petter Asp, uppmanar i ett yttrande
regeringen att ”någon gång backa
ett steg och överväga helheten
och inte bara göra justeringar
i det enskilda”. Uppmaningen
kommer i ett yttrande över ett
förslag om straffskärpningar för
sexualbrott, i ett stycke som fått
rubriken ”Avslutande och allmänna anmärkningar om förslaget
till straffskärpningar”. Lagrådet
konstaterar att de på senare tid
fått granska många förslag om
straffskärpningar, och varnar
regeringen för att allt för mycket
föreslå åtgärder i enskilda fall, på
bekostnad av helheten.

Färre mål väntar
i domstolarna
Sveriges domstolar avgör mål i hög takt. För
andra året i rad avgörs
fler mål än vad som kommer in.
Under 2021 kom det in 480 208
mål till landets domstolar, medan
486 382 mål avgjordes. Utvecklingen verkar hålla i sig, och nu
finns 6 254 färre mål i balans (icke
avgjorda mål) än föregående år.
Vid tingsrätterna ökade brottmålen i antal medan tvistemålen
minskade. För hovrätternas del
fortsatte antalet inkomna mål att
öka till de högsta nivåerna under
2000-talet. Även Högsta domstolen har sett en kraftig ökning av
antalet mål.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Lagändring har
medfört stora problem
En lagändring har skapat svårlösta problem med att utföra
uppdraget som särskild företrädare för barn. Nu efterlyser
Advokatsamfundet en snabb
lösning på problemen.
Den 1 juli 2021 ändrades lagen
om särskild företrädare för barn.
I och med lagändringen ska särskilda företrädare, förutom sina
tidigare uppgifter, också tillvarata barnets rätt vid åtgärder som
rör verkställighet av skadestånd
och ansökan om brottsskade
ersättning.
Varken lagtexten eller förarbetena till lagändringen innehåller dock några tydliga ramar
för hur det utvidgade uppdraget
ska utföras. Ett antal advokater
har nu kontaktat Advokatsamfundet och pekat på de praktisOM SÄRSKILD FÖRETRÄDARE
En särskild företrädare utses när
ett barn utsatts för brott och en
vårdnadshavare, eller någon som
står vårdnadshavaren nära, misstänks för brottet. Den särskilde
företrädarens uppgift är att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

I en skrivelse som sänts till en rad aktörer, däribland Justitiedepartementet,
redovisar samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander de svårigheter som advokaterna stött på.

ka och advokatetiska problem
som uppstår.
I en skrivelse som sänts till en
rad aktörer, däribland Justitiedepartementet och Sveriges kommuner och regioner, redovisar
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander
de svårigheter som advokaterna
stött på. Det handlar bland annat
om svårigheter för den särskilde
företrädaren att undersöka barnets försäkringar, att banker ofta
inte anser särskilda företrädare
vara behöriga att öppna bankkonton för utbetalning av skadestånd eller brottsskadeersättning, att uppdragets varaktighet
är oklar och att kravet på att dri-

va in skadestånd kan krocka med
barnets bästa.
I skrivelsen pekar Mia Edwall
på att de problem som uppkommit är så omfattande att många
advokater numera undviker att
åta sig uppdrag som särskild företrädare. Hon skriver vidare att
”[d]etta är högst olyckligt och
behöver få en snar lösning eftersom det drabbar barn negativt”.
Redan i sitt remissyttrande
inför lagändringen 2019 pekade
Advokatsamfundet på behovet
av förtydliganden. Trots det genomfördes lagändringen.
Läs skrivelsen på
Advokatsamfundets
webbplats.

Källa: Domstolsverket

Regeringen beviljar ersättning ex gratia med
en miljon kronor var till
de två bröder som felaktigt pekades ut som skyldiga till fyraårige
Kevins död i Arvika 1998. Det
meddelade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vid en
pressträff i mars. I Advokaten
nr 2 2022 beskrevs de båda brödernas långa kamp för upprättelse. Ex gratia, latin för ’av nåd’,
innebär att en ersättning ges,
trots att givaren inte är juridiskt
skyldig att betala den.
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Nej till slopad preskriptionstid
Advokatsamfundet avstyrker
utredningsförslaget om att
samtliga brott med livstids
fängelse i straffskalan ska
undantas från preskription,
och att preskriptionstidens
längd enbart ska avgöras av
straffmaximum för brottet.
Advokatsamfundet har yttrat sig
över betänkandet En översyn av
den straffrättsliga regleringen
om preskription (SOU 2021:90).
Utredaren, justitiekansler Mari
Heidenborg, föreslår där bland

annat att brott som kan straffas
med livstids fängelse inte ska
preskriberas, att preskriptionstiden för allvarliga brott såsom
våldtäkt, rån, grov misshandel
och grov utpressning ska förlängas samt att utdömda fängelsestraff aldrig ska preskriberas.
Advokatsamfundet anser att
förslagen i vissa delar är oproportionerliga. I remissvaret pekas på att det bland de brott som
har livstids fängelse i straffskalan finns brott med ett relativt
lågt straffminimum, till exem-

pel människorov. Fokuseringen vid straffmaximum riskerar
dessutom att slå oproportionerligt hårt mot unga lagöverträdare som kan särbehandlas genom
ett lindrigare straff, men enligt
förslaget inte vid preskriptionstidens beräkning.
Advokatsamfundet pekar också på svårigheten att rättssäkert
pröva ett brott som inträffat
långt tillbaka i tiden, samt avstyrker förslaget om att förlänga
preskriptionstiden för grova förmögenhetsbrott.
ADVOKATEN NR 3 • 2022
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Arvikabröder får
ersättning av nåd

NYHETER

Oenig HFD sa nej till ersättning
för ombudskostnader
Förvaltningsprocessen innehåller inga regler om ersättning
för rättegångskostnader, annat
än i skattemål, och enskilda
bör därför inte få ersättning
för sina kostnader. Det fastslog
Högsta förvaltningsdomstolen
i mars. Men sex justitieråd
tyckte annorlunda.
Frågan om ersättning för rättegångskostnader uppkom i ett
Sex justitieråd var av en annan uppfattning än HFD:s majoritet och ansåg att
mål om byte av efternamn, där
det inte finns något hinder för förvaltningsdomstolarna att pröva ett yrkande
en kvinna vunnit mot Skatteverom ersättning för rättegångskostnader.
ket. Kvinnan vände sig då till
Högsta förvaltningsdomstolen
finns något hinder för förvaltför rättegångskostnader förutom
och begärde ersättning för sina
ningsdomstolarna att pröva ett
bestämmelserna om ersättning
rättegångskostnader. Hon anyrkande om ersättning för räti vissa fall i mål rörande bland
förde att de kostnader som hon
tegångskostnader, och att HFD
annat skatt.
haft för att tillvarata sin rätt varit
också regelmässigt prövat sådaHFD framhåller också att
befogade med hänsyn till sana yrkanden.
förvaltningsprocessen är så
kens beskaffenhet och att det
De skiljaktiga justitieråden
utformad att den regelmässkulle strida mot rätten till
gör också en annan analys av
sigt uppfyller de krav som
en rättvis rättegång att neka
möjligheten att tillgodose rätten
kan ställas för att en räthenne rätt till ersättning.
Högsta
till en rättvis rättegång genom
Högsta förvaltnings- förvaltnings- tegång ska anses rättvis. I
skadeståndstalan. Lösningen att
domstolen, HFD, avgjor- domstolens de undantagsfall där regbeslut i mål
använda skadeståndslagens reglerna
inte
räcker
till
kan
de målet i plenum, alltså
nr 6184-19
ler för att få ersättning beskrivs
enskilda i stället begära
med alla 15 justitieråd närmeddelat i
som ett ”omständligt och resursvarande. HFD fann att er- Stockholm den kompensation för sina rätkrävande samt långt ifrån helsättningsyrkandet skulle 4 mars 2022. tegångskostnader genom
täckande system” som riskerar
reglerna om skadestånd.
avvisas. Domstolen konatt ”allvarligt försvåra för den
Sex justitieråd var av en annan
staterar i sitt beslut att det för
enskilde att ta till vara sin rätt i
uppfattning än HFD:s majoritet.
förvaltningsprocessen inte finns
ersättningsfrågan”.
Minoriteten anser att det inte
några föreskrifter om ersättning

Utredare vill ha tvåstegsprövning vid LVU-vård

FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Barn som vårdas enligt LVU ska
få stanna kvar i ett familjehem
eller annat boende där det vårdas, även om förutsättningar
för vård enligt LVU inte finns
längre, enligt ett utredningsförslag.
Bakom förslaget står hovrättspresidenten Anders Hagsgård,
som på uppdrag av socialutskottet lagt fram förslag om hur barnets bästa kan göras till ett självständigt rekvisit vid prövningen
av om LVU-vården ska upphöra. Advokatsamfundets generalADVOKATEN NR 3 • 2022

sekreterare Mia Edwall Insulander har medverkat i utredningen
som expert.
anders hagsgårds förslag innebär
en tvåstegsprövning för att avgöra om vård av ett barn ska
upphöra. Det första steget berör
frågan om förutsättningarna för
vård enligt 2 eller 3 § LVU fortfarande är uppfyllda. Det andra
steget innebär en prövning om
det finns en risk för att ett barns
hälsa eller utveckling allvarligt
skadas genom att vården upphör. Vid den bedömningen ska

vad som bedöms vara bäst för
barnet vara avgörande.
Resultatet av tvåstegsprövningen blir att ett barn kan fortsätta att vårdas med stöd av LVU
även om förutsättningar för vård
enligt 2 eller 3 § LVU inte längre finns.
Redan för ett år sedan lämnade regeringens utredare förslag
till förändringar av LVU. Socialutskottet ansåg dock att förslagen brast i barnperspektivet och
tillsatte en egen utredare.
Barnets bästa vid fortsatt vård
enligt LVU

Förtroendet
för polisen gott
Sjukvården åtnjuter
högst förtroende hos
medborgarna av samhällsinstitutionerna, men polisen
är tätt efter. Det visar Medieakademins årliga förtroendebarometer för 2022. 77 procent av medborgarna uppger att de känner
förtroende för sjukvården, medan
siffran för polisen är 76 procent.
Förtroendet för polisen har
därmed ökat sedan 2021. Även
domstolarna får höga förtroendesiffror; 66 procent av de tillfrågade känner förtroende för den
dömande makten.

Disciplinnämnden
redovisar 2021
Nu finns uppgifter om
disciplinnämndens
verksamhet under förra
året att ta del av, som pdf-fil,
i form av ett ljusblått häfte på
Advokatsamfundets webbplats. I
häftet presenteras disciplinnämnden och dess arbetssätt, liksom
statistik för det gångna året. Här
redovisas också en rad olika
advokatetiska ställningstaganden
som kommit under året.

Kronvittnen: Kritiserat
förslag till riksdagen
Trots omfattande kritik
från många remissinstanser och från Lagrådet har regeringen nu valt att
gå vidare med sitt förslag om att
införa en form av kronvittnessystem, med möjlighet till strafflindring för den som medverkar
i utredningen av någon annans
brott. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2022.

Hälften kvinnor bland
SCC:s skiljedomare
Andelen kvinnor bland
skiljedomare som utsågs
av Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, SCC,
ökade något under 2021, jämfört
med året innan. SCC:s styrelse
utsåg 49 procent kvinnor, jämfört
med 47 procent under 2020. Bland
de partsutsedda skiljedomarna
var utvecklingen den motsatta –
andelen kvinnor minskade från
23 procent till 17 procent.
9

NYHETER

Brottsoffermyndigheten
har beslutat i sina första
ärenden rörande det nya
barnfridsbrottet, som finns efter
en lagändring den 1 juli 2021. I två
fall dubblar myndigheten kränkningsersättningen till barnen,
jämfört med vad de tidigare blivit
tilldömda i domstol.
Totalt har Brottsoffermyndigheten prövat tre ärenden om barnfridsbrott av normalgraden vid
ett tillfälle. I samtliga ärenden har
ersättningen bestämts till 10 000
kronor för kränkning.

Lång handläggning
i migrationsmål
Riksrevisionen har granskat migrationsdomstolarnas handläggningstider under åren 2013–2020, och
funnit att handläggningstiderna
ökat kraftigt från 2016. De längre
handläggningstiderna hänger
framför allt ihop med en stor ökning av antalet asylmål, enligt
Riksrevisionen.
Riksrevisionen har också funnit
att handläggningstiderna varierar
kraftigt mellan de olika domstolarna. Regeringens mål är att
90 procent av alla asylmål ska
vara avgjorda inom fyra månader,
men i Göteborg tar detta hela
28 månader (år 2020). I Malmö tar
det 20 månader, i Luleå 12 månader och i Stockholm 6 månader.

Lagrådet får förslag om
grundlagsskadestånd
Regeringen överlämnade i slutet av mars
en lagrådsremiss om
grundlagsskadestånd. Förslaget
innebär att enskilda ska kunna
få skadestånd av staten eller en
kommun vid överträdelser av
grundläggande fri- och rättigheter enligt regeringsformen.
Enligt förslaget ska staten eller
en kommun ersätta både ekonomisk och icke-ekonomisk skada
som uppkommer vid en överträdelse från deras sida. Skadestånd
ska dock bara betalas om den
enskilde inte har fått eller kunnat
få kompensation på något annat
sätt.
10

RÄTTSLIGA BITRÄDEN

Många orsaker till ökade kostnader
Det finns flera förklaringar till
att kostnaderna för rättsliga
biträden ökat under de senaste
åren. Men framför allt handlar
det om att antalet mål har ökat.
Det visar en analys som Domstolsverket genomfört.
Domstolsverket har på regeringens uppdrag analyserat orsakerna till de ökade kostnaderna för
rättsliga biträden, som försvarare, målsägandebiträden och
offentliga biträden. I mars kom
rapporten, där det konstateras
att kostnaderna ökat för de flesta typerna av förordnanden och
i de flesta domstolstyperna. I
vissa fall har dock också kostnaderna minskat, bland annat i
Advokatsamfundet följer noggrant hur de åtgärder som Domstolsverket
hovrätterna.
föreslagit följs upp. Flera av åtgärderna kan få betydande konsekvenser
Domstolsverket ser flera oliför ledamöterna i form av ändrade ekonomiska förutsättningar och ökad
ka skäl till att kostnaderna ökat:
administrativ börda.
l  
Antal mål har ökat vilket
gett fler förordnanden.
ett förtroendeperspektiv än ur
empelvis Åklagarmyndigheten
l  Den årliga uppräkningen av
ekonomisk synvinkel”.
och domstolarna, genom att det
timkostnadsnormen.
Advokatsamfundet har haft
är ett så kallat sakanslag, utan
l  Antalet
förordnandemål,
en inledande dialog med Domtak. Detta innebär, enligt Domalltså brottmål där försvarare
stolsverket gällande planerna på
stolsverket vissa effektivitetseller målsägandebiträde förordinförandet av digitala kostnadsproblem. I rapporten uttrycker
nats men där förundersökningen
räkningar och lämnat principiDomstolsverket att rättsliga biläggs ned utan att åtal väcks, har
ella och praktiska synpunkter
träden ”har ekonomiska intresökat kraftigt samtidigt som den
på hur ett sådant system bör utsen som står i
genomsnittliga
formas. Advokatsamfundet har
konflikt
med
staersättningen för
OM GRANSKNINGEN
bland annat framhållit att detta
tens intresse att
dessa mål ökat.
Domstolsverket har på
inte får bli alltför administradämpa utgiftsl  Den genomuppdrag av regeringen anativt betungande och att hänsyn
utvecklingen
på
snittliga ersättlyserat varför utgifterna för
måste tas till advokaters tystanslaget”.
ningen för olianslaget 1:12 ”Rättsliga biträden m.m.” ökat under flera år.
nadsplikt.
Frågan
om
ka förordnanden
I sin rapport föreslår verket
eventuella
oesom ökat något
också åtgärder för att skapa
gentligheter bemer än den årliadvokatsamfundet följer nu nogen bättre kostnadskontroll.
gångna av rättsga uppräkningen
grant hur de åtgärder som
Under perioden 2016–2020
ökade utgifterna för rättsliga
liga biträden har
av timkostnadsDomstolsverket föreslagit följs
biträden med 660 miljoner
inte ingått i Domnormen.
upp. Flera av åtgärderna kan
kronor, eller 24 procent.
stolsverkets uppkomma att få betydande konsedrag. I rapporten
kvenser för ledamöterna i form
domstolsverket
konstateras ändå att konsekvenav ändrade ekonomiska förutpekar i sin rapport också på att
serna av eventuellt fusk med ersättningar och ökad adminisanslaget till rättsliga biträden
sättningen troligen är ”större ur
trativ börda.
skiljer sig från anslagen till exDOMSTOLSVERKETS FÖRSLAG FÖR ATT MINSKA KOSTNADERNA
Översyn av regelverket.
Utbyggd brottmålstaxa.
Bättre underlag vid förordnandebeslut och översyn av processen.
l K rav på mer detaljerade och digitala kostnadsräkningar.
l
l
l

 versyn av regleringen av
Ö
ersättning för tidsspillan.
l Differentierad ersättning för
advokat och biträdande jurist.
l Införande av taxa för förord
nandemål.
l

 öjlighet till uppföljning av hur
M
taxa används.
l Digital kostnadsräkning.
l Värderingsverktyg för bedömning av biträdets anspråk.
l
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Högre ersättning
för barnfridsbrott

Skadeförebyggande tips om ansvarsskador
Advokatbranschen kännetecknas generellt av leveranser av god kvalitet. Men även i en
ansvarsfull bransch kan skador uppkomma kopplat till exempelvis oaktsam rådgivning. Hur
kan skador förebyggas eller begränsas? Och vad bör ni göra om ni mottar ett skadeståndskrav? Länsförsäkringar listar här de viktigaste punkterna ur ett försäkringsperspektiv.
Dokumentera uppdraget och dess omfattning, inklusive ändringar, avrådan eller
begränsningar av uppdraget. Se till att er klient tar del av era allmänna villkor.
Kontakta oss direkt när ni tar emot ett skadeståndskrav, eller om ni får kännedom
om omständigheter som ger skälig anledning att befara kommande krav.
Medge inte skadeståndsansvar. Vi utreder om skadeståndsskyldighet föreligger,
förhandlar med den som kräver skadestånd, för er talan vid rättegång och skiljeförfarande och betalar det skadestånd som ni kan vara skyldiga att utge enligt gällande
rätt. Det är viktigt att ni inte medgett skadeståndsansvar i någon del, då det både
kan försvåra utredningen och påverka försäkringsskyddet.

Frågor om försäkringen eller teckna ett
högre försäkringsbelopp?
Kontakta Advokatservice på 08-546 359 60
eller advokatservice@willis.com
Sveriges advokatsamfunds ansvarsförsäkringar förmedlas av
försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB.
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar AB (publ).
Marknadsföringsmaterial. Copyright Willis Towers Watson 2022.

Har ni mottagit ett krav?
Kontakta Länsförsäkringar på
skadoransvar.sak@lansforsakringar.se

VÄRLDEN

Världens advokater
mobiliserar för Ukraina
När Ryssland gick in i Ukraina
den 24 februari reagerade
advokatorganisationer och
advokatbyråer med fördömanden och stöd till Ukrainas folk.
Även det övriga rättssamhället
har markerat mot den olagliga
invasionen.
Redan samma dag som de ryska trupperna gick in i Ukraina
publicerade den internationella
advokatorganisationen International Bar Association (IBA), där
Sveriges advokatsamfund ingår
som medlem, ett fördömande
av invasionen. Dagen efter, den
25 februari, antog Rådet för de
europeiska advokatsamfunden
(CCBE) enhälligt ett skarpt uttalande.
I Sverige inledde Advokatsamfundet snabbt arbetet för
att ge stöd till Ukraina. Advokatsamfundet donerade, tillsammans med flera större svenska
affärsjuridiska advokatbyråer,
betydande belopp till den humanitära hjälpen i Ukraina. Beloppen har betalats till Röda korset
och UNHCR.
Den 4 mars publicerade Advokatsamfundet ett eget fördömande av invasionen på sin webbplats. I uttalandet, som tagits
fram av styrelsen och generalsekreteraren, sägs bland annat
att ”Sveriges advokatsamfund

ligt”. I debattartikeln uppmanar
samfunden till rättsliga åtgärder
mot den ryska aggressionen, och
pekade bland annat på den internationella brottmålsdomstolen, ICC, och den internationella
domstolen, ICJ.

Charkiv i nordöstra Ukraina den 16 mars 2022. Den ryska militären har
skjutit en raket i en skolbyggnad.

fördömer i starkast möjliga ordalag den ryska invasionen av
Ukraina, innefattande attacken
på dess medborgare och landets
suveränitet”.
flyr män
niskor i miljontal från Ukraina.
Förutom mat och husrum kommer många av dessa flyktingar
också att behöva juridisk hjälp.
Sveriges advokatsamfund arbetar nu med att bygga upp beredskapen för att ge juridisk rådgiv-

i kölvattnet av invasionen

ning utan kostnad till dem som
behöver, i projektet Advokathjälpen Ukraina. Ett stort antal
advokater har redan anmält intresse för att medverka i projektet pro bono.
På debattplats i Svenska Dagbladet den 13 mars skrev Advokatsamfundets
generalsekreterare Mia Edwall Insulander
tillsammans med de övriga
nordiska advokatsamfundens ledare under rubriken ”Invasionen
av Ukraina måste prövas rätts-

för att stödja advokater som ska
tillämpa de rådande sanktionerna mot Ryssland har Advokatsamfundet sammanställt rekommendationer om möjligheten att
biträda en person eller ett företag som omfattas av sanktioner
(läs mer på s. 49).
Även företrädare för internationella domstolar har markerat
mot det olagliga i Putins anfallskrig. Den 16 mars beordrade Internationella domstolen i Haag
(ICJ) i ett interimistiskt beslut
Ryssland att omedelbart avbryta sina militära operationer i
Ukraina. Av domstolens 15 domare röstade alla utom den ryska och den kinesiska domaren
för beslutet. ICJ är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. ICJ:s beslut är
bindande.

om Advokatsamfundets
arbete för Ukraina på webbplatsen advokatsamfundet.se/
ukraina. Här finns också kontaktuppgifter till samordnare för
Advokathjälpen Ukraina.

läs mer

l Advokatbyrån Mannheimer
Swartling meddelade den 2 mars
på sin webbplats att byrån lagt ner
verksamheten vid kontoret i Moskva, och att man arbetade för att
lämna den ryska marknaden helt,
dock med hänsyn till skandinaviska
klienter och ryska medarbetare.
l Flera svenska advokatbyråer har
anslutit sig till projektet Safe Harbors 4 UA Students, som syftar till
att erbjuda ukrainska juridikstudenter möjlighet att ersätta sin avbrut-
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na utbildning med praktikplatser på
advokatbyråer. Initiativet kommer
från Patricia Shaughnessy, docent
vid Stockholms universitet.
l TIME DANOWSKY Advokatbyrå
har donerat 50 000 kronor till
Reportrar utan gränser för inköp
av skottsäkra västar, hjälmar och
annan skyddsutrustning till journalister i Ukraina. På sin webbplats
skriver byrån: ”Som rådgivare till
mediebranschen påminns vi ständigt om hur grundläggande den fria

journalistiken är för våra demokratiska samhällen. Och sällan har den
varit viktigare än nu.”
l Norsk-svenska advokatbyrån
Schjødt har öppnat kostnadsfri
juridisk rådgivning per telefon för
ukrainska flyktingar i både Sverige
och Norge.
l I New York har mer än 750 advokater deltagit i en specialutbildning
för att hjälpa ukrainska flyktingar
att söka de särskilda tillfälliga
uppehållstillstånd för krigs- och

katastrofflyktingar som utlovats av
president Biden. Bakom satsningen
står delstaten New Yorks advokatsamfund.
l Ukrainas advokatsamfund (en
av två nationella advokatorganisationer i Ukraina) har skapat en
speciell webbplats om situationen
i Ukraina, och hur man kan stödja
landet. Samfundet kräver bland
annat att luftrummet över Ukraina
ska stängas. Läs mer på 2022.uba.
ua/en/.

ADVOKATEN NR 3 • 2022

FOTO: ISTOCK

FLER INTERNATIONELLA INITIATIV TILL STÖD FÖR UKRAINA

VÄRLDEN

Tysk advokatbyrå med
svenska rötter firar fem år
Advokatbyrån kallan i Tyskland
har specialiserat sig på tysk–
nordisk affärsjuridik. Nu har
byrån firat femårsjubileum.
I november 2016 bildade
medarbetarna från Mannheimer
Swartlings kontor i Tyskland en
ny affärsjuridisk byrå: kallan
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
Byrån är särskilt inriktad på affärsförbindelser mellan Tyskland och Norden och har kontor
i Berlin och Frankfurt am Main.
Byrånamnet härleds från det
svenska ordet ”källan”.
Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner.
Många av kallans 17 jurister har
arbetat i Skandinavien och talar
något nordiskt språk. Christina
Griebeler, delägare på kallans
Frankfurtkontor, är både tysk
och svensk advokat.
– Särskilt efter brexit är Tyskland nummer 1 för Sverige när
det gäller samarbete i EU – ekonomiskt, men också politiskt, säger Christina Griebeler.
svenska företag har gott rykte i
Tyskland. Men Christina Griebeler påpekar att även om det
finns stor potential på den tyska marknaden och Tysklands
affärsklimat är relativt likt det
svenska, finns det tydliga skillnader. Konkurrensen är hård
och fallgroparna många, och

Massavrättningen i mars var den
största kända i Saudiarabiens
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Vittnes
målen
om ryska
krigsförbrytelser i
Ukraina är
många. För
en framtida rättslig
prövning
finns nu en
app: ”eye
Witness to
Atrocities” som kan underlätta
insamlandet av bevis. Appen ska
enligt upphovsmännen använda
avancerad teknik för att skapa
tillförlitlig bevisning. Bakom appen står en brittisk stiftelse, med
representanter för bland annat
advokatorganisationen International Bar Association (IBA).

