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Långa frukostar och strandhäng, javisst! Men 
innan sommarledigheten så kan du redan nu 
planera höstens fortbildning - till ett väldigt 
förmånligt pris. Njut av sommaren och glöm 
inte att dela kompetensglädjen med dina  
kollegor!

Ange kampanjkod: A-SOMMAR20 så får du  
20% rabatt på ordinarie pris*.

Se våra kurser på: nj.se/asommar

20%  på all juridisk 
fortbildning!*

*Erbjudandet gäller fram till den 1/7-2022. Detta erbjudande går ej att kombinera med andra erbjudanden.



Långa frukostar och strandhäng, javisst! Men 
innan sommarledigheten så kan du redan nu 
planera höstens fortbildning - till ett väldigt 
förmånligt pris. Njut av sommaren och glöm 
inte att dela kompetensglädjen med dina  
kollegor!

Ange kampanjkod: A-SOMMAR20 så får du  
20% rabatt på ordinarie pris*.

Se våra kurser på: nj.se/asommar

20%  på all juridisk 
fortbildning!*

*Erbjudandet gäller fram till den 1/7-2022. Detta erbjudande går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Långa frukostar och strandhäng, javisst! Men 
innan sommarledigheten så kan du redan nu 
planera höstens fortbildning - till ett väldigt 
förmånligt pris. Njut av sommaren och glöm 
inte att dela kompetensglädjen med dina  
kollegor!

Ange kampanjkod: A-SOMMAR20 så får du  
20% rabatt på ordinarie pris*.

Se våra kurser på: nj.se/asommar

20%  på all juridisk 
fortbildning!*

*Erbjudandet gäller fram till den 1/7-2022. Detta erbjudande går ej att kombinera med andra erbjudanden.



4 ADVOKATEN NR 4 • 2022

REDAKTIONEN

det brukar sägas att svenskarna är en av de mest individualistiska 
folkgrupperna i världen. Och det kan nog stämma. Fast i kris- 
och orostider tycks det förändras snabbt. Och svenskar liksom 
andra folk världen runt visar sig vara allt annat än likgiltiga in-
för sina medmänniskors lidande.

Vi såg det i flyktingkrisen 2015. Tusentals svenskar enga-
gerade sig för att på olika sätt stödja och hjälpa flyktingar 
som kom. Och vi har sett det många gånger under historiens 
gång.

i februari 2022 när det på nytt utbröt allvarlig oro i världen, och 
miljontals ukrainare lämnade sitt hemland undan president 
Vladimir Putins olagliga invasion, var det många i Sverige som 
snabbt engagerade sig för att hjälpa flyktingarna som sökt sig 
hit. Även frivilligorganisationer som Hemvärnet och Lotta-
kåren noterade rekordtillströmning av nya medlemmar. Och 
inom stora delar av samhället har oräkneliga människor ställt 
upp för att göra skillnad.

även advokaterna och advokatsamfundet var snabba att agera 
och mobilisera. Advokatsamfundet tog flera initiativ för att 
bistå Ukrainas folk. På kort tid lanserades bland annat en 
ny webbsida på samfundets webbplats och samfundet tog 
initiativ till Advokathjälpen Ukraina. Många advokater 
meddelade att de var beredda att ställa upp med gratis råd-
givning till flyende ukrainare, läs mer på s. 14. Ett stort antal 
advokater och advokatbyråer har skänkt betydande summor 
pengar.

Det finns något förtröstansfullt i att så många utan att tve-
ka är beredda att för den goda sakens skull göra en insats när 
det krävs.

Tom Knutson
Chefredaktör 

För den goda
sakens skull
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

jag fick en intressant fråga av en student när jag föreläste 
på juristprogrammet på Stockholms universitet nyligen:

Vad är skillnaden mellan domares och advokaters 
oberoende?

Frågan ställdes i en paus lite blygsamt men var högst 
relevant mot bakgrund av att jag talade, för studenterna 
i statsrätt, om etiken i juridiken. Jag hade då bland annat 
berättat om de advokatetiska reglerna, men också an-
nan etik.

Det mest grundläggande svaret, förutom 
att den enskilde domarens självständighet 
i dömandet är grundlagsfäst, är kanske att 
medan domare ska vara helt fria från påver-
kan av andra samhällsorgan och enskilda 
intressen, så har advokaten i sitt oberoende 
alltid att dessutom förhålla sig till klient-

lojaliteten. En advokats främsta plikt är 
att visa trohet och lojalitet mot sin 

klient, men ska som oberoende 
rådgivare ta tillvara klientens 

intressen inom ramen för 
gällande rätt och god ad-
vokatsed. Advokaten ska 
agera för klientens räk-
ning, men har ett särskilt 
ansvar i att följa de ad-
vokatetiska reglerna 
och inte glömma bort 

att oberoendet också 
rymmer ett visst mått av 
oberoende gentemot den 

egna klienten. En ad-
vokat har alltså 

att upprätthålla sin profes-
sionella integritet gentemot 
klienten och får inte enbart 
vara en megafon för den-
nes hållning.

inte minst den senaste tidens 
skriverier i medier om 
advokater som brutit 
mot det etiska regel-
verket visar att det är 
oerhört angeläget att 
ständigt som advokat 
påminna sig om obe-
roendet och integri-

teten. Att advokatens 
oberoende alltid ställs 

i relation till klientlojaliteten kan leda till svåra övervä-
ganden. Hur förklarar man till exempel för två syskon 
som vill ha gemensam hjälp när de riskerar att tvångs-
omhändertas att man inte kan hjälpa dem båda*? Eller 
att man inte bör göra gällande att motparten är psykiskt 
sjuk trots att det är klientens uppfattning?

jag är glad att jag fick möjligheten att föreläsa om etik för 
de unga juriststudenterna. Några av dem är förhopp-

ningsvis framtida advokater, men långtifrån 
alla. En undersökning som gjordes hösten 
2021 av undersökningsföretaget Univer-
sum om vilken arbetsgivare unga yrkesverk-
samma jurister helst vill arbeta för visade 
att många myndigheter fanns med på tio-i-
topplistan (Regeringskansliet överst, men 
också domstolarna, åklagarmyndigheten 
och polisen) men tyvärr inga advokatbyrå-
er. Det är en viktig framtidsfråga för oss att 
morgondagens jurister vill arbeta som advo-
kater, men också att de förstår vilken ange-
lägen uppgift det är i vårt rättssamhälle att 
företräda och hävda enskildas rättigheter 
(oavsett rättsområde). Många yngre juris-
ter vill arbeta med något som har ”en större 
mening” än att bara tjäna pengar. Vi behö-
ver bli bättre på att förklara vilken viktig 
uppgift just advokater har i jämförelse med 
andra juridiska konsulter och vilket mer-
värde det ger att värna människors rättighe-
ter. En nödvändig förutsättning för att vi ska 
kunna fortsätta göra det är att vi inte tum-
mar på oberoendet. 

så ett till svar på juriststudentens fråga är: Advokaters obe-
roende är kanske inte lika lätt att förstå vikten av ur ett 
principiellt och långsiktigt perspektiv. Det är emellertid 
lika angeläget att garantera som domstolarnas.

*Ur ett advokatetiskt perspektiv är det inte säkert 
att så alltid är fallet, men det är en viktig prövning 

man måste göra i det individuella fallet.

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

Unga jurister
– blivande advokater?

VI BEHÖVER 
BLI BÄTTRE PÅ 
ATT FÖRKLARA 
 VILKEN VIKTIG 
UPPGIFT JUST 

ADVOKATER HAR 
I JÄMFÖRELSE 

MED ANDRA 
JURIDISKA 

KONSULTER OCH 
VILKET MER- 

VÄRDE DET GER 
ATT VÄRNA 

MÄNNISKORS 
RÄTTIGHETER.



I olika specialförfattningarna finns gott om paragrafer med formuleringen ”detta beslut kan inte överklagas”. 
Ibland är det korrekt, andra gånger inte. Det beror på vad europarätten säger. Våra traditioner om att för-
valtningsbeslut bäst låter sig prövas inom förvaltningen – med regeringen i sista hand – har varit och är än 
problematiska. Lagstiftaren har lappat och lagat för att komma till rätt med problemen, men mycket kvarstår 
att reda ut.

I kursen redovisas de europarättsliga kraven på domstolsprövning sådana de nu kan identifieras, det är ett 
dynamiskt rättsområde. Ett antal rättsfall tas upp från de allmänna förvaltningsdomstolarna, främst HFD. 
Det är mål som gäller rättsprövning eller ordinärt överklagande. Mot detta måste ställas de kompetensfrå-
gor som kan aktualiseras. Om allmän domstol anses kompetent att pröva ett visst förvaltningsbeslut så gör 
domstolen det, i annat fall avvisas talan och fråga uppkommer ifall det istället går att överklaga till allmän 
förvaltningsdomstol. På så sätt har uppkommit både positiva och negativa kompetenskonflikter mellan HD 
och HFD, vilket är djupt otillfredsställande för den enskilde. Denna ordning – och oordning – väcker många 
frågor och en del av dem ska belysas i kursen.

Välkommen!

Kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Föreläsare: Wiweka Warnling Conradson, professor emerita, Stockholms universitet

Förvaltningsbeslut 
– måste de kunna bli 
föremål för domstols-
prövning?

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

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

SE HELA VÅRT KURSUTBUD PÅ WWW.FAKULTETSKURSER.SE

10 juni 2022 kl 09.00-12.00
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Politiker får döma i rättegångsspel
För första gången tar Advokat-
samfundet i sommar plats på 
scenen under Almedalsveckan 
i Visby. Ett rättegångsspel med 
efterföljande paneldebatt ska 
visa var de kriminalpolitiska 
skiljelinjerna finns mellan riks-
dagspartierna.

Advokatsamfundets generalse-
kreterare Mia Edwall Insulan-
der är den som har tagit initiati-
vet till rättegångsspelet.

– Det är viktigt att samfundet 
deltar aktivt i det offentliga sam-
talet. Att ha en egen program-
punkt under Almedalsveckan 
med ett rättegångsspel och en 
politisk debatt är ett sätt att 
bredda vårt engagemang, ge 
våra frågor mer utrymme och 
höra vad de politiska partierna 
har för ståndpunkter, säger hon.

Rättegångsspelet ska ge en 
fördjupad inblick i hur en brott-
målsrättegång går till, men ock-
så väcka debatt kring aktuell 
rättspolitik och synliggöra hur 
de politiska partiernas syn på 
brott och straff skiljer sig åt. In-
spiration kommer från Norge 
där man har anordnat liknande 
rättegångsspel. 

det fiktiva åtalet är inspirerat av 
verkliga händelser och ringar in 
problematiken med skjutningar 
och våld i samhället i dag. 

I rättegångsspelet medver-
kar advokaterna Johan Eriksson 
och Ulrika Borg tillsammans 
med bland andra domaren Mi-
kael Swahn och åklagaren Hele-
ne Gestrin. Domstolen som ska 
döma i målet består av en jurist-
domare samt riksdagspartiernas 
rättspolitiska talespersoner som 
agerar nämnd. 

Efter rättegångsspelet övergår 
arrangemanget i en modererad 
debatt, med utgångspunkt i do-
men. 

Frågor som ska diskuteras är 

hur partierna har dömt, hur de 
ser på straffskärpande lagstift-
ning och om och varför högre 
straff ska införas. Räcker våra la-
gar till och står de i paritet med 
dagens kriminalitet?

rättegångsspelet äger rum den 
4 juli klockan 10.00 på Gotlands 
museum.

Medier och allmänhet inbjuds 
att följa rättegångsspelet och 
debatten på plats. Evenemang-
et live sänds också på Advokat-
samfundets webbplats.

Den 3–7 juni tar den politiska eliten över Visby. I år med Advokatsamfundet 
på plats.

Flera insatser 
mot penningtvätt 

I en lagrådsremiss fö
reslår regeringen att 
bankerna, Finansinspek

tionen och de brottsbekämpande 
myndigheterna ska få utbyta 
uppgifter för att bekämpa allvar
ligare former av penningtvätt 
utan att hindras av sekretess eller 
tystnadsplikt. Regeringen föreslår 
också att brottsbekämpande myn
digheter och tillsynsmyndigheter 
ska få utbyta uppgifter för att för
bättra penningtvättstillsynen av 
företag som inte sköter sig.

En särskild utredare ska också 
se över hur information med 
brottsbekämpande myndigheter 
ska kunna utbytas i så stor ut
sträckning som möjligt för att ef
fektivisera brottsbekämpningen. 
Till särskild utredare utser 
regeringen Stefan Holgersson, 
kammarrättspresident i Kammar
rätten i Stockholm. Senast den 
31 oktober 2023 ska han redovisa 
uppdraget.

FO
TO

: O
LO

F 
SE

G
ER

B
ER

G

Barns klagorätt 
utreds av Linder

Regeringen har tillsatt 
en utredning för att utre
da frågor om barns möj

ligheter att klaga och utkräva sina 
rättigheter enligt barnkonventio
nen. Utredaren Anita Linder, lag
man i Kammarrätten i Stockholm, 
ska bland annat ta ställning till 
om Sverige bör ansluta sig till det 
tredje tilläggsprotokollet till barn
konventionen om en individuell 
klagomålsmekanism. 

Glimstedt på plats 
i Stockholm igen

 Från och med den 31 mars 
2022 har Advokatfirman Glimstedt 
åter ett Stockholmskontor. Åter
etableringen genomfördes genom 
att Advokatfirman Lindberg & 
Saxon anslöt till Glimstedt.

Advokatfirman Lindberg & Sax
on fokuserar på affärsjuridik med 
inriktning på kommersiell avtals
rätt, associationsrätt, företags
överlåtelser, immaterialrätt och 
ITrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt 
samt civilrättslig tvistlösning i 
allmän domstol och i skiljeför
faranden. Konsumenttvistnämnden beslutade i 89 ärenden 2021

78 ansökningar och 89 beslut. 
Det är facit för Konsumenttvist-
nämndens verksamhet under 
2021.

Konsumenttvistnämnden tog 
under 2021 emot 78 ansökningar 
om prövning. Det är tio färre än 
under år 2020, då 88 ansökningar 
om prövning mottogs.

Slutligt beslut meddelades i 
89 ärenden, varav 60 ärenden 
prövades i sak och 29 ärenden 
avvisades eller avskrevs.

Samtliga ärenden som pröva-

des i sak avsåg begäran om ned-
sättning av arvode. I 14 fall bi-
fölls konsumentens begäran om 
nedsättning helt eller delvis, och 
i 46 fall avslogs konsumentens 
begäran. Samtliga beslut var en-
hälliga.

konsumenttvistnämnden prövar 
konsumenters krav mot advo-
kater och advokatbyråer. Nämn-
den består av fem ledamöter 
jämte fem suppleanter: två advo-
kater, två företrädare för konsu-
mentintresset och en före detta 

ordinarie domare. Nämnden ut-
ses av Advokatsamfundets sty-
relse.

Häftet Konsumenttvistnämn-
dens verksamhet 2021 inne - 
håller en detaljerad redovisning 
av nämndens verksamhet under 
året, med bland annat redogörel-
ser för ett urval av de ärenden 
som nämnden har behandlat. 

Häftet finns att ladda ner 
på Konsumenttvistnämndens 
webbplats, www.advokatsam-
fundet.se/konsumenttvistnamn-
den.

SAMFUNDET I ALMEDALEN
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Den 31 mars höll Advokat-
samfundet ett seminarium där 
Rysslands invasion av Ukraina 
diskuterades ur olika perspek-
tiv.

Seminariet direktsändes och kan 
ses i efterhand på Advokatsam-
fundets Youtube-kanal.

Efter Advokatsamfundets ge-
neralsekreterare Mia Edwall 
Insulanders välkomsthälsning 
talade journalisten Willy Sil-
berstein, moderator för semina-
riet, med den ukrainske advoka-
ten Timur Bondarjev. Bondarjev 
deltog via videolänk från Lviv 
dit han har tvingats omlokali-
sera sig från advokatfirman Ar-
zingers huvudkontor i Kiev. Han 
gav en skakande bild av hur livet 
och verksamheten i Ukraina har 
förändrats av kriget, men note-
rade att livet också till dels sam-
tidigt pågår som vanligt.

– I början var det panik. Men i 
Kiev är butiker och kaféer öpp-
na igen. Regeringen har faktiskt 
uppmanat företagen att öpp-
na på nytt, att betala skatt och 
stödja armén. Fast 
jag skulle ljuga om 
jag sa att jag inte är 
rädd, sa Timur Bon-
darjev.

martin kragh, docent 
och biträdande chef 
för Centrum för Öst-
europastudier vid 
Utrikespolitiska in-
stitutet, gav ett histo-
riskt och säkerhets-
politiskt perspektiv på kriget. 
Kragh framhöll att sanktionerna 
mot Ryssland är oerhört viktiga.

– Det första stora sanktionspa-
ketet infördes 2014. Det syftade 
till att tvinga fram en diploma-
tisk lösning. Men sanktionerna 
nu skulle jag vilja hävda är av ett 
sådant slag att vi kan kalla det 
ekonomisk krigföring, för de syf-
tar till att flytta konflikten till en 
domän där vi är villiga att age-
ra offensivt – från den militära 
planhalvan till den ekonomiska, 

där vi i Väst har ett stort över-
tag mot Ryssland. Det syftar till 
att förhindra den ryska krigsför-
mågan. Det betyder också att vi 
sätter press på Ryssland på ett 
helt annat sätt än vad som an-
nars hade varit fallet, sa han.

Martin Kragh menade att vi 
har en ny järnridå i Europa.

– Den har vuxit fram under 
flera års tid. Den kan-
ske inte är lika terri-
toriellt tydlig som 
den förra järnridån 
som vi hade under 
kalla kriget, men det 
är lika fullt en järn-
ridå. Den är ekono-
misk, politisk och 
kanske medial och 
på sikt kulturell – det 
blir på sikt två väl-
digt separerade delar 

av Europa. Ryssland och Belarus 
är kanske redan är på andra si-
dan staketet. Nu har vi  länder 
som Ukraina, Moldavien och 
Georgien, som befinner sig i ett 
slags gråzon, och Rysslands mål 
är att föra in också dessa länder i 
sin intressesfär, sa Martin Kragh.

mark klamberg, professor i folk-
rätt vid Stockholms universitet, 
diskuterade på vilka sätt invasio-
nen och kriget innebär brott mot 
folkrätten och tog upp andra 

folkrättsliga aspekter på Ryss-
lands agerande. Han förklarade 
möjligheterna att använda inter-
nationella domstolar för att be-
ivra krigsbrott.

– I anslutning till Majdan-pro-
testerna 2014 meddelade Ukrai-
na att man accepterade Interna-
tionella brottmålsdomstolens, 
ICC, jurisdiktion på ad hoc-ba-
sis, även framåt i tiden. Det gör 
att ICC är behörig att ta upp alla 
brott som begås på Ukrainas ter-
ritorium, oavsett nationalitet – 
även ryska soldaters brott, och 
det kan även träffa deras över-
ordnade hela vägen upp till Pu-
tin. Men domstolens behörig-
het är begränsad när det gäller 
angreppskrig eftersom varken 
Ukraina eller Ryssland är for-
mellt anslutna, sa Mark Klam-
berg.

advokat viktoria nyström talade 
tillsammans med Martin Ny-
man, chefsjurist vid Asylrätts-
centrum, om den flyktingsitua-
tion som kriget har givit upphov 
till och vad EU:s massflyktdirek-
tiv innebär.

Magnus Hjort, avdelnings-
chef vid Myndigheten för psy-
kologiskt försvar, beskrev in-
formationskrigföring genom 
desinformation och påverkans-
kampanjer.

”Vi har en ny järnridå i Europa”
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Advokat uteslöts
Advokatsamfundets 
disciplinnämnd beslu
tade den 31 mars 2022 

att utesluta en advokat ur sam
fundet. Beslutet verkställdes 
genast.

IMY granskar söktjänster
Integritetsskyddsmyn
digheten (IMY) ska un
dersöka om ett företag 

som gör det möjligt att söka 
efter känsliga personuppgifter i 
domstolsavgöranden från de all
männa förvaltningsdomstolarna 
måste följa reglerna i dataskydds
förordningen. 

Tillsynen rör ett företag som 
tillhandahåller en rättsdatabas 
med offentliga handlingar från 
svenska domstolar och myndig
heter, bland annat för bakgrunds
kontroller vid anställningsförfa
randen. 

Företaget har ett utgivnings
bevis enligt yttrandefrihets
grundlagen, vilket ger det ett 
grundlagsskydd som innebär att 
verksamheten till stora delar är 
undantaget från reglerna i data
skyddsförordningen. Men en  
regel i yttrandefrihetsgrund 
lagen, som eventuellt är tillämplig 
på det aktuella företaget, gör 
det möjligt att stoppa offentlig
görandet av känsliga person
uppgifter om exempelvis hälsa i 
vanlig lag. 

SEMINARIUM OM KRIGET I UKRAINA

Häktade unga 
mår ofta dåligt

Kriminalvårdens forsk
ningsenhet har kartlagt 
samtliga barn och ung

domar som satt häktade under ett 
års tid. Studien visar bland annat 
att många häktade barn och unga 
mår psykiskt dåligt. Den psykiska 
ohälsan samvarierar dels med 
tidigare psykisk ohälsa, dels med 
långa häktningstider. 

Ett annat resultat är att miss
skötsamhet under häktestiden 
samvarierar med längre tid i 
häkte, liksom med tid utan res
triktioner och tidigare erfarenhet 
av narkotikamissbruk och häkt
ning.

Kriminalvården: Kartläggning 
av häktade barn och ungdomar 

i Sverige 2019–2020

Willy Silberstein ledde det direktsända seminariet där Martin Kragh, Mark 
Klamberg, Viktoria Nyström, Martin  Nyman och Magnus Hjort medverkade.

Advokat Timur Bondar-
jev gav via videolänk 
från Lviv en skakande 
bild.
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Samtliga Advokatsamfundets 
avdelningar säger ja till försla-
get om höjd straffavgift. Det 
blir nu fullmäktigemötet som 
får ta ställning till förslaget, 
som innebär en höjning av 
den högsta straffavgiften till 
250 000 kronor.

Förslaget om en höjd straffavgift 
har tagits fram av en särskild ar-
betsgrupp, och presenterades i 
höstas. Det har nu behandlats 

av Advokatsamfundets avdel-
ningar, som vid sina respektive 
års möten ställde sig bakom för-
slaget.

Arbetsgruppens förslag inne-
håller, förutom att den maxi-
mala straffavgiften ska höjas till 
250 000 kronor, även nya reg-
ler om möjlighet att överklaga 
ett beslut om straffavgift och en 
ny nämnd som ska pröva dessa 
överklaganden.

Advokatsamfundets huvud-

styrelse beslutade vid sitt möte 
den 21 april i år att lägga fram 
förslaget om stadgeändringar till 
årets fullmäktige, som hålls den 
2 juni i Stockholm.

för att arbetsgruppens förslag ska 
kunna genomföras krävs både 
lagändringar, som beslutas av 
riksdagen, och stadgeändringar, 
som beslutas av Advokatsam-
fundets fullmäktige och som ska 
fastställas av regeringen.

NYHETER

Höjd straffavgift central 
fråga vid fullmäktige

Domstolar inte anpassade till barn
Advokatsamfundet anser inte 
att fler barn under 15 år som 
misstänks för brott bör prövas i 
domstol i bevistalan.

Det framgår av Advokatsam-
fundets remissyttrande över be-
tänkandet Förbättrade åtgärder 
när barn misstänks för brott.

Advokatsamfundet säger ock-
så nej till införandet av en pre-
sumtionsregel om att åklagare 
ska väcka bevistalan vid brott för 
vilka det inte är föreskrivet lind-
rigare straff än fängelse i fem år.

I remissvaret skriver Advokat-
samfundet bland annat att dom-
stolarna inte är anpassade för att 
hantera barn i brottmålsproces-
sen. ”Att i större utsträckning än 
i dag behandla skuldfrågan för 
ett barn under 15 år i domsto-
larna riskerar att verka stigma-
tiserande för barnet och kan ses 

som en eftergift åt de samhälls-
krafter som ropar efter hårdare 
tag mot barn och unga i så kall-
lad nätverks- eller gängkontext”, 
summerar samfundet.

Advokatsamfundet är däre-
mot positivt till förslagen om 
införandet av möjligheten för 

målsäganden att få ett juridiskt 
biträde när ett barn under 15 år 
misstänks för brott samt till för-
slaget om en rätt för målsägan-
den att underrättas efter ett god-
känt strafföreläggande.

Förbättrade åtgärder när barn 
misstänks för brott (SOU 2022:1)

Advokatguiden 
får ny ledning
Den hårt kritiserade söktjänsten 
Advokatguiden, där advokater och 
jurister listas utan att de själva 
gett tillstånd till detta, har fått en 
ny vd. Ali Ahmed tog den 1 april 
över som vd efter grundaren 
Erling Løken Andersen. Någon 
förändring av guidens inriktning 
kommer dock inte att ske, enligt 
webbtidningen Realtid. Ali Ahmed 
uppger dock att Advokatguiden 
ska rensa bort felaktiga uppgifter 
ur sin databas.

Källa: Realtid

Brå ska undersöka 
rekrytering till brott

Brottsförebyggande 
rådet (Brå)  ska på 
regeringens uppdrag 

undersöka hur barn och unga in
volveras i och utnyttjas av krimi
nella nätverk. I uppdraget ingår 
att studera hur barn och unga blir 
delaktiga i kriminella nätverk och 
synliggöra vad som kännetecknar 
de som lockas till kriminella mil
jöer. Brå ska även lämna förslag 
på förebyggande åtgärder och, i 
den mån det är möjligt, också be
döma omfattningen av problemet 
och utvecklingen över tid. Upp
draget ska redovisas senast den 
1 november 2023.

Dödliga våldet 
är konstant

Antalet offer för dödligt 
våld är relativt konstant 
från första hälften av 

1990talet jämfört med perioden 
2015–2021, men omständigheter
na kring brotten har förändrats. 
Det visar en ny genomgång från 
Polismyndighetens nationella 
operativa avdelning, Noa. Genom
gången omfattar samtliga fall av 
dödligt våld från 1990 till 2021, 
totalt över 3 000 fall, och visar att 
sett till befolkningstillväxten har 
antalet offer snarare minskat än 
ökat under perioden. Samtidigt 
har allt fler fall av dödligt våld 
vid skjutningar i kriminella mil
jöer inträffat, medan exempelvis 
dödligt våld mot barn halverats, 
och alkoholmissbruksrelaterade 
mord minskat kraftigt sedan för
sta hälften av 1990talet.

Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket 
rättegångsbalken får Sveriges 
advokatsamfunds disciplinnämnd, 
om det finns särskilda skäl, ålägga 
en advokat som tilldelas en varning 
att betala en straffavgift till Advo
katsamfundet. Straffavgiften får i 
dag vara lägst 1 000 kr och högst 
50 000 kr. Högsta belopp har inte 
ändrats sedan 1997.

Vid sitt sammanträde den  
22 januari 2021 beslutade Advokat

samfundets styrelse att tillsätta 
en arbetsgrupp med uppdrag att 
se över om det finns skäl att höja 
taket för straffavgiften samt att 
identifiera och utreda därmed sam
manhängande frågeställningar, 
särskilt i fråga om överklagbarhet 
av beslut om straffavgift. 

Arbetsgruppen presenterade sin 
slutrapport i oktober förra året. 
Arbetsgruppens förslag inkluderar 
ändringar i såväl rättegångsbalken 

som Advokatsamfundets stadgar 
och vägledande regler om god ad
vokatsed och innefattar att spannet 
för straffavgiften bör ha ett lägsta 
belopp om 10 000 kr och ett högsta 
belopp om 250 000 kr. 

Arbetsgruppen föreslog också 
att den advokat som ålagts en 
straffavgift ska ges möjlighet att 
överklaga beslutet, som då ska 
prövas av en ny straffavgifts
nämnd.

OM FÖRSLAGET
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Rättssäkerhet 
med 

komplikationer
Fler barn under 15 år ska utredas av Polisen 

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

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

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

att målet är en sänkt straffbarhetsålder.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: BARNEN I RÄTTSSYSTEMET
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Nej till självständigt förverkande
Advokatsamfundet ser behovet 
av brottsbekämpning, men 
anser att förslaget om själv-
ständigt förverkande går alltför 
långt. Även andra remissinstan-
ser är kritiska, medan polis och 
åklagare vill gå längre.

Advokatsamfundet avstyrker i 
sitt remissvar över 2020 års för-
verkandeutredning förslaget om 
att införa en möjlighet till själv-
ständigt förverkande. Självstän-
digt förverkande innebär att 
egendom ska kunna förverkas 
oavsett om den kan knytas till 
visst konkret brott eller att nå-
gon döms för ett förverkandeut-
lösande brott.

i remissvaret skriver Advokatsam-
fundet att det i och för sig är an-
geläget att staten har möjlighet 
att förverka brottsvinster, men 
att det samtidigt måste ställas 
höga krav på rättssäkerhet när 
frågor om förverkande aktua-
liseras. Ändamålet med utred-
ningens förslag kan därför inte 
anses ”uppväga de intrång och 
men som det innebär för den en-
skilde”.

Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden går på sam-
ma linje som Advokatsamfun-

det, och skriver bland annat att 
”[d]en nya förverkandefor-
men självständigt förverkande 
av brottsvinster är långtgåen-
de och innebär enligt nämnden 
risker för omotiverade intrång i 
enskildas integritet”. 

Även Riksdagens ombudsmän, 
JO, ser problem med förslagen 
om självständigt förverkande 
och anser att förslagen behöver 
bearbetas ytterligare innan de 
läggs till grund för lagstiftning. 

Flera remissinstanser pekar 
också, precis som Advokatsam-
fundet, på risken för att regler-
na kan komma att användas vid 
så kallade fishing expeditions, då 
myndigheterna först letar efter 
tillgångar och därefter undersö-
ker om en viss tillgång kan kny-
tas till brottslighet.

andra remissinstanser är positiva 
till förslagen. Åklagarmyndig-
heten skriver att ”[u]tredning-
ens förslag går i rätt riktning, 
men kunde gått längre”. Även 
Polismyndigheten välkomnar 
det nya verktyget, men anser att 
”det föreslagna beviskravet för 
ett självständigt förverkande av 
brottsvinster är för högt”.   

Ny förverkandelagstiftning 
(SOU 2021:100)

Mer tvångsmedel föreslås
Utredaren Barbro Thorblad 
föreslår utökade möjligheter 
att använda hemliga tvångs-
medel. Bland annat ska fler 
brott kunna motivera tvångs-
medelsanvändning, enligt ett 
utredningsförslag.

Förslagen överlämnades i ett 
delbetänkande till justitie- och 
inrikesminister Morgan Johans-
son i slutet av april. 

Utredningen föreslår bland 
annat:

l  Att brottskatalogerna utvid-
gas så att hemliga tvångsmedel 
ska kunna användas vid förun-
dersökningar om fler brott än i 

dag, bland annat grovt datain-
trång, sexualbrott mot barn, ut-
pressning, mened och övergrepp 
i rättssak.

l  Att det ska införas straffvär-
deventiler som gör det möjligt 
att i vissa situationer beakta fle-
ra brotts samlade straffvärde vid 
bedömningen av om det hemli-
ga tvångsmedlet ska få använ-
das, förutsatt att varje brott kan 
antas vara ett led i organiserad 
eller systematisk brottslighet.

l  Att tillstånd till hemlig 
rumsavlyssning och hemlig ka-
meraövervakning ska kunna 
knytas till en person i stället för 
en viss plats.

l  Att det ska införas en möj-
lighet att använda hemlig avlyss-
ning av elektronisk kommunika-
tion i syfte att utreda vem som 
skäligen kan misstänkas för 
brottet.

utredningen om utökade möjlig- 
heter att använda hemliga 
tvångsmedel har i uppdrag att 
se över delar av regleringen 
om hemliga tvångsmedel i syf-
te att ta ställning till hur dessa 
ska kunna användas i större ut-
sträckning för att bekämpa all-
varlig brottslighet. Uppdraget 
ska slutredovisas senast den 
14 oktober 2022.FO
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Döttrar bättre på att 
driva familjeföretag

Söner får oftare ta över 
och driva vidare familje
företag än döttrar – men 

döttrarna som tar över familjefö
retag lyckas bättre än sönerna. 
Det visar ny forskning från Han
delshögskolan i Stockholm och 
Jönköping International Business 
School.

Forskarna studerade 8 000 
familjeföretag verksamma i olika 
branscher och i olika delar av 
Sverige. Av de 360 företag som 
genomgick ett generationsskifte 
under tiden som företagen följdes 
var det bara 18 procent som fick 
kvinnliga ledare, alltså döttrar 
till de tidigare ledarna. Samtidigt 
visar studien att det gick bättre 
för de företag som fick kvinnliga 
ledare än de där söner tog över 
rodret. 

Källa: Handelshögskolan

Allt färre företag 
går i konkurs

Under mars registre
rades 459 aktiebolag 
i konkurs i Sverige, 

jämfört med 569 året innan. Det 
innebär en nedgång med 19 pro
cent och lägsta siffran för mars 
sedan 2008. Antalet anställda 
som drabbades var 928, även det 
en minskning på 39 procent. På 
årsbasis minskar konkurserna 
med 14 procent, enligt statistik 
från kreditupplysningsföretaget 
Credisafe. 

Bolagsstyrning tema för 
nytt forskningsinstitut

Det nya forskningsinsti
tutet Corporate Gover
nance Institute (SCGI) vid 

Handelshögskolan i Stockholm 
ska bedriva tillämpad forskning 
och utbildning inom området bo
lagsstyrning ur ett juridiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Fokus lig
ger på aktuella frågor för svenska 
börsbolag och aktiemarknaden. 
Institutet samarbetar med ett om
fattande svenskt och internatio
nellt nätverk av akademiker och 
praktiker och finansieras av För
eningen för god sed på värdepap
persmarknaden tillsammans med 
Handelshögskolan i Stockholm.

Förslag från 2020 års förverkan-
deutredning
l Ett nytt kapitel i brottsbalken 
och en ny förfarandelag införs. 
l En ny förverkandeform införs 
som innebär att det ska bli möjligt 
att ta brottsvinster från kriminella 
alldeles oavsett om det kan visas 
att någon har begått ett konkret 
brott.
l Möjligheterna att säkra brotts
vinster förbättras genom att ett 
nytt generellt tvångsmedel, pen
ningbeslag, införs. 

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2023.

FÖRSLAGET

REMISSVAR
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Rättsstatsmekanism 
prövas mot Ungern

EUkommissionens 
ordförande Ursula von 
der Leyen meddelade i 

början av april att kommissionen 
inleder ett formellt förfarande 
mot Ungern under den nya rätts
statsmekanismen. Mekanismen 
gör att EUbidrag till medlems
länder som bryter mot rättssta
tens principer kan dras in.

EUkommissionen kontaktade 
i november förra året Polen och 
Ungern och begärde svar på en 
rad frågor om rättsstatens funk
tion i de båda länderna. Kommis
sionen lät sig dock inte nöja med 
Ungerns svar, utan meddelade 
istället att det inleds ett formellt 
förfarande mot landet. 

Advokater får 
vägledning om AI
AI, artifi
ciell intel
ligens, kan 
revolutio
nera det 
juridiska 
arbetet 
på många 
områden 
– men 
också 
skapa nya risker. En ny 
guide för advokater och advo
katbyråer om användningen av 
artificiell intelligens i det juridiska 
arbetet kan vara till hjälp för att 
undvika riskerna. 

Guiden har tagits fram av Rådet 
för advokatsamfunden i Europa, 
CCBE, och kan laddas ner från 
CCBE:s webbplats. 

www.ccbe.eu

Åklagare utreder 
krigsbrott i Ukraina

Svenska åklagare 
vid riksenheten mot 
internationell och or

ganiserad brottslighet har inlett 
en förundersökning omkring 
misstankar om krigsförbrytelse 
i Ukraina. Åklagarna uppmanar 
personer som blivit utsatta för 
eller bevittnat våld mot civila i 
Ukraina att ta kontakt med po
lisens enhet för utredning av 
krigsbrott.

Sedan krigsutbrottet den 
24 februari har nästan alla 
internationella advokatbyråer 
avvecklat sina kontor och 
lämnat Ryssland.

 
Enligt nättidningen IBA Global 
Insight hade 26 internationella 
advokatbyråer lämnat Ryssland 
i mitten av april. En av de för-
sta byråerna att lämna landet 
var magic circle-byrån Linkla-
ters, som haft kontor i Moskva 
sedan 1992. 

Linklaters följdes sedan raskt 
av övriga magic circle-byråer, 
som alla avvecklade verksamhe-

ten under mars månad. Även en 
rad byråer med huvudkontor i 
USA har gått samma väg, liksom 
svenska Mannheimer Swartling. 
En vanlig lösning bland de byrå-
er som drar sig ur Ryssland är att 
låta kontoren i landet fortsätta 
som självständiga, ryska advo-
katbyråer.  

Även om de flesta advokatby-
råerna lämnat Ryssland kan av-
vecklingen av klienter med kopp-
lingar till den ryska staten kräva 
noggranna överväganden. Flera 
internationella byråer har tving-
ats vända sig till domstol för att 
kunna lämna pågående uppdrag. 

Några byråer, som Linklaters och 
amerikanska Baker McKenzie 
som har verkat i Ryssland i 33 år, 
har tagit kraftfullt avstånd från 
alla klienter med kopplingar till 
den ryska regimen. 

Forskare vid Yale School of 
Management har studerat hur 
internationella storföretag på-
verkats av beslutet att lämna 
Ryssland efter den 24 februari, 
eller att stanna kvar. Resultatet 
blev tydligt. Avkastningen hos 
de företag som avvecklat verk-
samheten i Ryssland har varit 
dramatiskt högre än hos dem 
som stannat kvar.

Advokatbyråer flyr Ryssland

Hemarbetare i England får sänkt lön
Arbeta hemifrån på heltid – mot 
en lönesänkning på 20 procent. 
Engelska advokatbyrån Ste-
phenson Harwoods erbjudande 
till sina anställda har skapat 
rubriker.

Den internationella advokatby-
rån Stephenson Harwood med-
delade i slutet av april att de an-
ställda som önskar arbeta heltid 
från hemmet får göra det, men 

att deras löner då sänks med 
20 procent. Lönesänkningen har 
fått medial uppmärksamhet och 
rapporterats om av bland andra 
BBC. 

Enligt Stephenson Harwood 
beror erbjudandet om hemar-
bete mot reducerad lön på att 
byrån under pandemin rekryte-
rat personal utanför London för 
distansarbete, och att dessa har 
lägre lön än de medarbetare som 

arbetar på plats i London. Med 
hemarbetserbjudandet får nu 
övriga anställda samma möjlig-
heter att arbeta på distans.

Anställda som antar erbjudan-
det förväntas komma till konto-
ret en gång i månaden. Advo-
katbyrån täcker då kostnaderna 
för resa och uppehälle i Lon-
don eller i de andra städer där 
Stephenson Harwood har kon-
tor.

Många internationella advokatbyråer har lämnat Moskva efter invasionen av Ukraina. Här i Kreml, vid Moskvafloden, 
sitter Putin kvar vid makten.
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Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU
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Polen förlorade 
om DSM-direktivet

Artikel 17 i EU:s DSM
direktiv innebär inte 
en oproportionerlig in

skränkning i plattformsanvändar
nas yttrande och informationsfri
heter. Det fastslog EUdomstolen 
i slutet av april. Artikel 17 i EU:s 
direktiv om upphovsrätten på den 
inre digitala marknaden, DSM, 
innebär att plattformar som Face
book, Instagram och Youtube är 
ansvariga för att upphovsrättsligt 
skyddat material laddas upp av 
enskilda användare som saknar 
tillstånd för uppladdningen. 
Artikeln ålägger därmed plattfor
marna en skyldighet att förhands
granska innehåll som läggs upp, 
något som Polen ansåg strider 
mot yttrande och informations
friheten. Men EUdomstolen 
ansåg denna inskränkning vara 
nödvändig och proportionerlig i 
förhållande till det eftersträvade 
ändamålet.

Ryssland stänger 
MR-organisationer

Rysslands justitiedepar
tement meddelade i bör
jan av april att man dra

git in registreringen för totalt 15 
olika organisationer som arbetar 
för mänskliga rättigheter. Bland 
de stoppade organisationerna 
fanns Amnesty International och 
Human Rights Watch. Beslutet 
innehöll vaga anklagelser mot or
ganisationerna för lagbrott, men 
representanter för Human Rights 
Watch beskriver det som en åt
gärd för att tysta kritiska röster.

Abortfrågan aktuell igen i Supreme Court
Ett läckt utkast till beslut från 
USA:s högsta domstol väcker 
starka känslor i USA. Om 
utkastet blir till beslut kan det 
betyda slutet för eran Roe v. 
Wade.

Rätten till abort till dess att fost-
ret är livsdugligt har betraktats 
som en grundlagsskyddad rättig-
het i USA, fastslagen av Högsta 
domstolen i fallet Roe v. Wade. 
Enligt avgörandet får varken sta-
ten eller delstaterna hindra kvin-
nor från att fatta beslut om en 
abort. 

Men ett utkast till beslut från 
Högsta domstolen, som tidning-
en Politico rapporterade om i 
början av maj, vänder nu upp 
och ner på denna omdiskuterade 
rättighet. I utkastet skriver HD-
domaren Samuel Alito bland an-
nat att ”konstitutionen innehål-
ler inga hänvisningar till abort, 
och någon sådan rätt skyddas 
inte heller implicit av några 
stadganden i konstitutionen”. 

Alito skriver också att konsti-
tutionen kan anses ge skydd åt 
vissa rättigheter, trots att dessa 
inte uttryckligen nämns. För att 
detta skydd ska garanteras krävs 
dock att rättigheten är ”djupt ro-
tad i nationens historia och tra-
dition, och underförstådd i be-
greppet ’ordnad frihet’”. Detta 
gäller dock inte aborträtten, en-
ligt Samuel Alito. Beslutande-
rätten i abortfrågan bör därför, 
enligt Alito, återlämnas till de 
folkvalda. 

Det läckta dokumentet är ett 

utkast till beslut i målet Dobbs v. 
Jackson Women’s Health Orga-
nization. Bakgrunden är en del-
statslag i Mississippi från 2018, 
som förbjuder de flesta aborter 
efter den 15:e graviditetsveckan. 
Jackson Women’s Health Orga-
nization stämde delstaten och 
hävdade att lagen stred mot den 
amerikanska konstitutionen. 

Det läckta utkastet, som är 
äkta enligt Högsta domstolen, 
har väckt blandade känslor i det 
amerikanska samhället, som är 

mycket polariserat i just abort-
frågan. Det amerikanska advo-
katsamfundets (ABA) ordfö-
rande Reginald Turner uttalade 
snabbt sitt stöd för rätten till 
abort. ”Advokatsamfundet mot-
sätter sig varje lag som hindrar 
kvinnor från att få tillgång till 
laglig abort, och stöder kvinnors 
rätt att avsluta en graviditet fram 
till dess att fostret är livsdugligt, 
samt för att skydda moderns liv 
eller hälsa”, sa han bland annat. 

Källa: ABA Journal

Norsk advokatlag klubbad i Norge
Det norska parlamentet stor-
tinget antog i slutet av april en 
advokatlag. När den träder i 
kraft är dock ännu inte klart.

Advokatlagen beskrivs av det 
norska samfundet Advokatfo-
reningen, som drivit på för la-
gen, som en ”uppdaterad och 
tydlig branschlag med en sam-
lad reglering”. Förutom att reg-
lera advokatverksamheten lyfter 

lagen också fram och skyddar 
advokatens speciella roll i rätts-
staten. 

Med lagen blir advokaternas 
oberoende och tystnadsplikt 
lagfästa. Samtidigt förändras 
tillsynen över advokatkåren, så 
att färre organ delar på ansvaret. 
Lagen tydliggör också Advokat-
foreningens roll för att formu-
lera vad som utgör god advo-
katsed. 

Med advokatlagen upphävs 
det monopol på att ge juridisk 
rådgivning som i princip rått 
för advokater, vilket Advokat-
foreningen är negativ till. För 
domstolsprocesser och i ären-
den där det beviljas rättshjälp 
blir monopolet dock kvar. 

Det är i dagsläget inte klart 
när lagen träder i kraft. Innan 
det kan ske ska omfattande fö-
reskrifter finnas på plats.

En abortmotståndare ger sig in i den andra sidans demonstration vid Högsta 
domstolen, Washington D.C., 2015.
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Juridisk expertgrupp 
ska stödja Ukraina

En internationell expert
grupp av jurister ska 
stötta Ukrainas regering 

i att utreda och kräva ansvar för 
brott begångna i landet i sam
band med den ryska invasionen. 
I expertgruppen ingår Helena 
Kennedy QC, generalsekreterare 
för organisationen International 
Bar Associations människorätts
institut, IBAHRI. Även juristerna 
Amal Clooney och lord David 
Neuberger of Abbotsbury ingår i 
gruppen. 
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På kort tid har Advokatsamfundet och advokater startat 
Advokathjälpen Ukraina på flera platser i Sverige. I satsningen 
erbjuds juridiskt stöd till flyktingarna på pro bono-basis. 
TEXT: TOM KNUTSON OCH MAGNUS ANDERSSON

Advokat Kajsa Torp är den 27 april 
på sitt första pass i Sundbyberg i en 
mindre kontorslokal, som tidigare 

rymt en advokatbyrå, intill Migrationsver-
kets lokaler på Sturegatan. Kajsa Torp har 
just avslutat ett samtal med en 
ukrainsk man, som hade olika 
frågor till henne. När hon fick 
veta att Advokathjälpen Ukraina 
sökte frivilliga tvekade hon inte 
att anmäla sitt intresse. 

– För mig är det naturligt att 
bidra med vad jag kan i en sådan 
här situation, säger hon.

Sedan Kajsa Torp blev 
advokat för två år sedan har 
hon mest arbetat med brottmål. 
Innan dess har hon haft en 
hel del migrationsärenden. Hon tycker att 
initiativet till Advokathjälpen är utmärkt 
eftersom det underlättar för alla advokater 
som vill bidra med sin kunskap att kunna 
göra det.

Varför är det viktigt att advokater ställer upp?
– Som advokat arbetar jag med samhället. 

I bästa fall kan jag hjälpa utsatta människor. 
Då är det naturligt att bidra i en sådan här 
situation efter den kompetens och förmåga 
man har, säger Kajsa Torp.

NÄRA MIGRATIONSVERKET
Advokaterna Jens Sjölund och Gustav Lin-
derholm är samordnare i Stockholm för Ad-
vokathjälpen Ukraina. Sjölund berättar att 
Advokathjälpen har organiserats på lite olika 

sätt på de platser i Sverige där 
den finns. I Stockholm är råd-
givningen koncentrerad geogra-
fiskt nära Migrationsverket.

– Vid flyktingkrisen 2015 fanns 
Advokatsamfundet på Stock-
holms central eftersom det var 
dit väldigt många asylsökande 
kom. Nu är det inte så. Då in-
såg vi att vid Migrationsverket 
blir det nog enklast, 
säger han.

Utanför kontoret 
står en stor gul banderoll med tex-
ten: ”Legal advice, free of charge, 
Advokathjälpen”. I fönstren är af-
fischer uppsatta på ukrainska, rys-
ka och svenska om gratis rådgiv-
ning.

Sjölund berättar att frågorna 
som advokaterna får är mycket 
varierande. Det kan handla om 
hur man registrerar sig eller vil-
ken ersättning man kan få av Migrationsver-
ket. Man kan också få hjälp med att flytta till 

vänner i andra delar av Sverige eller att dra 
tillbaka sin ansökan om registrering enligt 

massflyktsdirektivet för att i stäl-
let återvända till Ukraina eller nå-
got annat land.

– Det är inte alltid lätt att svara 
på alla frågor. Vi har inte några 
tolkar. Det är få advokater eller ju-
rister som har kunskaper i ryska 
eller ukrainska. Själv använder jag 
Google translate, det finns en kon-
versationsfunktion i appen. 

5–10 BESÖKARE PER PASS
I Stockholm startades verksamhe-

ten första måndagen i april. Av de cirka 50 
personer som har anmält sitt intresse för att 

De hjälper 
flyktingarna 
från Ukraina

”FÖR MIG ÄR 
DET NATURLIGT 
ATT BIDRA MED 
VAD JAG KAN 

I EN SÅDAN HÄR 
SITUATION.” 

kajsa torp

Jens Sjölund.

Advokat Kajsa Torp är på sitt första pass för                                                          Advokathjälpen Ukraina i Sundbyberg den 27 april.
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Satsningen Advokathjälpen Ukraina 
finns på flera platser i Sverige. Här 
är kontaktuppgifterna till de olika 
samordnarna:

Stockholm
Jens Sjölund
Prio Advokatbyrå
jens.sjolund@prioadvokat.se
073519 09 94
Gustav Linderholm
Advokatbyrån Linderholm
gustaf.linderholm@linderholmlaw.se
076876 56 19

Göteborg
Tomas Fridh
Fridh Advokatbyrå
tomas.fridh@fridhadvokatbyra.se
03163 11 91

Malmö
Sait Umdi
Umdi Advokatbyrå
info@advokatumdi.se
040616 00 55

Norrland
Dario Gagula
Västerbottens Advokatbyrå
dario@vbadvokat.se
073140 12 45

ADVOKATHJÄLPEN UKRAINA

vara med och ge råd har ett 20-tal advokater 
och jurister hittills tecknat sig för ett för- el-
ler eftermiddagspass. Det är inte bara ukrai-
nare utan även andra asylsökande som vill ha 
rådgivning. Normalt sett kommer det mellan 
fem och tio besökare per pass. 

– Är man mer aktiv, ställer upp dörren och 
är ute på gatan utanför kontoret så kommer 
fler besökare, tillägger Jens Sjölund, som be-
rättar att de flesta som söker hjälp är vux-
na kvinnor och att de är vid förvånansvärt 
gott mod. 

Varför är det viktigt att advokater vill arbeta 
pro bono?

– Vi har en god kapacitet att hjälpa till. Vi 
har en bra grundkunskap om hur samhäl-

let fungerar. Men också om vad som gäller 
i den här typen av situationer. Många advo-
kater och jurister som är med har erfaren-
het från flyktingkrisen 2015. Många av dem 
som har anmält sig arbetar också dagligdags 
mot Migrationsverket och vet vilka svårig-
heter det kan vara förknippat med. Och då 
tror jag att man ser en möjlighet att på nå-
got vis underlätta för dem som kommer hit 
och är i behov av stöd i den krissituation 
som kriget utgör. 

Hyran för kontorslokalen bekostas av Ad-
vokatsamfundet.

– Det är vi väldigt tacksamma för. Utan det 
hade det inte varit möjligt att göra den här 
insatsen, säger Jens Sjölund. 

Vid denna tidnings pressläggning är det 

inte klart hur länge satsningen kommer att 
pågå. Det är dock klart att den kommer att 
finnas under hela maj.

– Det känns som om projektet fortfarande 
är i sin linda. Det är för tidigt för att kunna 
utvärdera ordentligt. Det verkar som om det 
finns ett behov. Och det verkar ju inte hel-
ler som om konflikten i Ukraina avtar, säger 
Sjölund och tillägger:

– Om det finns fler advokater och juris-
ter som vill hjälpa till så får de väldigt gär-
na höra av sig till mig eller Gustav Linder-
holm. ¶

ADVOKATBYRÅER SKAPAR 
TRYGGA PRAKTIKPLATSER 

FÖR UKRAINSKA STUDENTER – VÄND!

Advokat Kajsa Torp är på sitt första pass för                                                          Advokathjälpen Ukraina i Sundbyberg den 27 april.
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Mer än 50 ukrainska juridikstudenter har 
fått praktikplatser på advokatbyråer i 
Europa. Genom projektet Safe Harbor 4 UA 
Students har de fått hjälp att lämna Ukraina 
och resa till säkra miljöer.

Det var Patricia Shaughnessy, docent vid 
Stockholms universitet, som tog initiativet 
till projektet Safe Harbor 4 UA Students. 
Hon undervisar i skiljemannarätt och har 
under en följd av år varit med och organise-
rat spelade internationella skiljeförfaranden 
(moot arbitrations) i juridikundervisningen 
– tävlingar för studenter med lag från länder 
över hela världen. Ett alumninätverk finns 
för studenter som har deltagit i undervis-
ningen och i tävlingarna. 