Centralafrikansk
exminister inför ICC
Christina Griebeler, delägare på kallans Frankfurtkontor, är både tysk och
svensk advokat.

det finns kulturskillnader som
är viktiga att förstå.
– Tyskar lägger till exempel
större vikt vid detaljerade redovisningar av siffror och certifieringar. Om du vill sälja en
teknisk lösning, är det bättre att
satsa på tydliga diagram än vackra fotografier i din presentation,
säger Christina Griebeler.
kallan engagerar sig också för
återväxten av tyska jurister med
intresse för nordisk rätt.
– Juridikstudenter är våra
framtida kolleger. Varje år ger
vi stipendium till en juridikstu-

derande vid ett tyskt universitet,
som tillbringar en termin eller
ett studieår i Sverige, Danmark,
Finland eller Norge, säger Christina Griebeler.
Finanscentret Frankfurt har
påverkats av Storbritanniens utträde ur EU 2020.
– Omkring 40 finansinstitut
har etablerat sig i Frankfurt eller stärkt sin närvaro genom att
flytta verksamheten till Frankfurt efter Brexit. Det har skapats
arbetstillfällen, men någon större inflyttning finns inte ännu, säger Christina Griebeler.

Massavrättning väcker avsky
Saudiarabien avrättade den
12 mars 81 personer på en
och samma dag. Massavrättningen väcker avsky och fördöms av advokatorganisationen
IBA:s människorättsinstitut,
IBAHRI.

Vittnesmål
samlas i app

historia. Många av de avrättade
var dömda för ”terrorrelaterade
förbrytelser”. Terroranklagelser
används enligt IBAHRI ofta för
att fängsla och avrätta regimkritiker. 41 av de avrättade hörde till
landets shiitiska minoritet.
En av IBAHRI:s två ordförande, tidigare generalsekreteraren för Sveriges advokatsam-

fund Anne Ramberg, säger i ett
pressmeddelande bland annat:
”Vi kan inte ignorera de oerhörda brott mot mänskliga rättigheter som begås av Saudiarabien.
Statligt dödande i stor skala förtjänar inte bara kritik, utan visar också på en uppenbar brist
på respekt för mänskliga rättigheter …”.

Maxime Jeoffroy Eli
Mokom Gawaka, tidigare
minister i Centralafrikanska republikens regering, har
överlämnats av Tchad till Internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Mokom Gawaka är misstänkt för
att ha lett och organiserat den
huvudsakligen kristna gruppen
anti-Balakas angrepp på rebellgruppen Seleka 2013–2014. Angreppen på Selekas medlemmar,
mestadels muslimer, var mycket
brutala och orsakade tusentals
dödsfall. Hundratusentals människor drevs också på flykt.
Den tidigare ministern väntar
nu åtal för krigsbrott och brott
mot mänskligheten.

Rättssäkerheten
backar i Danmark
Var tredje tillfrågad advokat i Danmark anser
att rättssäkerheten i
landet försämrats jämfört med
förra året. Det visar en undersökning genomförd av det danska
advokatsamfundet. Enligt undersökningen anser också var femte
advokat att landets rättssäkerhet
generellt är svag. I undersökningen medverkade 573 advokater
och biträdande jurister.
Källa: advokatsamfundet.dk
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REPORTAGE
Gloria Allred är så
välkänd att hon har
porträtterats i såväl
The Simpsons som
South Park och har
fått en egen Netflixdokumentär,
”Seeing Allred”.
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REPORTAGE

USA

Jurist och aktivist
I USA är advokater högljudda i samhällsdebatten och kallar sig
gärna aktivister. Men var går gränsen för hur aktivistisk en jurist
kan vara? Advokaten har djupdykt i den amerikanska kulturen,
där politiskt engagemang kan vara så tätt sammanflätat med
juridiskt arbete att delarna ibland är svåra att skilja åt.
TEXT: ADRIANNA PAVLICA

E

n tredjedel av kongressledamöterna
i USA är jurister eller advokater – i
Sveriges riksdag är det 6 procent. Och
medan advokater i Sverige mestadels håller
låg profil, är deras amerikanska motsvarigheter betydligt mer närvarande i samhällsdebatten. En del advokater i USA kallar sig
aktivister och ser stora möjligheter i att
kombinera sitt juridiska arbete med opinionsbildning.

att hon
har porträtterats i såväl The Simpsons som
South Park och har fått en egen Netflixdokumentär, ”Seeing Allred”. Det är hon
som företrätt klienter där kvinnor anklagat
högprofilerade personer som Bill Cosby,
O. J. Simpson och Donald Trump för sexuella övergrepp eller ofredanden. I dokumentären skildras hennes gärning: hur hon
kommit att förknippas med debatter och
protester, som i frågan om barnbidrag till
ensamstående mammor för flera decennier
sedan. Gloria Allred vägrade då att lämna
distriktsåklagarens kontor innan hon fått ett
möte med honom. Hon blev utslängd av polis
– men kom tillbaka. Sedan 70-talet har hon
synts i tv-debatter, i början som enda kvinna.
Och just kvinnorättsfrågor har blivit Gloria

advokaten gloria allred är så välkänd
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litiker sätter fingret i luften och ser vart det
Allreds signum. Efter att ha arbetat några
blåser, för de vill bli valda och omvalda och
år på en advokatbyrå startade hon sin egen:
pratar därför ofta i ganska generella ordalag
Allred, Maroko & Goldberg.
för att inte göra sig ovän med någon. Jag är
– Vi är den ledande byrån för kvinnors rätaktivist för medborgerliga rättigheter, och
tigheter. Mitt huvudfokus är att förbättra förvårt jobb är att utmana status quo, som ofta
utsättningarna och statusen för kvinnor, geär ogynnsamt för kvinnor. Det
nom rättsprocesser och genom
är som myten om Sisyfos: Vi rör
att tala offentligt om relaterade
oss långsamt upp för berget, och
frågor. Det handlar inte bara om
JAG ÄR AKTIVIST det tar aldrig slut.
att jag säger vad jag själv tyckFÖR MEDBOR
er. Oftast pratar jag å klienters
vägnar, jag blir deras språkrör,
GERLIGA RÄTTIG Men kan inte aktivismen och arför firman krocka?
säger hon när Advokaten interHETER, OCH VÅRT betet
– Jag väljer inte ämnen och
vjuar henne.
JOBB ÄR ATT
debatter utifrån vad som är bra
Gloria Allred beskriver det
som att de två andra delägarna
UTMANA STATUS för min byrå. Den gången då
jag blev utslängd från distriktsi advokatbyrån sedan start haft
QUO, SOM OFTA
åklagaren hade jag många fall
stor förståelse för hennes kampÄR OGYNNSAMT där mödrar inte kunde få barnvilja och tendens att göra väsen
FÖR KVINNOR.
bidrag. Jag ville lyfta den frågan,
av sig.
och gjorde det som krävdes. Jag
– Min främsta uppgift är att
gloria allred
ångrar ingenting av det. Jag fick
företräda klienten, och jag gör
träffa distriktsåklagaren till slut
vad som är bäst, sett till klienoch det ledde till att miljontals dollar i barntens intressen. Vi har många fall som vi inte
bidrag gick till mammor som behövde dem.
pratar om, säger hon.
Gloria Allred är besviken över att inte fler
Men Gloria Allred har också gett sig själv
kvinnorättsadvokater i USA hörs i debatten
epitetet aktivist och har synts i såväl protesår 2022.
ter som Pride-parader.
– Fler kvinnor är tvistadvokater, det är en
– Jag är inte politiker, jag är advokat. Po-
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liten ökning, och det är förstås bra. Det är
kopplat till att vi har fler kvinnliga advokater, även om många inte är delägare – och
det är delägarna som bestämmer vilka fall
man ska ta sig an och hur man ska prata om
dem offentligt.
Gloria Allred förvånas över att jurister i
Sverige inte brukar kalla sig själv aktivister
och agerar som sådana.
– Det är ett privilegium att vara advokat,
och därför tycker jag att man har en plikt att
stärka andra människor, för det ger ringar på
vattnet. Jag får talarförfrågningar från hela
världen, så det finns helt klart ett behov. Vi
behöver flera advokater som för fram sina
åsikter, men det finns förstås både fördelar
och risker med det.

tahmina watson är advokat, aktivist,

poddare,
bloggare och författare baserad i Seattle, där
hon har en egen advokatbyrå. Hon har specialiserat sig på migrationsrätt och har bland
annat engagerat sig emot Donalds Trumps
”muslim ban”, som innebar att invånare i en
del muslimska länder hindrades från att resa
till USA.
– Jag tror att de flesta som ger sig in i juridikens värld inte föreställer sig att de också
ska vara aktivister. Det bara blir så, när människorna du försöker hjälpa inte kan få en
bättre situation om det inte skapas förändring, och du blir en del av den utvecklingen.
Jag kommer från London, och hade jag stannat där hade jag inte varit aktivist, eftersom
det politiska landskapet är annorlunda.
Hon menar att man som advokat i USA per
automatik får en trovärdighet som också ger
tyngd åt den samhällspolitiska rösten. Tah-
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yrkeskår har klivit fram som aldrig tidigare.
mina Watsons erfarenhet är också att många
Tahmina Watson nämner också protesklienter uppskattar att hon samtidigt driver
terna kring George Floyds död som en fakpolitiska frågor.
tor som gjort att fler advokater engagerar
– Det ger dem tillit till att jag kan lösa desig i samhällsdebatten. Samtidigt har mediras fall, och att om lagen inte är till deras
erna enligt henne fått upp ögonen alltmer
fördel så kommer jag att kämpa för att lagför advokater och den expertis de besitter.
stiftningen ska ändras.
Hon ser att kulturen bland jurisI sin bok ”Legal Heroes in the
ter är annorlunda i europeiska
Trump Era” lyfter Tahmina Watländer såsom Sverige, men vill
son fram samhällspolitiskt enJAG KÄNDE INTE uppmana advokater att ta vara
gagerade advokater som verATT MIN AKTI
på sin röst.
kar i vad hon menar har varit
– Advokaters kunskaper är
en svår tid.
VISM VAR RISK
guld värda. Så om du vill se för– Jag kände inte att min aktiFYLLD FÖRRÄN
ändring har du en stark grund
vism var riskfylld förrän Trump
TRUMPADMINIS att stå på. Det finns så många
administrationen tog makten.
Då var jag faktiskt rädd. Men
TRATIONEN TOG frågor där våra röster behövs.
det har också gjort att ännu fler
MAKTEN. DÅ VAR Ukraina är bara det senaste exemplet. Vilka frågor engagerar
advokater har blivit aktivister
JAG FAKTISKT
dig just nu? Och vad kommer att
på olika sätt, för när presidenRÄDD.
bli viktigt i framtiden? Vi advoten försökte skaka om grunden
kater kan ibland se framåt på ett
för lagstiftningen började advotahmina watson
sätt som andra inte kan. Sverige
kater förstå att de måste stå upp
har Greta Thunberg som känd
för den. Många advokater hade
aktivist, och hon är ett barn – föreställ dig
tidigare gett donationer till olika organisadå vad du som advokat kan göra.
tioner som jobbar med till exempel medSamtidigt ser Tahmina Watson också hur
borgarrättsfrågor, men såg nu att det inte är
jobbet på en byrå kan krocka med att driva
tillräckligt. Det här har varit en tid då vår
ADVOKATEN NR 3 • 2022
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GÅ TILLBAKA
TILL 1950-TALET
OCH DU HITTAR
VÄLDIGT MÅNGA
ADVOKATER SOM
VAR INVOLVERADE
I MEDBORGAR
RÄTTSRÖRELSEN.
robyn gigl

Robyn Gigl arbetar på en advokatbyrå
i delstaten New Jersey och är aktivist
inriktad på HBTQ-personers rättigheter.

frågor, men tror att samhällsengagemang i
litet och diskret format spelar roll.
– Miljön och kulturen runt en dikterar vad
man kan och inte kan göra. På en stor advokatbyrå måste du fakturera tid och har mindre frihet. Men det finns sätt. Man kan till
exempel lägga en timme i veckan på att jobba
pro bono eller engagera sig i organisationer
som jobbar med en viss fråga. Det finns alltid människor som kan leda vägen framåt,
och jag tror och hoppas att de finns även på
våra stora byråer.
robyn gigl jobbar på en advokatbyrå i delstaten New Jersey och är aktivist inriktad på
HBTQ-personers rättigheter. Hon har varit
advokat i 45 år och var managing partner
när hon påbörjade sin transition. Men det
var först 2008, på den nuvarande byrån, som
hennes röst började höras – det var året då
hon kom ut som transkvinna.
– Den processen inspirerade mig till att engagera mig mer i samhället. Det finns inte
så många advokater som är transpersoner
och har de erfarenheterna. Den personliga
resan kan ha samma värde som de juridiska
kunskaperna, eftersom man har de faktiska
erfarenheterna av lagens effekter.
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ter är något som ökat är Robyn Gigl säker på.
Robyn Gigl skriver böcker och deltar i
– Det gäller inte minst advokater som jobsamhällsdebatten kring HBTQ-frågor. Det
bar för organisationer som ägnar sig helt åt
är i hennes fall svårt att skilja mellan vad
vissa frågor och ägnar sin karriär hängivet
som påverkat hennes juridiska arbete: henåt aktivism. Det är på något sätt inbäddat i
nes deltagande i samhällsdebatten eller att
hur USA fungerar, att frågor som aktivister
hon är transkvinna.
ägnar sig åt går att förändra via juridik och
– När jag först kom ut förlorade jag en del
lagstiftning.
klienter, och personer som tidigare hade rekommenderat mig slutade att göra det. Det
blev en del konsekvenser för mig. Men jag
fick fortsätta som managing partner tills vi
stängde firman sex år senare. På den nya firman är en av delägarna gay, så vi har en stor
öppenhet där. Så jag skulle inte säga att min
aktivism har skadat min karriär. Dessutom
berikar det mig som människa att jag försöker att hjälpa andra.
Hon skiljer mellan sitt arbete på byrån och
sin passion för HBTQ-frågor – även om de
ibland går in i varandra.
– På dagen är jag advokat och hjälper mina
michael meltsner är advokat och juridikprofessor
klienter. Min aktivism hör till fritiden och är
vid Northwestern University och har bland
inte en del av hur de flesta av mina klienter
annat skrivit boken ”With Passion: An Actiser mig. Sedan finns det några klienter som
vist Lawyer’s Life”. Han har länge engagerat
har kontaktat just mig på grund av mitt ensig i medborgarrättsrörelsen och har främst
gagemang i de här frågorna.
arbetat för organisationer specialiserade på
Robyn Gigl är medveten om att alla inte är
just de frågorna.
på en lika tolerant byrå – eller i en lika tole– När jag tog examen 1960 sa jag att jag vilrant delstat, för den delen.
le jobba för American Civil Liberties Union,
– Skulle jag stå upp för HBTQ-personers
men fick höra att de redan hade en advokat
rättigheter i en del av landet där folk är mer
– idag har de hundratals.
intoleranta, skulle det kunna innebära att kliMen Michael Meltsner har också exempel
enter lämnade firman. Och förlorar ens arpå när deltagande i debatten går ihop med
betsgivare affärer på grund av det man gör,
arbetet på en stor byrå.
säger de förmodligen åt en att sluta med ens
– Ett exempel är försöken till att juridiskt
aktivism, eller att sluta på firman. Alla advoreglera vad som händer på Guantánamo.
kater har inte samma möjlighet att göra sin
Många av dem som har engagerat sig är byråröst hörd i olika frågor. Både arbetsgivaren
advokater som var så upprörda att de kände
och det politiska klimatet i delatt de behövde göra något. Dessstaten avgör.
utom har många firmor i USA
Det finns också jurister i USA
pro bono-arbete. Det är förstås
MÅNGA AV DEM
som innehar positioner som
lättare att genomföra någon typ
SOM HAR ENGA av aktivism i blå, demokratiskt
kräver att de behåller en neutralitet, exempelvis de som jobbar
styrda, stater än i röda, konserGERAT SIG ÄR
för justitieministern eller för
vativa, och det är också därför
BYRÅADVOKA
domstolsväsendet. Robyn Gigl
de flesta NGO-er finns i urbana
TER SOM VAR
ser hur aktivismen i USA trots
områden som New York.
det har en historisk förankring.
SÅ UPPRÖRDA
– Gå tillbaka till 1950-talet och
Varför tror du att så många
ATT DE KÄNDE
du hittar väldigt många advokaadvokater också är aktivister i
ATT DE BEHÖVDE USA?
ter som var involverade i medGÖRA NÅGOT.
borgarrättsrörelsen. Advokater
– Det är en plats där mycket
var också engagerade i exemavgörs i rättssalar, och det har
michael meltsner
pelvis jämställdhet långt innan
öppnat upp för en advokatdriHBTQ-rörelsen fick fart. Jag är
ven kultur. Det är annorlunda i
säker på att det också finns ännu tidigare exländer som Sverige, där hela samhällsdebatempel på hur advokater har kombinerat juriten inte vilar på olika lagförslag och där man
dik med opinionsbildning, säger hon.
inte har en motsvarighet till Högsta domstoAtt samhällsengagemanget bland advokalen här i USA.
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a . scott bolden, delägare i reed smith

som är en av
USA:s största advokatbyråer, syns
själv flitigt i tvkanaler som CNN
och FOX med sin
opinionsbildning.
Han har tidigare
bland annat lett
District of Columbias handelskammare i Washington och haft
en egen radioshow, och företräder en rad
ideella verksamheter. Han blir nästan förvånad över frågan om huruvida man som advokat vid en stor byrå samtidigt kan vara involverad i debatter och samhällsutveckling.
– Det korta svaret är: Visst kan man det.
Det beror förstås på graden av aktivism och
hur man definierar den. Men i USA är advokater vid frontlinjen när det kommer till
förändring, för det finns alltid en juridisk
komponent. Advokater förlorar inte sin yttrandefrihet för att de jobbar åt en stor byrå.
Du måste förstås vara vaksam på intressekonflikter, men jag har aldrig sett ett exempel på att byrån har haft ett problem med
någons engagemang, det är snarare tvärtom
– de flesta byråer uppmuntrar en viss mån
av aktivism, säger han.
Tyler Maulsby är ordförande i New Yorks advokatsamfunds yrkesetikkommitté.
Själv är A. Scott Bolden kopplad till det
Men det finns också ställningstaganden
demokratiska partiet, och han kommenterar
tonar att första tillägget till USA:s konstitusom advokater kan göra som inte omfattas
gärna politiska och juridiska frågor i media.
tion – om yttrandefriheten – är otroligt starkt.
av de etiska reglerna.
– Det gör jag i mitt eget namn, inte i byDessutom uppmuntrar de advokatetiska reg– Vi har till exempel advokatbyråer som
råns. Mina föräldrar var medlerna i New York advokater att
nu avsäger sig klienter som har kopplingar
borgarrättsaktivister, så för
engagera sig i att förbättra lagen,
till ryska myndigheter. Det är ett affärsbeslut
mig finns aktivismen i hjärtat.
vilket är öppet för tolkning.
AKTIVISM OCH
som byråerna tar, att de inte vill vara assoSjälvklart finns det risker, klien–
Aktivism
och
politiska
tal
är
POLITISKA TAL
cierade med den typen av klienter på grund
ter kanske inte håller med om
subjektiva ord. Det finns absoÄR SUBJEKTIVA lut risker när advokater går för av det pågående kriget. Det är politiskt, men
dina åsikter, men jag ser det som
ORD. DET FINNS långt i sina åsikter och det går inte nödvändigtvis en etisk fråga – det kan
att det å andra sidan finns risker med att inte göra allt du kan
ABSOLUT RISKER bortom juridiken. Det är dom- också vara ett beslut grundat på en kalkyför att förbättra samhället, juriNÄR ADVOKATER stolens sak att avgöra var grän- lering om att man annars riskerar att tappa
andra klienter i stället.
diskt, socialt och politiskt. USA
sen går, men vi är väldigt försikGÅR FÖR LÅNGT tiga med att ingripa disciplinärt
Visserligen tar byråer som helhet ställning
har förändrats mycket de senasI SINA ÅSIKTER
i frågor ibland, men oftast handlar det om
te fem, sex åren, jag tror inte att
mot advokater för deras politisenskilda individer. Där är det ofta arbetsginågon kan stå vid sidan av.
ka aktiviteter om det inte alldeOCH DET GÅR
varen, och inte en etisk kommitté, som sätSom exempel nämner han det
les tydligt är ett övertramp.
BORTOM
ter gränserna – exempelvis kan någon som
senaste valets efterspel med DoSom exempel nämner han
JURIDIKEN.
jobbar för en organisation som arbetar för
nald Trump i täten. Också GeorTrumps advokat Rudy Giuliaen viss fråga inte uttala sig på motsatt sätt
ge Floyds död har väckt ett allt
ni som blivit förbjuden att verDET ÄR DOM
som privatperson, och byråer kan ha åsikter
större behov att driva frågor i
ka
som
advokat
efter
att,
som
STOLENS SAK
om anställdas opinionsbildning vid sidan av
USA, menar A. Scott Bolden.
Tyler Maulsby uttrycker det,
ATT AVGÖRA VAR ”missbrukat sin advokatlicens arbetet på firman.
– Att vara sociala ingenjörer
GRÄNSEN GÅR.
– Ska man se till helheten så sker aktivisär en del av advokaters mission:
genom att sprida lögner”. Men i
men på grund av att så mycket förändring i
att förändra lagar, leda förändde flesta fall är det svårt att sätta
tyler maulsby
USA sker genom att olika domstolar ändrar
ring, även att försvara status
en gräns mellan rätt och fel, sett
gällande rätt. Så har det varit i hundratals år.
quo. Advokater är en central
ur ett etiskt perspektiv.
Därför är advokaters samhällsengagemang
del av demokratin.
– Det är en enorm gråzon. Man ska också
ofta stort och så sammanflätat med det jurikomma ihåg att utfallet vid en prövning skuldiska arbetet att det kan vara svårt att skilja
le se olika ut i de femtio olika delstaterna,
tyler maulsby är ordförande i new yorks advoåt, säger Tyler Maulsby. ¶
säger Tyler Maulsby.
katsamfunds yrkesetikkommitté, och han bellp
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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

GÄSTKRÖNIKA

Tillsammans
Kronofogden motverkar den organiserade brotts
ligheten tillsammans med andra
De som ingår i den organiserade brottsligheten gillar statussymboler. Kronofogden stör dem genom att ta
ifrån dem detta. Pengarna går till skadestånd till brottsoffer, statskassan och andra som har fordringar. Pengarna kan då inte heller finansiera ytterligare brottslighet.
Kronofogden motverkar organiserad brottslighet
Kronofogden bidrar till att säkerställa finansieringen av
den offentliga sektorn och till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag.
Vi förebygger och motverkar också ekonomisk brottslighet och deltar i det myndighetsgemensamma arbetet
mot den grova och organiserade brottsligheten.
Ekonomisk vinning är en viktig drivkraft för den
organiserade brottsligheten
Det finns många skuldsatta i våra register som inte har
några synliga tillgångar. De flesta av dem har inte några
utmätningsbara tillgångar, men några försöker aktivt
dölja sina tillgångar. Och några av dem är en del av den
organiserade brottsligheten.
Vi hittar tillgångar när vi söker från skrivbordet, men
det arbetssättet räcker inte alltid. Söker vi dem som håller sig undan får vi inte alltid tag i dem, ofta för att de
inte bor där de är folkbokförda. Eller också hittar vi inga
tillgångar. Vi ger oss därför ut på fältet, på kvällar och
nätter och tillsammans med andra myndigheter för att
hitta de dolda tillgångarna.
Då får vi tag i kontanter och värdefull egendom som
lyxbilar, märkeskläder, väskor, smycken och annat. Samtidigt upptäcker vi misstänkta bidragsbrott och folkbokföringsbrott som vi anmäler till berörda myndigheter.
Den organiserade brottsligheten rör sig i en gråzon
mellan illegal och legal verksamhet
Den grova brottsligheten har gått från att råna banker
och värdetransporter till att råna socialförsäkringen. De
enskilt största utbetalningarna från välfärdssystemet
görs i dag till företag.
Den organiserade brottsligheten rör sig ofta i en grå20

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG
Rikskronofogde och myndighetschef för Kronofogdemyndigheten till och med den
10 april 2022, numera general
direktör för Arbetsgivarverket,
beskriver i sin gästkrönika
Kronofogdens arbete mot den
organiserade brottsligheten.

zon mellan illegal och legal verksamhet. Den begås alltmer i det dolda genom att använda legala företagsformer, infiltration och penningtvätt av brottsvinster. Svarta
löner har delvis övergått i låga vita löner och det förekommer exploatering av människor, identitetsutnyttjande och falska inkomstuppgifter.
Den organiserade brottsligheten leder till allvarliga
konsekvenser
Den organiserade brottsligheten innebär miljardförluster och kan hota invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa.
Den kan också påverka samhällsviktiga funktioner, bland
annat genom hot och våld mot statstjänstemän. Ytterst
kan demokratin och rättssäkerheten skadas.
I förlängningen riskerar den organiserade brottsligheten att leda till sämre samhällsservice, lägre förtroende
för staten och myndigheterna och gynna tillväxten av
parallella samhällsstrukturer.
Kronofogden motverkar organiserad brottslighet
tillsammans med andra
Tolv statliga myndigheter har ett mångårigt och strukturerat sätt att samarbeta mot brottslighet: Polisen, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen,
Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullen
och Åklagarmyndigheten.
De tolv myndigheterna samarbetar även med andra
myndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, CSN, FiADVOKATEN NR 3 • 2022
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är vi starka
nansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg,
Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse,
Transportstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län
som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.
Vi utvecklar kontinuerligt arbetssätten för att nå bästa
resultat och för att möta nya brottsliga tillvägagångssätt
och allvarliga fenomen.
En samverkansinsats kan gå till så här. Polisen stoppar
bilar och kontrollerar körkort. Tullen går igenom bilen
och kontrollerar om det finns gods. Om godset inte härrör från brott och därmed inte ska förverkas, kontrollerar Kronofogden om det finns obetalda skulder. I så fall
utmäter vi godset, säljer det och ser till att skulderna
betalas.
Varje myndighet jobbar utifrån sin lagstiftning och är
en viktig länk i en kedja av åtgärder mot den organiserade brottsligheten. Självklart följer vi alltid gällande sekretessregler.
Ju bättre och tätare vi samarbetar, desto svårare blir
det för den organiserade brottsligheten. Tillsammans är
vi starka.
Vår samverkan ger en bred samhällsnytta
Vår samverkan försvårar en kriminell livsstil och stör
den organiserade brottsligheten.
När vi utmäter stora kontanta belopp förhindrar vi
att pengarna investeras i nya brottsupplägg, som köp av
vapen eller narkotika. De tillgångar vi utmäter säljer vi,
och pengarna går till att betala skulderna, exempelvis
till brottsoffer, underhållsstöd, böter, brottsoffermyndigheten, statskassan och andra som har fordringar.
Insatserna gör det svårare för personer inom den organiserade brottsligheten att skryta med sina klockor,
bilar och smycken. När trycket blir tillräckligt hårt kan
de till slut ta emot hjälp för att lämna denna livsstil. Insatserna innebär också att risken för att andra ska känna
sig lockade av deras livsstil minskar.
Med vår samverkan får vi också säkrare trafik, arbetsplatser och livsmedelshantering. Och vi får schysstare
konkurrens bland företagen.
Vårt gemensamma arbete innebär att den som inte
vill göra rätt för sig inte kommer undan med det. Det
ADVOKATEN NR 3 • 2022

stärker förtroendet för våra verksamheter och bidrar till
en bättre betalningsvilja i samhället.
Kronofogden kan bidra ännu mer med
distansutmätning
När en person med en dyr bil eller klocka stoppas i en
rutinkontroll måste Polisen eller Tullen ha stöd i sitt
eget regelverk för att kunna ta hand om egendomen. Om
Kronofogden inte är på plats eller snabbt kan ta sig dit,
kan den inte utmätas.
Det innebär att skuldsatta inom den organiserade
brottsligheten får behålla tillgångar som egentligen borde användas till att betala deras skulder.
Under lång tid har vi arbetat för att vi ska få en möjlighet att besluta om utmätning på distans, exempelvis
efter ett samtal från Polisen. Det pågår nu ett lagstiftningsärende och lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 augusti 2022.
Distansutmätning innebär betydligt större möjligheter
att komma åt mer tillgångar hos skuldsatta inom den organiserade brottsligheten. Vi räknar med att kunna driva
in avsevärt mycket mer pengar till brottsoffer, statskassan och andra med fordringar.
Alla kan bidra i arbetet med att motverka
organiserad brottslighet
Hela samhället behöver hjälpas åt för att motverka den
organiserade brottsligheten. Det är inte bara de samverkande myndigheterna som behöver agera, utan även privatpersoner och företag kan bidra genom att inte köpa
svarta tjänster eller varor.
Som sagt – tillsammans är vi starka. Det är när vi
kombinerar våra olika uppdrag och arbetar tillsammans
som vi kan motverka framväxten av den organiserade
brottsligheten.

Christina Gellerbrant Hagberg
Rikskronofogde och myndighetschef för
Kronofogdemyndigheten till och med den 10 april 2022,
numera generaldirektör för Arbetsgivarverket.
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Upphandlingsrättens
viktigaste
uppdateringar
– utvalda av jurister.
1 av 22 nischade
tjänster.

Få järnkoll på upphandlingsrätten med JP Upphandlingsnet – en juridisk
informationstjänst som bland annat innehåller lagstiftning, lagkommentarer till LOU
och LUF, förarbeten, rättsfall och djupgående analyser. Våra jurister vägleder dig genom
rättsområdet och väljer ut och tipsar om det mest intressanta materialet.
Här ser du ett urval av tjänstens mycket uppskattade analyser, skrivna av våra framstående
experter:
HFD klargör vad som gäller angående
förlängd avtalsspärr i mål med många
produktgrupper
analys av Per-Ola Bergqvist, advokat,
Advokatfirman Vinge

LUF i förhållande till LOU – Del 3 Ramavtal
och tidsfrister
analys av Kristian Pedersen, advokat och
partner, och Magnus Ehn, advokat och senior
specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Ny dom från EU-domstolen angående
talerätt i upphandlingsmål
analys av Olof Larsberger, advokat och
delägare, och Anton Johansson, advokat,
Kastell Advokatbyrå

Är bestämmelserna om onormalt låga
anbud tillämpliga på priser som omfattas
av utvärderingen men som inte utgör
avtalsvillkor?
analys av Magnus Nedström, advokat och
delägare, och Markus Mårline, advokat,
Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Högsta förvaltningsdomstolen inför
påtalandeskyldighet
analys av Lina Håkansson Kjellén, advokat,
Bokwall Rislund Advokatbyrå

JP Upphandlingsnet ingår i Juristpaketet. Utöver tjänsten erbjuder vi ytterligare 21
nischade informationstjänster.

Dags att testa en ny juridisk informationtjänst?

Tillgängliggör juridisk information

N
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JP Infonet

T

Läs mer på www.jpinfonet.se/juristpaketet
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FOKUS: DET NYA MEDIELANDSKAPET

Kampen om
förtroendet
I ett mångfacetterat och växande medielandskap
blir det allt viktigare med ett medvetet förhållande
till medierna. Mediekontakter kan gynna klienterna – men också förtroendet för advokatkåren och
rättssystemet. Inom Åklagarmyndigheten arbetas
det sedan många år medvetet och framgångsrikt
för att nå ut i medierna. Det handlar, säger
kommunikationsdirektören, om just förtroende.
TEXT: ULRIKA ÖSTER OCH TOM KNUTSON
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Johan Eriksson.

utom ytterligare en sak: att advokater i allmänhet och
et är den 17 februbrottmålsadvokater i synnerhet numera är högvilt i nyari 2022. I Tryghetsjakten.
gerska villan på
Laboratoriegatan 4
FULLSTÄNDIGT GALET INTRESSE
i Stockholm samEn annan scen: Den 4 november 2021 samlas journamanträder Advolister i Södertörns tingsrätt för en pressträff. Tingsrätkatsamfundets disten ska meddela dom, och samtidigt förklara domen, i
ciplinnämnd.
En
det uppmärksammade åtalet mot den man som komadvokat ska inställa sig
mit att kallas Nytorgsmannen. Mannen döms för sju
personligen, vilket innevåldtäkter och en rad sexuella övergrepp. I SVT:s nybär att det är allvarliga anhetssändningar syns rådmannen Kajklagelser
sa Hällje förklara domen, och hur det
som ska prövas.
kan komma sig att mannen döms till
Ändå är disciplinfem års fängelse, trots att åklagaren
nämndens möten normalt händelser
yrkat på tolv år. Domen fastställs sesom får mycket lite uppmärksamhet
dan av hovrätten.
utanför samfundet.
”Det var fullständigt
Förklaringarna går inte hem hos
Men inte den här dagen. En vit Peugalet! Sedan blev det
alla. Sociala medier kokar över av
geot står parkerad på Laboratoriegaarga reaktioner. Även bloggare, som
tan, den tillhör en av Expressens mer
bättre när jag fick
juristen, journalisten och före detta
kända rättsreportrar. När advokaten
möjligheten att
riksdagsledamoten Maria Abrahamsanländer möts han av reportern och
använda mig av press
son och krönikörer som Expressens
en fotograf, under eken vid samfunkonferenser i samband Fredrik Sjöshult, kommer med sina
dets entré. Den kallade advokaten,
synpunkter om domen, som nu har
som senare utesluts, och hans försvamed rättegångarna.
överklagats till HD.
rare fångas båda på bild när de komDet var en lärdom jag
Brott och straff – inte minst när det
mer med taxi. Advokaten själv väljer
fick av det målet. ”
handlar om sexualbrott, som i fallet
att inte svara på frågorna som kastas
med Nytorgsmannen – är hett i memot honom, hans försvarare lämnar
johan eriksson
dierna, det vet alla som läser dagstiden kort kommentar.
ningar eller följer nyhetssändningarKort därefter ligger nyheten om att
na i de stora svenska etermedierna.
advokatens sak prövas, med bilder, stort uppslagen på
– Just nu överskuggas nyhetsrapporteringen av inExpressens webbplats. På Twitter, där Expressen devasionen av Ukraina. Men annars när tiderna är mer
lar sin nyhet, strömmar de hätska kommentarerna in.
normala, kan man nästan vara överraskad av hur myckEn halvtimme senare har nyheten nått Flashback, där
et i både tidningar och radio och tv som handlar om
tonen blir råare och mer inriktad på advokatens härrättsfall och rättsliga frågor. Uppmärksamheten är stor,
komst.
konstaterar advokat Peter Danowsky, som själv arbetat
Scenen illustrerar hur svenska medier fungerar i dag.
med många uppmärksammade mål.
Att journalister söker upp uppmärksammade personer
Advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark har samma
och hojtar frågor åt dem är i och för sig knappast något
bild av rapporteringen.
nytt – så har medierna arbetat sedan sin tillkomst. Det
– Det finns ett väldigt stort intresse bland läsare och
nya är snabbheten som rapporteringen sprids med och
bland medier för framför allt brott och straff, olika mål,
det stora gensvaret och den enorma spridning som den
säger hon, och tillägger:
kan få genom de olika sociala medierna. Samt kanske
– Sedan har det ju mer och mer kommit att man granockså det höga tonläge som tycks komma ur att män
skar olika advokater. Det är bra, och det är klart att de
niskor blixtsnabbt och anonymt kan tycka till om allt
ska granska även oss, men ibland blir det mer att de
mellan himmel och jord.
vill ha rubriker.
Rapporteringen från den 17 februari belyser dess-

MEDIELANDSKAPETS FÖRÄNDRING
Det mediala landskapet och människors medie
vanor har förändrats dramatiskt under de
dryga 20 år som gått sedan millennieskiftet.
Ett exempel är den klassiska morgontidningen,
som tappat stora mängder läsare. Enligt den
återkommande forskningsstudien Medie
barometern läste 74 procent av befolkningen
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en morgontidning under en genomsnittlig dag
år 2000. År 2010 var siffran 66 procent, och
2019 hade andelen krympt till 51 procent. I
den siffran ingår läsning både på papper och
digitalt.
Även tv-tittandet har minskat, mest bland
de yngre, liksom radiolyssnandet. Samtidigt

ökar konsumtionen av strömmade filmtjänster,
liksom poddlyssnande och lyssnande på ljudböcker.
Den kanske största förändringen av Medie
sverige och medievärlden är framväxten av
sociala medier, där alla blixtsnabbt kan nå ut till
stora skaror människor med nyheter och kom-
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FOTO: TT

Upplevelsen av mediernas stora intresse får stöd i
statistiska data. Enligt Mediemätaren, SR:s Ekots och
Kantar Sifos återkommande undersökning av medierapporteringen i Sverige, ligger lag och ordning stabilt bland de tre mest behandlade ämnena i medierna
på senare år. Även i nyare medier, som poddar, sociala
medier och Youtube, är brottsligheten het, även om
svängningarna är större inom dessa medier än i tidningar, radio och tv.
Försvarsadvokaten Johan Eriksson blev rikskändis
när han försvarade den terroranklagade (och senare
dömde) Rakhmat Akilov 2018. Medieintresset då överträffade allt Johan Eriksson upplevt tidigare.
– Det var fullständigt galet! Sedan blev det bättre när
jag fick möjligheten att använda mig av presskonferenser i samband med rättegångarna. Det var en lärdom jag
fick av det målet, konstaterar Johan Eriksson.
VIKTIGT ATT HA EN STRATEGI
Rakhmat Akilov var inte Johan Erikssons första klient
som väckte mediernas intresse. Johan Eriksson har haft
många journalistkontakter, och han har reflekterat över
medielandskapets förändring.
– Det går snabbare nu än tidigare, och mängden av
medier är större, säger Johan Eriksson.
I de snabba förändringarna har också kvaliteten på
journalistiken i viss mån förändrats.
– När jag började arbeta som advokat så var det rätts-

mentarer. En genomsnittlig dag under 2010 använde drygt en dryg tredjedel av befolkningen,
35 procent, sociala nätverkstjänster. 2019 var
motsvarande siffra 79 procent.
Även själva mediebranschen har förändrats.
Varje nyhetsmedium förväntas idag kommunicera via många olika kanaler, som text, film,
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reportrar eller krimreportrar från de stora tidningarna
eller tv som hörde av sig. De hade en ganska bra koll
själva på de här ämnena. Så ser det inte ut i dag. Nu
kan det vara någon som är utskickad från TV4 lokalt,
utrustad med kamera och ett block, som innan har gjort
ett jobb om nåt bygglov eller nåt. Det gör att kvaliteten
ibland på frågeställningarna blir lite därefter, fastslår
Johan Eriksson.
Oavsett journalistens kunskaper är Johan Eriksson
mån om att alltid försöka svara när det kommer frågor från medierna.
– Det ser otroligt dåligt ut när det står att man har
sökt advokaten utan framgång. Även om jag nästan inte
vill säga någonting så försöker jag alltid ringa tillbaka
för att säga att vi inte i nuläget kan säga någonting, berättar Johan Eriksson.
Som försvarare i dagens mediala klimat är det viktigt att ha en mediestrategi, anser Johan Eriksson. Och
att hålla sig undan eller säga ”inga kommentarer” är
ingen bra strategi.
– Om jag biträder en känd person i dag och bestämmer mig för att inte säga någonting till medierna är risken att målet nästan är slut innan det har börjat. Klienten är i samhällets ögon fullständigt skyldig, även om
han blir frikänd i rättegången, säger Johan Eriksson,
och ger ett exempel från sin verksamhet.
– Jag minns särskilt två tillfällen, då jag biträdde politiker. I mediebruset var de redan dömda innan rät-

podd och i sociala medier. Dagstidningarna har
gått från att vara just tryckta och möjligen digitala tidningar, till att bli mediehus.
Samtidigt som de traditionella medierna
fått allt fler kanaler att fylla med innehåll har
antalet journalister som ska stå för innehållet minskat i landet. Enligt forskningsgruppen

Vid häktningsförhandlingarna i
Stockholms tingsrätt
den 11 april 2017
flockades journalisterna runt Rakhmat
Akilovs försvarare
Johan Eriksson.

Nordicom som studerar medierna i Sverige
minskade antalet anställda journalister vid
svenska dagstidningar med 25 procent från
2004 till 2014. Även den lokala bevakningen försvagades under samma period: antalet lokalredaktioner minskade med 47 procent mellan
2004 och 2016.

»
27

27

»

också lättare att hjälpa till så att nyhetsrapporteringen
tegången ens hållits. Jag gav 20 intervjuer inför rätteblir riktig, påpekar Peter Danowsky.
gången. Sedan blev de frikända. Och då ringde nästan
– Det gäller att svara så att journalisten kan använingen. Det var en icke-nyhet, konstaterar han.
da svaret till en bra, förklarande artikel. Jag kan alltså
Ett annat skäl att faktiskt tala med journalister är
som advokat hjälpa till så att det blir rätt i medierna,
det signalvärde det har inför klienten, påpekar Johan
genom att förklara saken på ett så tydligt och bra sätt
Eriksson.
som möjligt. Kanske inte använda de allra starkaste
– Jag brukar tänka att om jag påstod mig vara oskyluttrycken, som ”det här är det värsta rättsövergrepp
dig för något och polisen eller någon åklagare uttalajag sett”, utan snarare förklara varför saken är mycket
de sig om att man misstänker mig för att ha gjort det
mer komplicerad än vad åklagaren påstår, säger han.
ena eller det andra och min advokat inte ens lämnar
Insikterna om hur medier och
en kommentar. Då skulle jag känna
Silvia Ingolfsdottir
Åkermark.
journalister fungerar har förstås
mig ensam.
kommit med åren. Men Peter DaDet händer att Johan Eriksson ber
nowsky beskriver ett uppdrag tiatt få läsa sina citat efter en intervju,
digt i karriären som särskilt läromest för att försäkra sig om att jourrikt. Tillsammans med sin mentor,
nalisten förstått vad han sagt. Samti”Jag är väldigt försiktig advokat Göran Luterkort, företräddigt uppmanar han advokatkollegerna att inte vara rädda för journalister.
när det gäller mina egna de Peter Danowsky läkemedelsbolaget Leo i Helsingborg. I slutet av
För det mesta blir det rätt, enligt
klienter och brukar
1970-talet stämdes Leo av ett antal
hans erfarenhet.
prata med dem om att
personer som påstod att de skadats
GAV STOLTHET TILL BOLAGET
medierna kan ha intres av ett kontrastmedel som användes
Advokat Peter Danowsky har många
se av att skapa rubriker, vid röntgen.
– Leo vill till en början att vi inte
gånger företrätt medieföretag. Han
att det kanske inte blir
skulle göra uttalanden till medierna.
är på det hela taget nöjd med medisom de har tänkt.”
Men ganska snabbt märkte bolaget
ernas rapportering av rättsliga frågor.
att det var en dålig strategi. Det blev
Det gäller ju, påpekar han, att förstå
silvia ingolfsdottir åkermark
ju bara kärandena, alltså personerna
skillnaden mellan journalistik och jusom påstod sig ha blivit drabbade,
ridiska facktexter.
som kom till uttryck, berättar Peter Danowsky.
– Journalistik måste skrivas på ett sätt som gör det
Tillsammans med bolagets ledning ändrade advokabegripligt och intressant för allmänheten. Man skriver
terna strategin och försökte i stället förklara vad målet
inte för jurister, utan för att det ska spegla det som är
handlade om. Resultatet blev en bättre rapportering.
av allmänintresse. Det gör att det med nödvändighet
Dessutom stärkte det klientbolaget, konstaterar Peter
blir ett urval av fakta som berättas och aldrig hela sanDanowsky.
ningen, konstaterar Peter Danowsky.
– All personal på Leo fick läsa något annat i tidningUrvalet och vinklingen kan ibland irritera jurister.
arna än bara det som var kärandenas uppfattning. De
Men, säger Peter Danowsky:
fick ett mycket bättre begrepp om vad målet handla– Det får man ursäkta. För journalistikens uppdrag
de om och ett utrymme för stolthet över sitt företag.
har inte med juristens att göra.
Leo vann i alla instanser, ett av målen togs hela vägen
I journalistikens villkor ingår dessutom att innehållet
upp till HD. Peter Danowsky tror inte att mediestrateofta ska produceras snabbt, många gånger av journagin påverkade utgången i målet.
lister som är generalister, kanske just komna från be– Men däremot lärde jag mig att ju sakligare man förvakningen av ett bygglovsärende, för att använda Johan
söker svara en journalist, desto bättre blir det. Det kan
Erikssons exempel. Om advokaten inser detta blir det
ta lite tid. Men om man får tillfälle att förklara, då ska
man tacksamt ta emot det.
ADVOKATERNAS TIPS FÖR ATT HANTERA MEDIER
Sätt upp en mediestrategi i uppmärksammade ärenden.
Prata tidigt med klienten om hur medier ska bemötas. Om klienten är ett företag, ta
kontakt med informationsavdelningen för att planera hur medierna ska bemötas.
l Svara på frågorna, även om du bara kan säga att du just då inget kan säga.
l Om du är osäker eller inte hinner svara, be att få ringa upp, och gör det så snart du
kan.
l Om du får svara på samma fråga 30 gånger, överväg att ordna en presskonferens.
l Ta vid behov egna kontakter med journalister som du vet är bra att prata med.
l Ta dig tid att förklara för journalister vad målet handlar om och vad som är advokatens roll.
l Förstå att journalister inte är jurister och inte i första hand skriver för jurister.
l Känner du dig osäker, be att få se dina citat före publicering.
l
l
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MEDIERNA PÅVERKAR BROTTSOFFER
För försvarare och ombud i tvister kan det många gånger vara klokt att tala med journalister, helt enkelt för
att ge en annan bild än den som förmedlas av polis och
åklagare. Men advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark,
som oftast har rollen som målsägandebiträde, beskriver en lite annorlunda situation.
– Målsäganden är bevisning för åklagaren. Då är det
viktigt att det inte kommer ut förhörsuppgifter i medierna innan, säger hon.
ADVOKATEN NR 3 • 2022