När Ryssland invaderade Ukraina kom Pa-
tricia Shaughnessy att tänka på att många 
ukrainska studenter har deltagit i tävling-
arna genom åren. Hon fick idén att försöka 
ordna så att studenter via alumninätverket 
skulle få både praktisk och finansiell hjälp 
att ta sig ut ur Ukraina och tas emot av ad-
vokatbyråer som skulle ge dem praktik och 
husrum. Till att börja med omfattade pro-
jektet Stockholm. När den polska advoka-

ten Alicja Zielińska-Eisen som 
arbetar i Berlin anslöt sig till 
Patricia Shaughnessy utöka-
des projektet, och nu är en rad 
andra europeiska städer med, 
som Wien, Düsseldorf, Frank-
furt, Berlin och Warszawa.

advokat arthur csatho, del ägare 
på DLA Piper i Stockholm, tar 
hand om studenterna när de 
kommer till advokatbyrån.

– Min kollega Miljana Bigović 
är biträdande jurist på byrån 
och arbetar också med tävling-
arna tillsammans med Patricia 
Shaughnessy. Hon kontaktade 
oss, och vi bestämde oss direkt för att ställa 
upp, berättar Arthur Csatho.

Nätverket lyckades få tag på några av ju-
ridikstudenterna i Ukraina. 

– I dag är det sammanlagt 52 ukrainska 
kvinnliga juriststudenter som deltar i pro-
grammet – männen får ju inte lämna landet. 
De är 13 här i Stockholm nu, och det kommer 
några till inom kort, säger Arthur Csatho.

Miljana Bigović är samordnare för alla de 

ukrainska studenterna i Sverige 
tillsammans med doktoranden 
Fabricio Fortese på Stockholms 
universitet. Studenterna är pla-
cerade på praktik på ett tiotal 
advokatbyråer i Stockholm.

– På DLA Piper har vi två 
studenter. De var de första som 
kom till Sverige. Jag har förstått 
att alla de unga juriststudenter-
na som är i Stockholm tycker 
att praktiken är ett bra alterna-
tiv för dem under omständig-
heterna, säger Arthur Csatho.

De två studenterna på DLA 
Piper, Bohdana Sokoljuk och 
Tetiana Osypenko, tycker att 

praktiken är givande.
– Vi har fått en rad intressanta arbetsupp-

gifter, som mestadels avser rättsutredningar 
inom den kommersiella skiljemannarättens 
område, säger de.

arthur csatho är imponerad av studenternas 
kunskaper i engelska och juridik. Han menar 
att byrån har god nytta av praktikanterna.

– Merparten av studenterna går på en in-

Trygga praktikplatser för  ukrainska studenter

» 

”VI ÄR GLADA ATT 
VI HAR PRAKTIK-

PLATSER I EN 
SÅ STÖDJANDE 

YRKESMILJÖ OCH 
ATT VI FÅR 

OVÄRDERLIGA 
INSIKTER FRÅN 

TOPP ADVOKATER.” 
bohdana sokoljuk 

och tetiana osypenko
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Juridikstudenterna Tetiana Osypenko och Bohdana Sokoljuk från Kievs universitet har praktikplatser på DLA Pipers kontor i Stockholm.
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ternationellt orienterad juristutbildning i 
Kiev, där undervisning och undervisnings-
material delvis är på engelska. De flesta har 
också varit med i de internatio-
nella skiljedomstävlingarna, där 
de skriver inlagor och pläderar 
på engelska. Erfarenhet från täv-
lingarna utgör en bra bas att stå 
på för de deltagande studenterna 
och deras praktik i Sverige. Det 
visar också på deras intresse för 
att arbeta i internationella sam-
manhang, säger han.

– Vi är glada att vi har prak-
tikplatser i en så stödjande yr-
kesmiljö och att vi får ovärder-
liga insikter från toppadvokater, 
säger Bohdana Sokoljuk och Tetiana Osy-
penko.

Projektet försöker också skapa aktiviteter 
för studenterna utanför advokatbyråns ram.

– Vi har ordnat så att de har besökt Stock-
holms Handelskammares skiljedomsinstitut, 
SCC, och i början av maj gjorde vi studiebe-
sök på Advokatsamfundets kansli. Inplane-
rat är också ett studiebesök på Stockholms 
tingsrätt. Med studiebesöken försöker vi få 

praktikanterna att lära sig mer om Sverige 
och det svenska rättssystemet, säger Arthur 
Csatho.

studenterna kan få delta i undervis-
ning på Stockholms universitet, 
och många av dem deltar i dis-
tansundervisning från Ukraina 
digitalt.

– Universitetet i Kiev försöker 
hålla igång undervisningen. De 
har till och med någon form av 
tentor, säger Arthur Csatho.

Bohdana Sokoljuk och Tetiana 
Osypenko berättar:

– Vi fortsätter med våra 
universitetsstudier online. Våra 

föreläsare tar hänsyn till varje enskild 
students särskilda omständigheter och 
gör så mycket som möjligt för att förse oss 
med högkvalitativ utbildning. Vi uppskat-
tar också högt möjligheten att följa kur-
sen om internationella kommersiella skilje-
förfaranden vid Stockholms universitet och 
att sedan tillämpa våra teoretiska kunskaper 
i praktiken.

Arthur Csatho förklarar att sociala och 

psykologiska aspekter också har betydelse 
i projektet.

– Det är inte lätt för de unga studenterna 
– våra två praktikanter är 19 och 20 år – att 
plötsligt hamna i Sverige efter allt som har 
hänt. Det är naturligtvis en utmaning. Tan-
ken med praktiken är att det kan vara bra 
för studenterna att ha ett sammanhang när 
man är här, att ha ett ställe att gå till, att göra 
lite nytta, lära sig nya saker och skingra tan-
karna på det som händer hemma, säger Ar-
thur Csatho.

advokatbyråerna i stockholm ordnar sociala ak-
tiviteter och har digitalt fika med praktikan-
terna varje vecka – det har spritt sig, så att 
alla de 53 praktikanterna över Europa också 
är inbjudna och sitter med.

– Vi har talat med de andra byråerna om 
att helgerna kan vara jobbiga, så vi har ord-
nat sightseeing och andra turistaktiga saker i 
Stockholm. Vi kommer att ha lunch för prak-
tikanterna, och de får delta i alla sociala ak-
tiviteter byrån har, säger Arthur Csatho. ¶

Trygga praktikplatser för  ukrainska studenter

SÅ STÖDER BAKER MCKENZIE 
KOLLEGERNA I KIEV – VÄND!

Arthur Csatho.

l Projektet Safe Harbor 4 UA Students 
initierades av docent Patricia Shaugh
nessy vid juridiska institutionen på Stock
holms universitet.
l Syftet är att förse ukrainska juridikstu
denter med en trygg och vänlig omgiv
ning där de kan utvecklas, fortsätta sina 
juridikstudier och planera för framtiden 
trots Rysslands krig mot Ukraina.
l Safe Harbor 4 UA Students fokuserar 
på stöd till studenter som har deltagit i 
internationella skiljeförfarandetävlingar. 
På så sätt säkerställs att de har engelsk
kunskaper och intresse för internationellt 
arbete, så att praktiktjänsten blir givande 
både för studenter och värdbyråer.
l Projektets nätverk av advokatbyråer 
erbjuder ett praktikpaket med minst 3 
månaders praktik, logi, hjälp med resor, 
stipendium för levnadskostnader, sociala 
aktiviteter och utbildning.
l Safe Harbor 4 UA Students undersöker 
möjligheterna att även skapa praktikplat
ser och stipendier i Ukraina för studenter 
som är kvar i landet och har behövt av
bryta sina studier.
Advokatbyråer som vill engagera sig kan 
läsa mer på safeharbor4uamooties.com.

SAFE HARBOR 4 UA STUDENTS

REPORTAGE

Huvudbyggnaden för Kievs universitet, som grundades 1834 och har haft flera olika namn. Numera heter det Nationella Taras Sjevtjenko-universitetet i Kiev.

FO
TO

: C
C 

B
Y-

S
A 

4.
0,

 E
VA

 H
IL

D
EN

 S
M

IT
H



18 ADVOKATEN NR 4 • 2022

REPORTAGE

» 

Internationella advokatfirman Baker Mc-
Kenzie stöder sina ukrainska medarbetare 
med både ekonomisk, administrativ och 
praktisk hjälp.

Baker McKenzie var 1992 den första glo-
bala advokatfirma som etablerade ett kon-
tor i Ukraina. Byrån har över 110 anställda i 
landet. Vid den ryska invasionen av Ukrai-
na den 24 februari stängde Baker McKenzie 
sitt Kievkontor, och kontorets verksamhet 
sköts nu på distans.

Victoria Halliday är Baker McKenzies glo-
bala kommunikationschef.

– Vår första och viktigaste prioritet är våra 
anställdas säkerhet, och vi gör allt som är 
möjligt för att stödja våra kolleger i Ukrai-
na och alla kolleger med familj i landet. De 
kolleger som önskar fortsätta arbeta gör det 
antingen på distans eller på något annat av 
våra kontor i Europa. Såvitt vi vet är alla våra 
anställda välbehållna, säger hon.

Baker McKenzie har vidtagit åtgärder av 
flera slag för att hjälpa kolleger i Ukraina och 
för att försöka lindra nödläget som de upple-
ver. Byrån upprätthåller daglig kontakt med 
alla de ukrainska kollegerna och använder 
kriskommunikationsplattformen Everbridge 
som hjälpmedel för att skydda sina anställda. 
Plattformen arbetar med flera kanaler och 
skickar meddelanden till en person via te-
lefon, SMS och e-post vid nödlägen tills den 
registrerar att meddelandet är läst. Även om 
Baker McKenzies anställda hittills har varit 
välbehållna, är deras situation riskabel.

– Med de medarbetare som är oförmögna 
att lämna Ukraina, eller har valt att inte göra 
det, står vi i regelbunden kontakt och ser till 
att de har allt de behöver för att sörja för väl-
befinnande och trygghet åt dem själva och 
deras familjer. Lokala, regionala och globa-
la ledare har hållit regelbundna möten med 
våra kolleger för att säkerställa att de hålls 
informerade om vad vi gör som 
advokatfirma och ge dem en platt-
form där de kan dela sina bekym-
mer och behov, väcka frågor och 
så vidare, säger Victoria Halliday.

Där det är görligt att omloka-
lisera kolleger till kontor utan-
för Ukraina, har Baker McKenzie 
gjort det med dem som har valt 
att lämna landet och som vill fort-
sätta arbeta. 

– Vi har nu ett antal kolleger 
som arbetar på kontoren i exem-
pelvis Warszawa, Prag, Istanbul, London, 
Budapest, Berlin och Bryssel, säger Victo-
ria Halliday.

I stödet till kollegerna i Ukrai-
na och alla kolleger med familj i 
Ukraina ingår att sörja för logi, 
resor och ekonomiskt stöd – vad 
som än krävs för att föra medar-
betarna i säkerhet och hålla dem 
trygga. Medarbetare som har kun-
nat lämna Ukraina får både finan-
siell och administrativ hjälp av 
Baker McKenzie.

– Vi ser till att kolleger, och de-
ras familjer, som har valt att lämna 

landet och som är berättigade att göra det får 
ekonomiskt stöd av advokatbyrån, när det 
gäller resa och logi. Vi har också hjälpt till 

med visumansökningar och med prövnings-
processen, säger Victoria Halliday.

Europeiska kolleger i de länder byråns 
medarbetare väljer att omlokalisera till ger 
också stöd genom att hjälpa de ukrainska 
kollegerna att få tillgång till barnomsorg, 
skolor och vård.

– Baker & McKenzie står tillsammans med 
våra anställda i Ukraina och hela ukrainska 
nationen emot den spridda förödelsen och 
den växande humanitära krisen som den 
ryska invasionen har orsakat. Det ukrainska 
folket, och alla folk, har en oförytterlig rätt 
till en framtid fri från krig, förklarar Victo-
ria Halliday. ¶

Så stöder Baker McKenzie kollegerna i Kiev

Victoria Halliday.

Den multinationella advokatfirman Baker McKenzie grundades 1949 i Chicago, där huvudkontoret fort-
farande ligger i Blue Cross Blue Shield Tower. Firman har nu ett 80-tal kontor i omkring 50 länder.
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Det är enkelt att löpade registrera tider, kost-
nader/utlägg och resor på en klient och ett 
ärende. Man väljer själv sina koder och priser. 
Sedan kan det presenteras snyggt i form av 
olika rapporter. 

Här finns möjlighet till en noggran uppföljning 
och redogörelse i form av flexibla och tydliga 
rapporter. Man kan exempelvis titta på ned-
lagd tid under en önskad period, fördelat på 
klient, ärende och advokat.

Tid är pengar och TimeApp är ett effektivt och smidigt  
affärssystem, som anpassats för dagens jurist- och advokat-
byråer. Det är ett säkert system, som följer Advokatsamfundets 
råd och rekommendationer kring säkra IT-tjänster.

Beställ idag på timeapp.se

Tidredovisning Rapporter

TimeApp Advokat
för den moderna advokatbyrån

Register

Med hjälp av registerfunktionen är det lätt att 
hålla reda på både klienter och ärenden. Man 
kan också registrera uppgifter om mot- och 
medpart i samband med att en klient läggs in 
i systemet.

Kostnadsräkning

I TimeApp Advokat finns möjligheter att 
skapa kostnadsräkningar, som sedan kan 
skickas till domstol. När en kostnadsräkning 
är att betrakta som godkänd, kan den utan 
problem omvandlas till en faktura.

Jävskontroll

Information om en klient eller ett ärende finns 
sökbart i registret. Det gör det enklare att 
upptäcka och därmed kunna undvika, 
eventuella jävssituationer eller intresse-
konflikter inom byrån.

Fakturering

Alla tider, kostnader/utlägg och resor, som 
registreras kan snabbt skapas som en fak-
tura. Systemet håller reda på vad som blivit 
fakturerat och inte. Dessutom finns integra-
tion till flera ekonomi- och lönesystem.

www.timeapp.sewww.timeapp.se info@timeapp.seinfo@timeapp.se
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Arbetet mot straffrihet
och för upprättelse        för människor

ett anfallskrig i europa. Konsekvenserna är enorma för 
människor som drabbas, utsätts för övergrepp, skadas, 
tvingas fly. Familjer splittras. Allvarliga övergrepp mot 
civilbefolkningen sker dagligen.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har på kort tid lett 
till den största flyktingkatastrofen i Europa sedan andra 
världskriget. Över 5,6 miljoner människor har lämnat 
Ukraina och inne i landet närmar sig antalet internflyk-
tingar 8 miljoner. De flesta som flyr landet finns i an-
gränsande länder och inte minst i Polen. På samma sätt 
som i andra flyktingsituationer i världen är det i grann-
länderna som stora antalet människor som korsar en 
gräns stannar, eller i alla fall förhållandevis nära hem-
landet.

I FN-stadgan stipuleras bland annat ett våldsförbud 
och att stater ska söka fredliga lösningar på konflikter. 
Att anfalla ett annat land strider mot stadgan och är ett 
aggressionsbrott. Det är också ett brott mot non-inter-
ventionsprincipen och att alla stater är likvärdiga och 
bestämmer över sitt eget territorium.

 
rysslands invasion av ukraina är i sig ett brott. Hur ett krig 
sedan förs, regleras i den internationella humanitära 
rätten, de så kallade krigets lagar. I Genèvekonventioner-
na från 1949 finns tydliga regler kring bland annat skydd 
av civila i krig samt behandling av krigsfångar och av 
sårade soldater. Syftet med krigets lagar är att begränsa 
det lidande som ofelbart uppstår i en väpnad konflikt, 
både för civila och för stridande. Civila och civila objekt 
är skyddade och ska inte anfallas, och urskillningslösa 
attacker är förbjudna. Som alltid i krig är det civilbefolk-
ningen som drabbas hårdast. Amnestys Crisis evidence 
lab samlar in och granskar i realtid foton och filmer som 
kan visa på krigsbrott. Medan en attack upptäcks äger 

nästa redan rum. Utan hänsyn till överenskommelser 
och gemensamma regler sker urskillningslösa attacker, 
utomrättsligt dödande. Det finns rapporter om våldtäk-
ter och tortyr. Uppgifter finns om användning av klus-
terbomber, attacker mot sjukhus och brist på humanitära 
korridorer. 

Trots allt detta och trots att man kan tvivla på om in-
ternationella överenskommelser och folkrätten över hu-
vud taget spelar någon roll, är det tydligt att erfarenhe-
terna från bland andra tribunalerna för forna Jugoslavien 
och Rwanda samt specialdomstolen för Sierra Leone och 
den Internationella brottmålsdomstolen, ICC, har positi-
va effekter på arbetet mot straffrihet. Värdet finns också 
i själva existensen av tribunalerna och förstås inte minst 
av ICC. Erfarenheter ger nya kunskaper.

i detta nu pågående krig i ukraina är en förundersökning i 
ICC redan igång med utredare på plats. Man utreder så-
ledes samtidigt som kriget pågår. Utöver detta finns en 

GÄSTKRÖNIKA

MADELAINE SEIDLITZ
Madelaine Seidlitz, senior juridisk 
rådgivare vid Amnesty Sverige, 
konstaterar att Rysslands anfalls
krig mot Ukraina i sig är ett brott. 
Omfattande utredningar pågår om 
misstänkta krigsbrott i Ukraina. 
Det ökar chanserna för att arbe
tet mot straffrihet ger resultat och 
att ansvariga kommer att ställas 
till svars. 
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mängd olika initiativ från bland andra människorätts-
organisationer i och utanför landet, och förstås från 
ukrainska myndigheter där riksåklagaren för närvaran-
de utreder en stor mängd misstänkta krigsbrott. Svenska 
åklagare vid riksenheten mot internationell och organi-
serad brottslighet har också inlett en förundersökning i 
syfte att kunna utreda misstankar om krigsförbrytelser, 
och flyktingar från Ukraina som befinner sig i Sverige 
uppmanas att kontakta Polisens enhet för utredning av 
krigsbrott om de har vittnesmål om misstänkta krigsför-
brytelser eller kanske själva har utsatts för brott.

 Allt detta ökar chanserna för att arbetet mot straffri-
het ger resultat och att ansvariga kommer att ställas till 
svars – även om det kommer att ta tid och Romstadgans 
brott är svåra att leda i bevis. Forna Jugoslavien, Kosovo 
och Sierra Leone är några exempel på att arbetet kan ge 
resultat och att förövare inte ska känna sig säkra.

vad gäller flyktingar från ukraina tillämpas nu för första 
gången EU:s så kallade massflyktsdirektiv. Direktivet 
innebär i korthet att alla människor som var bosatta i 
Ukraina före den 24 februari 2022 eller som kom till Sve-
rige den 30 oktober 2021 eller senare och har stannat i 
Sverige sedan de reste in beviljas ett tillfälligt uppehålls-
tillstånd som gäller till och med den 4 mars 2023. Till-
ståndet kan förlängas i upp till tre år, om direktivet är i 
bruk under hela den tiden. Tillståndet ger samma rättig-
heter som asylsökande har och man omfattas av regler-
na i lag om mottagande av asylsökande. Alla har rätt att 
arbeta. Alla har också rätt att söka asyl och därmed få en 
individuell prövning av skyddsbehovet.

Är detta bra? Ja. Det är att beklaga att det inte vid tidi-
gare massflyktssituationer, som den för Syrien, har fun-
nits en politisk möjlighet att använda sig av direktivet. 

Det innebär dock inte att beslutet i detta fall var annat 
än att välkomna. 

 Däremot är det betydelsefullt att understryka att 
samma rättigheter gäller för alla människor på flykt. Vi 
har tyvärr i vissa europeiska länder sett exempel på dis-
kriminering och rasism i förhållande till människor i 
Ukraina med ursprung i andra delar av världen. Vi ser i 
Sverige en enorm vilja till att bidra med stöd och hjälp 
till ukrainska flyktingar. Kommuner och landsting ger 
särskilda förmåner till ukrainska flyktingar och advoka-
ter och jurister ger gratis rådgivning. Allt detta ska väl-
komnas. Men insatserna får inte skilja på flykting och 
flykting, eller särskilja asylsökande och person med till-
fälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet. Diskussioner 
om behovet av att höja dagbidraget för asylsökande (och 
personer med tillstånd enligt direktivet) som inte har 
ändrats sedan 1994 måste handla om alla som omfattas. 
Traumabehandling måste bli en del av den vård som alla 
människor på flykt vid behov får rätt till. Och låt alla 
asylsökande få resa gratis i kollektivtrafiken.

arbetet mot straffrihet och för upprättelse för människor 
som har utsatts för brott under krig är av så enormt stor 
betydelse. För samhället och världssamfundet är det en 
förutsättning för människors tilltro till folkrätten och 
mänskliga rättigheter. För den enskilda individen kan 
det innebära en faktisk möjlighet att kunna fortsätta 
med sitt liv och i vissa fall för flyktingar att kunna åter-
vända hem.

Madelaine Seidlitz
Senior juridisk rådgivare, Amnesty Sverige

Arbetet mot straffrihet
och för upprättelse        för människor

GÄSTKRÖNIKA
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Usla odds för 
den enskilde

– ändring 
på gång?

Att tvista med en myndighet kan vara krävande. 
Oddsen för att vinna är dåliga, och om du anlitar 
ett ombud för att förbättra dem får du som regel 

stå för notan själv – även om du vinner. Men 
kritiken mot den svenska förvaltningsprocessen, 
och i synnerhet mot hanteringen av rättegångs-

kostnader, är nu hård. Kritikerna ifrågasätter om 
Sverige verkligen lever upp till Europakonventio-

nens och regeringsformens krav. Ett rättsfall i 
Högsta förvaltningsdomstolen, med många skilj-
aktiga justitieråd, illustrerar tydligt problemen.

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: FÖRVALTNINGSPROCESSEN
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A ansökte hos Skatteverket om att få 
byta efternamn. Ansökningen av-
slogs varpå AA överklagade till För-
valtningsrätten i Stockholm som 

avslog överklagandet. Kammar-
rätten i Stockholm biföll hennes 
överklagande dit, varefter Skat-
teverket överklagade till Hög-

sta förvaltningsdomstolen.”
Citatet är hämtat 
från inledningen i 
ett anonymiserat 
färskt avgörande 

från Högsta för-
valtningsdomstolen (HFD). En till synes trivial fråga, ett 
namnbyte, gick nämligen till högsta 
instans, där den avgjordes i plenum. 

Men det var inte själva namnfrå-
gan som behandlades av samtliga 15 
justitieråd. HFD avslog nämligen i en 
mindre sits Skatteverkets överklagan-
de genom en deldom, och Kammar-
rättens dom vann därmed laga kraft. 
Kostnaden för det ombud som den 
berörda kvinnan hade anlitat för att 
nå framgång med sitt yrkande (60 250 
kronor) ansågs dock vara så viktig, att 
den hänsköts till avgörande av samt-
liga justitieråd. 

I HFD drevs frågan om rättegångs-
kostnadernas hantering med hjälp 
av Centrum för rättvisas jurister. De 
hävdade att ombudskostnaderna varit 
befogade för att kvinnan skulle kunna 
tillvarata sin rätt. Enligt Centrum för 
rättvisas jurister skulle det därmed strida mot kvinnans 
rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen, 
EU-stadgan och regeringsformen att neka henne ersätt-
ning för dessa kostnader.  

Men åter till HFD:s beslut senare i artikeln. Varför 
var just kostnadsfrågan så central att femton av lan-
dets skarpaste juridiska hjärnor satte sig för att avgöra 
den tillsammans? 

Under 2021 avgjordes drygt 184 000 mål i Sveriges 
tolv förvaltningsrätter. Något mindre än hälften av dem 
var migrationsmål och tvångsvårdsmål, måltyper där 
den enskilde som ställs mot myndigheterna har rätt till 
ett offentligt biträde, som bekostas av allmänna medel. 

Även i de närmare 18 000 socialförsäkringsmålen 
eller de nästan 28 000 målen enligt socialtjänstlagen, 
och alla andra måltyper, stod det förstås de inblanda-
de fritt att anlita advokat. Men väljer den enskilde att 
göra detta måste han eller hon så gott som alltid stå 
för kostnaderna själv. Och det är dessa regler – eller 
snarare bristen på regler om kostnadsersättning – som 
nu kommit att ifrågasättas allt mer. 

Sebastian Wejedal, lektor i processrätt vid Göteborgs 
universitet, hör till kritikerna.

– Det finns enligt min mening ab-
solut situationer där obalansen mel-
lan parterna blir så påtaglig att man 
inte kan prata om en rättvis rättegång 
om den enskilde tvingas föra sin egen 
talan, säger han.

I de allra flesta prövningar ser Se-
bastian Wejedal inte några problem. 
Av alla de mellan 160 000 och 200 000 
mål som varje år prövas i förvalt-
ningsrätterna är det säkerligen en 
mycket liten andel där det verkligen 
krävs ett ombud. Men i vissa fall är 
behovet desto större. Här pekar Se-
bastian Wejedal på LSS-mål, alltså 
mål om stöd till vissa funktionshin-
drade i vardagslivet, som personlig 
assistans.

– Hela processen handlar om par-
tens förmåga att tillgodose sina egna, 

grundläggande behov. Samtidigt förutsätts man kunna 
föra en rättegång själv, konstaterar Sebastian Wejedal. 

Ett annat exempel är vissa socialförsäkringsmål, kan-
ske särskilt återkravsmål, där Försäkringskassan kräver 
den enskilde på hundratusentals kronor.

– Här menar jag att både målets komplexitet och 
tvisteföremålets värde kan göra det befogat för den 
enskilde att anlita ett ombud för att säkerställa balan-

26

”Det finns enligt min 
mening absolut situa
tioner där obalansen 

mellan parterna blir så 
påtaglig att man inte 

kan prata om en rättvis 
rättegång om den 

enskilde tvingas föra 
sin egen talan.” 

sebastian wejedal

En kvinna som med hjälp av ett ombud vunnit 
mot Skatteverket drev, med hjälp av Centrum 
för rättvisas jurister, frågan om ersättning för 
rättegångskostnader till högsta instans. Hon 
anförde att de kostnader som hon haft för att 
tillvarata sin rätt varit befogade med hänsyn till 
sakens beskaffenhet och att det skulle strida 
mot rätten till en rättvis rättegång enligt 
2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen, 
artikel 6.1 i den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR) samt artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de grund

läggande rättigheterna att neka henne rätt till 
ersättning.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde må
let i plenum, med alla femton justitieråd. HFD 
konstaterade i sitt beslut att det inte finns någ
ra föreskrifter om ersättning för rättegångs
kostnader i förvaltningsprocessen förutom 
specialbestämmelserna om skattemål. 