Själv har hon tidigare tillsammans med en kollega
Som brottsoffer kan målsäganden dessutom vara
försökt bidra till folkbildningen genom en podd om
traumatiserad, förklarar Silvia Ingolfsdottir Åkermark.
rättsfrågor. Ett annat sätt att göra detta är att agera exKanske känns det i stunden rätt att själv tala med en
pertkommentator i olika medier, och förklara ett rättsjournalist eller förmedla ett budskap via sitt biträde.
ligt fenomen eller en dom. Det är ett tämligen oglamoSenare är det inte alls säkert att uttalandena känns bra.
röst uppdrag, ofta tidigt på morgonen, och obetalt. Fast
I ett senare skede, när rättegången inletts eller efviktigt, anser Silvia Ingolfsdottir Åkermark.
ter att domen fallit, kan saken komma i ett annat läge,
– Det finns ofta en frustration när det blir fel i mekonstaterar Silvia Ingolfsdottir Åkermark. Kanske vill
dierna. Men då måste vi också våga vara med och förmålsäganden föra ut sin syn på målet via biträdet, elklara och inte bara skylla på medierna. Utan vi har en
ler rent av låta sig intervjuas själv.
möjlighet att agera, säger hon.
– Men jag är väldigt försiktig när
Även de övriga advokaterna intar
det gäller mina egna klienter och
ibland rollen som kommentatorer. Jobrukar prata med dem om att medihan Eriksson satt under vintern i stuerna kan ha intresse av att skapa rubdion i Aktuellt och försökte förklara
riker, att det kanske inte blir som de
den hårt kritiserade domen mot Nyhar tänkt, och att det är svårt att styra
”En journalist skriver
torgsmannen och hur hans straff kunnär man väl låter sig intervjuas. Men
de bli fem års fängelse.
klienten måste själv fatta sina beslut.
ju det han får, och om
– Folk läser inte domar. De tittar
Jag kan bara hjälpa till, säger Silvia
det han får. Får han
och ser trettio sexbrott och så säger
Ingolfsdottir Åkermark.
då nästan uteslutande
de ”hur fan kan det bli fem års fängÄven om det inte alltid är lämpligt
else”! Sedan blir folk förbannade och
att uttala sig är Silvia Ingolfsdottir
information från ena
skäller i sociala medier, och så är dreÅkermark, precis som de övriga insidan så blir infor
vet igång, konstaterar Johan Eriksson,
tervjuade advokaterna, mån om att ha
mationen tom på den
som i Aktuellt bland annat önskade
en god relation med journalister. Hon
andra sidan.”
att HD skulle ta upp målet.
har också gått utbildningar i mediehantering, just för att bli bättre på att
per e samuelson
ÅKLAGARNA VINNER MEDIESLAGET
göra de avvägningarna och kunna
En advokat som ofta synts i medierkommentera på ett bra sätt.
na är Per E Samuelson. För honom är det, precis som
– Om de ska respektera oss måste vi respektera jourför de andra advokaterna, självklart klientens intressen
nalisterna och förstå deras uppdrag. Det är kanske inte
som fäller avgörandet om han ska uttala sig eller inte.
alltid jag är tillgänglig, men jag tycker ändå att det är
– Jag är inte rädd för att framträda i medierna. Å anviktigt att ha en bra dialog med journalisterna, säger
dra sidan vill jag aldrig framträda för att själv bli känd,
hon.
utan jag tänker i varje fall som jag har: Ligger det i min
Silvia Ingolfsdottir Åkermark brukar be om att få
klients intresse att jag uttalar mig? I så fall gör jag det.
läsa sina citat när hon intervjuats. Det gör hon främst
För mig är det enkelt, och så har jag alltid jobbat, säger
för klienternas skull.
han, och tillägger att det i den analysen är självklart att
– Eftersom vi också har våra etiska regler så måste
tala med klienten.
vi ta hänsyn till dem. Man måste ha respekt och förstå
Precis som de övriga advokaterna tycker Per E Samvad ett uttalande innebär för klienten.
uelson att mediernas behandling av rättsfrågor på det
hela taget, och i de flesta fall, är korrekt. Däremot blir
VILL SPRIDA KUNSKAP
det lätt en slagsida till fördel för den brottsbekämpande
En annan sida av saken är att Silvia Ingolfsdottir Åkerparten, därför att försvarare inte vill låta sig intervjuas.
mark märker att klienterna många gånger påverkas av
– En journalist skriver ju det han får, och om det han
mediernas bevakning av rättsfrågor, och därmed drar
får. Får han då nästan uteslutande information från ena
sig för att anmäla brott eller vilja vittna i domstolen.
sidan så blir informationen tom på den andra sidan. Då
– Nästan alla mina klienter finns i sexualbrottmål. De
fyller journalisterna på med vad den första sidan har
tar upp hur medierna beskriver rättsväsendet, att det
sagt. Sedan står det längst ner att ”vi har försökt att nå
inte är någon idé att anmäla och att man blir kränkt.
försvararen”. Det blir spel mot ett mål journalistiskt,
Jag får ofta förklara att det inte stämmer, säger hon.
säger Per E Samuelson.
Kunskapen om hur rättsväsendet egentligen fungerar
Tidigare, påpekar Per E Samuelson, var åklagarna
är på många håll dålig, enligt Silvia Ingolfsdottir Åkeroftast mer lågmälda och avstod från att uttala sig särmarks erfarenhet. Bland annat får hon ofta som måls
skilt mycket i medierna. Men detta har förändrats på
ägandebiträde förklara för sina klienter att de har rätt
senare år.
till ett biträde, och att det inte kostar dem något. Silvia
– Min analys är att åklagarna har tagit ståndpunkten
Ingolfsdottir Åkermark ser det som en viktig uppgift
att de ska processa i medierna och föra ut sina synpunkför advokater att fylla kunskapsluckorna.
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Det blir som att domskälen inte skulle stå på egna ben,
ter i ett tidigt skede på vad rättegången handlar om. De
utan de måste fylla på med vad de tycker.
har helt enkelt professionaliserats på åklagarsidan och
Risken är, menar Per E Samuelson, att det blir en
satt i system att använda medierna som ett medel i sina
glipa mellan domskälen i domen och vad som sägs vid
rättegångar, säger Per E Samuelson.
en pressträff.
Här behöver advokaterna och deras organisation Ad– De dömer någon, kanske till livstid eller fem års
vokatsamfundet lära av åklagarna, tänka till och möta
fängelse, fast personen var frikänd i tingsrätten. Så ska
förändringen, anser Per E Samuelson, som efterlyser
domaren stå där och fylla på med saker som inte står i
stöd och kanske något slags verktyg för att sända pressdomen. Nej, jag tycker inte det är bra. En domare ska
meddelanden och ordna presskonferenser.
hålla tyst och låta domen tala!
– Jag tror att man måste fundera på det. För som det
nu är så vinner åklagarsidan slaget i medierna i vartBEHÖVS ADVOKATRÖSTER I DEBATTEN
enda mål egentligen.
Att kommentera pågående uppdrag kan som advokaPer E Samuelsons analys, att åklagarna flyttat fram
terna beskriver vara både viktigt och vanskligt, med
sina positioner medialt, delas av även de övriga admånga hänsyn som ska tas. Däremot borde ju advokavokaterna.
ter, som fria och oberoende, fritt kunna uttala sig om
– Domare är minst synliga. Tidigare var det advokater
rättspolitiska frågor på ett helt annat sätt än de statssom syntes mest. Men nu blir det mer och mer åklaanställda domarna och åklagarna. Trots det vittnar alla
gare, säger Silvia Ingolfsdottir Åkermark.
advokater om att debatten i dag domineras av brottsPeter Danowsky har samma bild, att åklagarna tar för
bekämpning och hårdare tag, snarare
sig mer och mer. Han tycker också att
än rättssäkerhet och proportionalitet.
det är ganska naturligt att domarna är
– Jag får en känsla av att medierna,
de aktörer som syns minst i medierna.
som samhället i stort, präglas lite av
– Det hänger ihop med det domen brottströtthet. Man får en känsla
stolssystem vi har, där utövandet av
av att reportagen mer är inriktade på
den dömande makten inte är person”Advokaterna är inte
att folk är skyldiga, säger Johan Erligt utan institutionaliserat. Det finns
en tradition av att ämbetsmän, som ju
tillräckligt aktiva i den iksson.
Och Per E Samuelson beskriver en
domarna är, ska vara återhållsamma
rättspolitiska diskus
radikal förändring i tonläget i medimed personliga framträdanden.
sionen tycker jag.”
erna under hans verksamma tid som
advokat.
DOMEN SKA TALA
peter danowsky
– Jag är så gammal i gården att jag
Men helt anonyma är inte heller dovar med på den tiden då hela fokus
marna längre. Många tingsrätter hållåg på att det var synd om den åtalade. Det paradigmler numera pressträffar och förklarar uppmärksammaskiftet, från ”det är synd om fångarna” till hårdare tag,
de mål, så som rådmannen Kajsa Hällje som beskrevs
började kring 1980 och har sedan dess bara fortsatt och
i inledningen.
tagit ny fart, säger han.
Den 23 januari 2020 höll Högsta domstolen för första
– Nu i ljuset av gängkriminaliteten och den allmänna
gången någonsin presskonferens. I Bondeska palatsets
debatten kring den har åklagarsidan skjutit fram sina
eleganta förhandlingssal presenterade och förklarade
positioner på ett sätt som jag inte trodde var möjligt,
justitierådet Sten Andersson framför tv-kameror och
fortsätter Per E Samuelson, och syftar på åklagarnas
ivrigt antecknande journalister hur HD kommit fram
ökade synlighet i samhällsdebatten.
till att Girjas sameby, på grund av urminnes hävd, har
Det politiska intresset för brott och straff är stort.
ensamrätt att upplåta jakt och fiske på de marker där
De politiska partierna tävlar om vem som kan föreslå
man bedriver renskötsel.
de största straffskärpningarna och de hårdaste tvångsSka domare göra så? Här är meningarna bland advomedlen. Många gånger får förslagen stöd av åklagare i
katerna blandade.
medierna och i sociala medier, medan advokater för– Jag tycker att det är jättebra, säger Silvia Ingolfssöker hålla emot. Men advokaterna behöver göra mer
dottir Åkermark, som också pekar på att domstolarna
för att påverka, menar Per E Samuelson.
strävar efter att skriva mer lättbegripliga domar.
– Vi advokater har tillåtit debatten att handla om
Johan Eriksson och Peter Danowsky håller med:
självkritik, där vi jagar advokater som gör fel, i stället
Presskonferenser och pressmeddelanden är ett sätt att
för att samtidigt föra debatten hårt om rättssäkerheten.
förklara och tillgängliggöra något som annars varken
För enligt min uppfattning håller den, i kölvattnet av
journalister eller allmänhet alltid förstår.
gängkriminaliteten, på att monteras ner.
Men Per E Samuelson är av en annan uppfattning.
Peter Danowsky anser att åklagarnas medverkan i
– Jag tycker att domskälen ska stå på egna ben. Det
debatten bara är positiv. Men den behöver bemötas.
ska inte vara så att en domare efter domen ska börja
– Advokaterna är inte tillräckligt aktiva i den rättspotala om vad man tycker om resultatet eller den åtalade.
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litiska diskussionen tycker jag, säger han, och efterlyser
fler advokatröster även inom de lagstiftande organen
och i partipolitiken.
Även Johan Eriksson önskar sig mer debatt och fler
advokater i samhällsdebatten.
– Vi måste återta den allmänna debatten. Men vi ska
försöka att undvika att göra det genom att delta i den
på ett personifierat sätt. Jag vill få bort det där personifierade mellan åklageriet och samfundet särskilt,
säger han, med hänvisning till de påhopp och personangrepp som då och då fått fart i medierna i vissa uppmärksammade mål.
Samtidigt finner han det märkligt att åklagare ibland
ger sig ut och recenserar domar och ifrågasätter beviskraven i domstolarna.
– Jag menar inte att man ska sätta munkavle på åklagarna. Men jag tror faktiskt att vi ska lämna den dömande verksamheten till domstolarna. Brister det i bevisningen finns det bara en sak att göra, och det bygger
hela vår rättsordning på.
ÖPPENHET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN
Fler advokatröster i debatten efterlyses alltså. Men hur
ska advokaterna nå fram när en stor del av mediernas
rapportering om advokater handlar om fusk, höga ersättningar och etiska övertramp?
Peter Danowsky är en smula bekymrad över vad som
hänt med advokatkårens rykte.
– Advokat har alltid varit ett högstatusyrke. Yrket har
lång tradition. Allmänheten har respekt för advokat
yrket. Huvudsakligen beror det förstås på advokatens
betydelse i ett rättssamhälle och kvaliteten i utförandet
av uppdragen, säger han, och fortsätter:
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– En bidragande anledning till hög status för advokat
yrket är säkert också det sätt som advokater har skildrats på i filmer, böcker och tv-serier, till exempel i så
kallade court room dramas. I stor utsträckning har advokater beskrivits som smarta, ambitiösa, duktiga och
i de flesta fall hederliga. Den bilden har funnits också
i nyhetsrapporteringen. Men på senare tid har den positiva grundbilden naggats i kanten på grund av att advokater har uppträtt på ett sätt som är direkt motsatt
de värden som advokatkåren ska stå för.
Lösningen på lång sikt är hård tillsyn och ett fortsatt
etikarbete, konstaterar Peter Danowsky, liksom de andra intervjuade advokaterna.
Men vid sidan av det kan Advokatsamfundet och disciplinnämnden också ta lärdom av domstolarna och
åklagarna och bli bättre på att förklara och redovisa
hur man arbetar och varför olika beslut fattas, påpekar advokaterna.
– Man kanske kan ha en presskonferens om vissa beslut från exempelvis disciplinnämnden. Det kan vara
bra att äga frågan, som domstolar gör när de ska meddela domar, säger Silvia Ingolfsdottir Åkermark.
Presskonferenser eller pedagogiskt utformade pressmeddelanden kan göra besluten mer begripliga och tillgängliga, men också ge tillfälle att förklara advokatens
roll och särskilda ställning, påpekar Silvia Ingolfsdottir Åkermark.
Johan Eriksson är inne på samma linje.
– Nu är det otroligt viktigt med en öppenhet om disciplinnämndens verksamhet. Vad finns det att vara rädd
för? Det är bara att svara, säger han och tillägger:
– Sen måste man välja rätt person som gör det. Men
det går att träna. ¶

Matti Blind Berg,
Girjas samebys ordförande, och advokat
Peter Danowsky
deltog i pressträffen
i Högsta domstolen
i Stockholm den
23 november 2020.

Journalisterna:
”Många
advokater låter
som levande
lagböcker”
– vänd!
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JOURNALISTERNA

”Många advokater låter 
Prata med journalisterna – och gör det
begripligt. Det är journalisterna Oisín
Cantwells och Willy Silbersteins tips till
advokaterna för att nå fram i medierna.
Kontakter och öppenhet kan också vara en
väg bort från dagens negativa mediebild av
advokater, anser de båda.

som kan beröva oss vår frihet på livstid. Men jag upplever det som att skälen till att en viss person frias väldigt ofta är ofullständigt eller rent missvisande redovisade. Där sviker pressen sitt ansvar, säger han, och
konstaterar att medierna därmed spär på stämningar
och idéer om att rättsväsendet är korrupt och att det
inte är någon idé att polisanmäla brott.
Även Willy Silberstein, tidigare journalist och numera konsult och medietränare, talar om en polarisering inom medierna vad gäller kvaliteten på rättsrapporteringen.
FOKUS: DET NYA MEDIELANDSKAPET
– Det har utkristalliserats några krönikörer som är
duktiga, som visar att de kan mycket
och förstår dilemman i olika frågor,
ag tycker tyvärr att juridik, brott
säger han.
och straff är en av den svenska
Inom nyhetsrapporteringen anar
journalistikens sämsta disciplihan snarare en minskad specialisener. Det är inte särskilt bra. Det finns
ring, som fått negativa effekter på
några undantag, men särskilt bra är
rapporteringen.
det inte.
”När jag började var
– När jag började arbeta som jourDet säger Oisín Cantwell, journaAftonbladet en
nalist så fanns det journalister som
list och krönikör på Aftonbladet, med
kvällstidning. Numera bara ägnade sig åt rättsfrågor på ett
stort intresse för rättsliga frågor. Han
är vi ett mediehus.
annat sätt än vad som är möjligt i dag,
är inte nådig när han recenserar sina
konstaterar han.
journalistkollegor.
Vi publicerar online
Willy Silberstein upplever att
– Det brister i allt från elementärt
dygnet runt, vi gör tv,
medi
ernas intresse för såväl rättskunnande om att det är polis som grivi gör allt möjligt.
frågor som advokater har ökat under
per, åklagare som anhåller och domhans yrkesverksamma år. Han ser flestol som häktar, till svårighet att ta till
Alla dessa kanaler
ra förklaringar till detta.
sig innehållet i domar, brister i förska också fyllas
– De politiska partierna har ju polaståelse av lagar. Allt det här kan vara
med innehåll.”
riserat rättsfrågan väldigt mycket. Det
svårt att förstå. Men om man inte föroisín cantwell
gör ju med all rätt att den är mer jourstår så ska man försöka hålla det så
nalistiskt intressant på det sättet än
enkelt som möjligt och inte krångla
vad den var tidigare. Sedan blir det ju
till det och inte påstå saker som inte
spännande journalistik om man ska vara ärlig, säger han.
stämmer, fastslår Oisín Cantwell.
Oisín Cantwell håller med om att brott och straff
Undantagen, som är mer pålästa och kunniga, utär hett i medierna. Samtidigt pekar han på att mediegörs enligt Oisín Cantwell framför allt av specialisevärlden vuxit i omfång på senare år.
rade kriminalreportrar. Hos unga nyhetsjournalister är
– När jag började var Aftonbladet en kvällstidning.
kunskaperna sämre.
Numera är vi ett mediehus. Vi publicerar online dygEtt särskilt problem, anser Oisín Cantwell, är så kal�net runt, vi gör tv, vi gör allt möjligt. Alla dessa kanalade åsiktsjournalister, alltså kommentatorer och kröler ska också fyllas med innehåll, säger Oisín Cantwell,
nikörer som han själv, som med sitt tyckande skapar
som konstaterar att brott är lätt och tacksamt att göra
och hetsar på drev mot vad som beskrivs som felakjournalistik av.
tiga domar och andra upplevda brister i rättsväsendet.
Här blir det också ett växelspel mellan medier och
– Det är klart att den dömande verksamheten ska
politik, påpekar Oisín Cantwell.
granskas kritiskt. Vi pratar ändå om en makt i staten
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som levande lagböcker”

FOTO: TOM KNUTSON

– Det ökade medieintresset ökar politikens intresse,
och politikens intresse ökar medieintresset.

Willy Silberstein medverkar sedan många år som medietränare vid delkurs två på Advokatsamfundets advokatexamensutbildning. Där försöker han bland annat
förmedla vikten av att anpassa sitt språk i kontakten
med journalister.
– Många advokater låter som levande lagböcker, konstaterar Willy Silberstein och fortsätter:
– Många advokater har en fördomsfull bild av att
journalister bara hittar på, förvränger och inte vill berätta sanningen. Det, törs jag säga med stor
säkerhet, är fel. Så gott som alla
journalister är seriösa och vill
göra ett bra jobb. Men ibland blir
det fel. Journalisten är ansvarig
givetvis, men ofta kan en anledning vara att en advokat uttrycker
sig så krångligt och obegripligt att
det blir fel.

MÅSTE FÖRENKLA
Oisín Cantwell skriver mycket om rättsliga frågor i sina
krönikor. Han gör det initierat, vilket fick Advokatsamfundet att tilldela honom 2014 års journalistpris. Var
ifrån kommer hans kunskaper?
– Med åren har jag väl förvärvat nån form av grundläggande,
hyfsat god förståelse för juridik,
men expert är jag sannerligen inte,
fastslår Oisín Cantwell, som beskriver sig som intresserad av juridik och kriminalpolitik och ganska ambitiös.
Snarare än att själv ha expertkunskaper handlar det, som så
ofta för en journalist, om att söka
fakta och fråga rätt personer.
ÅKLAGARNA TAR PLATS
– Det går att googla sig till kunPrecis som advokaterna har både
skaper, man kan ringa advokater,
Willy Silberstein och Oisín Cantdomarkåren har sin mediegrupp
well noterat att åklagarna blivit
och jag har god kontakt med vissa
mer synliga i medierna. Det är
åklagare som jag också kan prata
glädjande, anser Oisín Cantwell.
informellt med, fortsätter Oisín
– Traditionellt har det framför
Cantwell.
allt varit advokater som hörts. Och
Bland kontakterna finns alltså
domare är fortfarande väldigt lågockså advokater som är duktiga att
mälda och försiktiga när de uttalar
förklara och begripliggöra. Vilka
sig. Men åklagare tar mer och mer
de är vill Oisín Cantwell inte beplats, säger han.
rätta, av respekt för källskyddet.
Samtidigt har åklagarsidan på
Oisín Cantwell är journalist och nyhetsBåde Oisín Cantwell och Wilkrönikör på Aftonbladet. År 2014 tilldelamånga sätt ett försprång och en
ly Silberstein önskar dock att fler
des han Advokatsamfundets journalistpris
enklare uppgift i att nå fram i meadvokater kunde prata med jourför sitt arbete.
dierna, påpekar Oisín Cantwell.
nalister, både för att förklara och
Åklagaren har inte bara hela poför att ge sin bild av olika rättslismakten på sin sida, utan även medierna, menar han.
liga frågor.
– Det är en mycket enklare historia att den häktade,
– Jag förstår att en advokat självklart ska inhämta klimisstänkta trippelmördaren är skyldig än att han elentens godkännande för att tala om klienten. Men det
ler hon är utsatt för ett justitiemord. Ska man avslöja
handlar också om, tror jag, att advokaterna i större utatt Quick har blivit felaktigt dömd krävs det en enorm
sträckning än vad som är fallet skulle låta sina klienjournalistisk insats. Det är mycket enklare att bara följa
ter förstå att de ofta kan ha nytta av att advokaten får
med i händelseutvecklingen, säger han.
tillåtelse att uttala sig i media. För det påverkar opiniJust på grund av detta försprång har många advokaonen. Det kan i slutänden också påverka utslaget i en
ter också drivit sina processer i medierna på ett annat
domstol, säger Willy Silberstein.
ADVOKATEN NR 3 • 2022
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Willy Silberstein är tidigare journalist på bland annat Sveriges Radio,
Svenska Dagbladet och Expressen. Sedan 2010 är han egen företagare inom
medieträning, bland annat på samfundets kurser, och moderatoruppdrag.
Willy Silberstein är också programledare för Advokatsamfundspodden.

Även Willy Silberstein ser att diskussionen kring
sätt än åklagarna, hävdar Oisín Cantwell, som pekar
varnade och uteslutna advokater har påverkat bilden
på namn som Henning Sjöström och Leif Silbersky.
av kåren.
– Men det har, tror åtminstone jag, börjat förändras
– Debatten har ju tyvärr färgat av sig på hela advolite, når åklagarna också har blivit mer offensiva i sina
katkåren så det är en mer kritiserad grupp i dag än vad
uttalanden. Det tror jag också hänger ihop med samden var för ett antal år sedan, säger han.
hällsutvecklingen, med ett offentligt samtal med ökat
Willy Silberstein har genom sin roll som programfokus på just rättsfrågor och brott och straff, säger Oiledare för Advokatsamfundspodden haft anledning
sín Cantwell, som upplevt att vissa åklagare nu passar
att tänka på frågan om advokatkåpå att komma till tals, när kraven på
rens anseende, och hur det kan förhårdare straff och nya tvångsmedel
bättras. Han tror att samfundet borändå drivs politiskt.
de ha goda möjligheter att tvätta rent
Det förekommer att åklagare andet nedsolkade ryktet. Men det krävs
vänder sin position i medierna till att
medvetet och hårt arbete.
kritisera advokater, något som väckt
”Jag vet inte om jag bör
– Jag vet inte om jag bör säga det
en del irritation inom försvararkåren.
här men jag gör det ändå: Ju tuffare
Oisín Cantwell förstår reaktionen, i
säga det här men jag
visar att den är, desynnerhet när synpunkterna förs fram
gör det ändå: Ju tuffare disciplinnämnden
sto större är ju chanserna att stärka
anonymt på Twitter.
disciplinnämnden
advokatkårens anseende, säger han.
– De imponerar inte på mig heller.
Förutom att, som man gjort i fleDet är ju ändå representanter för stavisar att den är, desto
ra
fall, utesluta advokater som agerat
ten, det ska man ha i åtanke. Så till
större är ju chanserna
oetiskt bör både Advokatsamfundet
vida tycker jag att det går att ställa
att stärka advokat
och disciplinnämnden också sträva
större krav på dem än på advokater,
kårens anseende.”
efter att vara transparent, tillgängsäger han och fortsätter:
lig och proaktiv, menar Willy Silber– Med det sagt så tycker jag att man
willy silberstein
stein. Ett sätt att vara det skulle kunska kunna ställa höga krav på advona vara att bjuda in journalister till
kater också. Men det är enklare för
exempelvis en temaeftermiddag, för att presentera disdem och också rimligare att advokaterna är nån slags
ciplinnämnden och förklara hur den tänker och arbetar.
frifräsare än åklagare, som ändå representerar staten.
– Tillgängligheten blir ett sätt att sprida information.
Men jag tror också att det händer någonting mer. Man
ÖPPENHET SÄNDER SIGNALER
signalerar att ”vi är inte rädda för öppenhet och ifrågaJust nu handlar en stor del av mediebevakningen kring
sättande utan tvärtom”. Jag tror att öppenheten stärker
advokater om advokater som gjort fel, kommit sina klivarumärket på det sättet också, säger han.
enter för nära eller på andra sätt brutit mot advokat
Oisín Cantwell har liknande idéer. Han har som jouretiken. Oisín Cantwell förstår advokaternas känsla av
nalist goda erfarenheter av att åklagare och domstoett drev mot kåren. Visst finns det en slarvig schablonlar bjudit in medierna till seminarier för att berätta
bild i medierna av advokaten som kör ifrån domstolen
om verksamheten och öka journalisternas förståelse
i sin lyxbil efter att fått ytterligare en knarkkung eller
för den.
mördare frikänd, medger han. Men:
– Advokatsamfundet är en viktig röst, och har alltid
– Med det sagt så har vi också under senare år sett
varit. Men Advokatsamfundet skulle kunna ta mer inen parad av fall med advokater som har uteslutits ur
itiativ till att bjuda in journalister, säger han och til�Advokatsamfundet, som har betett sig oetiskt, i värlägger att sedan har också varje advokat en möjlighet
sta fall kanske till och med misstänkt brottsligt. Det är
att odla sitt kontaktnät och knyta kontakter inom jourklart att medierna, tidningar, radio, tv, måste berätta
nalistkåren. ¶
om detta. Det är en viktig uppgift rentav, fastslår han.

Rådmannen:
”Medierna vill
ha en vinkel”
– vänd!

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

WILLY SILBERSTEINS TIPS TILL ADVOKATERNA
l Odla personliga kontakter med
journalister. Ett sätt kan vara att
bjuda in en journalist som skriver
bra om dina frågor till en enkel
lunch bara för att dela erfarenheter och få kontakt.
l Om du har exklusiv information,
som inte är sekretessbelagd och
som det är lämpligt att prata om:
Ta kontakt med en journalist du
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har god kontakt med och berätta
exklusivt för denne. Då blir nyheten ofta större i den tidningen
eller radiokanalen. Har du ingen
personlig kontakt är det ändå ofta
bättre att ringa redaktionen än att
skicka ett pressmeddelande.
l Presskonferenser kan vara bra
om du får väldigt många förfrågningar och har svårt att hinna be-

svara dem. Annars är individuella
intervjuer att föredra, inte minst
om du är utsatt för kritik. Det
händer någonting när du sitter ner
ensam med en annan person. Ni
skapar någon form av relation och
förutsättningar för ett mer civiliserat samtal.
l Om du ska bli intervjuad: Förbered dig. Tänk i förväg igenom vad

du vill ha ut av intervjun om du
får bestämma, och försök säga de
sakerna.
l En medietränare kan vara bra,
men är inte nödvändig för att du
ska kunna förbereda dig. Be någon
i din närhet att leka journalist och
göra en intervju som bandas med
mobilen. Gör intervjun två, tre
gånger.
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RÅDMANNEN

”Medierna
vill ha en vinkel”
Rådmannen Kajsa Hällje håller gärna
pressträff, särskilt om hon därmed kan
bidra till en mer korrekt rapportering om
rättsliga frågor. För många gånger brister
det i nyheterna, anser hon.
FOKUS: DET NYA MEDIELANDSKAPET

D
Kajsa Hällje.
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en 4 november förra året föll Södertörns tingsrätts dom mot den person som i medierna kommit att kallas för Nytorgsmannen. Samma dag
som domen meddelades inbjöd rättens ordförande, rådmannen Kajsa Hällje, till pressträff.
Kajsa Hällje tycker generellt att det är bra att domstolarna går ut och presenterar och förklarar sina domar.
– Jag tycker att det är en serviceskyldighet som domstolarna har, att ställa upp och försöka förklara. Och
särskilt när det är sådana mål som väcker mycket uppmärksamhet, mycket tankar och känslor hos folk, säger
Kajsa Hällje, som inte ser några principiella problem
med att domare uttalar sig om sina domar.
– Man får givetvis inte lägga till domskäl, men det är

ju vi väldigt medvetna om och väldigt försiktiga med.
Jag har inte sett att det skulle ha hänt någon gång, säger hon.
Pressträffen var den andra som Kajsa Hällje höll i.
Pressträffar nämns i tingsrättens riktlinjer för medie
hantering, som en bra informationsväg när medie
intresset för ett mål är stort. Domstolsverkets presstjänst kan erbjuda stöd till domstolarna. I just detta fall
arrangerade presstjänsten så att journalister kunde delta
även digitalt, vilket uppskattades, enligt Kajsa Hällje.
KÄNNS OSERIÖST
Att intresset var stort för just Nytorgsmannen märkte Kajsa Hällje tidigt. Många journalister hörde av sig
och ville veta vad som hände i målet och begära ut
handlingar.
Inför huvudförhandlingen var Kajsa Hällje, så som
hon brukar vara, försiktig med att fördjupa sig i mediernas skriverier. Men sedan domen fallit har hon reflekterat en hel del över mediernas sätt att skildra rättsprocessen. Och hon är kritisk.
– Långt innan vi hade fått in en stämningsansökan så
var den här mannen utnämnd till Sveriges värsta serievåldstäktsman genom tiderna. Vår dom bekräftade
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kanske inte riktigt den bilden. Då blev det en ganska
osaklig debatt, konstaterar Kajsa Hällje, och fortsätter:
– I stället för att försöka förstå varför utfallet blev
som det blev har det handlat om hur Sveriges värsta
serievåldtäktsman kunde få så lågt straff.
Även vissa advokater har hakat på kritiken mot tingsrätten och senare hovrätten, som fastställde tingsrättens dom, påpekar Kajsa Hällje. En advokat har bland
annat fört fram att tingsrätten dömt fel i målet.
– Hon har inte en aning om hur bevisningen sett ut,
för den är upptagen bakom stängda dörrar. Då förstår
inte jag hur man kan dra den slutsatsen. Det känns oseriöst, säger Kajsa Hällje, och fortsätter:
– Mitt intryck är att vissa advokater i samband med
sådana här mål tar tillfället i akt att marknadsföra sig
själva. De låter uppmärksamheten vara viktigare än sakligheten, och debatten blir därefter. Det kan gälla både
advokater som är inblandade i målet och helt utomstående. Debatten kring Nytorgsmålet har inte varit något
undantag i det avseendet.
Målet är nu inte slutgiltigt avgjort, eftersom Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta
domstolen, påpekar Kajsa Hällje.
För Kajsa Hällje har erfarenheten av målet mot Ny-

torgsmannen bekräftat en ganska negativ bild av mediernas rapportering om rättsfrågor.
– Medierna vill ha en vinkel och sedan kör de den,
oavsett hur det ser ut egentligen. Det är inte så poppis att förklara en tråkig, juridisk, torr grej, man föredrar rubriker som ”Sveriges värsta serievåldtäktsman
genom tiderna”. Tyvärr. Jag skulle önska att det var en
mer saklig rapportering, säger hon.
Samtidigt upplever hon att de journalister som intervjuat henne lyssnat och sedan återgett korrekt vad
hon sagt.
Advokaterna är den grupp som syns mest i medierapporteringen om rättsliga frågor, anser Kajsa Hällje.
Och hon önskar att den egna kåren, domarna, skulle
synas mer.
– Jag tycker att vi kunde kliva fram mer och kommentera inte bara våra egna mål, utan allmänna frågor
också, anser Kajsa Hällje.
Precis som andra intervjuade ser även Kajsa Hällje
att åklagarna blivit mer aktiva i medierna.
– Jag skulle säga att de är på plats två efter advokaterna, och domarna är sist. Man kan misstänka att de
har bestämt sig för att de ska synas. Men det är väl bra
så att det blir lite balans. ¶

Tf rådmannen PerErik Andersson och
rådmannen Kajsa
Hällje kommenterar
domen mot Nytorgsmannen den
4 november 2021.

Åklagarmyndigheten:
”Kunskap
driver
förtroende”
– vänd!

»
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ÅKLAGARMYNDIGHETEN

”Kunskap driver förtroende”
Att åklagare talar med journalister är
ytterst en demokratifråga. Det anser
Åklagarmyndighetens kommunikationsdirektör Karin Rosander, som uppmanar
åklagarna att berätta om sina ärenden.

att myndighetens pressmeddelanden i stor utsträckning ledde till nyheter.
Kommunikationsavdelningen bistår också åklagare
med intervjuträning inför uppmärksammade åtal, berättar Karin Rosander.
– Inte för att de har något att dölja, men många män
niskor är osäkra inför intervjusituationen. Då hjälper
vi till med träning, företrädesvis över Skype.
FOKUS: DET NYA MEDIELANDSKAPET
Alla åklagare har dock redan fått lära sig grunderna
i att kommunicera med medier.
– Medieträning ingår som en del av
klagarna är den aktör i rättsgrundutbildningen. Där uppmanar vi
väsendet som klivit fram mest
åklagarna att själva berätta om sina
och tagit mer plats i medierärenden. Vi förmedlar att intresset
na på senare år, enligt advokater och
finns oavsett om de säger något eljournalister. Bakom den nya synligler inte. Men säger de det själva så
heten ligger en medveten satsning,
” Vi har under många
berättar Karin Rosander, kommuniår uppmanat åklagarna blir det rätt. Annars kommer någon
annan att säga det åt dem, säger Kakationsdirektör på Åklagarmyndigatt själva berätta om
rin Rosander.
heten.
sina ärenden, att för
Precis som advokater och domare
– Vi har under många år uppmanat
har
åklagarna förstås viktiga hänsyn
åklagarna att själva berätta om sina
klara sina beslut, efter
att ta när de uttalar sig. Ledorden är,
ärenden, att förklara sina beslut, efsom vi vet att kunskap
enligt Karin Rosander, ”öppenhet och
tersom vi vet att kunskap driver fördriver förtroende.”
tillgänglighet med hänsyn till sekretroende. Och förtroende för rättsvätess och med hänsyn till de inblansendet är viktigt framför allt för att
karin rosander
dade”.
medborgarna ska vilja anmäla brott,
– Jag vill nog påstå att de allra flesvittna och över huvud taget delta i
ta har det i ryggmärgen ändå, men det förtjänar ju att
processen, fastslår hon.
sägas.
Öppenheten och mediekontakterna är, menar Karin
Brottmålsadvokaterna är i allmänhet duktiga på att
Rosander, därmed en demokratifråga.
hantera medier, anser Karin Rosander.
– Det handlar inte om att vi vill vara populära, utan
– Liksom åklagare är advokater vana vid att proceskommunikationen har ett bredare syfte.
sa, och de har talets gåva precis som åklagarna, konstaterar hon.
MEDIETRÄNING INGÅR
Däremot har hon då och då kunnat se att advokaKarin Rosander leder en kommunikationsavdelning
terna, i jämförelse med åklagarna, kan stå ganska enmed sju medarbetare. Tillsammans stöttar de landets
samma när medieintresset blir riktigt stort. Karin Roomkring 1 100 åklagare i presskontakter. Kommunikasander tar Akilovmålet, där advokat Johan Eriksson var
tionsavdelningen publicerar och sprider pressmeddeförsvarare, som exempel.
landen. De åklagare som vill kan också få stöd i själva
– Där hade åklagaren stöd av oss på kommunikationsskrivandet. Dessutom håller Karin Rosanders avdelavdelningen. Vi såg till att det fanns vakter, att han hade
ning i det praktiska när det – ofta i samarbete med
ett bord och så, när medieanstormningen kom. Men JoPolisen – ska ordnas presskonferenser i uppmärksamhan Eriksson var sin egen pressavdelning också, och
made ärenden.
hade det praktiskt mycket tuffare. Det syntes väldigt
Åklagarmyndighetens kommunikationsavdelning artydligt. På det sättet kan en åklagare ha en bättre backbetar uppenbarligen hårt. Under de senaste två åren
up, medan advokaten ofta står väldigt ensam.
har de publicerat omkring 365 pressmeddelanden om
Brott, straff och rättegångar är, som alla intervjuaåret, i snitt ett per dag alltså. En nyligen genomförd
de understrukit, hett i medierna liksom inom politimedieanalys av nyheter på rättsområdet visade också

Å
Karin Rosander.

38

38

ADVOKATEN NR 3 • 2022

FOTO: ISTOCK

ken. Men vilken roll spelar egentligen dagens politiska
fokus på brottsbekämpning för åklagarnas stora synlighet?
– Jag tror att det politiska intresset spelar stor roll.
Men sedan tror jag också att journalister har en respekt för expertkunskapen. De vet att det finns många
människor i vår organisation som har mycket kunskap,
så det lönar sig att fråga.
Åklagares expertkunskaper uppskattas uppenbarligen i medierna. Men hur ser Karin Rosander på att åklagare också ger sig ut, i medier eller sociala medier, och
uttalar sig i rent rättspolitiska frågor? Här är det viktigt
att hålla rågången tydlig, mellan personliga åsikter och
myndighetens, blir svaret.
– Vi säger väl ungefär så här: ”Du har en grundlagsskyddad rättighet att uttala dig precis som alla män
niskor.” Det vi tycker är viktigt är att man skiljer på sina
egna åsikter och vad som är en myndighetsuppfattning,
säger Karin Rosander.
Just detta att uttala en åsikt är något som åklagare
ofta vänder sig till kommunikationsavdelningen för att
få råd om, berättar Karin Rosander.
– Det händer att vi också avråder och säger att ”det
ADVOKATEN NR 3 • 2022

där är en politisk fråga. Du får medverka om du vill,
men tänk på det här”.
MÅNGA VILL FRÅGA
Som resten av samhället börjar nu Åklagarmyndigheten att lägga coronapandemin bakom sig. I och med det
hoppas Karin Rosander också att snart kunna återuppta
de tematiska medieseminarier som hållits tidigare. Ett
seminarium kan handla om hur den nya sexualbrottslagstiftningen tillämpas, hur åklagarna arbetar med
terroristbrott, eller liknande frågor. Vid seminarierna
deltar alltid operativa åklagare som berättar om olika
ärenden och vilka överväganden, inte minst kring sekretess, som de fått göra.
– Journalisterna får förhoppningsvis en inblick i hur
det är att bedriva en förundersökning. Det blir lite utbildning för journalisterna, och de får möjlighet att
ställa frågor, säger Karin Rosander, som uppger att intresset för seminarierna brukar vara stort.
Runt om i landet kan seminarierna bli mer allmänna,
men även där får journalister möjlighet att möta åklagare som berättar om hur de arbetar och vilka svårigheter de möter. ¶

Brottsmålsadvokater
är generellt duktiga
på att möta medierna,
anser Karin
Rosander.

»
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Advokatsamfundet är passivt
avseende
Advokat Mats Bergh menar att de extrema försvarararvoden som uppmärksammats i
medierna inte är möjliga att fakturera genom enbart eget arbete. Arvodena är möjliga på
grund av bland annat en mycket långtgående substitution. Problemet måste tas på allvar
och åtgärdas, anser Bergh.

I

ngen kan ha undgått att samhället snabbt förändrats och den allvarliga brottsligheten exploderat.
Därmed ökar behovet av bland annat offentliga försvarare och måls
ägandebiträden. Aftonbladet har gjort
en granskning av en enskild försvarares kostnadsräkningar som bland annat därefter efter resolut ingripande
från Advokatsamfundet resulterade i
både uteslutning och påbörjad polisutredning.
Generalsekreteraren i Advokatsamfundet Mia Edwall Insulander
har i Advokaten nr 2 beskrivit hur
Advokatsamfundet aktivt arbetar
med frågorna, vilken i slutändan
handlar om varumärkesvård. Jag
delar inte den uppfattningen.
av att
hålla rent inom advokatkåren. Ingen enstaka advokat skall tillåtas att
missbruka systemet. Denna debattartikel tar enbart sikte på extrema
försvarararvoden. Det finns redan
idag bestämmelser om hur kostnadsräkningar skall vara utformade
samt en ganska stor samsyn i domarkåren om vilka åtgärder som bör
och skall arvoderas. Domare prövar
alltid rimligheten av begärda arvoden.
Vi som, i mitt fall i mindre mån,
arbetar med offentliga uppdrag har
alla upplevt att vi blivit prutade.
Ibland på mycket små belopp. Prut-

vi advokater har ett egenintresse
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DEBATTÖREN
Mats Bergh,
advokat och
delägare i
Advokaterna
Bergh & Staaf.
Rättspolitisk
debattör.

ningar av kostnadsräkningar har
ibland gått så långt att det arbete
som skall utföras enligt lag och god
advokatsed inte längre godtas. Över
tid riskeras att det nödvändiga uppdraget att bevaka misstänkta och
brottsutsattas rätt inte längre utförs
professionellt, med risk för felaktiga
domar som följd. Detta riskerar att
bakvägen underminera rättssäkerheten. Två skilda världar således. Vi
riskerar nu att inte alls bli trovärdiga i denna diskussion.
De bästa affärsadvokaterna är de
som tjänar och skall tjäna bäst. De
är konkurrensutsatta, de juridiska
frågorna, i ljuset av skadeståndsansvar, är komplicerade och en advokat bestämmer själv vad denne vill
specialisera sig på. Med det sagt.
Årligen presenterar Dagens Juridik sammanställningar av statliga
arvoden för rättsliga aktörer utifrån
Domstolsverkets siffror. De högsta
ersättningarna ligger på omkring
50 miljoner kronor under åren 2016–
2021. Det finns inga möjligheter att

en offentlig försvarare kan fakturera dessa belopp enbart genom eget
arbete, även om många advokater
arbetar betydligt mer än gemene
man. Risken är uppenbar att felaktig
redovisning skett eller att enstaka
försvarare satt i system att åta sig
för många uppdrag för att därefter
substituera, det vill säga sätta annan i sitt ställe. Flera av de numera
ur Advokatsamfundet uteslutna advokaterna har enstaka år fakturerat
skyhöga belopp, utan Advokatsamfundets granskning.
En advokat som tillfrågats om sin
fakturering om över 10 000 000 kronor under 2018 har till Dagens Juridik uppriktigt uppgivit ”Siffrorna du
nämner är ju smickrande för mig.
Och förklaringen stavas substitution, jag driver min rörelse på substitutioner.” Såvitt känt har ingen
disciplinutredning initierats i saken.
den misstänkte eller brottsoffret har
naturligtvis en förväntan om att faktiskt företrädas av den som är utsedd och ingen annan. Uppdraget
som offentlig försvarare är personligt. Det hindrar inte att vid enstaka
tillfällen och med domstols godkännande annan kan fullgöra del av
uppdraget. Dessutom måste även
offentliga försvarare få ha semester.
Substitution skall dock vara undantag och bryter i viss mån mot lag.
Medansvariga för att problemet kan
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extrema försvarararvoden

fortgå är domstolarna som förordnar uppdragen, Domstolsverket som
inte reagerar på de uppseendeväckande arvodesuppgifter som de själva
förfogar över samt Advokatsamfundets disciplinverksamhet.
Vi är nu i en situation där en hel
bransch ifrågasätts av allmänheten,
delvis med rätta. De försvarsadvokater som stoltserar med tätplatserna
är helt tysta i debatten. Det borde de
inte vara. De borde förklara sin fakturering för allmänheten. Problemet
måste tas på allvar och åtgärdas.
Advokatsamfundet har enligt min

uppfattning under många år förhållit
sig passiv till de uppgifter som indikerar överutnyttjande eller missbruk
av systemet. De borde redan för
många år sedan aktivt inlett utredningar om rimligheten av de högsta
av de extrema arvoden som Domstolsverkets sammanställning visar
och som både allmänheten och Advokatsamfundet har haft kännedom
om. Mot bakgrund av hur olika årsfaktureringar kan slå borde faktureringar över vart fall 18 miljoner kronor på en treårsperiod vara en tydlig
indikation på granskningsgrund.

Avslutningsvis vill jag tillägga
att Domstolsverket bör utbilda och
JO eller JK i sin kontrollverksamhet tydligare bevaka att besluten om
nedsättning av arvodesäskanden är
mer utförligt motiverade på sätt
förvaltningslagen redan i dag stadgar. Dels för att möjliggöra polis
anmälan om bedrägeriförsök upp
dagas, dels för att prutningar,
kanske under allmänhetens tryck,
inte ska kunna underminera rätts
säkerheten bakvägen.
Mats Bergh
Advokat

REPLIK

Advokatsamfundet har på intet sätt förhållit sig passivt
Jag och Advokatsamfundet har under lång tid i olika sammanhang adresserat de frågeställningar som Mats Bergh tar upp i sin artikel. Det skriver Mia Edwall Insulander,
Advokatsamfundets generalsekreterare.
förhållit sig passivt till ”uppgifter som
indikerar överutnyttjande eller
missbruk av systemet”. Jag och Advokatsamfundet har under lång tid
i olika sammanhang adresserat de
frågeställningar som Mats Bergh tar
upp i sin artikel. Advokatsamfundet granskar kontinuerligt arvodesersättningar som prutats i domstol
och har i flera fall inlett disciplinär

advokatsamfundet har på intet sätt
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prövning när det kan vara fråga om
ersättningsyrkanden som kan anses
strida mot lagstiftning och advokat
etiska förpliktelser. Advokatsamfundet kan dock svårligen på eget
initiativ inleda granskning av ledamöters arvoderingar enbart på basis av ett angett belopp, och särskilt
inte om ersättningarna godtagits av
domstolarna. Advokatsamfundet
följer nu noga det arbete som ge-

nom Domstolsverkets och Riksrevisionens rapporter för närvarande
pågår avseende rättsliga biträdens
kostnadsräkningar. Det är ett brott
mot advokatetiken att debitera felaktigt och det är självklart angeläget att felaktig fakturering inte sker.
Det är en fråga om förtroende och
legitimitet.
Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
41

ESSÄ

Är advokatrollen
I sin essä ställer advokat David Frydlinger frågan om det finns
ett mansideal inbyggt i själva advokatrollen. Han betraktar frågan
framförallt ur ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv.

J

ag är managing partner på en
större svensk affärsjuridisk advokatbyrå. Liksom många andra byråer arbetar vi mycket med
frågor om mångfald och jämställdhet. Som ett resultat av det obligatoriska arbetet med omedvetna föreställningar och de dataanalyser vi
gör där har jag tvingats ställa mig
frågan om det finns ett mansideal inbyggt i själva advokatrollen. Jag har
då, av skäl som redovisas nedan,
kommit fram till att mycket faktiskt
pekar på att det är så. Detta skulle i
så fall vara en viktig bidragande orsak till bristande mångfald och jämställdhet på advokatbyråer. Utöver
att detta lägger ett viktigt ansvar
på manliga och kvinnliga ledare på
advokatbyråerna menar jag att det
också innebär att advokatkåren förmodligen behöver ta sig en allvarlig
funderare på vad advokatrollen ska
innebära år 2022 och framåt.

PRESENTATION
David Frydlinger
är advokat och managing partner vid
Cirio Advokatbyrå
i Stockholm. I sin
roll som managing
partner leder han
Cirios arbete med
mångfald och jämställdhet.

När jag ställer frågan om advokat
rollen är en mansroll intar jag inte
– vilket ska understrykas – ett moraliskt utan ett mer sociologiskt och
socialpsykologiskt perspektiv.1 Det
finns en omfattande forskning om
sociala roller – bland annat könsroller och yrkesroller – och vad de
har för betydelse för människors
beteenden och uppfattningar om
varandra. Det handlar om generaliserade och typiskt sett omedvetna

föreställningar om grupper (till exempel män och kvinnor) som til�lämpas på enskilda individer i gruppen. Inte bara om andra utan också
om sig själva, eftersom sociala roller ofta internaliseras och påverkar
självuppfattningen. Sociala roller är
deskriptiva och preskriptiva i det att
de styr uppfattningar både om hur
män och kvinnor är och hur de bör
vara.2 Om en individ avviker från
den föreställning man har om den
grupp som individen tillhör (kön,
yrke etc.) väcker det inte sällan negativa reaktioner och gör, förenklat,
livet svårare för denne. På motsvarande sätt belönas ofta beteenden
som möter förväntningar. De sociala
rollerna har stor påverkan på hur
samhälle, ekonomi och organisationer ser ut.
Här ställer jag således frågan om
framförallt två sociala roller – mansrollen och advokatrollen – och om

1 Författaren innehar magisterexamen i sociologi.
2 Se t.ex. Heilman, Madeline E., ”Gender stereotypes and workplace bias”, Research in Organizational Behavior, Vol. 32, 2012, s. 113–135.
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en mansroll?

den första på något sätt är inbyggd i
den andra.
DET VITA, BORGERLIGA MANS
IDEALETS HISTORISKA FRAMVÄXT
Det är svårt att få syn på och bli
medveten om vilka föreställningar om sociala roller som styr oss.
Det är här viktigt att bli medveten
om att det som uppfattas som den
naturliga ordningen inte alls är naturlig utan i stället resultatet av en
sociohistorisk process. Jag har inte
kunnat hitta någon sociohistorisk
studie över den moderna advokat
rollens framväxt. Däremot finns studier om könsrollernas framväxt och
om andra yrkesroller, till exempel
läkarrollen, vilka ger god grund för
analys.
En lämplig startpunkt är det tidiga 1800-talet i Europa, då den gamla, på adel och prästerskap byggda,
samhällsordningen på allvar började

ge vika för det så kallade borgerliga samhälle som vi lever i än idag.
Övergången till en kapitalistisk ekonomi med begynnande demokratiska inslag i politiken skapade ett
samhälleligt jordskred som inte har
upphört. Det finns här ett antal sammanlänkade historiska skeenden
som är särskilt värda att peka på i
det här sammanhanget. Jag väljer
att använda begreppet borgerlig för
att referera till medelklass och övre
medelklass, eftersom det är detta
begrepp som framförallt används i
samhällsvetenskaplig forskning.
Övergången till en kapitalistisk
samhällsordning innebar en maktförskjutning från adeln och (i den
kristna världen) präster till den borgerliga samhällsklassen, som byggde
sin ekonomiska och därmed samhälleliga makt på ägande av fabriker,
handel med (primärt) varor och så
vidare. Samtidigt växte (den bor-

gerliga) kärnfamiljen fram som en
oundgänglig bas och norm i samhället, med den gifta mannen och kvinnan med en begränsad mängd barn.
Med detta kom också en ny moral, det vill säga en uppsättning
normer för att värdera vad som är
acceptabla och mindre acceptabla
beteenden med mera. Kärnan i denna borgerliga moral var det som socialhistorikern George Mosse kal�lade respektabilitet.3 Det respektabla
är motsatsen till det okontrollerade
och utsvävande. Den respektabla
personen är måttfull, uttrycker inte
starka känslor, passion eller spontanitet och är väluppfostrad. Den respektable har kontroll över sig själv,
är suverän i sitt eget universum.
Respektabilitetsidealet omfattade
båda könen, men var inte helt förvånande ett företrädesvis manligt
ideal, även om den borgerliga kvinnan också förväntades följa normen.

3 Om George Mosse, se bl.a. Mosse, G., Nationalism and Sexuality, The University of Wisconsin Press, 1985.
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Ursprunget till de moderna mansoch kvinnorollerna växer också
fram under samma tid, där en viktig
aspekt självklart var att den offentliga miljön var förbehållen mannen
medan kvinnor var förvisade till
den privata miljön. Den sociala uppdelningen mellan förnuft och känsla
ingår i denna ekvation, där förnuftet
förstås tillhörde mannen och känslorna kvinnan. I det företrädesvis
manliga respektabilitetsidealet ingick förmågan att inta ett rationellt
och objektivt, det vill säga opartiskt,
perspektiv.
Den vita, borgerliga, respektabla
(och naturligtvis heterosexuella)
mannen som social roll och därmed norm växte således fram under 1800-talet – först i länder som
Frankrike, Tyskland och England
för att därefter spridas till resten av
världen. Idag lever vi i år 2022 och
mycket har förändrats, men många
av dessa strukturer och normer lever fortfarande kvar.
Vad har nu detta med advokatrollen att göra? Parallellt med de skeenden som beskrivits ovan uppstår
de moderna ”yrkena” och de tillhörande ”yrkesrollerna”, exempelvis
läkaryrket och advokatyrket. Den
sociologiska forskningen om yrkena
och deras framväxt visar att dessa
inte uppstod av en slump utan var
resultatet av en lång process och
ofta helt medveten maktkamp från
vissa grupper som i hög grad handlade om att muta in en marknad för
sig själv och för sin unika kompetens. Kompetens och förtjänst, det
vill säga så kallat meritokratiska
principer, etablerade sig som de
mest legitima sätten att bygga sitt
sociala värde på. Denna kamp drevs
förstås i hög grad i ekonomiskt intresse, men för att kunna legitimera
sitt marknadsmonopol hänvisades
typiskt sett till yrkesrollens allmän-

nytta och samhällsbärande funktion.
På detta sätt kunde man inte sällan
få lagstiftarens välsignelse, vilket
kunde användas som vapen för att
utesluta dem som hotade monopolet.
Varje yrkesroll uppstod, vilket är
viktigt i sammanhanget, genom social uteslutning av de grupper som
inte ansågs lämpliga att ingå. För
läkaryrket handlade det mycket om
att utesluta alla former av utpekade ”kvacksalvare”, vilket kunde vara
allt från alkemister till läkekunniga
kvinnor. Den feministiska forskningen har vidare visat att denna
process i många yrken ingalunda var
könsneutral. I många fall handlade
det i hög grad om att utesluta just
kvinnor, till exempel återigen i läkaryrket.4
Jag har som sagt inte kunnat hitta någon studie om advokatyrkets
framväxt som motsvarar de studier
som har gjorts avseende till exempel läkare och andra yrken. Vi är
mest hänvisade till advokaternas
egen historieskrivning om advokaterna som samhällsbärande institution, exempelvis det svenska (och
det amerikanska) advokatsamfundets födelse för att skapa ett respektabelt yrke till skillnad från de oseriösa ”brännvinsadvokaterna”. Liksom
i andra yrken handlade det om en
social uteslutningsprocess där advokatrollen endast var förbehållen
de värdiga, vilket var i sin ordning
eftersom man mycket riktigt kunde
hänvisa till advokatrollen som en
viktig samhällsbärande roll.
Även om det som sagt är en empirisk fråga som borde studeras
närmare är det knappast en aggressiv spekulation att påstå att advokatyrket från början och länge var
ett yrke förbehållet vita män ur den
borgerliga klassen. 1918 antogs den
första kvinnliga advokaten i Sve-

rige – Eva Andén – och kvinnor är
fortfarande i tydlig minoritet bland
advokaterna. Såvitt jag känner till
började den första kvinnliga biträdande juristen på den byrå som jag
själv arbetar på (då Alf Lindahls Advokatbyrå) år 1984. Det är svårt att i
arbetsdelningen mellan de manliga
advokaterna och kvinnliga advokatsekreterarna (som härskade även år
2000 när jag började min karriär)
inte se en parallell till exempel vårdens uppdelning i manliga läkare
och kvinnliga sjuksköterskor. Det
finns stor anledning att tro att en
genusteoretisk analys skulle visa att
det inte bara var i läkaryrkets framväxt som kvinnor ingick bland de
uteslutna, utan även i advokatyrkets.