HFD ansåg också att förvaltningsprocessen 
är så utformad att den regelmässigt uppfyller 
de krav som kan ställas för att en rättegång 
ska anses rättvis. I de undantagsfall där regler
na inte räcker till för att tillförsäkra en person 

en rättvis prövning kan denne begära kompen
sation för sina rättegångskostnader i förvalt
ningsmålet genom reglerna om skadestånd.

HFD konstaterade avslutningsvis att domsto
len hittills omväxlande har avslagit och avvisat 
yrkanden om ersättning för rättegångskost
nader. Eftersom det enligt domstolens mening 
inte ska göras någon materiell prövning av så
dana yrkanden ska de fortsättningsvis avvisas. 
Sex av justitieråden i HFD hade en skiljaktig 
mening, se s. 29.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut, 
mål nr 6184-19, meddelat den 4 mars 2022

OM HFD:S BESLUT I KOSTNADSFRÅGAN
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» 

sen i rättegången – tvingas den enskilde föra sin egen 
talan mot kassans processavdelning kan det uppstå en 
sådan obalans att det inte går att prata om en rättvis 
rättegång. Ju mer utsatt situation den enskilde befinner 
sig i och ju mer kvalificerad motparten är, desto mer 
obalanserat blir hela förhållandet, särskilt om lagstift-
ningen är komplicerad.

UPPRÄTTHÅLLER EN ILLUSION
Reglerna för fördelningen av rättegångskostnader skil-
jer sig alltså betydligt åt mellan tvister i allmän dom-
stol och förvaltningsmål, där ju en enskild part tvistar 
med det offentliga. I det första fallet får den förloran-
de parten som huvudregel bära den vinnande partens 
rättegångskostnader. I förvaltningsrätten får vardera 
parten stå för sina egna kostnader. 

Skillnaden mellan de båda systemen brukar  
motiveras med den så kallade officialprincipen: att 
förvaltningsdomstolarna, till skillnad från de allmän-
na domstolarna, har en egen utredningsskyldighet. 
Den enskilde som tvistar med staten ska därmed inte 
behöva hjälp av ombud. Men Sebastian Wejedal menar 
att denna skillnad numera är historia. I själva verket 
är formuleringarna i rättegångsbalken och förvalt-
ningsprocesslagen om målets utredning tämligen snar- 
lika. 

Utöver det har en praxis utmejslats i förvaltnings-
domstolarna där utredningsskyldigheten går olika långt 
i olika typer av mål. I tvångsvårdsmål har domstolen 
exempelvis en betydligt mer långtgående utrednings-
plikt än i upphandlingsmål, där HFD uttalat att prin-
cipen bör tillämpas med försiktighet. 

Sebastian Wejedal ser en utveckling där förvaltnings-
processen medvetet har gjorts allt mer lik processen i 
allmänna domstolar, framförallt genom införandet av 
tvåpartsprocess. Och domstolarna har anpassat sig till 
förändringarna, konstaterar han. Empiriska studier vi-
sar nämligen att förvaltningsdomstolarna inte är mer 
aktiva än de allmänna domstolarna i sin materiella pro-
cessledning, vilket inte heller är tanken.

Däremot lever idén om förvaltningsdomstolarnas ut-
redningsskyldighet starkt så snart behovet av ombud 
kommer på tapeten. 

– Lagstiftaren pratar med två tungor, säger Sebastian 
Wejedal, och fortsätter:

– Utredningsansvaret är någon sorts ess i rockärmen 
som lagstiftaren viftar med i förarbeten, när det annars 
kan börja kosta pengar. Då plötsligt beskrivs förvalt-
ningsdomstolarna som jätteaktiva, trots att man i an-
dra förarbeten tydligt eftersträvar lägre aktivitet hos 
domstolen och högre aktivitet hos parterna.

GER EN FÖRDEL
Men varför är det då så viktigt att ha ett ombud vid sin 
sida? Formkraven i förvaltningsdomstolarna är trots 
allt ganska låga, och processen i sig innebär inga kost-
nader för den enskilde.

Ett svar är att det faktiskt verkar påverka utgången 
i processen. 

Rebecka Lorentzon undersökte i sitt examensarbe-
te på juristprogrammet vid Göteborgs universitet om 
förekomsten av ett ombud påverkat utfallet i förvalt-
ningsprocessen. I uppsatsen visar hon utifrån 3 600 
rättsfall att det finns en sådan ombudsfördel. Totalt 
förekom ombud i 45 procent av målen. Bland de mål 
som vann helt eller delvis bifall var andelen med om-
bud istället 76 procent. 

Tillsammans med sin handledare Sebastian Wejedal 
och nationalekonomen Louise Holm har Rebecka Lo-
rentzon sedan utvecklat studien med ytterligare statis-
tisk analys. Och resultatet, som publicerades som en 
artikel i Förvaltningsrättlig tidskrift, är tydligt: parter 
med ombud har större framgång i sina processer mot 
stat och kommun, än de som saknar ombud. 

– Våra resultat ligger helt i linje med den interna-
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Sebastian Wejedal 
är universitetslektor 
i processrätt vid Gö-
teborgs universitet. 
Hans forskning foku-
serar på frågor kring 
”access to justice”, 
alltså enskildas möj-
lighet till ett effektivt 
rättsskydd. Wejedal 
disputerade 2017 på 
avhandlingen Rätten 
till biträde – Om 
biträdeskostnaders 
hantering vid svenska 
domstolar.
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tionella empiri som finns. Det är det jag tycker är så 
intressant, att vi till och med kunde visa en större om-
budsfördel än i vissa amerikanska och brittiska meta-
studier, säger Sebastian Wejedal. 

Till denna objektiva ombudsfördel ska också lägga 
vad som i forskningen kallas för en subjektiv ombuds-
fördel. Många studier visar nämligen att enskilda som 
haft ett ombud upplever rättsprocessen som mer rätt-
vis än de som saknar ombud – alldeles oavsett utgång-
en i processen. 

En skeptiker kan invända att Lorentzons, Wejedals 
och Holms studie bara visar korrelation, inte kausalitet. 
Det finns alltså ett statistiskt samband 
mellan förekomsten av ett ombud och 
bättre utsikter i processen, men det 
är inte säkert att det är ombudet i sig 
som leder till större framgång. Det 
kan ju till exempel tänkas att en ad-
vokat avråder den potentiella klien-
ten från att driva fall där utsikterna 
att lyckas är små, men uppmuntrar 
den som har ett starkt fall. 

 Jo då, så kan det förstås vara, kon-
staterar Sebastian Wejedal. Samtidigt, 
menar han, är detta knappast ett ar-
gument mot en ökad användning av 
ombud i förvaltningsprocessen. Att 
ombud agerar filter och sållar bort 
utsiktslösa ärenden kan ju i sig vara 
något positivt, som ökar kvaliteten i 
rättsprocessen, påpekar han. 

– Mitt intryck är att förvaltnings-
processen i Sverige har satsat så otroligt mycket på 
kvantitet och tillgängliggörande men inte lika mycket 
på kvalitet, alltså att lägga resurser på varje enskilt mål. 
Båda intressena är viktiga, men kanske har vi hamnat 
lite snett i avvägningen nu, säger Sebastian Wejedal. 

Den absolut övervägande delen av alla domar och 
beslut i förvaltningsdomstolarna går också myndighe-
ternas väg, även för dem som har ombud vid sin sida. 
Totalt slutar mellan 90 och 99 procent med fullstän-
digt bifall för den allmänna parten, enligt statistik från 
Domstolsverket som Sebastian Wejedal tagit del av.

BLEV ANTIKLIMAX
I en artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift argumenterar 

Sebastian Wejedal för att rätten till kostnadsersättning i 
förvaltningsmål, i brist på stöd i förvaltningsprocessla-
gen, borde kunna baseras enbart på regeringsformens 
rättigheter. 

Han pekar på att Högsta domstolen (HD) i flera mål 
har tilldömt ersättning för rättegångskostnader med 
just regeringsformen som stöd. HD har också listat al-
ternativa kriterier för när ersättning ska utgå: när det 
är ett högt värde på tvisteföremålet, när målet är kom-
plext i sak eller juridiskt eller när målet är omfattande. 

Enligt Sebastian Wejedal tyder HD:s praxis på att 
kostnadsersättning visserligen inte alltid måste med-

ges, men att ”en ordning där enskilda 
aldrig kan få ersättning  – oavsett hur 
befogade kostnaderna än framstår – 
måste anses oförenligt med både RF1 
och EKMR2”.

Frågan om ersättning för ombuds-
kostnader har då och då prövats i 
förvaltningsdomstolarna. Och här 
återkommer det mål som artikeln in-
leddes med.

Under vintern i år tog HFD upp 
frågan till behandling i plenum, allt-
så med samtliga femton justitieråd 
närvarande. I målet argumenterade 
Centrum för rättvisa, som drivit frå-
gan, utifrån bland annat just Europa-
konventionen och regeringsformen. 

Men utan framgång. Beslutet, som 
kom den 4 mars, beskriver Sebastian 
Wejedal som ”ett totalt antiklimax”.  

Någon ändring blev det nämligen inte. Istället fastslog 
HFD att frågan om ersättning i förvaltningsmål fram-
gent kan avvisas utan materiell prövning, eftersom det 
inte finns någon laglig grund för förvaltningsdomsto-
larna att besluta om sådan ersättning. För att ändra på 
det krävs politiska beslut, anger domstolen. Sebastian 
Wejedal håller inte med, utan menar att lagstödet finns 
i regeringsformen.

Trots sin besvikelse kan Wejedal se en ljusglimt i be-
slutet: domstolens konstaterande att det inte ”kan ute-
slutas” att det finns mål där enskilda har skäl att anlita 
ett ombud, och att de då kan ha rätt till ersättning för 
dessa kostnader. 

– Bara det konstaterandet tycker jag ändå är värt nå-

”Mitt intryck är att 
förvaltningsproces

sen i Sverige har satsat 
så otroligt mycket på 

kvantitet och tillgäng
liggörande men inte 

lika mycket på kvalitet, 
alltså att lägga resurser 

på varje enskilt mål.” 
sebastian wejedal

Förvaltningsprocesslagen innehåller inga reg
ler om kostnadsfördelning mellan parterna, el
ler offentlig ersättning, vid sidan av reglerna om 
offentligt biträde. Parternas kostnader kvittas, 
var och en står alltså för sina egna kostnader. 
Undantaget är skattemål, där det sedan 1989 
finns en begränsad möjlighet för enskilda och 
företag att begära ersättning av staten för 
 rättegångskostnader. 

Frågan om vem som ska stå för kostnaderna 
i förvaltningsmål har diskuterats gång på 
gång inom politik och förvaltning. Redan 1948 
pekade riksdagens lagutskott på ordningen 
där enskilda själva får stå för sina kostnader i 
förvaltningsärenden, och ansåg att den ”ej säl
lan” kunde leda till ”stötande konsekvenser”. 
Och i samband med förvaltningsprocesslagens 
tillkomst diskuterades vilka ärendetyper som 

skulle omfattas av reglerna om offentliga 
biträden. Utredningen om rättshjälp i förvalt
ningsärenden 1971 övervägde om rätten till 
offentligt biträde även skulle omfatta socialför
säkringsmål. Utredningen valde dock att dra 
gränsen snävare och stannade för att ”institutet 
offentligt biträde [bör] begränsas till ingripan
den avseende den personliga rörelsefriheten”. 
Utredningen utgick samtidigt ifrån att kostnads

DISKUSSIONEN OM RÄTTEGÅNGSKOSTNADERNA I FÖRVALTNINGSMÅL

1 Regeringsformen 
2 Europeiska 

konventionen om 
de mänskliga 
rättigheterna.
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got, för det punkterar myten att man aldrig nånsin be-
höver ett ombud i förvaltningsdomstol. Så nu kan alla 
i alla fall vara överens om det, säger han.

Samtidigt är den väg som HFD anvisar för att få er-
sättning både krånglig och ekonomiskt irrationell, an-
ser Sebastian Wejedal. HFD hänvisar nämligen till möj-
ligheten att begära skadestånd, i en separat process i 
allmän domstol. 

Hans analys delas av sex justitieråd i HFD. I en skiljak-
tig mening förklarar de att det, enligt deras mening, inte 
finns några lagliga hinder för förvaltningsdom stolarna 
att pröva ett yrkande om ersättning för rättegångskost-
nader. De lyfter också fram att HFD regelmässigt prövat 
sådana yrkanden, även om de oftast avslagits. 

Om möjligheten att få ersättning skadeståndsvägen 
skriver de sex: ”Sammantaget leder majoritetens mo-
dell för hur ett yrkande om ersättning för rättegångs-
kostnader i ett förvaltningsmål ska hanteras till att en 
enskild tvingas föra dubbla processer – först en i sak-
frågan och därefter en i ersättningsfrågan – innan det 
står klart om kravet på en rättvis rättegång i förvalt-
ningsmålet är uppfyllt. Till detta kommer att den en-
skilde i en skadeståndsprocess riskerar att behöva stå 
för motpartens rättegångskostnader. Det är ett både 
omständligt och resurskrävande samt långt ifrån hel-
täckande system som majoriteten anvisar och det riske-
rar att allvarligt försvåra för den enskilde att ta till vara 
sin rätt i ersättningsfrågan. Systemet snarare motverkar 
än främjar rätten till en rättvis rättegång.”

VILL SE FÖRÄNDRAD LAG
Centrum för rättvisa, som drivit ersättningsfrågan till-
sammans med den berörda kvinnan, uttryckte sin be-
svikelse över utgången i HFD. I ett pressmeddelande 
säger chefen Fredrik Bergman: ”Att gå skadeståndsvä-
gen för att få kompensation för rättegångskostnader är 
inte något realistiskt alternativ för den enskilde. Hög-
sta förvaltningsdomstolens beslut befäster den ojäm-
likhet som finns i förvaltningsprocessen och som gör 
att det krävs en tjock plånbok för att kunna försvara 
sina rättigheter på ett effektivt sätt.” Bergman säger sig 
också vara ”övertygad om att sista ordet inte är sagt i 
den här frågan”.

Centrum för rättvisa är långt ifrån ensamma om att 
vilja reformera reglerna för förvaltningsprocessen. Ad-
vokatsamfundet driver sedan några år hårt på för för-

ändringar, framför allt i skatteprocessen (se artikel på 
s. 30). 

Även justitierådet i HFD Thomas Bull, som i beslu-
tet stod bakom den skiljaktiga meningen, anser att det 
finns goda skäl att se över kostnaderna i förvaltnings- 
processen. I ett mejlsvar till Advokaten skriver han: 
”det är inte säkert att det bästa sättet att lösa frågan om 
enskildas möjligheter att få en rättvis rättegång inför 
förvaltningsdomstol är att införa ett generellt system 
liknande rättegångsbalkens regler om fördelning av 
rättegångskostnader, men det behöver utredas när-
mare.” 

Thomas Bull efterlyser ”ett helhetsgrepp där frågan 
om rättshjälp också tas med”. Och Sebastian Wejedal 
har liknande tankar. 

– Jag tycker att man borde tillsätta en offentlig ut-
redning som tar ett samlat grepp om förvaltningspro-
cessen. Lagen infördes för 50 år sedan och har sedan 
dess utvecklats punktvis och framförallt genom praxis 
för att hålla jämn fot med samhällsutvecklingen. Men 
förvaltningsdomstolarna prövar ett mycket vitt spann 
av måltyper, och det kan ifrågasättas om lagen i dag 
verkligen är ändamålsenlig för hela detta spektrum.

Från politiskt håll utlovas dock ännu inga föränd-
ringar. Enligt justitieminister Morgan Johanssons press-
sekreterare Angelica Vallgren analyseras avgörandet 
från HFD för närvarande, och Advokatsamfundets 
hemställan om skatteprocessen bereds i Regerings-
kansliet. 

Förutom regler om kostnadsersättning för enskilda 
som får rätt mot myndigheterna delar Sebastian Weje-
dal bilden att den allmänna rättshjälpen behöver utvär-
deras. Ett alternativ skulle här vara att utvidga rätten 
till offentligt biträde. Behovet är störst i de måltyper 
som till sin natur liknar brottmål, som skattetillägg, 
men också i mål med väldigt stor betydelse för den 
enskilde, som LSS, konstaterar han.

Att det behövs en genomgripande förändring är hur 
som helst tydligt, fastslår Sebastian Wejedal.

– Förvaltningsprocesslagen är skriven för ett helt 
annat samhällsklimat, när den offentliga förvaltning-
en inte var lika komplicerad som i dag, och där vi hade 
en helt annan syn på förhållandet mellan det offentliga 
och den enskilde. Enligt min mening lever den inte fullt 
ut upp till den europeiska rättsutvecklingen, åtmins-
tone inte när vi pratar kostnader. ¶

FPL 8 §
Rätten ska se till 
att målet blir så 
utrett som dess 
beskaffenhet 
kräver.

Genom frågor 
och påpekanden 
ska rätten verka 
för att parterna 
avhjälper otydlig
heter och ofull
ständigheter i sina 
framställningar.

Rätten ska se till 
att inget onödigt 
förs in i målet. 
Överflödig utred
ning får avvisas.

 
RB 43 kap. 
4 § 2 st.
Rätten skall också 
se till att målet blir 
utrett efter vad 
dess beskaffen
het kräver och att 
inget onödigt dras 
in i målet. Genom 
frågor och påpe
kanden skall rätten 
försöka avhjälpa 
otydligheter och 
ofullständigheter i 
de uttalanden som 
görs. 

FÖRVALTNINGS-
PROCESSLAGEN 
OCH RÄTTE-
GÅNGSBALKEN

frågan i förvaltningsprocessen skulle fångas 
upp av en ”utvidgad offentlig rättshjälp”. 

Så blev det nu inte. Även om kostnader för 
förvaltningsmål i princip kan ersättas via rätts
hjälpen godtas ansökningarna nästan aldrig. 
Värdet av rättshjälpen har dessutom urholkats 
allt mer, eftersom den låga inkomstgränsen 
numera gör att bara personer med riktigt låg 
inkomst omfattas av regelverket. 

Saken återkom i Domstolsutredningen 1991, 
då utredarna ville införa en begränsad, ensidig 
kostnadsregel, i de fall där det är ”oskäligt” att 
den enskilde själv ska bära kostnaden. Nästan 
tjugo år senare, 2009, var det dåvarande reger
ingsrådet (titeln är numera justitieråd i Högsta 
förvaltningsdomstolen) AnnaKarin Lundin som 
pekade på behovet i festskriften Regeringsrät
ten 100 år. 

Lundin konstaterar att förvaltningsproces
sen numera är ett tvåpartsförfarande och att 
de argument som motiverar särreglerna för 
skattemål också har bärkraft för många andra 
förvaltningsmål. ”Min utgångspunkt är att det 
enda naturliga, rimliga och rättvisa är att en 
part som vinner en rättegång ska kunna göra 
det utan att dra på sig några kostnader” skrev 
hon bland annat. 

Process- 
ledning och 
tydligare 
domar 
nödvändigt 
– vänd!
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Fortfarande finns mycket kvar att göra för 
att stärka rättssäkerheten i skatteproces-
sen, menar advokaterna Linnea Back och 

Mattias Schömer. Det handlar dels om 
domstolarnas syn på Skatteverket, dels om 
processledning och domskrivande. Men de 

önskar också ett mer omfattande system 
för ersättning för ombudskostnader. 

FOKUS: FÖRVALTNINGSPROCESSEN

 Skattemålen är i fråga om rättegångskostnader po-
sitivt särbehandlade. Till skillnad från övriga för-
valtningsmål finns här en, visserligen begränsad, 

men ändå uttalad, rätt för den enskilde som vinner 
över Skatteverket att få ersättning för sina kostnader. 

Trots det är skattemålen den måltyp i förvaltnings-
domstolarna som fått mest kritik under de senaste åren. 

Att bevisvärderingen brister och att domarna är dåligt 
motiverade är två synpunkter som förts fram av advo-
kater, bland annat i en rapport från stiftelsen Rättvis 
skatteprocess 2018. 

Rapporten utmynnade i ett samarbete mellan Ad-
vokatsamfundet, förvaltningsdomstolarna och Skatte-
verket för att stärka skatteprocessen. I en rapport 2019 
föreslås en rad insatser för att stärka rättssäkerheten, 
bland annat bättre motiverade domar och tydligare pro-
cessledning. Förra året fortsatte Advokatsamfundet att 
trycka på för en bättre skatteprocess, genom en hem-
ställan till Justitie- och Finansdepartementen.

TROR VERKET ÄR OPARTISKT
Advokaterna Linnea Back och Mattias Schömer ingår 
båda i Advokatsamfundets skatterättsgrupp, och del-
tar alltså i samarbetet för att förbättra skatteprocessen. 
De är positiva till att frågorna diskuteras. Men särskilt 
mycket förändringar har de ännu inte sett. 

Ett av de största problemen i skatteprocessen, enligt 
Linnea Back, är förvaltningsdomstolarnas överdrivna 
tilltro till Skatteverkets objektivitet. 

Processledning 
och tydligare 

domar nödvändigt

RÄTTSSÄKERHETEN I SKATTEMÅLEN

Advokatsamfundet skickade i 
september 2021 en hemställan 
till Justitiedepartementet och 
Finansdepartementet med krav 
på författningsändringar för att 
öka rättssäkerheten och stärka 
förutsebarheten i skatteproces
sen. 

I hemställan pekar samfundet 

på bristerna i dagens skattepro
cess och efterlyser en genomgri
pande översyn. Redan nu föreslår 
samfundet dock några författ
ningsändringar för att förbättra 
skatteprocessen: 

l Det bör införas bestämmelser 
om förberedande sammanträden 
och skriftliga sammanställningar 

under handläggningen av skatte
mål i förvaltningsdomstol.

l Kraven på förvaltningsdom
stolarna att i skattemål adressera 
och bemöta parternas argumen
tation samt redovisa hur bevis
ningen har värderats bör skärpas 
och förtydligas.

l En skyldighet för förvaltnings

domstolarna att i skattemål, ge
nom ljudupptagning, dokumentera 
partsutsagor och partsförhör som 
lämnas vid muntlig förhandling 
bör införas.

l  Det bör förtydligas i vilka 
situationer myndighetsföreträdare 
får höras som vittnen i förvalt
ningsdomstol. 

ADVOKATSAMFUNDETS HEMSTÄLLAN OM FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR
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– Domstolarna lägger för stor vikt 
vid Skatteverkets argument och ser 
inte alltid när det brister i objektivi-
tet, säger hon.

Konsekvenserna av domstolarnas 
tilltro till Skatteverket kan bli besvär-
liga. Linnea Back berättar om ett ären-
de nyligen, då hon för klientens räk-
ning begärde att digitala handlingar 
som Skatteverket omhändertagit skul-
le undantas från granskningen. Egent-
ligen ska undantag begäras för varje 
enskild handling, men här var mäng-
den handlingar enorm, och klienten 
försökte därför kategorisera vilka typer av dokument 
som skulle undantas.

Förvaltningsdomstolen medgav att det kunde finnas 
skäl för undantag och bad, eftersom omfattningen av 
materialet var ohanterlig, Skatteverket att särskilt spe-
cificera de handlingar de ville ta del av, om möjligt i 

samråd med klienten. Skatteverkets 
reaktion blev att skicka tillbaka hård-
disken och be klienten berätta exakt 
vilka som skulle undantas.

– Det var så många dokument att 
om vi satte en biträdande jurist på 
att granska dem, och hon hann med 
tre dokument i minuten åtta timmar 
om dagen, så skulle det ta henne tre 
veckor att gå igenom dem, berättar 
Linnea Back, och fortsätter: 

– Där tycker jag att domstolen har 
tappat sin roll. Det var uppenbart inte 
domstolens mening att sorteringen 

skulle läggas över på klienten. Om man litar så myck-
et på att Skatteverket är opartiskt, så att man lägger 
över hela ansvaret för dömandet på Skatteverket, då 
har hela domstolshanteringen gått väldigt fel.

Mattias Schömer upplever även han att domstolarna 
har en övertro på Skatteverkets objektivitet. 

Linnea Back är 
verksam vid Baker 
McKenzies Stock-
holmskontor. Hon 
arbetar främst 
med rådgivning till 
multinationella bolag 
i omstruktureringar, 
men företräder även 
en del bolag i större 
processer, inte minst 
på området transfer 
pricing. Processva-
nan har hon med sig 
från sin tid vid Skat-
teverkets process-
grupp. ”Domstolarna lägger 

för stor vikt vid Skatte
verkets argument och 
ser inte alltid när det 
brister i objektivitet.” 

linnea back

Den som i ett 
ärende eller mål 
har haft kostnader 
för ombud, biträde, 
utredning eller 
annat som denne 
skäligen har be
hövt för att ta till 
vara sin rätt har, 
efter ansökan, rätt 
till ersättning om 

1. den sökandes 
yrkanden i ärendet 
eller målet bifalls 
helt eller delvis, 

2. ärendet el
ler målet avser 
en fråga som är 
av betydelse för 
rättstillämpningen, 
eller 

3. det finns syn
nerliga skäl för 
ersättning.

SKATTE- 
FÖRFARANDE- 
LAGEN 
43 KAP. 1 § 1 ST.
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– Där tror jag att domstolen gör det för lätt för sig när 
de lägger vikt vid att det är en myndighet som gör ett 
uttalande. Enligt min mening bortser man då ifrån att 
det är en mänsklig egenskap att vilja vinna. En egen-
skap som även många av myndighetens processförare 
är besjälade av. Med detta sagt så är det inte så märkligt 
att Skatteverkets processförare kan brista i sin opar-
tiskhet. Det här behöver domstolarna titta närmare på. 