KOPPLING MELLAN DEN VITA,
BORGERLIGA MANSROLLEN OCH
ADVOKATROLLEN
Både den borgerliga, vita mansrollen
och advokatrollen är således historiskt framväxta och sociala skapelser – båda resultaten av historiska
och pågående maktkamper om erkännande, pengar med mera. De kan
upplevas som naturliga av många
idag, men så är det ju alltid när
människor över tid växer in i befintliga strukturer och därigenom övertar dessas perspektiv, roller, normer
med mera. Det finns dock inget naturligt över dem, historiskt sett.
Har de med varandra att göra? Är
det så att advokatrollen också är en
mansroll, eller en socialt konstruerad yrkesroll med manliga konnotationer? Det är här intressant att läsa
de inledande beskrivningarna i de
vägledande reglerna om god advokatsed av vad advokatyrket innebär.
I portalparagrafen anges som bekant att:
En fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda

4 Se t.ex. Witz, A., Professions and Patriarchy, Routledge, 1992.
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regler utvecklade av advokaterna själva är en viktig del av
rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och
rättigheter skall kunna hävdas.
En advokat har därför en särskild ställning och ett särskilt
ansvar.
Här ser vi förstås grunden för advokaternas legitimitet som en särskild yrkeskår – skyddandet av allmänintresset – vilken var viktigt för
etableringen av de flesta yrkesroller.
Vidare:
En advokats främsta plikt är att
visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten skall som en
oberoende rådgivare företräda
och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande
rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna
fördelar eller obehag eller av
hänsyn till andra ovidkommande omständigheter.
En advokat skall utöva sin
verksamhet med integritet och
på ett sätt som främjar det goda
rättssamhället. En advokat skall
uppträda sakligt och korrekt
samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.
En advokat får inte främja
orätt.
En sakligt och korrekt uppträdande person, oberoende och med hög
integritet, som verkar utan egen
intresse så till den grad att hen inte
över huvud taget låter sig påverkas
av något obehag eller omständigheter som kan begränsa förmågan att
verka för andra. Som dessutom inte
främjar orätt. Detta, skulle kunna
hävdas, är inte bara advokatens självbild (om vi nu tar denna text som
representativ för denna) utan dessutom receptet för den respektabla,
vita, borgerliga mannen som social

roll. Författarna till 8 kap. 4 § rättegångsbalken drog för övrigt till med
att advokaten ska verka ”redbart och
nitiskt”, vilka förstås kan läggas till
floran av respektabla egenskaper.
Liksom alla yrkesroller bör detta,
socialpsykologiskt, läsas i perspektivet vilka det utesluter. Jag låter läsaren själv tänka över vilka som man
kan misstänka inte uppfyller något
av eller alla dessa epitet och därför
automatiskt får en uppförsbacke i
advokatbranschen. Jag skrev ”man”
kan, men det var förstås en lapsus.
Historiskt har god advokatsed satts
av primärt borgerliga, vita män, på
senare år tillsammans med borgerliga, vita kvinnor, vilka dock har fått
ansluta först när de flesta reglerna
redan var skrivna. Vilka olika grupper i samhället kan, utifrån deras
perspektiv, misstänkas vara otrogna,
illojala, beroende, tänka mest på sig
själva, låta sitt handlande styras av
ovidkommande hänsyn, till exempel känslor, vara osakliga? Kort sagt,
vilka kan misstänkas brista i respektabilitet? Det är rätt många samhällsgrupper – såväl kön som samhällsklasser, etniciteter med flera
– som skulle kunna åka in, eller snarare ut, i denna värderingsstruktur.
Det är också värt att notera vad
god advokatsed inte har inneburit. Förhållandet till kollegorna har
inte haft någon framträdande roll.
Disciplinnämnden har fattat ett antal beslut om ”bristande måttfullhet vid uttalande om kollega”, vilka
förstås ekar av respektabilitetsidealet (att inte visa måttfullhet tyder
på brist på självkontroll, vilket inte
är respektabelt). Ett antal manliga
advokater har dock uppenbarligen
genom åren fallerat i att visa ”bristande måttfullhet” i förhållande till
kvinnliga kollegor. Det var dock
först genom Advokatsamfundets
cirkulär nr 3/2018, skrivet under

Metoo- och MedVilkenRätt-uppropen, som sexuella trakasserier och
liknande beteenden direkt kopplades samman med god advokatsed.
Advokatsamfundet framhöll och erinrade om att ”en advokat i sin verksamhet ska motverka alla former av
sexuella trakasserier och diskriminering”. Med hänvisning till bland
annat diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen underströks indirekt
vikten av att ”inte främja orätt”. På
det sättet kan man ju påstå att sexuella trakasserier och diskriminering alltid har stått i strid med god
advokatsed. Men frågan är om det
kanske vore ett naivt synsätt. Med
handen på hjärtat måste frågan ställas om en manlig advokats sexuella
trakasserier mot kvinnliga medarbetare verkligen stod i strid med god
advokatsed tidigare.
Utifrån den ovan alltför korta historiska exposén och textanalysen
av advokatrollen tycker jag nog att
det finns tydliga indikationer på att
advokatrollen – socialpsykologiskt
sett – är en mansroll, åtminstone om
man ska se till advokatkårens egen
självbild. Men den är också en borgerlig roll, det vill säga en medelklassroll, varför många (borgerliga)
kvinnor kan inta den, framförallt om
de också är vita.

VAD SKULLE KONSEKVENSERNA
VARA?
Om vi nu antar att jag har rätt, vilket jag åtminstone delvis tror att jag
har, uppstår ett antal frågor: Vad får
detta för effekter? Är det ett problem? Och vad göra åt det i så fall?
Det framstår som rätt uppenbart
att, om advokatrollen också är en
roll som är så att säga socialt anpassad för företrädesvis vita, borgerliga män, så kommer dessa – såsom
detta med sociala roller socialpsy-

[…] DET
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kologiskt fungerar – att ha många
fördelar, till exempel i en karriär
mot delägarskap. Som grupp; inte
nödvändigtvis varje enskild man.
De kommer sannolikt att ha en något enklare resa, behöva bevisa sig
i något lägre grad, ha något enklare
att få förtroende från (såväl manliga
som kvinnliga) klienter än kvinnor.
Detta är någonting som jag tycker
bekräftas av berättelser från flera
kvinnliga kollegor. På grund av hur
könsnormerna i samhället typiskt
sett påverkar arbetsfördelningen
mellan könen kommer män också
att ha (eller snarare få) mer tid att
ägna åt sina karriärer än kvinnor,
vilket förstås är viktigt för karriären givet den ofta höga arbetsbe-

lastningen. Vita kvinnor ur samma
klass kommer vidare sannolikt att
ha något enklare än kvinnor ur till
exempel arbetarklass. Vita kvinnor
och män kommer sannolikt att ha
en enklare resa än icke-vita. Och så
vidare.
Är det helt orimligt att tro att detta faktiskt stämmer? Låt oss anta att
det gör det: Hur ska vi förhålla oss
till det? Hur är vi, för att ta till lite
kraftord, moraliskt skyldiga att förhålla oss till det om vi menar allvar
med att ojämställdhet är moraliskt
felaktigt?
De som vill påstå att systemet är
meritokratiskt och därmed rättvist
bör förstås tänka igen. Vilka har ursprungligen satt de meritokratiska

kriterierna i advokatyrket? Månne
de som gynnas av dem?
De som i stället vill åstadkomma
förändring genom att inta ett fördömande perspektiv och säga att hela
spelet är riggat, orättvist, diskriminerande och därför bör omkullkastas bör nog också tänka igen. Inte
för att det inte är orättvist, utan för
att det är en problematisk väg att
gå om man just vill åstadkomma
en förändring. Jag kan också uppleva att de som primärt intar detta
perspektiv får svårt att betrakta de
kvinnliga ledare som finns i advokatkåren som annat än patriarkatets
marionetter, utan egentligt inflytande, vilket förstås blir kränkande mot
dessa kvinnor – igen.
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EN DEBATT OM ADVOKATROLLEN
I DAG OCH I FRAMTIDEN
Det finns en mängd konkreta åtgärder som kan vidtas på alla advokatbyråer för att motverka de mer
eller mindre stora fördelar som
män skulle kunna få på grund av de
könsstereotyper och uppfattningar om advokatrollen som både män
och kvinnor bär på och dagligen
agerar utifrån. En viktig sådan åtgärd är förstås att skapa medvetenhet, vilket jag har försökt bidra till
med den här artikeln. Men det behövs förstås mycket mer konkreta
åtgärder än så.
Just i det här sammanhanget vill
jag peka på en åtgärd som jag tror
är viktig och nödvändig: En debatt

om advokatrollen och vad god advokatsed egentligen bör innebära år
2022 och i framtiden. Om kvinnor
och andra missgynnas av hur själva
advokatrollen definieras så är det
högst problematiskt.
Jag tycker förstås också att advokatrollen är en viktig samhällelig
roll för rättssamhället. Jag tror dock
att vi måste acceptera att denna
roll, som jag har pekat på i beskrivningen av yrkenas framväxt, bygger
på uteslutning och exkludering. På
vilka grunder ska vi exkludera? Vad
ska göra oss unika? Vilka kärnvärden ska behållas och vilka ska ställas på museum? Varför har det förändrats inom till exempel läkaryrket
och i mycket mindre grad i advokat

yrket? Jag känner mig rätt övertygad om att en sådan diskussion och
kanske omdefiniering av advokat
rollen skulle bidra positivt till ökad
mångfald och jämställdhet i branschen.
För att inte återigen skapa ett system där de påstått meritokratiska
kriterierna sätts av vissa, som sedan
gynnas av kriterierna, måste dialogen förstås föras mellan många, med
olika perspektiv. Män, kvinnor, affärsjurister, humanjurister, advokater med olika etnicitet och så vidare.
Jag skulle se fram emot att bidra i en
sådan dialog.
David Frydlinger
Advokat
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Uppdrag för ryska klienter kräver
noggranna bedömningar
Sanktionerna till följd av den
ryska invasionen av Ukraina
har satt frågan om advokatens
rätt att lämna ett pågående
klientuppdrag på sin spets.
En advokat är inte skyldig att
anta uppdrag som erbjuds. Men
när advokaten har antagit ett
uppdrag, är huvudregeln att det
ska fullföljas. Advokaten får lämna uppdraget bara om det finns
en skyldighet enligt lag eller andra regler att göra det, eller om
det finns något annat giltigt skäl
att lämna uppdraget.
Frågan om advokatens möjlighet att frånträda ett uppdrag har
ställts på sin spets genom följderna av Rysslands invasion av
Ukraina. På grund av invasionen
har EU beslutat om en mängd
sanktioner mot en rad företag,
personer och organisationer i
Ryssland. Det innebär att advokater behöver göra noggranna bedömningar när det gäller
att åta sig nya uppdrag för ryska klienter. När det gäller pågående uppdrag för klienter som
omfattas av sanktioner kan bedömningarna bli ännu svårare:
Tillåter, eller kräver, god advokatsed att advokaten frånträder
uppdraget? När motsvarar sanktionerna en skyldighet enligt lag
att frånträda?
enligt god advokatsed är en advokat skyldig att frånträda ett antaget uppdrag om en omständighet visar sig som skulle ha
medfört skyldighet att avböja

Jan Dernestam är managing partner på Mannheimer Swartling, som etablerade sig i Sovjetunionen 1990 som första europeiska advokatbyrå. Nu har
byrån lämnat Ryssland.

uppdraget när det erbjöds, till
exempel en intressekonflikt.
Advokaten är också skyldig att
frånträda uppdraget exempelvis om klienten begär att advokaten ska handla brottsligt
eller oetiskt, om klienten förvanskar bevis eller om advokaten har rapporterat klienten till
polisen enligt penningtvättslagstiftningen.
Advokaten har också rätt att
frånträda uppdraget utan klientens samtycke i några fall: Om
klienten undanhöll väsentliga
uppgifter när uppdraget antogs,
om klienten betungar eller besvärar advokaten orimligt mycket, om klienten instruerar advokaten att utföra uppdraget på
ett uppenbart meningslöst sätt,
om klienten handlar i strid med
advokatens råd eller det är uppenbart på annat sätt att klienten har förlorat förtroendet för

har även haft kontor i Sankt Petersburg.
– När Ryssland invaderade
Ukraina beslöt vi oss emellertid
som en av de första icke-ryska
advokatbyråerna att stänga ned
vår ryska verksamhet helt och
lämna den ryska marknaden
permanent. Vi tar inte några
uppdrag för ryska företag, oavsett om de är sanktionerade eller inte. De enda uppdrag med
anknytning till Ryssland som vi
kommer att arbeta med framöver är icke-ryska klienters avvecklingsfrågor, sanktionsfrågor
och tvister, säger Jan Dernestam,
managing partner på
Mannheimer Swartling.

advokaten, eller om klienten inte betalar för
uppdraget.
advokatfirman vinge, som
Huvudregeln om att
hade kontor i Moskva
advokaten är skyldig att
en kort tid i slutet av
fullfölja ett antaget upp1990-talet, har också en
drag följer av klientlorestriktiv inställning,
jaliteten. I punkt 1 i de
förklarar byråns manavägledande reglerna om Maria-Pia Hope.
ging partner Maria-Pia
god advokatsed slås fast
Hope:
att en advokats främsta plikt är
– Vinge har inga pågående uppatt visa trohet och lojalitet mot
drag från ryska företag eller inklienten. Klienten ska kunna fördivider med kopplingar till regilita sig på att advokaten utför sitt
men. Sedan krigsutbrottet har vi
uppdrag.
inte accepterat uppdrag från några ryska eller belarusiska företag.
Med anledning av situationen
de två största advokatbyråerna i
i Ukraina har Advokatsamfundet
Sverige har båda slutat ta emot
sammanställt riktlinjer och puuppdrag från ryska företag.
blicerat en minneslista om möjFram till invasionen av Ukraina
ligheten att biträda sanktionsvar Mannheimer Swartling den
listade klienter. De finns på
icke-ryska byrå som hade verAdvokatsamfundets webbplats,
kat längst i Ryssland. Det förliksom länkar till aktuell inforsta kontoret i Moskva öppnade
mation om sanktioner.
redan under Sovjettiden. Byrån

Möjligheten att biträda en person
eller ett företag som omfattas av
en sanktion beror på sanktionsförordningens lydelse och innehåll.
I princip kan en advokat normalt
biträda en sanktionslistad person
i rent rättsliga frågor (process,
rådgivning, biträde etc.), men inte
medverka i eller bistå i affärstrans-
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aktioner som innebär att pengar
eller egendom går till eller från den
sanktionslistade personen eller
företaget eller i övrigt gör framtida
finansiella åtgärder i strid med sanktionsåtgärder möjliga.
Förutsättningar för att advokat
ska kunna ta ett uppdrag åt en sanktionslistad person:

1. Den svenska myndighet som
enligt sanktionsförordningen kan
medge undantag från frysningsbeslutet har lämnat tillstånd att biträda
klienten.
2. Uppdraget avser själva sanktionsfrågan och sammanhängande
frågor, eller annan allmän juridisk
rådgivning.

3. Uppdraget får inte bestå i att
biträda personen vid affärstransaktioner eller näringsverksamhet
där egendom säljs eller köps, eller
där medel sätts i omlopp på annat
sätt – särskilt om transaktionen i
realiteten innebär att sanktionerna
kringgås.
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ETIK
Ur minneslistan
om rådgivning till klient
med sanktioner

1

Varje uppdrag kräver noggrann individuell bedömning.
Försiktighetsprincipen innebär att
advokaten måste väga klientens
rätt till ”access to justice” mot
förbudet för advokater att främja
orätt.

2

Det krävs noggrann bedömning av vem som är den
verkliga klienten. Har klienten
koppling till intressen som kan
vara olagliga?

3

Det är inte självklart att en
klient med sanktioner saknar
rätt till biträde – om uppdraget
rör själva sanktionsfrågan, eller
allmän juridisk rådgivning som
offentligt försvar eller biträde i
en vårdnadstvist. Men om rådgivningen omfattar affärstransaktioner eller näringsverksamhet,
bör advokaten som huvudregel
inte bistå.

4

Kontrollera noga vilka sanktionslistor klienten är uppsatt
på och vad de innebär. En lista
med sanktioner finns på regeringens webbplats. Men sanktioner
kan förändras mycket snabbt,
och informationen är inte alltid
uppdaterad.

5

Gör en noggrann bedömning av om sanktionerna kan
påverka uppdraget. Riskerar
uppdraget att innebära kringgående av eller brott mot sanktionerna?

6

Pågående ärenden kräver
en mer omfattande bedömning än en ny klient eller ett nytt
ärende. I allmänhet bör man göra
samma överväganden av om ett
pågående uppdrag kan fortsättas,
som vid ett nytt uppdrag.

7
Vasilijkatedralen från 1500-talet ligger på Röda torget i Moskva intill presidentens residens och kansli i Kreml.
President Putin, utrikesminister Lavrov och en rad andra personer i den ryska statsledningen står med på EU:s
sanktionslista.
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Att biträda en sanktionerad
klient kan få stora negativa
konsekvenser för advokaten och
byrån. Därför bör försiktighet
iakttas, utan att klientens rätt till
biträde inskränks alltför långt i
fall där det rättsliga uppdraget
inte på något sätt berör sanktionerna.
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Dags att digitalisera tidsredovisningen?

• Smidig redovisning av tider, kostnader och utlägg.
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• Integration till olika löne- och ekonomisystem.
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• Erbjuder import av befintliga klientregister.
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affärssystemen bland landets advokat- och juristbyråer.
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AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
JAROSLAV PETROV
Jaroslav Petrov är advokat
inriktad på energiprojekt och
tvistlösning och delägare i den
ukrainska advokatbyrån Asters.
Normalt är han verksam i huvudstaden Kiev, men just nu befinner
han sig i Lviv vid polska gränsen.
Hans familj har lämnat Ukraina
och tagit sig in i EU.

DEN 24 FEBRUARI
VAKNADE JAG UPP STRAX
EFTER KLOCKAN FEM AV
EXPLOSIONER NÄRA KIEV.
JAG VAR TVUNGEN ATT
LÄMNA STADEN INOM
TRE TIMMAR FRÅN
KRIGSSTARTEN.
DET TOG FLERA DAGAR
ATT TA SIG TILL LVIV.

”Livet har förändrats drastiskt”
Hur har ditt liv förändrats sedan
Rysslands invasion den 24 februari?
– Livet har förändrats drastiskt, såsom för alla ukrainare.
Fram till den 24 februari kunde vi inte tro att vi stod inför
ett fullskaligt krig. Vi hade fel!
Den 24 februari vaknade jag upp
strax efter klockan fem av explosioner nära Kiev. Jag var tvungen
att lämna staden inom tre timmar från krigsstarten. Det tog
flera dagar att ta sig till Lviv. Jag
och min bror har nu evakuerat
våra familjer till EU.
Hur ser livet ut i Lviv?
– Här känner vi oss relativt
säkra. Vänner i Lviv erbjöd oss
att bo i en lägenhet som hyrts
ut till polska studenter. De lämnade lägenheten direkt efter de
första explosionerna, med gott
om mat och övriga tillhörigheter kvar. Det kvarlämnade har
varit till stor nytta för oss. Nu
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bor här tio personer med olika bakgrund. Vi är ett utmärkt
team! Alla gör sitt bästa för att
stödja den ukrainska armén och
de flyktingar som kommer.
Kan du och dina kolleger utföra
något av ert arbete som advokater?
– Kontoret är stängt och de
flesta medarbetarna har lämna
Kiev för säkrare platser i västra Ukraina eller EU. Den första
krigsveckan avbröts vårt arbete,
men sedan har vi arbetat på som
vanligt. De flesta av våra advokater har vant sig vid att arbeta
på distans under coronapandemin. Jag själv har arbetat hem
ifrån under de senaste två åren.
Den erfarenheten är till hjälp nu.
Hur har invasionen påverkat
affärslivet och rättssystemet i
Ukraina?
– Uppdragen blir färre, eftersom många projekt pausas. Jag

är inriktad på energiprojekt,
och vi har bland annat uppdrag
kopplade till anläggandet av ett
stort antal vindkraftverk. Där
åberopar nu många force majeure, vilket leder till arbete för
oss. Sedan uppkommer många
rättsliga frågor kring anställda
som mobiliseras. På andra områden än mitt eget märker vi
att det kommer nya uppdrag på
försäkringsområdet. En av våra
klienter har bett oss om hjälp
med att hitta advokater i Tyskland som kan bistå med omflyttning av anställda från Ukraina
till Tyskland.
Du har studerat det välrenommerade magisterprogrammet i
internationell skiljedomsrätt vid
Stockholms universitet. Vad har
du för relation till Stockholm och
Sverige?
– Utbildningen, som jag avslutade 2007, var en fantastisk
introduktion till skiljedoms-

världen. Jag företrädde faktiskt
Sverige vid en internationell tävling på området, Vis Moot Court
i Wien. Det gick bra det året, och
det var en stor ära att företräda Sverige. Sedan studierna har
jag många goda kontakter med
svenska advokatbyråer, som jag
då och då samarbetar med.
Hur kan svenska advokater hjälpa dig och ditt land i denna svåra
situation?
– Svenska advokater kan bidra till den ukrainska armén
och stödja humanitär hjälp. Ett
annat sätt kan vara att erbjuda
boende för ukrainska familjer.
På min byrå Asters har vi skapat en databas över advokater
inom EU, som är beredda att ta
emot ukrainska familjer. Vi sprider denna information till kolleger och klienter.
Läs mer om hur du
kan bistå Ukraina på
supportukrainenow.org.
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Advokat Johan Carlsson till minne
med Johan Carlsson ägde rum i slutet av sjuttiotalet i det som då kallades
Rucklet och disponerades av
Studentkåren och Juridiska föreningen vid Stockholms universitet. Han hade tilldelats Odelbergstipendiet och gjort en resa
till USA och statuterna för stipendiet var (om jag minns rätt
efter alla dessa år) att skriva en
artikel och hålla ett föredrag om
sina upplevelser. Det gjorde Johan med den glöd och entusiasm
som var så typisk för honom.
På något sätt hade Johan också
etablerat kontakt med den förre högerledaren Jarl Hjalmarson
och dennes intresse för humaniseringen av kriminalvården. Johans förmåga att snabbt etablera
kontakt med nya människor och
komma dem inpå livet var imponerande och som vanligt utvecklade Johan det till en vidare
krets. Johan ville inkludera alla
i sin närhet med sin sprudlande
entusiasm.
Johans advokatgärning kom
att omfatta osedvanligt många
och skiftande områden. Han
kom att i många år processa som
ombud för flera stora affärsbanker likaväl för den enskilde i mål
om LVU, på senare tid allt oftare
som företrädare för olika kommuner. Hans arbete präglades
dock alltid av samma entusiasm
och fokus men också uppriktighet och nit för att sortera bort
oväsentligheter och betydelselösa detaljer för att koncentrera
sig på det väsentliga och nå ett
bra resultat.
Jag har haft förmånen och
glädjen att känna Johan länge.

mitt första möte

Maria-Pia Hope
blev Årets chef
Maria-Pia Hope, managing
partner på Vinge, har utsetts
till Årets chef av tidningen
Chef. Utmärkelsen delades ut
i samband med evenemanget
Chef, och syftar till att lyfta
goda exempel bland Sveriges
chefer.

Nya uppdrag
och utmärkelser
l Ylva

Hult Palmryd har utsetts till ny delägare på Baker
McKenzie.

l Charlotte Levin är ny del
ägare på Lindahl, med placering i Stockholm, där hon kommer att ingå i M&A Corporate
med fokus på och ansvar för
Public M&A.
l Carl-Henrik

Ehrenkrona
har tilldelats von Materns premium av juridiska fakulteten
vid Uppsala universitet. CarlHenrik är före detta rättschef
i UD och hedras för sitt författarskap med viktiga bidrag
grundade i praktisk erfarenhet
av arbetet med Europarätten
och global internationell rätt.

l Regeringen

har utnämnt
Martin Persson till chefsrådman vid Helsingborgs
tingsrätt.

l Regeringen

har den 17 mars
2022 utnämnt Lars Wallinder,
Mikael Swahn, Maria Hölcke,
Mirja Högström och Christer
Lundh att vara hovrättsråd
tillika vice ordförande i Svea
hovrätt.

l Regeringen

har utnämnt
 ikael Forsgren till lagman
M
vid Umeå tingsrätt.

l Daniella

Waldfogel har utsetts till ny vice vd för Stockholms Handelskammare.
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Jag har processat mot honom
och med honom men allra helst
det senare eftersom han var en
besvärlig motståndare.
Det som så småningom fick
vår vänskap att utvecklas och
fördjupas var dock vår gemensamma kärlek till konsten.
Johan valdes in i styrelsen för
Stockholmsadvokaternas konstförening 2008 och det ledde
omedelbart till en vitalisering av
verksamheten tack vare hans lidelsefulla engagemang och vida
kontakter i konstvärlden bland
såväl svenska som internationella nutida betydande konstnärer.
Johan hade alltid nya projekt
på gång, hur han hann med allt
är obegripligt, resor, böcker,
egna fotoutställningar (han var
också själv en mycket duktig fotograf), arrangera utställningar i
sitt hem för lovande konstnärer
som förtjänade uppmärksamhet
eller hjälp för ekonomisk överlevnad. Listan kan göras mycket lång.
Theddo Rother-Schirren

som
har en extra dimension, som Johan Carlsson. Den Johan som

ibland möter man advokater

jag lärde känna så sent som år
2020 översvämmades av energi
och entusiasm när han berättade om sin syn på konsten och
hur den kan vara en viktig inspirationskälla för advokater. Själv
fick jag genom samtal med Johan
helt nya tankar och infallsvinklar
på advokatyrket som var enormt
berikande. I Johans personlighet
fanns en stor kreativitet, humanism och vidsynthet som jag är
övertygad om inspirerade inte
bara mig utan även kollegor och
klienter. Att han arbetade både
med LVU-mål och affärsjuridik
säger mycket om hans bredd, det
är en ovanlig kombination. I intervjun med Johan som månadens advokat förra året beskriver han själv att han inte ville bli
fast i den klassiska advokatkostymen och att det är nyttigt och
viktigt att kunna sitta bekvämt
på golvet i ett HVB-hem. ”Vi advokater blir bättre jurister om vi
har fler strängar på vår lyra”, vilket sannerligen är sant och något som jag hoppas inspirerar
fler advokater.
Tack vare Johans unika kontaktnät kunde Advokatsamfundet realisera konstprojektet
Samfundet och samtiden som
både innehåller flertalet konstverk av samtida konstnärer i
Tryggerska villan, en bok samt
en film som finns på vår hemsida. Johans bidrag till Advokatsamfundet kommer genom konsten att finnas kvar och påminna
oss om den exceptionella person
och advokat han var men också betydelsen av att våga tänka
i nya banor.
Mia Edwall Insulander

Allt om 2021 i digital verksamhetsberättelse
Alla som vill ha en samlad bild av Advokatsamfundets verksamhet
under förra året kan nu få det, i den nyligen färdigställda verksamhetsberättelsen för 2021. Verksamhetsberättelsen är i år enbart
digital, och finns att läsa i form av ett pdf-dokument på Advokatsamfundets webbplats.
Verksamhetsberättelsen innehåller också en länk till en kort film
där generalsekreterare Mia Edwall Insulander bland annat talar
om situationen i Ukraina och berättar om några viktiga saker som
Advokatsamfundet har gjort under året.
Du hittar verksamhetsberättelsen på www.advokatsamfundet.se.

Verksamhetsberättelse 2021
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AKTUELLT
BOKRECENSION AV STATSMINISTERMORDET

Inte bara vass och drabbande kritik
– också en mycket välbelagd redogörelse
Advokat Tomas Nilsson har läst
Hans-Gunnar Axbergers nyutgivna bok ”Statsministermordet”. Nilsson lovordar boken
och anser den inte bara rymmer
en vass och drabbande kritik
utan också en mycket välbelagd
redogörelse för utredningen om
Palmemordet.

avsnitt finns. Snärtiga och välformulerade sammanfattningar, som ofta innehåller träffsäkra personkaraktäristiker, bidrar
till läsförnöjelsen.
Särskilt jurister med intresse
för brottmål bör unna sig denna
läsning. För undertecknad som
har tillbringat hela sitt yrkesliv med brottmålen är redovisningen av förhållandena mellan
Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Palmeutredningen särskilt läsvärd. Det var en
kraftmätning som pågick under
i stort sett hela utredningstiden
med varierande övertag respektive underläge för endera
sidan, delvis beroende på vem
som representerade respektive
myndighet.