VILL HA TYDLIG LEDNING
Vilka är då de största problemen i 
dagens skatteprocess? Mattias Schö-
mer svarar genom att vända på frå-
gan och istället berätta om en av de 
bästa skatteprocesserna han upplevt. 
En pensionerad domare ryckte in 
som ordförande i Förvaltningsrätten 
i Stockholm. Med honom fick alla par-
ter uppleva en trygg, tydlig och högst 
aktiv processledning, något som an-
nars ofta saknas i skattemålen, enligt 
advokaterna. 

– Domaren ville förstå vad de olika 
parterna hade för inställning till de 
frågor som skulle prövas inom ramen 
för den muntliga förhandlingen. Man 
har muntlig förhandling bland annat 
för att reda ut saker som inte har kun-
nat redas ut eller förstås under skrift-
växling. Han var supernoggrann med 
det, berättar Mattias Schömer.

Annars upplever han ofta förvalt-
ningsrätten och kammarrätten som passiva vid de 
muntliga förhandlingarna, som ju i förvaltningsdom-
stolarna utgör ett komplement till den vanliga, skrift-
liga, handläggningen av mål.

– Det tycker jag är synd. De skattskyldiga är ofta 
med vid förhandlingarna, och de har många gånger en 
uppfattning när de går ifrån förhandlingssalen, att ”vi 
har inte blivit motsagda av Skatteverket, så det känns 
väldigt bra”, säger Mattias Schömer, som då tvingas 
förklara att Skatteverket egentligen inte behöver säga 
någonting, utan kan luta sig tillbaka mot sina många 
skriftliga inlagor. 

– Det är synd att domstolen inte ber myndigheten 
förklara sig eftersom den muntliga förhandlingen är 
ett ypperligt tillfälle för att reda ut oklara frågor för 
den skattskyldige.

Även Linnea Back önskar sig en tydligare process-
ledning från domstolen. Det skulle vara ett sätt att be-
gränsa även den skriftliga kommunikationen och vara 
tydligare med eventuella oklarheter som kvarstår. 

– Jag brukar själv försöka vara tyd-
lig med vilka delar i processen vi be-
rör under förhandlingen och vad vi 
vill, berättar hon.

Ett annat sätt att skapa bättre struk-
tur skulle kunna vara användningen 
av muntliga förberedelser, menar ad-
vokaterna. Detta förslag finns också 
med på Advokatsamfundets hemstäl-
lan om processuella förändringar. 

TYDLIGHET KAN LEDA FRAMÅT
Den skatterättsliga rådgivningen och 
tvisterna handlar många gånger om 
stora ekonomiska värden. Men nästan 
lika viktigt för klienterna som avkast-
ningen är, enligt Mattias Schömer, 
förutsebarheten. 

– Klienten gör en investering, och 
förväntar sig, om det går bra, en av-
kastning. Då vill man gärna veta på 
förhand vad avkastningen blir efter 
skatt – inte tio år och en skattepro-
cess senare. 

Här kan det bli problem. Skattelagstiftningen är 
komplex och blandar detaljreglering med övergripan-
de principer, på ett sätt som många gånger gör beskatt-
ningen svår att förutsäga, påpekar Mattias Schömer. 

Ett sätt att öka förutsebarheten skulle dock vara bätt-
re och tydligare domar från förvaltningsdomstolarna, 
anser Mattias Schömer. Han ser ofta domar som är 
slutsatsstyrda, som han kallar det. 

– Förvaltningsrätten har kommit fram till att det ska 
beskattas på ett visst sätt. Då tar de bara fram de sak-
omständigheter som talar för detta. Men de bemöter 
inte de omständigheter som förts fram som talar i den 
andra riktningen. De står inte med i domen, säger Mat-
tias Schömer. 

Resultatet blir att klienten, den skattskyldiga, upp-
lever att domstolen missat eller helt enkelt struntat i 
de argument som förts fram. 

– Domstolen skulle lägga energi på det som fram-
förts. Såga det vid fotknölarna om det behövs. Eller 
lyfta fram det. Så att det i domen går att förstå hur 
domstolen resonerat, säger Mattias Schömer.

Han får medhåll av Linnea Back. Båda advokaterna 
berömmer dock Högsta förvaltningsdomstolen, som 
enligt Linnea Back producerar mer välskrivna, förkla-
rande domar än de lägre instanserna.

”Förvaltningsrätten 
har kommit fram till 
att det ska beskattas 

på ett visst sätt. Då tar 
de bara fram de sak
omständigheter som 

talar för detta. Men de 
bemöter inte de om

ständigheter som förts 
fram som talar i den 

andra riktningen. De 
står inte med i domen.” 

mattias schömer

I rapporten, som togs fram av Advokatsamfundet i samarbete med förvaltningsdom
stolarna och Skatteverket, föreslås en rad åtgärder som kan förbättra hanteringen 
och öka förtroendet för domstolarna när det gäller hanteringen av skattemål.

Rapporten ska kunna användas av alla som arbetar med skattemål, både domsto
lar och parter.

Förslag i rapporten:
l Domstolarna ska tidigt vara aktiva i processledningen.
l  Domstolarna ska i större utsträckning än i dag planera de muntliga förhandling

arna med parterna.
l Syftet med förhandlingarna ska vara tydligt.
l Processen ska inte tyngas av onödiga upprepningar.
l Parternas argument ska återges korrekt och bemötas i domen.

RAPPORT OM SKATTEPROCESSEN 2019
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Tydligare domar skulle, i synnerhet i kombination 
med en mer aktiv processledning, göra skatteproces-
sen mer legitim för den skattskyldige, anser Mattias 
Schömer.

– Om domarna tar upp de saker som är framförda 
och bemöter dem, i skrift, och dessutom processleder 
så blir det begripligt, även om det i slutänden går då-
ligt för den skattskyldige. Istället för att ingen säger ett 
ljud, och så plötsligt har du förlorat målet. 

I förlängningen kan mer motiverade domar också 
göra skatteprocessen mer förutsebar, menar både Mat-
tias Schömer och Linnea Back. Det blir ju då möjligt 
att se vilka argument som håller och vilka som inte gör 
det. Domstolarna och myndigheten kommer därmed 
att slippa onödiga kostsamma processer. 

Men förändringarna kan också ha politiska implika-
tioner, menar Mattias Schömer: 

– Med en tydlig process och en domstol som är aktiv 
och tar aktiv roll i förhandlingssalen och domar som är 
tydligt beskrivande av det som är framfört och vilken 
domstolens inställning är till det som framförts kan 
man kan se om vi behöver ändra på skattereglerna el-
ler beviskraven. Det går inte att veta nu. 

SKÄR I RÄKNINGEN
Som affärsadvokater vid stora advokatbyråer före - 
träder Linnea Back och Mattias Schömer huvudsak-
ligen företag, ofta stora företag. Eftersom processerna 
många gånger gäller stora belopp är dessa som regel 
villiga och kapabla att betala för kvalificerad rättslig 
hjälp. 

Skattemålen utgör dessutom ett undantag inom för-
valtningsrätten, genom att en enskild part som vunnit 

mot Skatteverket i vissa fall kan få ersättning för rät-
tegångskostnader. 

Och på just den punkten har förvaltningsdomsto-
larna blivit bättre, anser Linnea Back. 

– På senare tid har vi fått väsentligt mycket mer er-
sättning, framför allt har det tagits hänsyn till att Skat-
teverket genom sin processföring skapat merkostnader 
för klienterna, säger hon.

Samtidigt är det mer regel än undantag att domsto-
larna skär i ersättningen, konstaterar skatteadvokater-
na.

Resultatet blir att den skattskyldige som vinner mot 
Skatteverket och som kanske lagt ner år av arbete på 
att driva sin sak ändå får betala stora delar av proces-
sen själv.

– Om Skatteverket nu dragit igång en process och 
upptaxerat någon i strid med lagar och regler, då borde 
den personen åtminstone få ersättning för de kostna-
der man haft, fastslår Mattias Schömer.

För mindre bemedlade personer och småföretag kan 
reglerna innebära att det inte fullt ut blir möjligt att för-
svara sig mot staten. Och advokaterna upplever ibland 
att klienter tvingas avbryta en process som de har goda 
förutsättningar att vinna, av ekonomiska skäl. Linnea 
Back kallar det för ett systemfel, särskilt när det gäl-
ler frågor som skattetillägg, som internationellt räk-
nas som straff. 

– Du har visserligen rätt till muntlig förhandling och 
att få tala i din sak, men du får också vara tyst, vilket 
överensstämmer med brottmålsprocessen. Om du an-
litar ett ombud, som staten stått för om det varit en 
brottmålsprocess, är det däremot långt ifrån säkert att 
du får betalt för ombudet, säger hon. ¶

LSS-mål: 
Olyckligt när 
enskilda blir 
utan stöd 
– vänd!

Mattias Schömer 
arbetar med bolags- 
och kapitalbeskatt-
ningsskattefrågor vid 
Vinges Stockholms-
kontor. Det handlar 
huvudsakligen om 
olika former av 
investeringsstruktu-
rer som riskkapita-
listbolag eller family 
office-bolag, som 
investerar, utvecklar 
och driver bolag inom 
EES. Förutom råd-
givningen uppstår då 
och då processer om 
hur investeringar ska 
beskattas i Sverige. 
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Som ombud för assistanssökande fyller 
advokat Jessica Gustavsson ofta en viktig 

roll. Men i dagens förvaltningsrättsliga 
system är det ekonomiskt svårt för många 

att kunna söka advokathjälp för att få 
nödvändig hjälp i vardagslivet. 

FOKUS: FÖRVALTNINGSPROCESSEN

 Jessica Gustavsson är en av få ad-
vokater som företräder enskilda 
individer som överklagar beslut 

enligt LSS, lagen om stöd och servi-
ce till vissa funktionshindrade, eller 
återkrav på utbetald assistansersätt-
ning. 

Klienterna är i olika åldrar, med 
olika funktionsnedsättningar. Många 
gånger behöver de assistans för att 
tillgodose sina grundläggande be-
hov och för att kunna leva ett nor-
malt vardagsliv. Vilka behoven är 
beror på funktionsnedsättning och 
livssituation. 

– Inget människoöde är det andra likt, och det är sär-
skilt tydligt inom mitt verksamhetsområde, konstaterar 
Jessica Gustavsson.

Förutom individer med olika funktionsnedsättningar 

hjälper Jessica Gustavsson också företag inom assis-
tans- och hemtjänstbranschen med tillsyns- och till-
ståndsfrågor hos Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

Just LSS-målen ingick i Rebecka Lorentzons studie 
av ombudsfördel i förvaltningsprocessen (se artikel på 
s. 24). Studien visar att det förekom ombud  i 65 procent 
av LSS-målen. Ungefär hälften av ombuden var dock 
inte juridiskt kvalificerade, utan gode män, förvaltare, 
ställföreträdare och liknande. 52 procent av ombuden 
hade juridisk utbildning.

FÅR INTE ANDRUM
Precis som i de övriga undersökta 
måltyperna visar Lorentzons under-
sökning att de personer som drev 
LSS-mål med hjälp av ombud hade 
större framgång i sina överklaganden 
än de som saknade ombud. Bäst gick 
det för dem som anlitat ett juridiskt 
skolat ombud. Och slutsatsen stäm-
mer väl med Jessica Gustavssons er-
farenheter. 

Att så många som dryga 30 procent 
av personerna i studien hade juridiskt 
skolade ombud beror troligen till stor 

del på att många större assistansföretag bistår med ju-
ridisk hjälp till brukare som överklagar LSS-beslut. 
Däremot stöter Jessica Gustavsson, som själv tidigare 
arbetat som jurist på assistansbolag, sällan på andra 
advokater med LSS som huvudsaklig verksamhetsin-
riktning. 

– Vi är få advokater som är specialiserade på dessa 
rättsprocesser, säger hon. 

En viktig orsak till detta är förstås kostnaderna för 
att anlita ett ombud. Rättshjälp beviljas nästan aldrig 
för processer i förvaltningsdomstol, och rättsskyddet i 
hemförsäkringen omfattar som regel inte detta område. 

Just kostnaderna för att anlita en advokat eller annat 
kvalificerat ombud är också ett av de största proble-
men för enskilda som tvingas driva sina LSS-ärenden 
i domstol, berättar Jessica Gustavsson. Det andra stora 
problemet är de utdragna processerna. 

– Det kan dröja mellan ett och två år att få sin ansö-
kan om insats först utredd och bedömd av myndighet, 
sedan prövad av domstol i en eller flera instanser, sä-
ger Jessica Gustavsson.

Olyckligt när enskilda          blir utan stöd 
LSS-MÅL

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag för 
personer med vissa funktionsnedsättningar. Målet för LSS är att den enskilde ska få 
möjlighet att leva som andra. För att uppnå detta garanterar lagen vissa stödinsatser. 
Kommunen har huvudansvaret för de flesta av insatserna, men den som behöver mer 
än 20 timmar personlig assistans i veckan får assistansersättning från Försäkrings
kassan. 

Den som beviljas personlig assistans har rätt att själv välja utförare av assistansen, 
eller att själv anställa sina assistenter. 

LSS personkrets:
l personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
l personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över 
efter en hjärnskada i vuxen ålder,
l personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror 
på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

OM LSS

”Inget människoöde 
är det andra likt, 

och det är särskilt 
tydligt inom mitt 

verksamhetsområde.” 
jessica gustavsson
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Eftersom många kommunala beslut är tidsbegränsa-
de kan konsekvensen bli att den enskilde tvingas ansö-
ka om insatsen på nytt, innan det föregående beslutet 
ens har prövats av domstol. Många gånger förändras 
den sökandes behov under den utdragna prövningen, 
vilket också kan leda till 
nya processer. Det kan bli 
nödvändigt att ha två pro-
cesser igång parallellt. 

FYLLER KUNSKAPSLUCKOR
Precis som i övriga förvalt-
ningsmål brukar bristen på 
ersättning för ombudskost-
nader motiveras med offi-
cialprincipen: att förvalt-
ningsdomstolarna själva 
ska utreda målet och hjäl-
pa den enskilde till rätta. 
Men Jessica Gustavsson ser 
att hon ofta fyller en viktig 
funktion i domstolen. 

– Domstolen har främst 
juridiska kunskaper och 
hanterar många olika sor-
ters förvaltningsmål. Den 
medicinska kunskapen om 
diagnoser, funktionsned-
sättningar och liknande 
behöver förmedlas av vård-
expertis genom mig som 
ombud. Att fylla kunskaps-
luckan i förhållande till de 
funktionsnedsättningar och 
hjälpbehov som är aktuella 
är en viktig del i mitt arbe-
te, säger hon.

För att fylla luckorna är 
det viktigt att skriva så pedagogiska yttranden och 
överklaganden som möjligt, med ingående men sam-
tidigt koncisa beskrivningar av situationen i det en-
skilda fallet och stark anknytning till bevisningen och 
särskilt det medicinska underlaget, konstaterar Jessica 
Gustavsson, som ibland ser tydligt i domarna att hon 
nått fram med sina argument.

– Jag blir kanske som mest nöjd med mitt arbete när 
jag ser att förvaltningsdomstolen tagit till sig av mina 

argument och återgivit dem i domskälen. Jag använder 
mig också återkommande av domstolarnas formule-
ringar i min argumentation, säger hon. 

Emellanåt ser Jessica Gustavsson dock också ”tom-
ma” domar där domskälen främst består i ett instäm-

mande med myndighetens 
beslut.

– Det blir särskilt frus-
trerande efter en lång, om-
fattande och bevistung 
tvåpartsprocess. Jag vill åt-
minstone kunna förklara 
för klienten varför det inte 
gick vår väg, inte bara att 
det inte gick vår väg, säger 
Jessica Gustavsson, som 
tillägger att domstolarnas 
arbete ändå är på väg åt 
rätt håll. 

Precis som skatterättsad-
vokaterna efterlyser Jessica 
Gustavsson också mer ak-
tiva domstolar, och en tyd-
lig processledning. Här har 
det dock blivit bättre på se-
nare år.

BEHÖVS OMBUD FÖR ATT 
LYCKAS
Tydligt motiverade domar 
och aktiv processledning är 
alltså två förbättringar som 
Jessica Gustavsson önskar 
se. Men utöver det behö-
ver också möjligheten till 
ersättning för ombudskost-
nader ses över, anser Jessi-
ca Gustavsson.

– Vi märker ju att vi når framgång med en relativt 
stor del av våra överklaganden. Då ser jag ett tydligt 
syfte med att överklaga och få saken prövad i domstol. 
Såsom rättsutvecklingen har sett ut klarar den enskilde 
sällan att få tillräcklig assistans utan kvalificerad juri-
disk rådgivning och det är olyckligt om enskilda mås-
te avstå från detta av ekonomiska skäl, säger hon och 
tillägger att rätt hjälpinsatser dessutom är hälsofräm-
jande för enskilda. ¶

Olyckligt när enskilda          blir utan stöd 

Advokat Jessica Gustavsson är verksam vid CJ Advokat-
byrå i Stockholm sedan 2011 och arbetar huvudsakligen 
med juridiken kring personlig assistans och andra frågor 
som rör LSS. Tidigare har Jessica arbetat som jurist vid 
ett assistansbolag och gjorde sin notarietjänstgöring vid 
Förvaltningsrätten i Stockholm. Med åren har Jessica ska-
pat ett stort nätverk inom assistansbranschen, kommuner, 
Sveriges habiliteringsverksamheter, specialistvårdfunktio-
ner och särskolor. Hon har även fått goda kunskaper om 
olika diagnoser. 

Upphandling: 
Brist på 
förutsebarhet 
största 
problemet 
– vänd!FO
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Viktiga samhällsfunktioner och stora 
belopp står på spel när upphandlingar 

överprövas i allmän förvaltningsdomstol. 
För att öka rättssäkerheten vill Anna 

Ulfsdotter Forssell se ett kostnadsansvar 
som det i tvistemål i upphandlingsmålen.  

FOKUS: FÖRVALTNINGSPROCESSEN

 Advokat Anna Ulfsdotter Fors-
sell företräder klienter på 
båda sidor i offentliga upp-

handlingar: företrädare för offentlig 
sektor som handlat upp och leveran-
törer som är missnöjda med upp-
handlingen.

– Tanken från början var att dessa 
mål skulle vara ganska enkla och att 
leverantörerna skulle kunna föra sin 
talan på egen hand. Men de har ut-
vecklats till att ofta bli väldigt kom-
plicerade, det är mycket och krånglig 
juridik i dem, men också mycket tek-
niska sakomständigheter och en tek-
nisk bakgrund som ibland kan vara väldigt svår att för-
klara för domstolen. Så det ingår också i uppdraget, att 
göra det begripligt för domstolen, så att den kan döma 
på underlaget, säger Anna Ulfsdotter Forssell. 

Ombudsrollen i upphandlingsmål har utvecklats till 
att bli ännu viktigare än i många andra förvaltningsmål. 
Enligt praxis är domstolens utredningsskyldighet nu-
mera begränsad i upphandlingsmålen.

– Det är leverantören som har både åberopsbörda 
och bevisbörda. Det innebär att leverantören själv mås-
te ta fram och visa olika brister och hur dessa medfört 
att man lidit skada, förklarar Anna Ulfsdotter Forssell.

Kraven på leverantörerna har nyligen skärpts ytter-
ligare. Enligt två domar från Högsta förvaltningsdoms-
tolen som kom i början av 2022 (HFD 2022 ref. 4 I och 
II), måste leverantören försöka förhindra att skada upp-
kommer genom att exempelvis vara aktiv inom ramen 
för det som kallas frågor och svar. Det är också ytterli-

gare lagändringar på gång, som syftar 
till att tydligare lägga tyngdpunkten 
i upphandlingsprocessen i första in-
stans. Om lagändringarna genomförs 
kommer leverantören att tvingas in-
komma med samtliga omständighe-
ter som åberopas till stöd för leve-
rantörens talan tidigt i processen, och 
möjligheten att åberopa nya omstän-
digheter i såväl förvaltningsrätt som 
kammarrätt begränsas därmed. 

KRÄVER SKADESTÅND
Komplicerad juridik och stort ansvar 
på parterna gör att ombuden fyller en 
viktig funktion vid överprövningsmå-
len. Och det kan bli kostsamt att an-

lita en advokat i överprövningsärenden. Trots det till-
lämpas här, precis som i övriga förvaltningsmål (med 
skattemålen som undantag), en kvittningsprincip där 
vardera parten bär sina egna kostnader. 

Konsekvensen blir att vissa leverantörer helt enkelt 
tvingas processa utan ombud. 

– De kanske kan få viss hjälp från olika typer av 
bransch- eller intresseorganisationer, eller organisa-

Brist på 
förutsebarhet 
största problemet

UPPHANDLING

”Tanken från början 
var att dessa mål skulle 
vara ganska enkla och 

att leverantörerna 
skulle kunna föra sin 
talan på egen hand.” 

anna ulfsdotter forssell

Anna Ulfsdotter Forssell driver en nischbyrå inom det upphandlingsrättsliga området 
och företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer. 
Hon har också lett en statlig utredning om regelverket kring upphandling.
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tioner som kan förse dem med hjälp utan kostnad. Men 
de kan inte förlita sig på att domstolen ger ersättning 
för kostnaderna, säger Anna Ulfsdotter Forssell. 

Anna Ulfsdotter Forssell tycker att det är en dålig 
ordning. I stället skulle hon vilja se att kostnaderna 
fördelades som i tvistemål, där den förlorande parten 
får bära även den vinnande partens 
kostnader. Som regeringens utreda-
re föreslog Anna Ulfsdotter Forssell 
att reglerna skulle ändras i just den 
riktningen. Förslaget fick dock en del 
kritik och har ännu inte lett till några 
lagförslag. 

Bakom förslaget fanns, förutom all-
männa rättssäkerhetsskäl, också en 
viktig dom från Högsta domstolen, 
HD (NJA 2013 s. 762). 

Målet rörde skadestånd till en le-
verantör, efter att en upphandling av-
brutits. HD ogillade i och för sig kra-
ven på ersättning för det eventuellt 
förlorade kontraktet, men godkände 
skadestånd för att täcka leverantö-
rens rättegångskostnader. I domen 
uttalar HD bland annat: ”Om det saknas möjlighet för 
en anbudsgivare att vid framgång med en ansökan om 
överprövning erhålla ersättning för skäliga rättegångs-
kostnader såsom skadestånd, kan det avhålla en an-
budsgivare från att ansöka om överprövning.”

Rättsfallet har, enligt Anna Ulfsdotter Forssell, fått 
stor effekt. Många skadeståndsmål enligt LOU innehål-
ler nu också ett yrkande om ersättning för rättegångs-
kostnader som man haft i allmän förvaltningsdomstol. 

– Ibland har jag sett att kravet bara handlat om rät-
tegångskostnader. Då blir det kanske lite onödigt att 
gå till en annan domstol för att få ersättning för rät-
tegångskostnader som uppstått i allmän förvaltnings-
domstol, säger Anna Ulfsdotter Forssell.

DOMSTOLARNA DUKTIGA
Ombudskostnaderna kan alltså ställa till det för leve-
rantörer som är missnöjda med en upphandling. Med 
nuvarande ordning belastas dessutom de allmänna 

domstolarna av upphandlingsfrågor på ett sätt som 
troligen inte var avsett. 

Men det största problemet inom upphandlingsområ-
det är att överprövningsmålen är oförutsebara, anser 
Anna Ulfsdotter Forssell: 

– Man vet inte när man kan påräkna ett avgörande. 
Det ställer till det både för leverantö-
rerna och för de upphandlande myn-
digheterna, säger hon.

För leverantörer innebär ovisshe-
ten att det kan bli svårt att driva fö-
retaget och planera framåt. För upp-
handlande myndigheter och enheter 
är problemen ofta ännu större, efter-
som dessa måste tillgodose medbor-
garnas behov av de varor och tjäns-
ter som omfattas av den överprövade 
upphandlingen. Under en pågående 
överprövning löper nämligen som 
huvudregel en förlängd avtalsspärr 
som innebär att den upphandlande 
myndigheten eller enheten inte får 
ingå avtal.

– Då behöver man veta när ett av-
görande kan komma, så att behovet kan lösas tillfälligt 
genom någon slags direktupphandling eller liknande. 
Enligt lagen, som trädde i kraft 1 februari i år, har man 
under vissa förutsättningar rätt att göra en direktupp-
handling under pågående överprövning. Men den får 
inte vara mer omfattande än vad som krävs. Avtalet får 
alltså inte vara längre än vad som är nödvändigt, berät-
tar Anna Ulfsdotter Forssell.

Förutom bristen på förutsebarhet och de långa 
 väntetider på avgöranden som det ibland blir är Anna 
Ulfsdotter Forssell annars nöjd med förvaltningsdoms-
tolarna. 

– Jag tycker inte att vi ska koncentrera de här målen 
till bara någon eller några förvaltningsrätter, så som 
det har förts fram i vissa förslag tidigare. Det är av vär-
de att alla tolv förvaltningsrätterna arbetar med dessa 
mål, och de är duktiga, säger hon och tillägger att hon 
dessutom ofta ser väldigt snabba avgöranden från de 
mindre förvaltningsrätterna ute i landet. ¶

”Man vet inte när 
man kan påräkna 
ett avgörande. Det 

ställer till det både för 
leverantörerna och 

för de upphandlande 
myndigheterna.” 
anna ulfsdotter forssell

I juni 2018 överlämnade advokat Anna Ulfsdotter Forssell 
sitt utredningsbetänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – 
förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och 
vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44). 

En viktig del av utredningsuppdraget var att lämna 
förslag på hur man kan minska antalet överprövningar av 
offentlig upphandling, som i Sverige är internationellt sett 
mycket högt.

Utredningen föreslår här en avgift på 7 500 kronor för 
att ansöka om överprövning. Anna Ulfsdotter Forssell ville 
också införa ett processkostnadsansvar i överprövnings
mål, alltså att den förlorande parten som i vanliga tvistemål 

ska ersätta den vinnande parten för dennes rättegångskost
nader.

I betänkandet uttrycks att processkostnadsansvaret kan 
fungera både som ett filter och för att stärka rättssäkerhe
ten: 

”Det är slutligen viktigt att framhålla att införandet av ett 
processkostnadsansvar även kan stärka rättssäkerheten 
för leverantörer, genom att de får bättre möjligheter att 
få ersättning för sina processkostnader i de fall de vinner 
framgång med sin talan.”

Utredningsförslagen fick ett svalt välkomnande av re
missinstanserna och har hittills inte lett till några förslag.

UTREDNING FÖRESLOG HÖGRE TRÖSKLAR
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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



41ADVOKATEN NR 4 • 2022

DEBATT

 IAdvokaten nr 2 för 2022 begär ad-
vokat Mikael Niklasson att advo-
kater inte ska få vara uppsatta på 

de så kallade förordnandelistorna i 
mer än en domsaga. Att förespråka 
protektionism och konkurrensbe-
gränsning är inget som advokatkåren 
överhuvudtaget ska befatta sig med. 
Dessutom saknar förslaget lagstöd. 
Advokatsamfundet ska göra en kart-
läggning i saken och kan då förhopp-
ningsvis peka på vikten av näringsfri-
het bland fria aktörer.

Inledningsvis några fakta. En 
domstols uppgift är inte att hålla lo-
kala advokater under armarna. Där-
emot finns det ett samhällsintresse 
av att det finns tillräckligt många 
advokater inom en domsaga som 
kan vara allmänheten behjälplig. Ju 
fler desto bättre. En domstol kan re-
dan i dag med stöd av rättegångs-
balken förklara en aktör olämplig. 
Likaså kan Advokatsamfundet ge-
nom sin disciplinverksamhet ge dis-
ciplinär påföljd till advokat som inte 
sköter sitt uppdrag.

av 1 kap. 9 § regeringsformen framgår att 
domstolar samt förvaltningsmyn-
digheter och andra som fullgör of-
fentliga förvaltningsuppgifter ska i 
sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet och 
opartiskhet. Av 2 kap. 17 § samma 
lag framgår att begränsningar i rätt-
en att driva näring eller utöva yrke 
får införas endast för att skydda 
angelägna allmänna intressen och 
aldrig i syfte enbart att ekonomiskt 

gynna vissa personer eller företag. 
Såväl inom Sverige som inom EU 
gäller principen om fri rörlighet för 
bland annat tjänster. Högsta dom-
stolen har bestämt en praxis om 
att max tre timmars spilltid ersätts 
för offentliga uppdrag från avläg-
sen ort utan särskilt beslut. Tids-
spillan utgår från ett lokalt mottag-
ningskontor, varvid skattekollektivet 
inte belastas. Det är i ljuset av dessa 
bestämmelser som advokat Mika-
el Niklassons begäran och enstaka 
tingsrätters beslut ska ses.

Ingen kommun kan hindra ICA 
från att etablera sig för att huvud-
kontoret inte är beläget i kommu-
nen. Ingen offentlig upphandling 
kan begränsa aktörer med krav på 
att enbart åta sig uppdrag inom en 
viss kommun. 

ingen advokat har ”rätt” till några som 
helst uppdrag av det allmänna. Sta-
ten har i princip två möjligheter att 
förmedla uppdrag. Likabehandla 
intresserade eller upphandla. Ing-
en tingsrätt kan ställa krav på fria 
näringsidkare, till exempel advo-
kater, att välja var de vill komma i 
fråga för domstolsförordnanden. Ett 
sådant beslut saknar som angivits 
ovan lagstöd och kan innebära ska-
deståndsskyldighet för staten, om 
kausalitet kan visas. 

vi advokater är rent allmänt mycket 
gynnade eftersom det är få bran-
scher som kan förvänta sig att i 
princip dagligen kontaktas av en 

domstol och erbjudas uppdrag. Det 
finns redan i dag en debatt om att 
advokatväsendet är ett särskilt gyn-
nat skrå. Begäran om exklusivitet 
till domstolsuppdrag ger belackarna 
vatten på sin kvarn. Kort sagt. Ad-
vokater arbetar på och ska arbeta på 
en konkurrensutsatt marknad bland 
likabehandlade aktörer. Den som 
inte klarar den konkurrensen får fin-
na sig i att byta arbete.

Tvärtom är det så att domstolar-
na välkomnar och bör välkomna yt-
terligare aktörer inom sina domsa-
gor. Högre konkurrens ger enligt 
grundläggande ekonomiska sam-
band bland annat högre kvalitet. 
Domstolarna borde snarare utnyttja 
mängden av aktörer genom att ställa 
högre kunskapskrav för att dessa 
överhuvudtaget ska erhålla offent-
liga uppdrag av vad slag det än må 
vara, vilket är fullt möjligt. Detta 
leder på sikt till specialisering och 
bättre hjälp och service för allmän-
heten.

det är sammanfattningsvis viktigt att 
Advokatsamfundet vid sin kom-
mande genomgång står upp för de 
grundläggande principerna som all 
näringsverksamhet i demokratiska 
stater vilar på. Att hålla lokala advo-
kater nöjda är inte en av dessa.

Mats Bergh
Lina Staaf Stigsson

Ida Håmås
Jakobs Erik Werf

Advokater och delägare 
i Advokaterna Bergh & Staaf

Advokatsamfundet ska inte
verka för konkurrensbegränsning

Debatten om advokatbyråers mottagningskontor och förordnandelistor fortsätter.

ADVOKATER 
ARBETAR 

PÅ OCH SKA 
ARBETA PÅ 

EN KONKUR-
RENSUTSATT 

MARKNAD 
BLAND LIKA-
BEHANDLADE 

AKTÖRER. 
DEN SOM 

INTE KLARAR 
DEN KON- 

KURRENSEN 
FÅR FINNA 
SIG I ATT 

BYTA 
ARBETE.
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 E tt modernt samhälle är genom-
syrat av regler och vi är alla be-
roende av att den absoluta ma-

joriteten av människor och företag 
följer dessa eftersom vi annars inte 
kunnat planera vare sig liv eller affä-
rer. Den ekonomiska tillväxt vi upp-
levt de senaste 200 åren hade helt en-
kelt inte varit möjlig utan robusta och 
rimligt förutsebara regler. Frågan är 
därför inte om vi har en plikt att föl-
ja den positiva rätten utan istället i 
vilken utsträckning vi har rätt att av-
vika från den. 

Exakt var gränsen går för att en 
medborgare ska kunna avvika från 
den positiva rätten eftersom den-
samma avviker från faktisk rättvisa 
är inte möjligt att slå fast. Det är en 
moralisk bedömning för var och en 
i varje enskilt fall. Nästan lika svårt 
är det att slå fast i vilken utsträck-
ning vi ska kunna avvika från en 
orättvis lag, utan att avvikelsen är 
oacceptabel.

Som utgångspunkt för en diskus-
sion om civil olydnad och aktivism 
måste man ha insikten att många av 
de fri- och rättigheter vi i dag upple-

ver som självklara förr kan ha varit 
förbjudna, och att det varit straff-
bart att utöva dem eller ens disku-
tera sådana idéer. Fortfarande är 
många av de fri- och rättigheter som 
vi i Sverige numera tar för självklara 
blott en dröm i andra delar av värl-
den. Religionsfrihet, allmän och lika 
rösträtt, yttrandefrihet och fören-
ingsfrihet med mera är ingen själv-
klarhet.

Ofta har en modig minoritet, ge-
nom att agera på ett sätt som i dess 
samtid och dess del av världen va-
rit ett lagbrott, väckt en slumrande 
majoritet så att på sikt fri- och rät-
tigheter införts som tidigare varit 
otänkbara. Om inte dessa, i dåtid 

kriminella, handlingar hade begåtts, 
skulle vårt nutida samhälle kanske 
sett helt annorlunda ut. En slutsats 
är därför att fri- och rättigheter säl-
lan uppnås utan kamp – ibland utan-
för lagen.

regeringsformen och europakonventionen 
ger oss långtgående rättigheter att 
demonstrera och anordna opini-
onsmöten. Demonstrationsrätten 
är dock inte så stor att den tillåter 
olagliga handlingar. Enbart det fak-
tum att en viss handling utgör ett 
led i något som ingår i envars de-
monstrationsfrihet innebär inte att 
handlingen är straffri.

Civil olydnad i sig betyder inga-
lunda att vi inte bor i en rättsstat. 
Snarare tvärtom. Det är i en rätts-
stat civil olydnad alls kan förekom-
ma utan risk för livet för den oly-
dige. I diktaturer slår staten ihjäl 
eller låser in den olydige. Som på 
Himmelska fridens torg i Kina 1989 
där den kinesiska regimen dödade 
hundratals, kanske tusentals, fred-
liga demonstranter.

En i sammanhanget framförd syn-

ESSÄ

Om civil olydnad     och aktivism 
När lagen i allt väsentligt stämmer med verklig rättvisa är det envars plikt att lyda. 
Alternativet skulle innebära anarki. Men när är det rätt att avvika från lagen och i så fall 
i vilken utsträckning? Det frågar sig advokat Michael Pålsson i sin essä.

Michael Pålsson 
är specialiserad på 
avtalsrätt och kom
mersiell tvistelös
ning. Fritiden ägnar 
han bland annat åt 
att försöka skriva 
en bok om betydel
sen av rättvisa. 

PRESENTATION



43ADVOKATEN NR 4 • 2022

punkt är att fredlig civil olydnad i 
syfte att påverka opinionen för att 
uppnå samhälleliga framsteg får ac-
cepteras, medan aktivism som inne-
bär våldshandlingar inte kan accep-
teras. Få nutida människor menar 
exempelvis att Rosa Parks gjorde fel 
när hon 1955 vägrade att resa sig för 
en vit man på bussen i protest mot 
dåtidens raslagar i USA och var en 
av de utlösande faktorerna för den 
amerikanska medborgarrättsrörel-
sen. Dock var åsikterna om Rosa 
Parks agerande bland människor i 
hennes samtid troligen inte lika en-
tydiga i fråga om det moraliskt rikti-
ga i hennes solitära demonstration. 

Men även om vi i dag kan tycka 
att Rosa Parks självklart hade rätt, är 
det mer sällan man träffar på män-
niskor som försvarar de ibland gan-
ska våldsamma upplopp som följde 
på George Floyds död i maj 2020 
inom ramen för den så kallade BLM-
rörelsen.1 Det tycks bland många 
människor finnas en övergripande 
konsensus om att det går bra att pro-
testera och kanske till och med bryta 
mot lagen av moraliska skäl så länge 

det går fredligt till, men så fort de-
monstrationer och civil olydnad le-
der till våldsamheter, då är protes-
terna inte längre acceptabla.

Frågan är emellertid om denna 
uppfattning alltid håller.

John Rawls,2 vars definition av ci-
vil olydnad är allmänt accepterad, 
gör åtskillnad mellan å ena sidan 
civil olydnad och å den andra ”mili-
tant aktion och obstruktion”. Enligt 
Rawls kännetecknas civil olydnad 
bland annat av att den civilt olydi-
ge erkänner och är trogen gällan-
de lagar och system. Hen är därför 
beredd att ta sitt straff. Den civila 
olydnaden är enligt Rawls offent-
lig och fredlig till sin natur och sker 
politiskt i syfte att påverka majori-
teten att ändra den lag eller de lagar 
som hen anser vara fel. 

Ett modernt svenskt exempel är 
aktivisten Elin Ersson. Bakgrunden 
var att en man sommaren 2018 skul-
le utvisas med flyg till Afghanistan. 
Emellertid hade den civilt olydiga 
Ersson köpt en biljett till samma 
plan och vägrade att sätta sig ner 
om inte kaptenen gav order om att 

den utvisade mannen skulle lämna 
planet. Efter en stund beordrade 
piloten Ersson och den afghanske 
mannen att lämna planet. Elin Ers-
son lade upp videon från händelsen 
på sin Facebooksida där hon sände 
i realtid från planet. Hon dömdes så 
småningom av Göteborgs tingsrätt3 
för brott mot luftfartslagen till dags-
böter. Hovrätten fastställde tingsrät-
tens dom.4

Många av oss kan känna sympati 
med Elin Erssons handlande även 
om inte alla håller med henne i sak. 
Hon agerade fredligt och sannolikt 
med syftet både att rädda den utvi-
sade mannen och att påverka den 
svenska opinionen för att mildra de 
i Erssons tycke allt för stränga reg-
lerna om rätten till asyl för flykting-
ar. Hon agerade offentligt, fredligt 
och av moralisk övertygelse. Hon 
dök upp i rättssalen och hon tog sitt 
straff utan protester. 

när det gäller icke fredliga aktioner blir 
det däremot betydligt svårare för de 
flesta av oss. 

En person som jag här kallar ”le-

DET ÄR I EN 
RÄTTSSTAT 
CIVIL OLYD-
NAD ALLS 
KAN FÖRE-

KOMMA UTAN 
RISK FÖR 
LIVET FÖR 

DEN OLYDIGE. 

ESSÄ

Om civil olydnad     och aktivism 

» 

1 Black Lives 
 Matter.
2 En teori om 
 rättvisa, 1996 
 Daidalos förlag, 
John Rawls,  
s. 348 f. 
3 B 493610, 6/11 
2019.
4 Hovrätten för 
Västra Sverige, 
B 547819, 20/5 
2020.
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daren” är med i den radikala djur-
rättsorganisationen Djurfront. Leda-
ren, tillsammans med ett femtontal 
andra kamrater i Djurfront, hade en 
kväll samlats utanför bostaden till 
en minkfarmare. Många av dem var 
förklädda eller maskerade. De höll 
upp skyltar med texter om ”djur-
misshandlare” och de skanderade 
olika nedsättande saker om minkfar-
men och minkfarmaren, bland annat 
med hjälp av en megafon. Dessutom 
tutade de med en siren. Minkfarma-
ren, som kände igen ledaren, ville 
fotografera aktivisterna i syfte att 
kunna identifiera dem. När mink-
farmaren kommit så nära som cirka 
en meter från ledaren lyfte den sist-
nämnde megafonen och satte igång 
sirenljudet i örat på minkfarmaren 
på så hög volym att minkfarmaren 
tappade hörseln. Tingsrätten fann 
bevisat att minkfarmaren åsamkats 
smärta av sirenljudet och dömde le-
daren för misshandel.

Enligt samma dom fann tingsrät-
ten dessutom att ledaren, vid en ti-
digare demonstration mot en annan 
minkfarmare, gjort intrång på den-
nes tomt och att ledaren trakasserat 
och ofredat även denne andre mink-
farmare och dennes familj. Ledaren 
dömdes för ofredande i denna del.5 
Hovrätten fastställde tingsrättens 
dom i skuldfrågan.6

Vid ett rent objektivt betraktan-
de är det lätt att dra slutsatsen att 
medan Elin Erssons handlande vis-
serligen var olagligt, så var det ändå 
moraliskt försvarbart. Ledaren och 
dennes kamrater gick däremot över 
gränsen genom att trakassera och 
misshandla en människa. 

Innan man drar en sådan slutsats 
bör man dock först undersöka hur 
ledaren såg på saken. Intressant nog 
intervjuades densamme i samband 
med rättegången7 varvid hen bland 
annat uttalade följande rörande 
minkarnas förhållanden: ”I minkar-
nas fall är det ett koncentrationslä-
ger när de lever sina liv i ståltråds-
burar till dess att de gasas ihjäl. Där 
kan man dra paralleller till vad som 
hände under andra världskriget.”

När journalisten försynt påpekade 
att Förintelsen innebar att människ-
or mördades och frågade om jäm-

förelsen med minkar därför var re-
levant svarade ledaren: ”Det tycker 
jag absolut. Vi anser att människan 
är ett djur och att alla djur är lika 
mycket värda.”

Den som försöker sätta sig in i le-
darens tankevärld inser att utifrån 
ledarens perspektiv var handling-
arna mot minkfarmarna utan tvekan 
motiverade. Om man byter ut min-
kar mot människobarn som sitter 
i metallburar för att gasas ihjäl så 
snart de blivit fullvuxna, skulle de 
flesta av oss anse det vara en plikt 
att rädda de arma barnen i stålbu-
rarna även om det skulle krävas be-
tydligt våldsammare metoder än de 
som ledaren och dennes kamrater i 
Djurfront gav prov på.

För dem av oss som är uppväxta 
med att äta kött kan resonemang-
et att jämföra människor med djur 
tyckas fullständigt befängt. Emeller-
tid måste vi då vara beredda på att 
det inte bara är aktivister i Djurfront 
som kan göra jämförelse med Förin-
telsen. Även en välrenommerad fi-
losof som Peter Singer8 uttrycker en 
snarlik uppfattning.

Professor Peter Singers mest 
grundläggande etiska princip är den 
så kallade jämlikhetsprincipen, som 
innebär att vi ska ta lika stor hänsyn 
till lika intressen.9 Detta får konse-
kvenser. Ingen av oss kan rimligen 
anse att det skulle vara i sin ordning 
att döda ett friskt människobarn un-
der fyra år. Men vad är det egent-
ligen som skiljer ett människobarn 
från en fullvuxen gris, en korp eller 
en apa? Både grisens, korpens och 
apans kognitiva förmågor är för-
modligen minst lika stora, kanske 
till och med större, än människobar-
nets. Är det avsaknaden av männis-
kospråk som gör att vi anser att vi 
kan behandla djur som växter? Vi är 
heller inte särskilt konsekventa när 
vi å ena sidan föder upp grisar för 
att äta men å andra sidan behandlar 
våra hundar som små människor. 

I ljuset av Peter Singers jämlik-
hetsprincip blir ledarens agerande 
något mer begripligt och för en del 
till och med försvarbart.

en annan aktuell fråga är den om kli-
mataktivism och klimatterrorism. 

Att världen står inför en klimatkris 
torde vara bortom allt rimligt tvivel. 
Förutom rapporterna från FN:s kli-
matpanel, IPCC (Intergovern mental 
Panel on Climate Change), rap-
porterar media numera i stort sett 
dagligen om klimatkrisen och dess 
beräknade utfall om vi inte snabbt 
ställer om till ett fossilfritt samhälle.

I klimatdebatten kan människor 
grovt räknat delas in i tre olika 
grupperingar, nämligen 1. de som 
inte är oroade för klimatkrisens ef-
fekter och som därför inte är bered-
da att sätta den ekonomiska tillväx-
ten och sitt eget välmående på spel, 
2. de som visserligen är oroade men 
har uppfattningen att den enskilde 
inte kan påverka klimatkrisen,  
3. de som är extremt oroade och me-
nar att enskilda människor likaväl 
som stater och företag har ansvar 
att omedelbart och drastiskt agera 
för att världen över huvud taget ska 
ha en chans att klara det så kallade 
1,5-gradersmålet.10

Peter Singer menar11 att evolutio-
nen gjort människan social vilket 
lett till att vi utformat en i många 
avseenden gemensam moral. Pro-
blemet är emellertid att moralen ut-
vecklats för att kunna tillämpas på 
människor vi har nära. Vi kan oftast 
lätt bedöma om en person i vår när-
het agerar moraliskt förkastligt, till 
exempel genom att lura någon an-
nan. Vi har däremot betydligt svå-
rare att se att den koldioxid som 
släpps ut under exempelvis en se-
mesterresa till Thailand kan skada 
befolkningen i en havsnära nation 
som exempelvis Bangladesh el-
ler inse att våra barn och barnbarn 
riskerar att få det drastiskt mycket 
sämre än vad vi själva haft och har 
det. 

Människor i den första gruppen 
försvarar hur samhället nu ser ut 
och ser oftast varje demonstration 
rörande klimatkrisen som ett an-
grepp på samhället och ”klimatter-
rorism”. Den andra gruppen män-
niskor har oftast större förståelse 
för aktivister men vill inte själva 
delta i politiska aktioner kanske 
på grund av sin egen självbild som 
icke-demonstrant eller av ren be-
kvämlighet. Den tredje gruppen, ak-
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tivisterna, vill däremot att vi agerar 
kraftfullt nu och menar att vi alla 
har ett moraliskt och personligt an-
svar att agera.

Aktivisterna vänder sig mot att 
å ena sidan förstå att klimatkrisen 
är ett stort problem, men att å an-
dra sidan välja att leva enligt samma 
livsstil som tidigare med argumen-
tet att den enskildes agerande ändå 
inte gör någon skillnad. 

I sak torde det dock vara kor-
rekt att även om jag skulle ta till det 
allra mest drastiska för att minska 
min personliga påverkan på klima-
tet, självmord, så hade mitt slock-
nade liv över huvud taget inte gjort 
någon skillnad. Det krävs att länder, 
företag och människor i hela värl-
den agerar med kraft för att vi ska 
kunna begränsa klimatkrisen enligt 
FN:s mål. Så varför ska jag då sluta 
flyga för nöjes skull, sluta konsu-
mera elektronik och kläder, börja 
åka kollektivt och byta ut kött mot 
grönsaker? 

Aktivisterna argumenterar istället 
enligt talesättet att två fel knappast 
gör ett rätt, innebärande att andras 
fel inte ger mig rätten att agera lika 
fel. Aktivisterna menar att resone-
mang om att det inte är lönt att per-
sonligen agera ansvarsfullt eftersom 
det alltid finns någon som är värre, 
är att relativisera sin egen påverkan 
för att slippa ta personligt ansvar. 
Ungefär som de personer i Tyskland 
som valde att vara aktivt passiva och 
bortse från folkmordet på judar och 
romer, med argumentet att de själva 
inte kunde påverka de utsattas si-
tuation. 

Aktivisterna kan grovt räknat de-
las in i olika undergrupper, näm-
ligen dels 1. de som engagerar sig 
politiskt, dels 2. de som utanför tra-
ditionella politiska partier engagerar 
sig i demonstrationer och förening-
ar och som många gånger lägger om 
sina liv för att minimera sin klimat-
påverkan, dels 3. de som tar till civil 
olydnad, dels 4. de som förespråkar 
och kanske till och med utför terror 
eller terrorliknande handlingar.

De politiskt engagerade och de 
som engagerar sig i föreningar, fred-
liga demonstrationer etc. saknar i 
detta sammanhang intresse efter-

som de utövar sina befästa demo-
kratiska rättigheter i enlighet med 
den positiva rätten. Istället är det de 
två sista grupperna, de civilt olydiga 
och de som förespråkar eller utför 
terror eller terrorliknande handling-
ar, som här ska diskuteras.

de argument som brukar framföras mot 
civil olydnad och än mer mot terror 
i klimatets namn kan sammanfattas 
enligt följande. Panik är inte ett bra 
tillstånd att få människor att tänka 
och göra rätt saker. Rädsla och för-
nuft hänger sällan ihop. Eftersom vi 
inte vet exakt vad som måste göras 
för att snabbt och radikalt minska 
utsläppen av koldioxid och metan 
i atmosfären, är det extra viktigt 
att människor inte drabbas av pa-
nik när det gäller något så politiskt 
känsligt som en globalt samordnad 
insats av världens alla länder. Istäl-
let är det viktigt att sansat överväga 
olika möjligheter för att kunna hitta 
den bästa lösningen. Eftersom de 
åtgärder som krävs sannolikt dess-
utom kommer att förändra motorn i 
vår nuvarande civilisation, nämligen 
tillväxt samt produktionen och kon-
sumtionen av energi, behövs väl för-
ankrade och kloka beslut. På något 
sätt måste vi ta oss ur vårt beroen-
de av fossila bränslen i en värld där 
efterfrågan på energi ständigt ökar. 
Eftersom ekvationen låter omöj-
lig, måste vi tänka klokt men snabbt 
och samordnat. Det vore kontra-
produktivt att handla i panik och i 
konflikt mellan länder och regioner. 
Demokratin, även om den är trög, 
är trots allt det minst dåliga alter-
nativet eftersom demokratins fria 
åsiktsbildning medför att vi får så 
genomtänkta, långsiktiga och rätt-
visa beslut som möjligt. 

Eftersom den demokratiska pro-
cessen emellertid till sin natur är 
långsam, väcks känslor av frustra-
tion eller panik hos nationer som 
helt eller delvis riskerar att hamna 
under vatten, nationer vars livs-
medelsproduktion slås ut, hos unga 
människor som ser tiden rinna iväg 
och katastrofen närma sig ju varma-
re det blir och som vill hitta snab-
bare och radikalare vägar att hitta 
en lösning för att förhindra en kli-

matkatastrof i sin livstid. Många 
människor som inte själva är akti-
vister har därför stor förståelse för 
fredlig aktivism och civil olydnad. 

När det däremot gäller desperata 
och terrorliknande handlingar har få 
människor någon som helst förståel-
se. Handlingar som exempelvis inne-
bär att skära sönder däcken på stora, 
bensindrivna bilar, förstöra flygplat-
ser, spränga oljeledningar etc. möter 
föga förståelse. Även om människor 
förstår desperationen i och för sig, 
är argumentet att den historiska er-
farenheten av våld och sabotage för 
aldrig så goda syften är att detta säl-
lan leder till något positivt resultat 
utan tvärtom till att konflikter skärps 
och att auktoritära krafter blir star-
kare. Länders förmåga att politiskt 
och ekonomiskt hantera klimatkri-
sen kommer därför istället att mot-
verkas genom klimatterror.

Mot detta finns en liten minori-
tet aktivister som i sin desperation 
att få människor att agera mot kli-
matkrisen är beredda att ta till våld 
för att väcka opinion. En av de mest 
framträdande av dessa aktivister är 
forskaren och författaren Andreas 
Malm, som menar att det inte läng-
re finns några ursäkter för att pas-
sivt åse klimatförändringarna utan 
att agera. Klimatkrisen är i Andreas 
Malms ögon en överlevnadsfråga.

Malm menar att de styrande och 
rika inte kommer att kunna överta-
las att agera för att hindra klimatkri-
sen,12 utan att det krävs att klimat-
rörelsen sätter stopp för tillväxten 
för oss i den rika delen av världen. 
Han argumenterar för att det krävs 
sabotageaktioner mot kapitalismens 
och tillväxtekonomins anläggningar 
för att med våld stoppa koldioxidut-
släppen. Malm tycks mena att ”kli-
matterrorism”, skulle kunna bli en 
tändande gnista till en världsomfat-
tande klimatrevolution som skulle 
tvinga fram den förändring världens 
länder hittills inte har klarat av.

Malm menar dessutom att de som 
påstår att våldsamma aktioner säl-
lan leder till något positivt resul-
tat har fel. Han hänvisar bland an-
nat till de engelska suffragetternas 
kamp för kvinnlig rösträtt i början 
av 1900-talet och hur dessa kvinnor 
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använde sig av såväl militanta meto-
der både i form av sabotage och till 
och med bombdåd, som fredliga de-
monstrationer och hungerstrejker.13 
Han hänvisar också till de inte alltid 
så fredliga aktionerna av mahatma 
Gandhis följare, liksom att inte ens 
den amerikanska medborgarrättsrö-
relsen var helt befriad från våld.

att militanta aktioner i klimatets namn 
redan i dag förekommer, framgick 
bland annat genom en artikel från 
den 29 augusti 2021 då Sydsvenska 
Dagbladet rapporterade om hur ett 
stort antal bilar, främst så kallade 
SUV:ar, hade vandaliserats i Malmö 
genom att däcken skurits sönder 
och i blodrött sprejmålats med tex-
ten ”KLIMAT”.