Hans-Gunnar Axberger (H-G  A)
är en mycket skarpsinnig jurist
med stor bredd. Han är disputerad straffrättare, professor
i konstitutionell rätt, tidigare
pressombudsman, justitieombudsman och, inte minst betydelsefullt i detta sammanhang,
före detta huvudsekreterare i
Granskningskommissionen om
mordet på Olof Palme.
H-G  A förfogar dessutom
över en beundransvärd och avh-g a med sina straffprocessrättsliga
undsvärd formuleringsförmåga
men även konstitutionellt rättsnär han skriver argumenteranliga kunskaper lämnar en bakde texter med inslag av juridisk
grund till den speciella relation
polemik. Exempel på detta finns
mellan polis och åklagare som
i stora mått i den bok som han
vi har i Sverige. Han vet också
nyss har utgivit, ”Statsministerhur denna relation kan sammanmordet” (457 sidor).
fattas i praktiken. ”Att sätta enBoken innehåller inte bara
skilda företrädare för den lilla
vass och drabbande kritik utan
organisationen [Åklagarmyndigockså en mycket välbelagd reheten] att leda inom den stora
dogörelse för utredningen om
och militärt hierarkiskt ordnade
Palmemordet
som
fungerar inte. En popågick under mer än
lischef tar inte order
34 år. Med det cv som
av kammaråklagare,
jag angav inledningsvilket kammaråklavis är det självklart
garen vet och därför
att H-G  
A har haft
avstår från att rida på
den bästa förutsättparagraferna. […] Poningen av någon att
lisen kan alltså, utan
skriva en redogörelse
att åklagaren som förom utredningen. Men
undersökningsledamed tanke på det unre kan göra något åt
derliggande materia- Tomas Nilsson är
saken, prioritera ner
lets omfattning och brottmålsadvokat i
åklagarens direktiv,
det långa tidsförlop- Stockholm. Han är
eller välja att utföra
före detta ordförande
pet är det impone- i Sveriges Advokatdem på annat sätt än
rande att han har för- samfund.
åklagaren vill. Ibland
mått koncentrera och
struntar man helt i
levandegöra framställningen på
dem, som K. G. Svensson [åklagadet sätt som sker. Inga tröttanre] och hans kollegor fick erfara
de longörer eller överflödiga
i utredningen om statsministerADVOKATEN NR 3 • 2022

mordet” (s. 38–39). Som försvarare tvingas man konstatera att
dessa förhållanden ofta går ut
över den misstänktes/åtalades
ställning i en förundersökning.
Försvararen ska naturligtvis med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i
detta syfte verka för sakens riktiga belysning (RB 21:7). Men
åklagarna har också en utomordentligt viktig roll i att upprätthålla den lagreglerade objektivitetsskyldigheten under
förundersökningen. Jag upplever för egen del att åklagarna
under senare tid har låtit vika
ned sig i rättssäkerhetsfrågor.
Det är ingen tvekan om att det
var bakomliggande polisröster
som drev åklagarna framgångsrikt framför sig när man med
bortseende från vikten av omedelbarhetsprincipen fick igenom
en utredning om tidiga förhör,
som tyvärr nyligen har lett till
lagstiftning.
för att avslutningsvis anknyta till
Axbergers bok och åklagare
som förekommer där, skulle
man önska att dagens åklagare
som en förebild kunde se upp
till en sådan person med stark
integritet som omnämns en hel

del i boken, nämligen Solveig
Riberdahl, under senare delen
av sin karriär biträdande riksåklagare. Att, som sker nu, aktivistiska åklagare skriver debattartiklar med krav på ökad
repression och på en annan och
för staten mindre sträng bevisbörda med mera är inte förtroendeingivande och kommer
inte i längden att stärka åklagarnas position och öka respekten
för dem.
När det gäller Palmeutredningens avslutande fas är H-G  A
på goda grunder mycket kritisk till hur den utfördes. Som
bekant var det chefsåklagaren
Krister Petersson som var ansvarig åklagare under denna tid.
Kritiken mot Krister Petersson
skyggar inte. ”I stället valde han
och utredningsgruppen att säga
två motstridiga saker samtidigt:
ja, vi har hittat gärningsmannen
och nej, vi kan inte bevisa det.
Det är en gåta varför mordutredningen avslutades så osakligt, förnuftsvidrigt och laglöst.
[…] Riksåklagare, Säpochefer
och andra har vittnat om att det
de varit med om under mordutredningen gått utöver deras vildaste fantasier och värsta farhågor [utförliga belägg lämnas].
[…] Men det överträffades efter
34 år när en av riksåklagaren förordnad ämbetsman, utan bevis
och med regeringens tysta bifall,
sänkte en postum dom över en
sedan decennier avliden människa […] Det är hårda ord, jag
vet. Beskriv det gärna vackrare,
den som kan.”
Nej, vill man svara. Inga fler
missgrepp, vilseledanden eller
försök till bortförklaringar. Där
emot ett klarställande av vem/
vilka som på högsta åklagarnivå
låg bakom agerandet i avslutningsfasen.
Tomas Nilsson
Advokat och före detta ordförande i Sveriges advokatsamfund
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JURIDISKA BIBLIOTEKET
Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
LÄSTIPS

Nya visselblåsarlagen
Författare: Tommy
Iseskog
Förlag: IJK förlag
En ny lag om skydd
mot repressalier för
arbetstagare som slår
larm om allvarliga
missförhållanden,
den så kallade visselblåsarlagen, trädde i
kraft den 17 december
2021.
Lagen innebär bland annat att både privata
och offentliga arbetsgivare med fler än 50
arbetstagare måste inrätta interna funktioner
för rapportering av missförhållanden, samt
att fler än tidigare omfattas av skyddet. Denna
handbok kommenterar lagens samtliga paragrafer med praktisk information om tillämpningen av reglerna.
Lagtexten, den anknytande visselblåsarförordningen och det bakomliggande EU-direktivet finns med som bilagor i boken.
AD om uppsägning av personliga skäl och
avskedande
Författare: Sören
Öman
Förlag: Lars Åhnberg
En arbetstagare kan
sägas upp av arbetsgivaren om det finns
saklig grund för detta.
Saklig grund kan
vara arbetsbrist eller
personliga skäl, exem-

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2022 om inte annat anges.
Adlercreutz, Axel: Avtal : lärobok
i allmän avtalsrätt / Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder
(15. uppl. Norstedts Juridik,
2021. 163 s.)
AMA AF 21 : administrativa
föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader (Svensk
byggtjänst, 2021. 159 s.)
Barnkonventionen och skolan /
redaktörer: Victoria Enkvist,
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pelvis olovlig frånvaro, inkompetens, samarbetssvårigheter eller missbruk. Vid uppsägning av personliga skäl måste arbetsgivaren
förhålla sig till vissa formella regler i LAS. Hur
har Arbetsdomstolen tolkat reglerna? Vilken
nivå ligger skadeståndet på om arbetsgivaren
bryter mot någon bestämmelse i LAS vid
uppsägning? Denna tredje upplaga av boken
innehåller ett stort urval vägledande citat ur
domar från AD som visar hur domstolen tolkar
reglerna i olika typsituationer. Dessutom en
genomgång av de gällande skadeståndsnivåer
som AD tillämpar. Författaren är ordförande i
Arbetsdomstolen.
BOK

Statsministermordet
av Hans-Gunnar Axberger, Norstedts
Mordutredningen efter Olof
Palme är den
mest omfattande
och långdragna
brottsutredningen i svensk historia. Professor
Hans-Gunnar
Axberger var
huvudsekreterare i statens
granskningskommission
som 1996–1999
hade till uppdrag att granska polisarbetet och
ta ställning till om det som gjorts var tillräckligt eller inte. I den nya boken Statsministermordet ger han en detaljerad genomgång av
den 34 år långa utredningen, från mordnatten
1986 tills att utredningen avslutades juni 2020
då den redan avlidne ”Skandiamannen” Stig
Engström pekades ut som trolig mördare. Han
redogör för en på många sätt misskött och
ineffektiv utredning, som redan från början
kantas av en rad misslyckanden och konflikter.

Sverker Scheutz (Iustus, 2021.
233 s. Institutet för utbildningsrätt ; 6)
Berlips Persson, Merit: Företagsnamnet som varukännetecken
: en rättsvetenskaplig studie
av det korsvisa skyddet (Juridiska institutionen, Stockholms
universitet. 298 s. Diss. Stockholms universitet, 2022)
Dahlquist, Joel: The use of
commercial arbitration rules in
investment treaty disputes : domestic courts,
commercial arbitration institutions and tribunal jurisdiction

I förordet betonar Axberger att han ”inte söker svaret på vem gärningsmannen var utan
skälet till varför vi aldrig funnit det”. Läs mer
på s. 53.
KONKURRENSRÄTT

Ny upplaga av standardverk
Detta standardverk på konkurrensrättens område redogör för
tolkningen och
tillämpningen
i Sverige av de
unionsrättsliga
och de svenska
konkurrensreglerna. I denna
sjätte upplaga
har flera kapitel och avsnitt
omarbetats och uppdaterats med hänsyn
till förändrat regelverk sedan föregående
upplaga gavs ut 2014. Bland annat trädde en
ny konkurrensskadelag ikraft 2016, domstolsordningen reformerades 2016 och Konkurrensverket har fått utökade befogenheter.
Ett helt nytt avsnitt om skadestånd vid överträdelser av förbuden har tillkommit. Boken
innehåller omfattande hänvisningar till såväl
EU-rättslig som svensk lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.
Konkurrensrätt : en handbok av Johan Karlsson, Trine Osen Bergqvist, Norstedts Juridik.
DOMSDATABASEN.DK

Danska domar
I januari lanserade Danmarks Domstole en
öppet tillgänglig databas med ett urval domar,
huvudsakligen från överrätterna (Højesteret,
landsretterne og Sø- og Handelsretten). Innehållet i Domsdatabasen kommer gradvis att
utökas och ska framöver även omfatta avgöranden från distriktsdomstolarna (byretterne).

(Leiden : Brill Nijhoff, 2021.
333 s. International litigation
in practice ; 11)
Eriksson, Asbjörn: Praktisk
beskattningsrätt : lärobok i
inkomstbeskattning 2022 /
Asbjörn Eriksson, Christina Gyland, Olof Jakobsson (29. uppl.
Studentlitteratur. 594 s.)
Falkanger, Thor: Tingsrett / Thor
Falkanger og Aage Thor Falkanger (9. utg. Oslo : Universitetsforl. 977 s.)
Johansson, Svante: Svensk
associationsrätt i huvuddrag
(13. uppl. Norstedts Juridik.

469 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 80)
Johansson, Svante O.: Valrätt :
en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen (2. uppl. Jure.
248 s.)
Karnov: svensk lagsamling med
kommentarer. 2021/22
(26. uppl. Norstedts Juridik.
2021. 3 vol. + reg.)
Kommunallagen: med kommentarer och praxis / Lena Dalman
et al. (6. uppl. Adda kompetens,
2021. 601 s.)
Lambertz, Göran: När sanningen
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MEDIERNA

FEM FRÅGOR TILL … STEN DE GEER

Louis De Geers politiska tänkande
känns fortfarande aktuellt
Under 17 år som statsminister ledde Louis De Geer en
rad reformer som förvandlade
och moderniserade Sverige.
Advokat Steen De Geer har
skrivit en biografi om sin
farfars farfar: ”Louis De Geer
– Sveriges förste feministiske
statsminister?”
Louis De Geer var i grunden jurist och domare. Hade du nytta
av din advokatbakgrund när du
skrev boken?
– Jag har haft god nytta av
min bakgrund som advokat
när jag skrev. Under merparten av sin tid som politiker var
Louis De Geer justitiestatsminister och därmed ansvarig för de centrala rättsreformer som drevs igenom. Det
har underlättat förståelsen av
hur han tänkt i sitt reformarbete. Jag tycker att jag även
haft nytta av min verksamhet
som juridisk konsult för Vänsterpartiets riksdagsgrupp under
många år.
Louis De Geer genomdrev en rad
politiska reformer.
Vilken av hans insatser framstår för
dig som den viktigaste?
– Det är tveklöst avskaffandet

inte räcker (Ekström & Garay,
2021. 330 s.)
Lundgren, Lars: Nya sociallagarna
: med kommentarer i lydelsen
den 1 januari 2022 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson
(35. uppl. Norstedts Juridik. 686 s.)
Meholli, Berat: Socialtjänsten och
GDPR : arbetsmetod och praktisk vägledning / Berat Meholli,
Jessica Engde (Norstedts Juridik. 177 s.)
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kriterier?
– Jag har medvetet satt ett
frågetecken efter bokens titel. Läsaren får ge svaret. Men
Louis De Geers inställning till
kvinnans ställning i samhället
måste bedömas efter den tid då
han verkade.

av ståndsriksdagen och dess
ersättande med en tvåkammarriksdag som var den viktigaste samhällsförändring han
lyckades genomföra. Den kände franske ekonomen Thomas
Piketty skriver i sin senaste
bok, Kapitalet och ideologin,
att ståndsriksdagens avskaffande var det som i Sverige närmast motsvarade
franska revolutionen.
Bokens undertitel är ”Sveriges
förste feministiske
statsminister?”.
Är det riktigt att
beteckna Louis De
Geer som feminist
utifrån dåtidens,
eller nutidens,

Melin, Magnus: Fastighets
mäklarlagen : en kommentar
(5. uppl. Norstedts Juridik.
412 s. Gula biblioteket)
Reichel, Jane: Europeisk förvaltningsrätt i Sverige / Jane
Reichel och Henrik Wenander
(Norstedts Juridik, 2021. 280 s.)
Rejmer, Annika: Juridisk metodbok : för socialarbetare och andra offentliganställda / Annika
Rejmer, Stefan Zetterström,

Har något överraskat dig när du
har gått igenom Louis De Geers
skrifter?
– Det som jag funnit frapperande är hur hans politiska
tänkande fortfarande känns aktuellt i vår tid. Jag tänker till
exempel på hans sista insats på
ålderns höst då han i en artikel i Stockholms Dagblad passionerat argumenterade för en
fredlig lösning av unionskonflikten med Norge. Om Putin
läst och tillägnat sig den analys
av vad ett krig mellan broderfolken skulle innebära, då hade
han avstått från invasionen av
Ukraina.
Känner du igen något i Louis De
Geers tankebanor och tillvägagångssätt hos dig själv?
– Jag känner faktiskt igen en
hel del hos Louis De Geer i hur
jag själv tänker i politiska frågor. Till exempel att vi båda
känt det som omöjligt att underordna sig en viss partilinje och
att kompromisser är nödvändiga i politiken, men att kompassriktningen måste stå kvar.

Sverker Scheutz, Therése
Fridström Montoya (3. uppl.
Norstedts Juridik. 180 s.)
Teleman, Örjan: Bodelning : enligt
äktenskapsbalken (7. uppl. Norstedts Juridik. 448 s.)
Törnqvist, Tomas: Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten :
en översikt över bestämmelser,
ärenden och handläggning
(2. uppl. Norstedts Juridik. 163 s.)
Westerlund, Gösta: Straffproces-

Vi advokater ska tåla
att kritiskt granskas
”Advokater ska tåla kritiskt undersökande journalistik”, skrev
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander
den 11 mars på Aftonbladets
debattsida.
Mia Edwall Insulander pekade
i debattinlägget på Advokatsamfundets tillsyn och disciplinnämndens verksamhet. Hon betonade
att ytterst få advokater agerar
oetiskt, men också att ”varje
advokat som agerar fel är en för
mycket”.
BLOGGAT

Hur porträtteras
försvarsadvokater i kulturen?
Domarbloggen, Sveriges domstolars blogg, tog under mars upp
frågan om hur rättsväsendets
olika aktörer framställs i kulturen. Den 22 mars var det försvarsadvokaterna Camilla Linds
och Niklas Dahlbecks tur. De
konstaterar i bloggen att det är
relativt ovanligt att man får följa
en försvarsadvokats arbetsdag
i svensk populärkultur. De pekar
också på några återkommande
klyschor om deras yrkesroll som
de har reagerat på.

suella tvångsmedel : en studie
av rättegångsbalkens 24 till
28 kapitel och annan lagstiftning
(7. uppl. Bruun Juridik. 260 s.)
Westman, Per: Lagen om framtidsfullmakter : en kommentar
m.m. (Norstedts Juridik, 2021.
278 s.)
Ågren, Jack: Brott och straff : en
grundbok i straffrätt (2. uppl.
Norstedts Juridik, 2021. 132 s.)
Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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Jäv. Hinder har förelegat att företräda försäkringstagaren i en
tvist mot försäkringsbolaget. Erinran. Beslutet publicerat i sin
helhet.

BAKGRUND
Försäkringsbolaget har genom
ett ramavtal regelbundet anlitat
Advokatbyrån där advokat A är
verksam.
Försäkringstagaren har utfört
vissa markförstärkningsarbeten
på en fastighet. Under arbetet
inträffade ett jordskred på fastigheten som bland annat medfört skador på fastigheten och
angränsande fastigheter. Försäkringstagaren har därefter mottagit ekonomiska krav från fastighetsägarna.
Advokatbyrån har biträtt försäkringstagaren i försäkrings
ärendet. Försäkringsbolaget har
efter utredning nekat försäkringstagaren ersättning. Advokatbyrån genom A har därefter
för försäkringstagarens räkning
ansökt om stämning mot försäkringsbolaget.
Försäkringsbolaget har anfört
att det förelegat hinder för advokatbyrån att åta sig uppdraget
för försäkringstagaren mot försäkringsbolaget.
ANMÄLAN
Försäkringsbolaget har i anmälan som kom in till Advokatsamfundet den 4 maj 2021 riktat anmärkningar mot A och anfört i
huvudsak följande.
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Ramavtal mellan för
säkringsbolaget och
advokatbyrån
Försäkringsbolaget och advokatbyrån ingick år 2014 ett ramavtal
avseende leverans av juridiska
tjänster. Ramavtalet inkluderar
sedan år 2016 även hantering av
tvister.
Ramavtalet har inneburit att
försäkringsbolaget kontinuerligt har gett advokater på advokatbyrån i uppdrag att företräda
försäkringsbolaget i olika försäkringsrelaterade tvister inför
domstolar och skiljenämnder.
Målen har bland annat rört försäkringar som tecknats hos försäkringsbolaget och där försäkringsbolaget har bestritt krav på
försäkringsersättning som framställts av olika försäkringstagare.
Inom ramen för dessa uppdrag
har advokater och biträdande jurister på advokatbyrån haft omfattande kontakter med kravavdelningen, men även med bl.a.
skadereglerare och villkorsspecialister hos försäkringsbolaget.
Målen har pågått under längre
tid och flera av målen har avgjorts genom dom efter omfattande huvudförhandlingar. Det
kan t.ex. nämnas att ett av advokatbyråns kontor (i x-stad)

sedan 2016 har företrätt försäkringsbolaget i sex olika domstolsprocesser. Två av dessa pågår fortfarande, varav det ena
ligger i hovrätten och har pågått
sedan år 2017.
Advokatbyrån har dessutom
inom ramen för ramavtalet getts
flera uppdrag att företräda olika försäkringstagare som har ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget i domstolsprocesser och
skiljeförfarande. Försäkringsbolagets ansvarsförsäkringsvillkor
ger försäkringsbolaget möjlighet
att bestämma ombud om en försäkringstagare vill ta ansvarsförsäkringen i anspråk och om
försäkringsbolaget beslutat att
försäkringsbolagets egna försäkringsjurister inte ska företräda
den enskilda försäkringstagaren
i det rättsliga förfarandet. Advokatbyrån har sedan 2016 getts
minst tre sådana uppdrag, varav
två avgjorts efter huvudförhandling och ett fortfarande pågår inför domstol. Advokatbyråns formella klient i dessa ärenden har
förstås varit den enskilda försäkringstagaren, men det är försäkringsbolaget som betalat advokatbyråns arvode och även inom
ramen för dessa uppdrag har advokatbyrån haft kontakter med
kravavdelningen, t.ex. i samband
med att frågor om förlikning aktualiserats.
Ramavtalet har också inneburit att försäkringsbolaget har
gett advokater på advokatbyrån i
uppdrag att ge rådgivning i ären-

den där motparter har meddelat att de avser att väcka talan
mot försäkringsbolaget. Dessutom har ramavtalet inneburit att
advokatbyrån har assisterat försäkringsbolaget med rådgivning
avseende bland annat immaterialrätt, bolagsrätt, försäkringsrörelselagen, kapitalteckningsregler, m.m.
Tvisten mellan försäkrings
tagaren och försäkrings
bolaget
Under 2019 utförde försäkringstagaren arbete på en fastighet. Under tiden som arbetet
pågick inträffade ett jordskred
vilket gjorde att arbetet avbröts
omedelbart och området spärrades av.
Försäkringstagaren anmälde
skadan på sin ansvarsförsäkring och samma dag hade försäkringsbolaget ett flertal kontakter
med försäkringstagarens ekonomiansvariga och VD. Även interna jurister från försäkringstagaren var med i diskussionerna.
Utöver detta ville försäkringstagaren anlita A på advokatbyråns kontor i z-stad för att bistå
försäkringstagaren i ärendet och
hantera de krav som framställdes av beställare och tredje man.
Med anledning av att det ingår
i försäkringsbolagets åtagande
att i egenskap av ansvarsförsäkringsgivare företräda försäkringstagaren och att kostnader
för advokatbyrån inte omfattades av ansvarsförsäkringen var
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försäkringsbolaget inledningsvis inte beredd att ersätta advokatbyråns kostnader. När skadan
i inledningsskede utreddes och
försäkringstagaren bestred krav
från beställare och andra tredje män företräddes således försäkringstagaren av både försäkringsbolaget och advokatbyrån.
Försäkringsbolaget, försäkringstagaren och advokatbyrån var då
alltså ”på samma sida”.
Under det att ärendet fortskred gjordes omfattande tekniska utredningar. Advokatbyrån bistod försäkringstagaren
med att ta fram dessa utredningar. Med hänsyn till att arbetet med att genomföra dessa
utredningar var omfattande och
komplext, och att advokatbyrån
bistod försäkringstagaren med
att ta fram dessa, beslutade försäkringsbolaget att gå med på att
ersätta en procentuell del av advokatbyråns arvode. A (och hans
biträdande jurist) hade också
kontakter med försäkringsbolaget avseende skriftlig kommunikation med kravställare och har i
samband därmed bl.a. skickat utkast till försäkringsbolaget avseende tänkta svar till kravställare
(alltså till de som riktat krav mot
försäkringsbolaget), varpå dessa
fått godkännas eller justerats av
försäkringsbolaget innan det
skickats till mottagaren. Kommunikationen mellan advokatbyrån och försäkringsbolaget
har varit omfattande och försäkringsbolaget har varit tydlig
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med att advokatbyråns företrädande avser företrädandet gentemot kravställare och inte i åtaganden därutöver.
Efter att det omfattande tekniska utredningsarbetet genomförts så meddelade försäkringsbolaget beslut i oktober 2020 om
att inte medge försäkringsskydd
genom ansvarsförsäkringen med
hänvisning till ”moralklausulen”
(att skada uppkommer under sådana omständigheter att det för
den försäkrade borde ha stått
klart att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa).
Advokatbyrån återkom då till
försäkringsbolaget och meddelade att försäkringstagaren var
missnöjd med beslutet och önskade få ärendet prövat av försäkringsbolagets försäkringsnämnd, vilket inte var möjligt
med hänvisning till rådande
takbelopp. Efter en längre tids
tystnad återkom advokatbyrån i februari 2021 med ett utkast till stämning. Därefter har
stämningsansökan getts in till
tingsrätten och stämning har utfärdats i april 2021. I stämningsansökan begärs bland annat att
tingsrätten ska fastställa att försäkringsfall föreligger.
Det ska i sammanhanget också
framhållas att försäkringsjurister
på försäkringsbolaget som kommer att handlägga stämningsansökan har kontakter med andra
jurister hos advokatbyrån i andra
pågående domstolstvister.
Efter det att försäkringsbola-

get mottog utkast till stämningsansökan informerades advokatbyrån att det förelåg jäv.
Närmre om intresse
konfliktsbedömningen
Försäkringsbolagets uppfattning
är att initialt, fram till dess beslut meddelats om att försäkringsskydd saknas, har det inte
förelegat någon intressekonflikt.
Det ingår i försäkringsbolagets
åtagande att företräda försäkringstagaren. Att externa parter bistår försäkringsbolaget
mot kravställare är inget märkligt, exempelvis för att ärendet
är arbetskrävande. Försäkringsbolagets uppfattning är att advokatbyrån tillsammans med försäkringsbolaget agerat för att
tillvarata försäkringstagarens
rätt mot beställare och tredje
man. Advokatbyrån och försäkringsbolaget har under ärendets
hantering haft en tät dialog kring
vad som ska göras och hur man
ska agera mot kravställarna vilket speglas i dialogen. Advokatbyråns arbete i denna del har
dessutom delvis bekostats av
försäkringsbolaget. Advokatbyrån har bistått försäkringsbolaget och försäkringstagaren mot
kravställare när försäkringsbolaget meddelat beslut om att det
saknas försäkringsskydd har det
förelegat jäv/intressekonflikt.
Redan med hänsyn till vad
som anförts ovan anser försäkringsbolaget att det föreligger
jäv i saken.

I vart fall föreligger intressekonflikt/jäv genom att kollegor
på advokatbyrån tidigare har
företrätt och även företräder
försäkringsbolaget i pågående
domstolstvister och skiljeförfaranden samt i andra ärenden.
Advokatbyrån har haft omfattande kontakter med de personer hos försäkringsbolaget som
handlägger försäkringsbolagets
pågående och avslutade tvister. Advokatbyrån har även biträtt försäkringsbolaget i andra
ärenden som skadereglerings
ärenden och ärenden inom immaterialrätt, bolagsrätt, konkurrensrätt m.m.
Försäkringsbolaget har bland
annat gett in domstolshandlingar.
ADVOKATENS YTTRANDE
A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.
Ärendet har sedan tidigare
prövats av advokatbyråns interna etiknämnd. Han vidhåller sitt
yttrande i sak och kan tillägga
att etiknämndens beslut meddelades i början av mars 2021. Anmälan till Advokatsamfundet är
daterat den 28 april 2021, nästan
två månader efter etiknämndens beslut. Sedan beslutet har
det hunnit löpa ytterligare tid.
Tvistemålet mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget
har sedan dess inletts och handläggs för närvarande i tingsrätt.
Försäkringsbolagets ombud har

»
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till tingsrätten inskärpt tvistens komplexitet, såväl i juridiskt som tekniskt hänseende.
Det men som försäkringstagaren skulle lida om vid frånträdande kan bara ytterligare understrykas.
Uppdragets antagande och
befriande samtycke från
försäkringsbolaget
Av A:s yttrande till advokatbyråns etiknämnd framgår bland
annat följande.
Uppdraget för försäkringstagaren antogs i mitten av november 2019. I nära anslutning
till att uppdraget antogs hölls
inledande möten med bland annat seniora skadereglerare från
försäkringsbolaget. Det var försäkringsbolaget som begärde att
försäkringstagaren skulle anlita
honom och advokatbyrån i saken.
Uppdraget har i sin helhet
utförts för försäkringstagaren.
Advokatbyråns arvode har inte
betalats direkt av försäkringsbolaget utan försäkringstagaren har fått viss ersättning från
försäkringsbolaget för att täcka
ombudskostnader. Advokatbyrån har inte heller agerat på instruktion av försäkringsbolaget, däremot har advokatbyrån
efterfrågat att få viss korrespondens med utomstående godkänt
av försäkringsbolaget i syfte att
försäkringstagarens kommunikation inte skulle påverka rätten till försäkringsersättning.
Det har under lång tid stått
klart för försäkringsbolaget att
advokatbyrån har företrätt försäkringstagaren. I februari 2020
begärdes omprövning av försäkringsbolagets beslut att inte
medge ersättning för en viss skadepost. Inte heller vid detta tillfälle invände försäkringsbolaget mot advokatbyråns uppdrag.
Försäkringsbolaget har även haft
omfattande kontakter med advokatbyrån under våren och hös-
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ten 2020 där det stått klart att
advokatbyrån haft att företräda
försäkringstagaren.
Försäkringsbolaget meddelade beslut i slutet av oktober 2020
med innebörden att det inte förelåg ett försäkringsfall enligt försäkringsvillkoren. Försäkringsbolaget har först när utkast till
stämningsansökan skickades i
början av februari 2021 invänt jäv.
Försäkringsbolagets agerande
måste ha inneburit samtycke till
att företräda försäkringstagaren
i tvisten.
Möjligheten att biträda
försäkringstagaren trots
intressekonflikt
Under alla omständigheter skulle försäkringstagaren lida sådant men av frånträdandet att
det inte är proportionerligt att
frånträda uppdraget. Ärendet
har handlagts under beaktansvärd tid och betydande resurser har lagts ned. Kostnaderna
och olägenheterna skulle vara
oproportionerligt stora för försäkringstagaren.
Advokatbyråns uppdrag hade
vid försäkringsbolagets jävsinvändning pågått under cirka ett
och ett halvt år och drygt 1 500
arbetstimmar har ägnats åt saken. Advokatbyrån har under
tiden fått betydande kunskap
i både sak och juridik. Förhållandena avser bland annat tekniska förhållanden, geotekniska
förhållanden och försäkringstagarens organisationsstruktur.
Tvisten ställer mycket höga krav
på kunskap inom samtliga dessa
förhållanden. Försäkringstagarens organisation är dessutom
till väsentlig del placerad utom
Norden och är inte bekant med
svenska rättsförhållanden.
Beslut av advokatbyråns
etiknämnd
Advokatbyråns etiknämnd bedömde bland annat att advokatbyrån endast haft uppdrag för

försäkringstagaren i ärendet, att
advokatbyrån enligt klientregistret biträder försäkringsbolaget i
betydande omfattning, att försäkringsbolagets organisation
inte är sådan att det så kallade
”bankundantaget” kan tillämpas,
att det förelegat intressekonflikt
i det aktuella ärendet samt att
försäkringsbolaget inte har lämnat sådant samtycke att advokatbyrån har kunnat åta sig uppdrag mot försäkringsbolaget.
Advokatbyråns
etiknämnd
har därefter bedömt om det
trots dessa slutsatser har varit möjligt för advokatbyrån att
fortsätta biträda försäkringstagaren med hänsyn till det men
som klienten skulle lida vid ett
frånträdande. Nämnden anförde
då följande.
Nämnden har slutligen att uttala sig
om frågan huruvida advokatbyrån, i
strid med försäkringstagarens önskan och med beaktande av bestämmelserna i punkten 3.4.1 i Vägledande regler om god advokatsed, ska
frånträda uppdraget. Som framgår
av kommentaren till bestämmelsen
kan det i det enskilda fallet få vittgående konsekvenser för en klient
om advokaten frånträder ett pågående uppdrag, och advokaten måste då överväga om det men klienten
skulle lida är så stort att uppdraget
trots allt inte bör frånträdas. I en sådan intresseavvägning är det inte givet att advokaten i den uppkomna
situationen alltid har att handla så
som advokaten bort handla om omständigheterna varit kända för advokaten vid uppdragets antagande. Bedömningen tar således sikte på den
klient vars uppdrag skulle frånträdas och dennes skada av att ärendet
frånträds.
Enligt nämndens uppfattning bör
stor restriktivitet iakttas vid tillämpning av undantaget från huvudregeln. Frånträde leder nästan undantagsvis till men för klienten i form
av kostnader och merarbete. Endast
de omständigheterna att det har fakturerats betydande belopp eller att
ett ärende har pågått under lång tid
räcker inte för att intresseavvägningen ska leda till att advokaten tillåts
fortsätta uppdraget. Viss ledning kan
sökas i Advokatsamfundet vägledande uttalande den 9 juni 2016 (cirkulär
nr 18/2016) angående intresseavväg-

ning vid jäv i samband med övergång
mellan advokatbyråer. Bland de faktorer som kan medföra att en byrå
trots jäv inte måste frånträda ett pågående uppdrag kan nämnas god tro
beträffande jävet, att det ärende som
jävet träffar har handlagts under beaktansvärd tid och med användande av betydande resurser samt att
kostnaderna och olägenheterna för
den klient som skulle drabbas av ett
frånträde skulle vara oproportionerligt stora.
Nämnden kan konstatera att det
aktuella uppdraget har varit mycket
omfattande, har inletts i direkt anslutning till skadehändelsen och därefter pågått i ca 16 månader samt är
av komplicerad teknisk natur med
ett flertal motparter. Kontaktpersoner hos försäkringstagaren är till
övervägande del baserade utanför
Sverige. Det kan på goda grunder antas att hanteringen av de olika kraven
på skadestånd mot försäkringstagaren är av sådan betydelse för frågan
om eventuell försäkringsersättning
från försäkringsbolaget att det inte
är praktiskt möjligt att dela upp uppdraget och frånträda endast den del
som avser kravet mot försäkringsbolaget, särskilt som en sådan uppdelning förutsätter omfattande informationsutbyte mellan ombuden.
Mot bakgrund av de särskilda omständigheter som råder i ärendet anser nämnden vid en intresseavvägning att, även med beaktande av den
principiellt restriktiva inställningen
till undantagsregelns tillämpningsområde, de men som försäkringstagaren skulle drabbas av för det fall
advokatbyrån frånträder uppdraget
är så stora, att advokatbyrån inte bör
frånträda uppdraget.

A har bland annat gett in korrespondens, beslut från försäkringsbolag och handlingar från
advokatbyråns etiknämnd.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Inledningsvis konstaterar nämnden att, i likhet med advokatbyråns egen bedömning, det är visat att advokatbyrån endast haft
uppdrag för försäkringstagaren
i det aktuella ärendet, att advokatbyrån har biträtt och biträder
försäkringsbolaget i betydande
omfattning, att försäkringsbolagets organisation inte är sådan
att det så kallade ”bankundantaADVOKATEN NR 3 • 2022
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get” kan tillämpas, att det förelegat intressekonflikt i det aktuella
ärendet samt att försäkringsbolaget inte har lämnat sådant
samtycke att advokatbyrån har
kunnat åta sig uppdrag mot försäkringsbolaget.
Frågan i ärendet är om A trots
detta har möjlighet att fortsätta
uppdraget med hänvisning till
det men som försäkringstagaren
skulle lida vid ett frånträdande. I
denna del gör nämnden följande
bedömning.
Att trots intressekonflikt företräda en klient mot en annan klient får typiskt sett ske endast i
utpräglade undantagsfall. Frånträde leder i princip alltid till
men för klienten genom kost-

nader och merarbete. Bland de
faktorer som kan medföra att en
byrå trots jäv inte måste frånträda ett pågående uppdrag kan
nämnas god tro beträffande jävet, att det ärende som jävet
träffar har handlagts under beaktansvärd tid och med användande av betydande resurser
samt att kostnaderna och olägenheterna för den klient som
skulle drabbas av ett frånträde
skulle vara oproportionerligt
stora.
Enligt nämndens mening
medför omständigheten att advokatbyrån har ett nära och pågående klientförhållande med
försäkringsbolaget att det redan vid antagandet av uppdra-

get för försäkringstagaren noga
måste övervägas lämpligheten
i att anta uppdraget. Redan vid
antagandet av uppdraget måste
det stått klart att försäkringsfallet haft inslag av komplexa tekniska förhållanden och avsett
belopp som inte varit obetydliga. Det måste vid denna tidpunkt ha stått klart för A att det
fanns en beaktansvärd risk för
att ärendet skulle kunna komma
att aktualisera motstridande intressen mellan å ena sidan försäkringstagaren å andra sidan
försäkringsbolaget och att han
vid tvist med försäkringsbolaget inte skulle kunna företräda
klienten.
Trots att betydande resurser

lagts ned på ärendet och trots
den olägenhet som försäkringstagaren drabbas av genom ett
frånträdande, kan en intresseavvägning enligt nämndens mening inte leda till annat än att det
föreligger hinder för advokatbyrån att företräda försäkringstagaren i tvisten mot försäkringsbolaget.
Genom att biträda försäkringstagaren i tvisten mot försäkringsbolaget har A åsidosatt
sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.
Nämnden konstaterar att A är
skyldig att genast frånträda uppdraget. ¶
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65 nya advokater
 YA LEDAMÖTER
N
DEN 24 MARS 2022
Chabo Afrim, Bright Advokat AB,
Stockholm
Erik Alexandersson, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Disa Almqvist, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala
Jonathan Andersson, Norma Advokater HB, Göteborg
Marcus Appeltofft, Norelid Advokatbyrå AB, Stockholm
Lisa Aspengren, Advokatbyrå Rebecca Lagh AB, Stockholm
Mira-Liv Atie, Lagbergs Advokatbyrå AB, Göteborg
Karin Attorps, Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB, Stockholm
Tone Berggren, Advokatfirman Defens AB, Stockholm
Katrin Berglund, Advokatfirman
Wåhlin AB, Helsingborg
Isabella Bozdemir, Ejder Advokatbyrå AB, Alingsås
My Byström, Synch Advokat AB,
Stockholm
Filippa Hjortzberg de Champs,
Brottmålsadvokaterna Alpha Omega KB, Stockholm
Isabelle Chorell, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Umeå
Elias Dalberg, Trägårdh Advokatbyrå AB, Malmö
Rikard Darell, Tomelilla Advokatbyrå AB, Tomelilla
Anna Egefalk, Advokatfirman Vinge
KB, Göteborg
Linn Engdahl, Måres Advokatbyrå
AB, Göteborg
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REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/2456 Betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar
(SOU 2021:87)
R-2021/2474 Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)
R-2021/2527 Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2
R-2021/2608 Betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92)
R-2021/2633 Betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen
om preskription (SOU 2021:90)
R-2021/2665 Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning
och rattfylleribrott
R-2021/2718 Domstolsverkets promemoria De allmänna domstolarnas
rapportering inom brottmålsförfarandet
R-2021/2729 Departementspromemorian Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2021:37)
R-2022/0249 Kriminalvårdens förslag till ändring av Kriminalvårdens
föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder
(KVFS 2011:5, FARK Frivård)
R-2022/0626 Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om
tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Erik Engström, Cirio Advokatbyrå
AB, Stockholm
Emmy Falck, Advokatfirman Delphi
KB, Stockholm
Denice Forstén, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Alicia Gallo, Sandart & Partners
Advokatbyrå KB, Stockholm
Avishan Ghaffari, Advokatbyrån
Rampe & Bodström AB, Borås
Jennie Gunnarsson, Synch Advokat
AB, Stockholm
Johan Halvarsson, Advokatfirman
Lindahl KB, Örebro
Josefin Högsander, Hansen Advokatbyrå KB, Stockholm
Linnéa Johannesson, Advokaterna
Bernling, Boberg, Ceder AB, Vänersborg
Henry Johansson, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö
Carl Josephson, Advokat Salkola
AB , Göteborg
Chrissa Karambotis, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Mattias Karlsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö
Louise Klerbro, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB, Stockholm
Felix Kristoffersson, Advokat
firman SJS KB, Göteborg

David Kugelberg, Advokatfirman
Carl Axel Thomas Martinsson AB,
Stockholm
Linnea Larsson, Advokatfirman
Defens AB, Stockholm
Jennifer Lawler, Hansen Advokatbyrå KB, Stockholm
Josephine Gjerstad Lindgren,
Hannes Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Johanna Linnarsson, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Alexandra Linusson, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm
Juni Livion, Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin AB,
Stockholm
Martin Lundin, Brick Advokat AB,
Stockholm
Josefine Lundström, Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm
Johan Löfquist, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Kristina Mannerback, Amber
Advokater Jönköping KB, Jönköping
Daniel McKiernan, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Egon Micevic, Adacta Advokatbyrå
AB, Malmö
Anna Nordfors, Epsilon Advokatbyrå AB, Stockholm

Mikaela Nordh, Törngren Magnell
& Partners Advokatfirma KB, Stockholm
Lotta Näätsaari, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Carolin von Oelreich, Törngren
Magnell & Partners Advokatfirma
KB, Stockholm
Felix Olin, Wistrand Advokatbyrå
Stockholm KB, Stockholm
Johan Olsson, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm
Samuel Chauca Palma, Advokat
byrån Gulliksson AB, Malmö
Nikola Pejic, Stahre Persson
Advokatbyrå AB, Stockholm
Malin Sanderson, Advokatfirman
Carler AB, Stockholm
Jenny Sandlund, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Fredrik Schedin, AG Advokat KB,
Stockholm
Martin Svanberg, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Albin Svensson, Advokatfirman
Kahn Pedersen KB, Stockholm
Jessica Tressfeldt, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm
Jolinn Uhlin, Advokatfirman Vinge
KB, Stockholm
Hampus Wahlberg, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Bengt Wahlström, Advokatfirman
Glimstedt Kalmar HB, Kalmar
Erica Wesström, Linklaters
Advokatbyrå AB, Stockholm
Paul Wägner, Advokatfirman
Ericksson & Häggquist AB, Uppsala
REGISTRERADE EU-ADVOKATER
Maja Hofvander (radca prawny,
Polen), Advokaterna Bergh & Staaf
KB, Mora
Jannie Strömberg (advokat,
Danmark), MAQS Advokatbyrå AB,
Sundsvall
UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Britta Andersson, Lund, 1 mars
2022
Mårten Bengtsson, Stockholm,
8 mars 2022
Stina Bengtsson, Stockholm,
13 februari 2022
Linnea Berg, Stockholm, 7 februari
2022
Helena Berger, Stockholm, 5 mars
2022
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ÅTERINTRÄDD ADVOKAT: KARIN ATTORPS

Lockande att komma närmare juridiken igen
Karin Attorps, DLA Piper,
blev advokat för andra gången
den 24 mars och samtidigt
delägare i byrån.

rösts övervikt. En tidigare kollega har ett ordspråk: ”Om Regeringsrätten (numera HFD) säger att jorden är platt, gäller det
att inte stå för nära kanten.”

Du har gått från advokatbyrå till
revisionsbyrå och tillbaka igen.
Varför återvänder du?
– Jag fick frågan om att ansluta till skattegruppen på DLA
Piper Sweden och lockades
av firmans tillväxtfas och
kombinationen affärsjuridisk
byrå med tydlig internationell
närvaro. Jag lockades också av
att komma närmare juridiken
igen.
Du arbetar med skatterådgivning. Vad är det roligaste med
detta arbetsområde?
– Att det är aktuellt, föränderligt och ständigt av stor betydelse. Nästan varje uppdrag
eller transaktion har en skatterättslig vinkel.

Charlotta Bergman Hahn, Stockholm, 1 mars 2022
Manne Bergström, Stockholm,
14 mars 2022
Bekime Besatari, Malmö,
28 februari 2022
Mattias Bexelius, Stockholm,
24 mars 2022
Eric Cederström, Stockholm,
25 februari 2022
Malin Chorell Kalaitzis, Eskilstuna,
20 januari 2022
Lisa Danielsson, Karlskrona,
1 mars 2022
Johan Falk, Stockholm, 1 mars
2022
Oskar Foborg, Stockholm,
17 januari 2022
Lisa Gabrielsson, Stockholm,
31 januari 2022
Anna Maria Lagerqvist
Gahm, Göteborg, 25 februari
2022
Mai Greitz, Stockholm, 24 januari
2022
Lise Guterstam, Stockholm,
1 februari 2022
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Vad är det svåraste med skatte
rätten?
– Att det ofta finns tolkningsutrymme hur ett förfarande eller en transaktion ska bedömas
skatterättsligt men svaret blir
binärt, skatt eller inte. Klienten
eller kollegan vill ha ett kort

Jonas Göransson, Stockholm,
25 februari 2022
Hannah Haviland Gröndahl, Stockholm, 2 mars 2022
Johan Holmquist, Stockholm,
11 mars 2022
Tim Johansson, Stockholm, 6 mars
2022
Frida Kummerfeldt, Malmö,
1 januari 2022
Lars Törner Larsson, Stockholm,
25 februari 2022
Ulf Ljungquist, Quarteira, Portugal,
28 februari 2022
Astrid Lundholm, Stockholm,
16 mars 2022
Helene Hillerström Miksche,
Stockholm, 21 februari 2022
Erik Nilsson, Uppsala, 6 mars 2022
Johanna Nilsson, Göteborg,
28 januari 2022
Johan Ramklint, Kalmar, 1 februari
2022
Lena Rebane, Karlstad 24 mars
2022
Anne Riegnell, Stockholm,
1 februari 2022

svar men det kan rymmas ett isberg under. Vi som jobbar med
skattefrågor kan därför uppfattas som omständliga. Ofta kan
det ”rätta” svaret komma flera år
i efterhand, efter att justitieråd
i Högsta förvaltningsdomstolen
tagit ställning, kanske med en

Josefin Rosenhall, Stockholm,
31 januari 2022
Joel Sandin Persson, Stockholm,
9 februari 2022
Pernilla Skoglösa, Malmö,
1 februari 2022
Agnes Skou Billgert, Lund, 16 mars
2022
Erika Stjärnström, Malmö,
31 januari 2022
Alexandra Stolt, Stockholm,
24 mars 2022
Tomas Stridh, Mora, 1 februari 2022
Isabelle Stålhammar, Stockholm,
14 februari 2022
Oskar Svenburg, Malmö,
24 februari 2022
Veronica Uddsten, Stockholm,
1 mars 2022
Marianne Uesson, Malmö,
21 februari 2022
Lova Unge, Stockholm, 28 februari
2022
Rickard Vernet, Malmö, 14 mars
2022
Clara Virdeborn, Malmö, 4 februari
2022

Vilken nytta har du av arbetet
på revisionsbyrå nu när du återvänder?
– Jag tror att olika synsätt,
perspektiv och erfarenheter
alltid berikar. Att inse att såsom
man ”alltid har gjort” inte behöver vara det enda, eller det bästa
sättet. Framåtandan att försöka
förutse och möta kundernas behov och att strukturerat arbeta
för att vara relevant som rådgivare. Jag tar också med mig
erfarenheten att ha jobbat i en
global organisation och det perspektiv det ger på kultur, sättet
att arbeta och driva verksamhet.
Lite mer framåtlutat förhållningssätt till den affärsmässiga
sidan av advokatverksamheten.

Micaela Weije, Stockholm, 9 mars
2022
Gustaf Åkesson, Stockholm,
25 februari 2022
 PPHÄVANDE AV
U
EU-REGISTRERING
Søren Hessellund Klausen, Stockholm, 31 december 2020
AVLIDNA LEDAMÖTER
Bengt Gustawsson, Saltsjöbaden,
24 februari 2022
Per Helander, Lidingö, 1 december
2021
Ulf Henrikson, Skellefteå,
16 januari 2022
Anders Holmberg, Källby, 5 april
2021
Bengt Lundblad, Lidingö, 10 augusti
2021
Göran Luterkort, Malmö, 17 september 2021
Klas Olbing, Onsala, 29 december
2021
Leo Tolstoy, Falsterbo, 3 augusti
2021
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TILL SIST

Diskussionen om de oetiska
advokaterna fortsätter

Delar av
Eva-Maj
Mühlenbocks
text har tidigare
publicerats på
aftonbladet.se
den 28 mars.
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synes närmast mena att vi borde ha en egen underrättelåklagaren, debattören och politikern paulina brandberg skriseverksamhet. Vad en sådan skulle göra är inte helt enver i ett debattinlägg i Aftonbladet att Advokatsamfunkelt att förstå.
det förminskar problemet med oetiska advokater och att
Brandberg vänder sig emot att Advokatsamfundets gesamfundet borde inrätta en ”välfungerande utredningsneralsekreterare poängterat att det endast är ett fåtal adfunktion”. Brandberg avslutar sitt inlägg med att Advovokater som missköter sig. Uttalandet ska inte läsas som
katsamfundet ska ”dra upp huvudet ur sanden”.
att Advokatsamfundet förminskar problemen, det är helt
Det är oklart vad Brandberg har för insyn i Advokatenkelt en återgivelse av verkligheten.
samfundets verksamhet, vårt etiska regelverk och hur
Advokatsamfundets disciplinnämnd arbetar. Enbart baserat på aktuellt debattinlägg
advokatsamfundet har aldrig och kommer aldrig
verkar insynen och förståelsen vara liten.
att förminska problemen med advokater
Brandberg verkar till exempel utgå ifrån att
som inte följer våra etiska regelverk. Detta
ADVOKATen stor mängd ärenden som Advokatsamär en fråga som engagerar, inte bara AdvoSAMFUNDET
fundets disciplinnämnd hanterar är anmälkatsamfundets styrelse utan hela kåren.
da av åklagare, som dessutom skulle förse
De ärenden som prövas av disciplinnämnHAR ALDRIG OCH
Advokatsamfundet med en omfattande utden utgörs till största delen av anmälningar
KOMMER ALDRIG
redning avseende den anmälda adfrån klienter och motpartsombud. Ett antal
ATT FÖRMINSKA ärenden hänskjuts också direkt från styrelvokaten. Det är långt ifrån en
PROBLEMEN MED sen till disciplinnämnden, förra året var det
beskrivning av verkligheten.
ADVOKATER SOM 59 ärenden.
Beredningen hanteras av disciplinnämnvid slutet av år 2021 uppgick
INTE FÖLJER
den. Det går till så att advokaten får svara
antalet advokater i SveVÅRA ETISKA
på vad som läggs denne till last, anmälaren
rige till 6 119. Det är en refår möjlighet att komplettera och skriftväxjäl ökning från till exempel
REGELVERK.
lingen fortsätter till dess frågan är tillräckår 2000 då antalet advokaligt utredd.
ter uppgick till 3 590. År 2000
Disciplinnämnden avgör sedan frågan om ett etiskt
hanterade Advokatsamfundets disciplinövertramp har ägt rum och om så är fallet vilken påföljd
nämnd 604 ärenden om advokadetta ska leda till. Detta sker stundtals genom personter som påstods ha misskött sig.
lig inställelse av den anmälda advokaten, som i dessa fall
Motsvarande siffra år 2021 var
normalt företräds av ett ombud.
476, året innan 545.
Av anmälningarna kommer en försvinnande liten anatt antalet anmälningar mot advokater sjunker trots att vi
del från åklagare, och de anhar sett en påtaglig ökning av landets ledamöter är förmälningar som kommer in
stås glädjande. Det betyder inte att vi lutar oss tillbaka
välkomnar vi naturligtvis.
och tror att frågan löser sig av sig självt. Vi kommer att
Advokatsamfundet är helt
fortsätta vårt proaktiva arbete och med kraft och styrka
beroende av att få kunskap
reagera mot de advokater som uppträder oetiskt. Oiniom etiska övertramp för att
tierade inlägg från offentliga debattörer hjälper inte det
kunna utreda och hantera
arbetet.
dessa. Vad som händer i
enskilda ärenden eller i
rättssalar runt om i landet
kan inte Advokatsamfundet känna till om vi inte får
information från domstolar, åklagare, motpartsomEva-Maj Mühlenbock
bud och klienter. Brandberg
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
ADVOKATEN NR 3 • 2022

Bodelning, 7u

Om handelsbolag och enkla bolag, 5u

Örjan Teleman
ISBN: 978-913902454-5

Håkan Nial, Carl Hemström,
Daniel Stattin
ISBN: 978-913902543-6

- Enligt äktenskapsbalken

Skadeståndsrätt och
skadeståndsbedömning, 1u

AB 04 – En kommentar, 3u

Marcus Radetzki
ISBN: 978-913902415-6

Per Samuelsson
ISBN: 978-913902493-4

Fastigheter, En praktisk
vägledning om redovisning
och beskattning, 2u
Peter Berg
ISBN: 978-913902553-5

Gå hur många
juridiska kurser du vill,
till fast pris.
Med vårt kursabonnemang får du gå hur många digitala
kurser du vill under 12 månader. Allt till ett fast och
förmånligt pris. Detta erbjudande ger dig bland annat:
•

Tillgång till hundratals digitala endagskurser,
nyhetsdagar och frukostseminarium.

•

Kontroll över din utbildningskostnad.

•

Alltid kvalitetssäkrade utbildningsinsatser.

Läs mer och beställ på nj.se/abonnemang