Det är en svår sak att avgöra var 
gränsen går för att det över huvud 

taget ska anses vara acceptabelt att 
ta till militanta metoder i ett demo-
kratiskt samhälle. Klimatkrisen är 
för många fortfarande abstrakt och 
underordnad andra hänsyn som till 
exempel tillväxt, medan klimatkri-
sen för allt fler människor blivit 
konkret i form av naturkatastrofer 
som våldsamma regn, stormar, över-
svämningar, torka och våldsamma 
orkaner. En majoritet av medborgar-
na har emellertid röstat fram de po-
litiker vi har och därmed den politik 
som förs, bland annat på klimatom-
rådet. Frågan är därför om det nå-
gonsin kan vara försvarbart att ta till 
militanta metoder?

Det är för mig inte svårt att argu-
mentera för militanta metoder i dik-
taturer som Kina eller i auktoritära 
polisstater som exempelvis Ryss-
land eftersom det inte är majorite-

ten av medborgarna som i öppna 
och fria val beslutat om den förda 
politiken. Det ställer sig emellertid 
helt annorlunda och blir betydligt 
svårare i en öppen demokrati som 
vår, där var och en får anses ha en 
plikt att som grundregel följa de la-
gar som beslutats, liksom den po-
litik som förs. Men ändå måste det 
väl även i ett demokratiskt land fin-
nas en gräns? Eller ska en majoritet 
kunna tvinga en minoritet att se sina 
barnbarn tvingas in i en mardröm? 

För den som likt Andreas Malm 
bedömer att nuvarande politik le-
der till våra barns och barnbarns allt 
för tidiga död och på sikt till män-
niskans undergång, är svaret att vi 
självklart måste agera. För min egen 
del är det ännu en öppen fråga.

Michael Pålsson   
Advokat
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Yrkesskicklighet och etisk 
medvetenhet är grundstenar 
i advokatrollen. Den obligato-
riska vidareutbildningen är ett 
viktigt medel för att garantera 
advokaternas höga professio-
nella nivå. 

Kravet på vidareut-
bildning infördes för 
snart 20 år sedan. Un-
der åren har antalet 
timmar utökats och 
formkraven har an-
passats till den tek-
niska utvecklingen. 
Grunden till utbild-
ningskravet är ändå 
densamma: att ”till 
främjande av god 
rättsvård upprätthål-
la en rättrådig och 
yrkesskicklig advo-
katkår”, som det står i Advokat-
samfundets stadgar.

Jonas Olbe är chef för Advo-
katsamfundets utbildningsverk-
samhet och har arbetat med pro-
fessionell vidareutbildning för 
advokater och biträdande juris-
ter i 18 år. Han konstaterar att 
utbildningskravet, förutom att 
höja advokaternas kompetens i 
en snabbt föränderlig omvärld, 
också bidrar till att öka allmän-

hetens och klienternas förtroen-
de och att stärka advokatkårens 
konkurrenskraft.

För att godkännas som vidare-
utbildning måste de kurser ad-
vokaterna deltar i uppfylla vissa 
krav på innehåll och form.

– En kurs ska vara 
yrkesrelaterad och 
medföra nytta för ad-
vokatens verksam-
het. Den ska också 
uppfylla vissa andra 
baskrav, bland annat 
vara strukturerad, ha 
en kursledare, och 
dokumenteras, säger 
Jonas Olbe.

utbildningen måste inte 
ha juridiskt inne-
håll. Även exempel-
vis ekonomi, språk 

och ledarskap kan tillgodoräk-
nas om innehållet har bäring 
på advokatverksamhet. Det står 
också advokaterna fritt att väl-
ja de utbildningsarrangörer de 
själva önskar, så länge kurserna 
uppfyller kriterierna i samfun-
dets riktlinjer. Advokatsamfun-
det lämnar inga förhandsbe-
sked om vilka kurser som kan 
godkännas, utan varje advokat 
måste själv bedöma om kriteri-

erna i riktlinjerna är uppfyllda. 
Jonas Olbe uppmanar den som 
är osäker att kontakta Advokat-
samfundets utbildningsavdel-
ning, Advokat akademien.  

Advokat som fyllt 70 år kan 
ansöka om dispens från utbild-
ningskravet. Tillfälliga arbets-
avbrott ger möjlig-
het till nedsättning 
av utbildningskra-
vet i förhållande till 
faktisk årsarbetstid, 
om arbetsavbrottet 
uppgår till minst tre 
månader. 

advokatakademien er-
bjuder kurser inom 
ett brett spann av 
områden, däribland 
också starkt subven-
tionerade eller helt 
kostnadsfria kurser 
inom ämnen som 
advokatetik, pen-
ningtvättslagstift-
ning och stresshan-
tering. Alla dessa 
kurser kan räknas in 
i utbildningskravet. 

– Det har varit 
och fortsätter vara 
en långsiktig satsning från sam-
fundet för att höja advokatkårens 
kompetens inom områden som 
är av stort intresse för hela kåren 
– inte minst advokatetiken som 
hamnat högt upp på agendan de 
senaste åren, säger Jonas Olbe.

de senaste åren har inneburit stora 
omställningar i såväl Advokat-
samfundets som andra arran-
görers kursverksamhet. I spåren 
av coronapandemin har de digi-
tala utbildningstillfällena blivit 
allt fler. Advokatakademien sat-

sade tidigt på att erbjuda direkt-
sända kurser men även hybrid-
kurser med vissa deltagare på 
plats och andra som medverkar 
digitalt. 

– Fysiska kurser har kommit 
tillbaka efter pandemin, och 
många har efterfrågat dem, men 

direktsända kurser 
finns kvar som en 
viktig del. Det gör 
det enklare att delta 
och många ledamö-
ter uppskattar att 
slippa resa, konsta-
terar Jonas Olbe. 

De flesta advoka-
ter uppfyller det årli-
ga utbildningskravet, 
och många deltar 
i betydligt mer ut-
bildning än de stad-
gade 18 timmarna. 
De som inte gör det 
riskerar disciplinära 
åtgärder.

för att kontrollera att 
advokaterna uppfyl-
ler sin utbildnings-
skyldighet granskar 
Advokatsamfundet 
de revisorsintyg som 

sänds in i samband med advo-
katbyråernas årsredovisning. 
Alla kursintyg ska därför skick-
as till respektive advokatbyrås 
revisor, som intygar om utbild-
ningskravet är uppfyllt.

– Om utbildningskravet inte 
är uppfyllt registrerar kansliet 
ett ärende där advokaten om-
beds att yttra sig. Om det i för-
längningen blir ett disciplinärt 
ärende beror på omständighe-
terna och om det har uppre-
pats under flera år, uppger Jo-
nas Olbe.

ETIK

Direktsända kurser, 
som streamas med 
ljud och bild till delta
garens dator, räknas 
sedan december 2020 
som vanlig utbildning 
och kan därmed ingå 
i de obligatoriska 18 
kurstimmarna per år. 

För rena e
utbildningar, som 
användaren genomför 
via egen dator eller 
annan enhet, gäller att 
högst 6 av de årliga 18 
timmarna som utgör 
kurskravet får vara 
eutbildning. Som en 
kvalitetssäkring ska 
eutbildning innehålla 
interaktiva inslag med 
kontrollfrågor. Se 
också Advokatsam
fundets föreskrifter 
om eutbildning från 
2018.

DIGITALA KURSER

Vidareutbildning ska
säkra etik och kompetens

l Efter beslut av Advokatsamfun
dets fullmäktige 2003 infördes 
krav på professionell vidareutbild
ning i samfundets stadgar 36 §. 
l Utbildningskravet höjdes 2008 
från 15 till 18 kurstimmar per år. 
l År 2014 ändrades riktlinjerna så 
att eutbildningar kan utgöra upp 
till 6 av de 18 årliga kurstimmarna. 
l Under 2017 lanserades Advokat
akademien som ett samlingsnamn 
och en ny webbplats för Advokat

samfundets utbildningsverksam
het. 
l Från december 2020 likställs 
direktsänd utbildning med vanlig 
utbildning (och alltså inte e
utbildning).
l Under 2020 togs utbildningskra
vet, efter ett beslut av Advokat
samfundets styrelse, tillfälligt bort 
för kalenderåret 2020 på grund av 
coronapandemin. Kravet började 
gälla igen som vanligt 2021.

UTBILDNINGSKRAVETS HISTORIA

Jonas Olbe, chef för 
Advokatsamfundets 
utbildningsverk-
samhet.
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ETIK

Utbildningskravet 
i korthet
l Yrkesverksam advokat ska, från 
och med året efter att inträde i 
Advokatsamfundet beviljats, varje 
kalenderår genomgå minst  
18 timmar strukturerad utbild
ning, varav högst 6 timmar kan 
utgöras av eutbildning. 

l Direktsänd utbildning får tillgo
doräknas på samma sätt som an
nan strukturerad utbildning un
der förutsättning att utbildningen 
uppfyller de krav som anges i 
riktlinjerna. 

l Om advokat genomgår mer än 
18 timmars utbildning under ett 
kalenderår får högst 12 timmar 
av överskjutande tid överföras till 
nästföljande år. 

l Utbildningen ska vara yrkes
relaterad och ägnad att medföra 
nytta för advokatens verksamhet. 
Utöver utbildning med juridiskt 
innehåll kan även tillgodoräknas 
utbildning inom andra områden, 
såsom ekonomi och språk, om 
innehållet har bäring på advokat
verksamhet. 

l Tillfälliga arbetsavbrott, såsom 
sjukdom, föräldraledighet och 
liknande, berättigar till nedsätt
ning av utbildningskravet i förhål
lande till faktisk årsarbetstid, om 
arbetsavbrottet uppgår till minst 
tre månader. 

l Advokat är skyldig att doku
mentera sina utbildningsaktivi
teter. 

l Advokat ska i samband med 
årsredovisning för sin verksam
het upplysa huruvida föreskrivet 
utbildningskrav för senast hela 
kalenderår uppfyllts. Av revisors
intyget till Advokatsamfundet 
ska framgå att sådan upplysning 
lämnats.

l Om advokat inte uppfyllt gäl
lande utbildningskrav får Advo
katsamfundets styrelse förelägga 
advokaten att utan ytterligare 
uppmaning avhjälpa föreliggande 
brister och särskilt redovisa sina 
utbildningsaktiviteter. 

l Föreligger väsentlig brist el
ler upprepade brister i advokats 
skyldigheter enligt ovan, kan Ad
vokatsamfundets styrelse väcka 
frågan om disciplinärende.

I spåren av covidpandemin har de digitala utbildningstillfällena blivit allt fler. Advokatakademien satsade tidigt på att 
erbjuda direktsända kurser men även hybridkurser, med vissa deltagare på plats och andra som medverkar digitalt.FO
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Hur kom det sig att du utsågs till 
ordförande?

– Den tidigare ordföranden, 
Cornelis advokat Anders Pet-
rus, frågade mig om jag var in-
tresserad att ta över ordföran-
deklubban. Efter att jag i några 
års tid hade följt det löpande och 
varierande arbetet valdes jag av 
styrelsen i november 2021 till 
ny ordförande. Som ordförande 
ansvarar jag för förvaltningen av 
stiftelsens medel och produktio-
nen av utdelningen av Cornelis-
priset, men också de immateriel-
la rättigheterna till majoriteten 
av verken. Anders såg mig som 
en lämplig efterträdare, säkert 
på grund av mitt stora musikin-
tresse, mitt kontaktnät i musik-
branschen och att jag jämte min 
verksamhet som försvarsadvo-
kat också jobbat med bland an-
nat immateriella frågor för ar-
tister.

Vilket är syftet med Cornelis 
Vreeswijk-stipendiet?

– Cornelis tanke var att pri-
set skulle vara det pris han själv 
hade behövt i slutet på karriären. 
Cornelis, som hade tjänat en hel 
del pengar under sina år som ar-
tist, dog skuldsatt och efterläm-
nade inga pengar, men väl sin 
låtskatt. Rättigheterna till musi-
ken har efter hans död inbring-
at en hel del medel som genom 
Anders Petrus kloka förvalt-
ning i dagsläget ligger på över 
65 miljoner kronor. Priset tas 
från avkastningen av kapitalet 
och ligger i dag på 750 000 kro-
nor. Min målsättning är att stif-
telsen inom några år ska kunna 
dela ut över en miljon kronor – 

då blir vi Sveriges största musik- 
och kulturpris.

Vilka kan få stipendiet?
– Cornelis har själv ställt upp 

villkoren. Stipendiaten mås-
te söka priset, vara minst 35 år 
gammal, behärska svenska språ-
ket och vara verksam i Sverige. 
Den som får priset ska vara mu-
siker, diktare eller bild- eller an-
nan likvärdig konstnär. Stipen-
diaten får inte heller ha erhållit 
statligt, kommunalt eller fackligt 
stipendium. Genom åren har fle-
ra av Sveriges största och mest 
folkkära artister fått stipendiet, 
bland andra Sven-Bertil Taube, 

Lena Nyman, Rikard Wolff, Lill 
Lindfors, Monica Zetterlund 
och förra årets pristagare Lasse 
Berghagen.

Hur utses stipendiaten?
– Stiftelsens styrelse utgör 

jury. Den består av en kultur-
journalist från Aftonbladets res-
pektive Expressens kulturredak-
tioner samt Silas Bäckström som 
var Cornelis producent och vän. 
Jag själv har också rösträtt i ju-
ryn, något jag dock likt min före-
gångare avser nyttja endast om 
övriga jurymedlemmar inte kan 
komma överens om en vinnare.

Hur kom du själv i kontakt med 
Cornelis produktion?

– Cornelis spelades flitigt hem-
ma då jag var barn. Själv började 
jag lyssna mer aktivt i samband 
med hans bortgång 1987, och han 
har regelbundet varit med mig 
sedan dess. Cornelis låtskatt är 
enorm, och han var så unik i 
sitt uttryck – att med visan som 
form, med både humor och allvar 
och med ett fantastiskt och ut-
vecklande språk, många gånger 
berätta något viktigt.

Har du någon favorit?
– Vilken svår fråga, det finns 

så mycket! Om jag måste välja 
en säger jag ”Balladen om båts-
man Charlie Donovan”, en lite 
vemodig, bluesinspirerad och 
äventyrlig visa med djup.

Vad kan Cornelis visor säga oss 
i dag?

– Jag tycker hans texter är lika 
aktuella i dag som då han levde. 
Texterna behandlar många gång-
er sociala orättvisor, vardagliga 
glädjande ämnen eller besvär-
liga motgångar och de hand-
lar ofta om kärlek och intryck 
av olika slag. Det är lätt och gi-
vande att reflektera över texter-
na, och det kommer det att vara 
även i framtiden.

Cornelis texter är lika aktuella 
i dag som då han levde

TEXTERNA BEHANDLAR 
MÅNGA GÅNGER SOCIALA 

ORÄTTVISOR, VARDAGLIGA 
GLÄDJANDE ÄMNEN ELLER 
BESVÄRLIGA MOTGÅNGAR 

[…] DET ÄR LÄTT OCH 
GIVANDE ATT REFLEKTERA 
ÖVER TEXTERNA, OCH DET 

KOMMER DET ATT VARA 
ÄVEN I FRAMTIDEN.

MÅNADENS ADVOKAT

ANTON STRAND
Advokat Anton Strand, Advokat
firman Defens i Stockholm, är ny 
ordförande i Stiftelsen Cornelis 
Vreeswijks minne.

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

Framtidsfrågor och juridisk 
hjälp till Ukrainaflyktingar var 
två av ämnena som diskute-
rades när Advokatsamfundets 
styrelse samlades för ett tvåda-
garsmöte i internatform.

Den 21–22 april möttes Advokat-
samfundets styrelse på internat i 
Bro nordväst om Stockholm för 
att diskutera strategier för fram-
tiden för samfundets del.

På agendan stod Advokatsam-
fundets humanitära arbete med 
anledning av den ryska invasio-
nen av Ukraina. Dels togs Advo-
kathjälpen upp – ett initiativ som 

syftar till att ge flyktingar från 
Ukraina juridisk hjälp utan kost-
nad, samt de medel som skickats 
till hjälporganisationer. Dels dis-
kuterades vilket arbete Advokat-
samfundet bör bedriva på sikt, 
bland annat med inriktning på 
humanitär hjälp och arbetet för 
att värna rättsstatliga principer.

advokatsamfundet har tidigare ta-
git fram ett rättsstatligt program 
som adresserar principiella in-
ställningar i frågor som sam-
fundet bedömer som grundläg-
gande i en demokratisk rättsstat. 
Programmet följdes upp under 

styrelseinternatet och frågor 
kring hur väl det nått ut till le-
damöterna ställdes och vad mer 
som kan göras kring kommuni-
kationen, liksom hur det rätts-
statliga programmet bäst imple-
menteras i advokaternas dagliga 
arbete.

Fler punkter på dagordning-
en var exempelvis hur samfun-
det bör engagera sig i miljö-, kli-
mat- och hållbarhetsfrågor så att 
de blir relevanta för advokater-
na, liksom hur Advokatsamfun-
det bättre kan tydliggöra och 
slå vakt om advokatrollen och 
de advokatetiska kärnvärdena.

Nya uppdrag
l Anna Björk Larson ansluter 
till MAQS Advokatbyrås kapi
talmarknadsteam som legal 
director.

l Upphovsrättsorganisationen 
Stim har utsett Lina Heyman 
till ny chefsjurist. Hon kommer 
även att ingå i Stims lednings
grupp och efterträder Lisa 
Stålspets.

l Domstolsverkets generaldi
rektör Thomas Rolén föreslås 
bli styrelseordförande för Ar
betsgivarverket, där han ska 
ersätta rikskronofogde Chris
tina Gellerbrant Hagberg. 

l Maria Edwardsson har ut
setts till chefsrådman i Solna 
tingsrätt.

l Annika Friberg har utsetts 
till chefsrådman i Förvalt
ningsrätten i Malmö.

l Martin Persson har utsetts 
till chefsrådman i Helsing
borgs tingsrätt.

l Marja-Liisa Öberg har ut
setts till docent i EUrätt vid 
Lunds universitet.

Juridiska artiklar samlas 
på ny plattform
I slutet av april invigdes lawpub.
se – en plattform som samlar 
juridiska tidskrifter och utgivare 
med koppling till Stockholms 
universitet. Bakom projektet står 
Stiftelsen Juridisk Fakultetslitte
ratur, vars ändamål är att främja 
juridisk forskning och undervis
ning. Hittills har sex juridiska tid
skrifter och utgivare anslutit sig 
till LawPub Stockholms databas, 
men de ansvariga räknar med 
att fler kommer till. Artiklarna på 
lawpub är fritt tillgängliga för alla 
som besöker sidan. 

Juristprogram lockar många 
Juristprogrammet vid Stockholms universitet hade flest sökande bland 
alla program inför höstterminen 2022, 6 329 personer. På andra plats 
kom juristprogrammet vid Uppsala universitet, följt av läkarprogram
met vid Karolinska institutet. Totalt finns fyra olika juristprogram på tio i 
topplistan över de mesta sökta utbildningarna inför hösten. 

Källa: Universitets- och högskolerådet

Boka in årets 
Advokatgolf
Årets Advokatgolf går av sta
peln den 9–10 september och 
spelplatsen är Ombergs golf 
resort. Tävlingen är öppen för 
alla golfande advokater och 
biträdande jurister samt när
stående till dessa. Huvudtäv
lingen spelas som poängbogey 
så att alla ska ha en chans, 
men för de riktigt duktiga finns 
också en scratchtävling.

För mer information 
och anmälan, kontakta 
advokatgolfen@schjodt.com.

STYRELSEN PÅ INTERNAT

Strategiska frågor på agendan
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser (Iustus. 
320 s. Vingestipendiet 2021)

Berg, Peter: Fastigheter : en prak
tisk vägledning om redovisning 
och beskattning (2. uppl. Nor
stedts Juridik. 308 s.) 

Bokelund Svensson, Ulf: Moms : 
praktisk handbok i mervärdes
skatt (20. uppl. Björn Lundén. 
860 s.)

Broneus, Sandra: Marknadsinfor
mation och marknadsmissbruk 
/ Sandra Broneus, Daniel 

Stattin (Norstedts Juridik.  
274 s.) 

Bärgman, Ove: Förundersökning 
i brottmål : en handbok om rät
tegångsbalkens 20–23 kapitel 
och annan lagstiftning, särskilt 
förundersökningskungörelsen 
och lag med särskilda bestäm
melser om unga lagöverträda
re / Ove Bärgman ; under med
verkan av Gösta Westerlund 
(7. uppl. Bruun. 331 s.)

Elholm, Thomas: Kommenteret 
straffelov. Speciel del : lovbe
kendtgørelse nr. 1851 af 20. sep 
 tember 2021 af Straffeloven af 

15. april 1930 med senere ænd
ringer kap. 12–29 (§§ 98–306) 
/ Thomas Elholm, Lasse Lund 
Madsen, Hanne Rahæk og 
Jens Røn (12. udg. København 
: Jurist og Økonomforbundet. 
891 s.)

Englund Hjalmarsson, Helena: 
Juristens skrivhandbok / Hele
na Englund Hjalmarsson, Anki 
Mattson (3. uppl. Jure. 121 s.)

Equality / volume editor Laura 
Carlson; general editor Lydia 
Lundstedt (Stockholm Institute 
for Scandinavian Law. 492 s. 
Scandinavian studies in law ; 68)

Håstad, Torgny: Köprätt : och 
annan kontraktsrätt (7. omarb. 
uppl. Iustus. 429 s.) 

IFRS-volymen 2022 (FAR. 1083 s.)
Kellgren, Jan: Normativt uppdrag 

: om rättskunnigas normativa 
ställningstaganden, särskilt ut
anför rättstillämpningen (Jure. 
82 s.) 

Law and sustainable develop-
ment : Swedish perspectives / 
editors: Eleonor Kristoffersson 
& Mais Quandeel (Iustus. 241 s.)

Radetzki, Marcus: Skadestånds
rätt och skadeståndsbedöm
ning (Norstedts Juridik. 214 s.)

 LÄSTIPS

Aktiefusk – var går gränsen? : en bok om 
marknadsmanipulation
Författare: Jonas Myr
dal, Jan Leopoldson
Förlag: Norstedts 
Juridik
Intresset för aktiehan
del har växt de se
naste åren, samtidigt 
som möjligheterna till 
informationssprid
ning har ökat via olika 
sociala medier som 
Facebook, Twitter och Instagram. Detta gör att 
det har blivit allt viktigare att förstå vad mark
nadsmanipulation innebär och var gränsen 
mellan laglig och olaglig aktiehandel går. Den
na praktiskt inriktade handledning redogör för 
det övergripande innehållet i de regler som 
behandlar marknadsmanipulation samt vissa 
andra närliggande regler. Med utgångspunkt 
i domstolsavgöranden ges åtskilliga exempel 
på de vanligaste formerna av marknadsmani
pulation. Båda författarna är verksamma som 
kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Studier rörande påföljdspraxis m.m.
Författare: Catharina 
Månsson, Björn Hans
son, Gina Kezovska, 
Martin Borgeke
Förlag: Jure
En ny aktualiserad 
sjunde upplaga av 
denna kommenterande 
praxissammanställ
ning, som ges ut både 

som ebok och tryckt bok. Boken redogör 
för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis 
och är ett välkänt arbetsredskap för domare, 
åklagare och advokater vid bedömningen av 
påföljdsfrågor. Boken har beaktat de senaste 
lagändringarna och rättsfallen. Bland ny
heterna märks nya riktlinjer från 2021 som 
tillämpas av åklagare vid utfärdande av straff
föreläggande (rättslig vägledning 2021:21) och 
nya regler om ungdomspåföljder. Boken har 
två nya kapitel avseende arbetsmiljöbrott och 
företagsbot vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott. 

 BOK
Handbook of ICC Arbitration: Commentary 
and Materials av Thomas H. Webster, 
 Michael Bühler, Sweet & Maxwell.
ICC:s skiljedomstol 
(International Court of 
Arbitration) är världens 
ledande skiljedomsinsti
tut. Nya ICCregler för 
skiljeförfarande trädde 
i kraft den 1 januari 
2021. De uppdaterade 
reglerna är ytterligare 
ett steg mot ökad ef
fektivitet, flexibilitet 
och transparens i ICC:s skiljeförfaranden. 
Bland nyheterna återfinns bland annat utökad 
omfattning av förenklade skiljeförfaranden 
och ökade möjligheter att hålla muntliga för
handlingar på distans. Denna handbok som nu 
kommer i en femte upplaga innehåller artikel
förartikelkommentarer till de nya skiljedoms
reglerna och vägleder praktikern genom hela 
skiljedomsprocessen med särskilt fokus på de 
olika frågor och problem som kan uppkomma. 

 NY AVHANDLING
Äganderättspresumtionen i utsöknings-
balken.
Enligt regeln om äganderättspresumtion i 
4 kap. 19 § utsökningsbalken ska lös egendom 

som finns i makars resp. sambors gemensam
ma besittning vid utmätning presumeras till
höra gäldenären ensam. Avhandlingen under
söker regeln ur ett familjerättsligt perspektiv 
– de rättsliga konsekvenserna för den som är 
gift eller sambo med en utmätningsgäldenär 
och vilken betydelse presumtionsregeln har 
för det rättsliga innehållet i ett äktenskap 
resp. ett samboförhållande i relation till vad 
som gäller enligt familjerättslig reglering. Det 
familjerättsliga perspektivet har hittills ägnats 
relativt liten uppmärksamhet i den rättsve
tenskapliga litteraturen där tidigare studier 
huvudsakligen behandlat regelns tillämpning i 
utmätningsprocessen. 
Äganderättspresumtionen i 4 kap. 19 § utsök-
ningsbalken : familjerättsliga perspektiv av 
Marie Göransson, Lunds universitet.

 ANTOLOGI 
Teori och politik : straffrätt i omvandling, 
 Andreas Anderberg, Dennis Martinsson & 
Erik Svensson, red., Iustus.
Under de senaste åren 
har kriminalpolitiken 
kommit att stå alltmer i 
centrum i den politiska 
och mediala debatten 
och har seglat upp som 
en av de viktigaste 
valfrågorna. I denna 
antologi ger en ny ge
neration straffrättare 
sin syn på samtidens 
kriminalpolitik. Tolv yngre straffrättsforskare, 
verksamma vid olika universitet i Sverige, 
lyfter fram olika ämnen och aktuella frågeställ
ningar med anknytning till bokens titel. Syftet 
är att belysa och analysera utvecklingen på 
det samtida kriminalpolitiska och straffteore
tiska området. Bidragen behandlar bland annat 
utvecklingstendenser inom kriminalpolitiken, 
straffrättsvetenskapens roll och relationen 
mellan kriminalpolitiken och straffrättsteorin.

AKTUELLT
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AKTUELLT

Rättshistoria i rättsvetenskaplig 
forskning : urval av uppsatser 
från 2019 års doktorandkurs 
i Uppsala / Bruno Debaenst, 
Rawaz Shanagar, red. (Institu
tet för rättshistorisk forskning. 
290 s. Rättshistoriska skrifter. 
Serien 3 ; 11)

Sallander, Ann-Sophie: Säker

hetsrådgivare för transport av 
farligt gods : en nyckel till ökad 
säkerhet / AnnSophie Sellan
der, Urban Nuldén (Jure. 250 s.)

Schaumburg-Müller, Peer: Kre
ditretten / Peer Schaumburg
Müller, Erik Werlauff (7. udg. 
København : Karnov Group, 
2021. 479 s.)

Stockholm Centre for Commerci-
al Law årsbok. 13 / redaktörer: 
Sara Göthlin, Tove Lindgren 
och Mårten Schultz (Stockholm 
Centre for Commercial Law. 
673 s. Centrets skriftserie ; 40) 

Walin, Gösta: Panträtt / Gösta 
Walin, Göran Millqvist, Annina 
H. Persson (4. uppl. Norstedts 

Juridik. 417 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning ; 
141

Vägledning till god styrelsesed 
(4. uppl. Styrelseakademien, 
2021. 85 s.)

Zetterström, Stefan: Sakrättens 
fyra huvudfall (6. uppl. Iustus. 
199 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Tom Knutson blev 
Årets redaktör
Advokatens chefredaktör har 
av Journalistförbundets frilans
klubb, Frilans riks, utsetts till 
Årets redaktör 2022. Utmärkel
sen utdelas varje år till en redak
tör som ”är ett föredöme som 
uppdragsgivare”.

Juryns motivering: ”Tom Knut
son är alltid tydlig med vad han 
vill ha. Han skriver tydliga välfor
mulerade briefer och är mån om 
att vara ett konstruktivt bollplank 
under processen…//…En av hans 
frilansare sammanfattar Tom som 
den mest kompletta redaktören 
hen jobbat med. Han är med an
dra ord väl värd utmärkelsen!”

”Vi blundar inte för 
de oetiska advokaterna”
Advokatsamfundets ordförande 
EvaMaj Mühlenbock avslutade 
den 28 mars en debatt i Afton
bladet om etiken i advokatkåren. 
EvaMaj Mühlenbock bemötte 
åklagaren och debattören Paulina 
Brandberg, som i ett debattinlägg 
hävdade att Advokatsamfundet 
förminskar problemet med oe
tiska advokater och föreslagit att 
samfundet borde inrätta en ”väl
fungerande utredningsfunktion”.

EvaMaj Mühlenbock för
klarade att Advokatsamfundet 
fortsätter sitt proaktiva arbete 
och agerar mot de advokater som 
uppträder oetiskt, och konstate
rade att ”[o]initierade inlägg från 
offentliga debattörer hjälper inte 
det arbetet.”

Stefan Lindskog, f.d. justitie-
råd och tidigare ordförande i 
Advokatsamfundet, är numera 
periodare när det gäller skön-
litteratur.

Hinner du läsa något på fritiden, 
och vad ligger i så fall på ditt 
nattduksbord?

– Jag har aldrig gjort någon 
skillnad mellan arbetstid och 
fritid. Varje stund är en värde-
full gåva och skall tas till vara 
på det bästa sätt som omstän-
digheterna tillåter. Inte heller 
har jag några böcker på mitt 
nattduksbord, däremot travar 
av olästa sådana på mitt bibli-
oteksbord. Jo, jag läser, men jag 
lägger ned mer tid på skrivande 
än läsande. Och när det gäller 
intryck vistas jag lika gärna ute 
i naturen med dess ljudpalet-
ter och fägring som inne i läs-
fåtöljen med en bok och Char-
lie Parker eller John Coltrane 
som ljudkuliss.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Jag läser huvudsakligen 
facklitteratur, såväl systema-
tiskt inom mina ämnesområ-
den som mer stokastiskt be-
träffande samhälleliga frågor i 
allmänhet. När det gäller skön-
litteratur är jag numera perio-
dare (i yngre år var jag en idog 
storkonsument av klassisk lit-
teratur). Under avhållsamhets-
tider blir det dock ibland lite 

förströelseläsning på tågresor 
och liknande.

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet?

– Svårt att välja. Olika gen-
rer kan appellera på skilda 
sätt. Men jag har alltid varit 
förtjust i den sydamerikanska 
magiska realismen. Hundra år 
av ensamhet av Gabriel García 
Márquez gjorde ett outplånligt 
intryck, och jag har läst om den 
några gånger. Detsamma gäller 
Moment 22 av Joseph Heller, 
där den svarta humorn blir till 
ett storartat underhållnings-
mord på krig och byråkrati. 
Insiktsfulla och samhällsorien-
terade thrillers läser jag också 
gärna. I det hänseendet sticker 
Protect and Defend av Richard 

North Patterson ut, den enda 
boken av det slaget som jag har 
läst om. Även mer episka verk 
som Låt tistlarna brinna av 
Yaşar Kemal kan få mig att kän-
na saknad och nästan sorg när 
jag nått sista sidan. Och så för-
stås Röde Orm, som jag aldrig 
kan få nog av!

Vilken bok skulle du köpa till en 
god vän just nu?

– Det handlar nog främst om 
att introducera barnbarnen till 
den klassiska världslitteraturen 
i takt med att de blir mogna för 
det och då börja med kortare 
och lättillgängliga verk, gärna 
med en touch av humor såsom 
En underbar torsdag av John 
Steinbeck och Kappan av Ni-
kolaj Gogol.

”Hundra år av ensamhet” 
gjorde ett outplånligt intryck

BOKTIPSET: STEFAN LINDSKOG
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 NORRA AVDELNINGEN

ordförande

Fredrik Burvall
vice ordförande, sekreterare, 

kassör

Andreas Victor
ledamöter

Oskar Söderberg
Karoliina Ikonen Simu
Gunilla von Wachenfeldt
Ann Bergström
suppleanter

Solveig Aspholm
Eva Olofsson
Ellen Källström

 MELLERSTA AVDELNINGEN

ordförande

Anders Wallin
vice ordförande

Linda Nyström
sekreterare

Cecilia Wallin
ledamöter

Cecilia Wallin
Mari Kilman
Maria Stål Lindgren
suppleanter

Erik Söderman (för Linda 
 Nyström)

Ylva Lindahl Hennel (för Anders 
Wallin)

Camilla Karapetyan (för Maria 
Stål Lindgren)

David Lindberg (för Mari Kilman)
Vinita Qvist (för Cecilia Wallin)

 STOCKHOLMSAVDELNINGEN

ordförande

Christel Rockström
vice ordförande

Mikael Klang
sekreterare

Emma Berglund Uväng
ledamöter

Jenny Grundén
Anette Hansson Ahl
Jennica Paulette
Caroline Elander Knip
Johan Lindgren
suppleanter

Karl Harling
Annika Nisser
Niklas Berntorp

 ÖSTRA AVDELNINGEN

ordförande

David Sommestad
vice ordförande

Anna von Knorring
sekreterare, klubbmästare

Karin Carlsson
ledamöter

Emil Löfström
Henrik Snellman
Idah Fjärdhammar
suppleanter

Johannes Gehlin
Malin Carlsson
Gustav Moleklint

 VÄSTRA AVDELNINGEN

ordförande

Malin Wassén
vice ordförande

Martin Wahlin
sekreterare

Björn Goldman
klubbmästare

Helena Svärd
ledamöter

Poly Jensell
Roger Wier
Martin Vildhede
Sofia Hansson
Helena Svärd
Fredrik Kron
suppleanter

Jonas Lindblad
Hanna Spets
Pernilla Johnsson Gert

 SÖDRA AVDELNINGEN

ordförande

Fredrik Sandgren
vice ordförande

Hanna Magnusson
sekreterare

Viviénne Dahlstrand
utbildningsansvarig

Hanna Magnusson
ledamöter

Lina Bergqvist
Linda Lundin
Aron Skogman
Mats Nilsson
Cecilia Wachtmeister
suppleanter

Liselott Bentzel
JanÅke Fält
Karin Schånberg
Mikael Wärnsby
Henrik Månsson

 UTLANDSAVDELNINGEN

ordförande

Jonas Nordgren
vice ordförande

Astrid Trolle Adams
sekreterare

Åsa Bittel
ledamöter

Karl Woschnagg
George Chr. Pelaghias
AnneCécile Hansson Lecoanet
Emelie Svensson
Pernilla DahlrotCabouillet

Avdelnings
styrelser 
2022 
De här styrelserna valde 
Advokatsamfundets lokal-
avdelningar vid sina årsmöten.

Avdelningarnas årsmöten
Efter digitala pandemiår höll 
de flesta avdelningar fysiska 
årsmöten 2022. Men Norra 
och Mellersta avdelningarna 
höll videomöten och Södra ett 
hybridmöte.

Över 40 advokater och biträ-
dande jurister deltog i Östra av-
delningens årsmöte i Linköping. 
Professor Erik Nerep föreläste 
på temat ”Aktiebolagsrättsliga 
fallgropar”.

Stockholmsavdelningens års-

möte hölls på Operaterrassen 
med cirka 100 deltagare. För mid-
dagsunderhållning stod Lars- 
Peter Loeld med Mind Games.

Södra avdelningen ordna-
de före sitt årsmöte en utbild-
ningsdag på temat ”How to get 
the most of a mediation”.

Ett femtiotal advokater del-
tog på Utlandsavdelningens Ut-
landsdagar i Paris. Christian Bri-
gerolle, Paris advokatsamfund, 
berättade om advokatyrket i 
Frankrike, följd av brottmålsad-

vokaten Jean Tamalet som be-
skrev målet om terrorattacker-
na i Paris 2015. Parissamfundets 
ordförande Julie Couturier och 
Sveriges advokatsamfunds gene-
ralsekreterare Mia Edwall Insu-
lander höll var sitt anförande.

Advokat Anne-Cécile Hans-
son, även ledamot av Paris ad-
vokatsamfund, berättade om att 
göra affärer i Frankrike och be-
skrev kulturella skillnader. Advo-
kat Sigvard Jarvin berättade om 
avdelningens bildande i Paris 

1987. Kommendör Lars Wedin ta-
lade om maritim ekonomi, miljö 
och säkerhet, och Per Naroskin, 
psykoterapeut och standupkomi-
ker, avslutade utbildningspasset. 
Galamiddagen på Automobile 
Club de France inleddes med ett 
anförande av Sveriges ambassa-
dör Håkan Åkesson.

Västra avdelningen höll sitt 
årsmöte utanför Skövde kombi-
nerat med utbildning om advoka-
ters ansvar, försäkringar och dis-
ciplinnämndens arbete.

Läs mer på avdelningarnas 
sidor på advokatsamfundet.se.
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  NYA LEDAMÖTER  
DEN 21 APRIL 2022 

Maile Agerberg, Advokaterna i Väst 
KB, Borås
Alexandra Alouch, Advokatbyrån 
Sörmdal AB, Södertälje
Elin Andersson, Advokatfirman 
Backman & Bergström AB, Arboga
Ida Andersson, Advokatfirman 
 Lindahl KB, Malmö
Emma Berg, Fastighetsrätt Göte
borg KB, Göteborg
Joachim Bernström, Advokatfirman 
NORDIA KB, Stockholm
Annelie Blomquist, Advokat
aktiebolaget Jansson & Partners, 
Landskrona
Frederik Carldéhn, Advokatfirman 
Althin HB, Stockholm
Emil Ekberg, Advokatfirman Ives 
AB, Landskrona
Ellinor Engström, Advokatfirman 
Edelhjelm AB, Stockholm
Erik Fjäll, Advokatfirman Abersten i 
Hudiksvall AB, Hudiksvall
Mattias Forsberg, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm
Jacob Giesecke, Roschier Advokat
byrå AB, Stockholm
Valter Gran, Ström Advokatbyrå 
KB, Stockholm
Andreas Hallbeck, Roschier 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Nathalie Hedén, Advokaterna A4 
KB, Lidköping

Sara Heikfolk, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Elisabet Heimer, Cirio Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Charlotte Helsing, Wesslau 
 Söderqvist Advokatbyrå Väst HB, 
Göteborg
Anna Hildingsson, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Göteborg
Lukas Holmberg, Bird & Bird 
 Advokat KB, Stockholm
Malin Hurtig, MAQS Advokatbyrå 
AB, Göteborg
Ingemar Jeanlo, Juristfirman 
 Winblad & Jeanlo AB, Västervik
Ann-Sofie Järpmyr, Rosengrens 
Advokatbyrå i Göteborg AB, 
 Göteborg

Martina Kallenberg, Juristbyrån 
Martina Kallenberg AB, Vellinge
Elias Karlsson, Mannheimer 
 Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö
Mikael Linton-Wahlgren,  
Advokatfirman Lindmark Welinder 
AB, Lund
Felicia Lundgren, Advokatfirman 
Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Amanda Lundmark, Lindskog 
Malmström Advokatbyrå KB, 
 Stockholm
Anna-Therese Melén, Nerle 
 Jonsson Lindeblad Advokatbyrå AB, 
Helsingborg
Katja Melkemichel, Advokatbyrå 
LexSeven AB, Södertälje

Alen Mizimovic, Hansson Grönvall 
Alnemark HGA Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Alma Muftic, Advokathuset Actus 
AB, Örebro
Azar Nikbakht, Kallus Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Petter Norberg, Fastighetsrätt 
 Göteborg KB, Göteborg
Erik Nylander, Advokatfirman 
 Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Sara Li Olovsson, Sara Li Olovsson 
AB, Enskede
Pourab Paul, Clifford Chance LLP, 
London
Nelly Rasmussen Sjöstedt, 
 AdvokatFirman Kronan HB, Kalmar
Fredrik Rudén, Endsjö Advokat
firma AB, Stockholm
Harry Schüssler, Particip Aktie
bolag, Uppsala
Jian Shafie, Advokatfirman Helios 
AB, Stockholm
Erik Sollenberg, Bokwall Rislund 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Louise Sundström, Advokatfirman 
Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Beatrice Suomela, Osborne Clarke 
Advokatfirma AB, Stockholm
Jeanette Swedén, Advokaterna i 
Väst KB, Borås
Khaled Talayhan, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Jennifer Terry, Skierfe Advokat
firma KB, Stockholm
Anton Walfridsson, Fredersen 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Lucas Wiberg, Advokathuset Actus 
AB, Västerås
Erik Vikström, Advokatfirman 
 Lindahl KB, Uppsala
Isidor Vistedt, Advokatfirman 
 Viktor Banke AB, Stockholm
Hanna Vult von Steyern, MAQS 
 Advokatbyrå KB, Malmö
Henrik Wållgren, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm
Bijan Yousefi, Advokatfirman Två 
Lejon KB, Stockholm
Thommy Södergård Åkesson, End
sjö Advokatfirma AB, Stockholm
Thorbjörn Öström, Advokatbyrån 
Bratt Feinsilber Harling AB, Stock
holm

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/2613 Betänkandet Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
R-2022/0278 Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösen 
och återköpsförfaranden
R-2022/0629 Finansinspektionens promemoria Ändring av föreskrifter 
med anledning av nya regler om gränsöverskridande distribution av 
fonder
R-2022/0643 Utkast till lagrådsremiss Ökad insyn i ägandet av radio 
och tvföretag
R-2022/0668 Utkast till lagrådsremiss Samverkan mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
R-2022/0775 Domstolsverkets förslag till ändring av Domstolsverkets 
föreskrift DVFS 2020:15 om rättshjälp och underrättelser till Justitiekans
lern

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

Box 270,  Köpmangatan 1,  851 04 Sundsvall  
Tfn 060 -16 81 50,  Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Bertil Begander är verksam  
som advokat i Malmö.  

Under sina 25 verksamhetsår  
har han i huvudsak  

arbetat med familjerätt. 

Familjethrillern SVEKET är en gripande 
berättelse, byggd på sann historia, om 

en pappa som slåss mot det svenska 
rättssystemet om rätten till kontakt med 

sin egen älskade son.

av Bertil Begander

KAN BESTÄLLAS PÅ BOKUS och ADLIBRISKAN BESTÄLLAS PÅ BOKUS och ADLIBRIS
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NY ADVOKAT: ELIN ANDERSSON

”Jag får möjligheten att hjälpa människor varje dag”
Elin Andersson, Advokatfir-
man Backman & Bergström i 
Arboga, blev advokat den 
21 april.

Varför är det viktigt för dig 
som juridisk rådgivare att vara 
advokat?

– Det är viktigt dels då advo-
kattiteln öppnar upp för mig 
att åta mig nya uppdrag, dels 
då det innebär en kvalitets-
stämpel för mina klienter. De 
kan förlita sig på att jag föl-
jer de advokatetiska reglerna 
som i många avseenden utgör 
en trygghet för dem. De får ett 
ombud vars främsta plikt är att 
visa dem trohet och lojalitet 
inom ramen för gällande rätt 
och god advokatsed.  

Vad är det roligaste med 
 advokatyrket?

– Det roligaste med advoka-
tyrket är det som motiverade 
mig till att arbeta mot en karriär 
inom juridiken. Jag får möjlig-
heten att hjälpa människor var-
je dag. Jag har upplevt att man 
i många ärenden med enkla 
medel kan hjälpa människor i 
svåra livssituationer.

Vilket juridiskt område är mest 
givande?

– Det är främst i familjerätten, 
socialrätten och brottmålen jag 
upplever att min roll, tillgäng-

lighet och mitt bemötande är 
av särskild vikt för klienterna. 
Det är i dessa ärenden som jag 
känner att jag kan hjälpa klien-
terna med att få en bättre förstå-
else för den pågående proces-
sen. I mina andra ärenden är 
naturligtvis mitt agerande det-
samma i relation till klienter-

na, men till följd av skillnaden 
i ärendets natur blir klientrela-
tionen annorlunda. I exempel-
vis tvistemål är det ett annat ju-
ridiskt arbetssätt. Därför kan jag 
anse att alla ärendetyper är gi-
vande på olika sätt, och jag an-
ser att det finns en fördel att ha 
en viss variation i ärendetyper, 

då arbetet blir mer levande och 
utmanande.

Vad tycker du är det bästa med 
att vara verksam som advokat i 
Arboga?

– Det bästa, utöver att det är 
en trevlig stad med fina aktivi-
teter särskilt om sommaren, är 
den närhet som Arboga har till 
både klienter och domstolar. 
Det finns även en fördel med 
att vara den enda advokatfir-
man i staden, klienterna vet var 
vi finns och att de är välkomna 
att spontant komma in och dis-
kutera sina juridiska frågeställ-
ningar. 

Under studietiden var du enga-
gerad i Medborgarjuristerna i 
Örebro. Vilken var din roll?

– Medborgarjuristerna är 
ett samarbete mellan juridiska 
föreningen vid Örebro univer-
sitet och Örebro kommun som 
ger kostnadsfri juridisk rådgiv-
ning till Örebros medborgare. 
Det var inom ramen för detta 
engagemang som jag först fick 
testa på rådgivningssituationer 
och där jag fick mina första er-
farenheter av klientmöten och 
att förmedla juridisk informa-
tion på ett pedagogiskt sätt. På 
ett sätt lades den första grunden 
för mitt arbete i dag under den-
na tid. I maj 2017 tog jag över 
som en av två projektledare.

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Jack Bengtsson, Malmö, 27 mars 
2022
Per Berglöf, Stockholm, 1 april 
2022
Johan Blomqvist, Stockholm, 
19 april 2022
Alicia Ehn, Stockholm, 9 april 2022
Eric Elander Duque, Norrköping, 
28 februari 2022
Marcus Eriksson, Södertälje, 
27 mars 2022
David Gräslund, Stockholm, 1 april 
2022

Eleonor Kjellén, Karlskrona, 2 april 
2022
Alex Källberg, Malmö, 2 april  
2022
Linnéa Lindahl, Stockholm, 11 april 
2022
Lars Lindbäck, Stockholm, 1 april 
2022
Alexandra Linusson, Stockholm, 
7 april 2022
Annelie Nordgren, Örebro, 1 april 
2022
Joanna Romgard, Stockholm, 
30 mars 2022

Sarah Saajakari, Göteborg, 21 april 
2022
Charlotte Schåltz, Stockholm, 
1 april 2022
Siri Swedborg, Malmö, 9 april 2022
Sabine Söndergaard, Göteborg, 
20 mars 2022
Carl-Johan Tornvall, Stockholm, 
20 april 2022
Sara Wahlgren, Stockholm, 19 april 
2022
Johan Wennhag, Falun, 31 mars 
2022

  UPPHÄVANDE 
AV EU-REGISTRERING

Victor Åberg, Stockholm, 1 april 
2022

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Johan Carlsson, Stockholm, 
24 mars 2022
Bertil Fahlström, Båstad, 17 mars 
2022
Tord Krokström, Hudiksvall, 5 april 
2022
Peter Lindblom, Stockholm, 3 april 
2022FO
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TILL SIST

Ta plats i den
rättspolitiska debatten
advokatsamfundets styrelse har nyligen avslutat ett tvåda-
gars strategimöte där fokus var framtidsfrågor.

Agendan för dagarna var ambitiös, många av frågorna 
behöver vi återkomma till och fortsätta att diskutera. Vi 
måste också försäkra oss om att vi går i takt med tiden 
och att vi beaktar ledamöternas förväntningar och öns-
kemål. Det arbetet kommer på olika sätt att fortsätta.

Dagarna inleddes med en genomgång av vad Advo-
katsamfundet har gjort och vad vi gör med anledning av 
den ryska invasionen av, och kriget i, Ukraina. På Advo-
katsamfundets hemsida har vi samlat information om 
Advokatsamfundets arbete i dessa frågor.

Allvaret i det säkerhetspolitiska läget 
överskuggar förstås det mesta i dag, men 
det är med glädje och stolthet vi ser hur 
många advokater och advokatbyråer gör 
allt de kan för att hjälpa till. Var och en på 
sitt sätt och efter sin förmåga, om det så är 

ideell rådgivning i asylfrågor eller 
praktikplatser för ukrainska ju-

rister. Ett stort tack till alla 
er advokater som bidrar.

 Vi har från enskilda le-
damöter fått önskemål om 
att ordna egna manifes-

tationer. Hittills har vi valt 
att hänvisa till dem som an-

ordnas runt om i vårt land. I 
Stockholm är måndagsrörel-

sen i gång. Varje måndag klockan 12 
anordnas en manifestation mot 
den ryska invasionen. Rörelsen 
är opolitisk och alla är välkom-
na. Jag tillhör dem som går dit 
varje måndag jag har möjlighet 
och har haft förmånen att lyss-
na på gripande anföranden av 
bland andra den ukrainska 
ambassadören och företräda-
re för olika ukrainska hjälp-
organisationer som nu finns 

etablerade i Sverige.
Många av oss som nu 

deltar fanns också på 
plats när vi manifesterade 
vårt stöd för de baltiska 
ländernas självständig-
het. I flera år, varje måndag 

klockan 12, samlades demo-
kratikämpar på Norrmalms-

torg. Nu står vi där igen, denna gång för att manifestera 
mot Rysslands invasion av Ukraina och för det ukrain-
ska folket. 

Liknande manifestationer ordnas runt om i vårt land. 
Förutom i Stockholm arrangeras möten på måndagar 
klockan 12 i bland annat Helsingborg, Västerås, Linkö-
ping, Malmö och Östersund. Delta gärna och markera 
genom ert deltagande att Sveriges advokater står bakom 
det ukrainska folket och våra ukrainska kollegor.

 Under mötet ägnade vi också mycket tid åt att disku-
tera frågan om förtroende för advokater. Det är en högst 

aktuell och prioriterad fråga för styrelsen. Vi 
är förstås ytterst medvetna om att det pågår 
ett ifrågasättande av advokater från många 
håll. Inte minst har kritiken sin grund i de 
så kallade ”gangsteradvokaternas” uppmärk-
sammade ageranden. I de av medierna upp-
märksammade fallen har också ifrågasättan-
det varit berättigat. Arbetet med att komma 
till rätta med detta, insatser på olika sätt mot 
advokater som agerar oetiskt, kommer med 
kraft att fortsätta.

 Men vi måste också se framåt och tänka 
större. Det är viktigt att vi alla deltar i de-
batten om varför oberoende advokater är 
nödvändiga, inte minst för våra klienter. Ad-
vokater, orädda och stolta, är essentiella för 
vår demokratiska rättsstat. Vi måste också 
ständigt hålla rättssäkerhetsdebatten le-

vande. Behovet av detta kommer att bli än mer tydligt ju 
mer intensitet vi noterar i valrörelsen.

efter de säkerhetspolitiska frågorna är brott och straff den 
fråga som väljarna anser vara högst prioriterad. Vi ser 
mer och mer populistiska utspel från samtliga partier 
och vi advokater har en viktig roll att fylla. Ingen an-
nan kommer att ta den rollen och någon måste göra det. 
Denna någon är vi. Advokatsamfundets rättsstatliga pro-
gram kan tjäna som stöd i dessa viktiga frågor. Jag hop-
pas att vi gemensamt kan ta plats i den rättspolitiska de-
batten, vi advokater behövs där.

DET ÄR 
VIKTIGT ATT VI 
ALLA DELTAR 
I DEBATTEN 
OM VARFÖR 
OBEROENDE 

ADVOKATER ÄR 
NÖDVÄNDIGA, 

INTE MINST FÖR 
VÅRA KLIENTER.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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