”Nämndemannainstitutet torde vara det svagaste inslaget i vår rättsstat”

claes sandgren, seniorprofessor vid stockholm centre for commercial law
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REDAKTIONEN

Civilkurage i tider
med auktoritära ideal
inget är väl bättre än människor som visar civilkurage. Tyvärr bru-

kar det sägas att det inte är svenska folkets bästa egenskap.
Hellre då konsensus och spelat samförstånd. Därför är det uppmuntrande med advokater som vågar ta ställning, så klart för
klienten, fast också för rättsstaten, och även engagera sig i politiken, oavsett partifärg.
I den nytillträdda regeringen ingår två ministrar med
advokatbakgrund. Gunnar Strömmer, månadens advokat i
nr 1, 2014, som har fått det svåra uppdraget som justitieminister, och Jessika Roswall, månadens advokat i Advokaten nr 9,
2010 och nr 2, 2020, som EU-minister.
En utblick i världen visar att advokater både behövs och
vågar ta ställning. Den engelsk-belgiska advokaten och kriminologen Laure Baudrihaye-Gérard konstaterar att vad hon
kallar straffpopulism har fått ett allt större genomslag i hela
Europa, läs mer på s. 16. Som en del av straffpopulismen angriper vissa stater advokater och civilsamhällesorganisationer, som försöker skydda utsatta grupper. Laure Baudrihaye-Gérard betonar att advokaterna står i främsta linjen för
att delta i arbetet med att upprätthålla rättsstaten.
Särskilt modiga och fyllda av civilkurage är alla de advokater som protesterar mot tyranner och kämpar för demokratin.
Ett av de senaste exemplen är de iranska advokater som ger
sig ut för att protestera mot förtryckarregimen, läs mer på
s. 14. Den 12 oktober demonstrerade advokater utanför det
iranska advokatsamfundet i Teheran. Minst tre advokater ska
ha gripits i samband med demonstrationen. Tidigare har även
en iransk advokat skjutits till döds av iranska säkerhetsstyrkor.
I Kina har advokater, som kämpar för rättsstaten eller företräder demokratiaktivister, sedan länge förföljts brutalt av
myndigheterna. Trots att förtrycket, enligt olika rapporter,
tilltagit ytterligare framhärdar advokater fortfarande.
Under senare år har det blivit uppenbart att kampen i dag
står mellan det auktoritära och det demokratiska idealet. I
dessa tider är advokaternas civilkurage viktigare än på mycket länge.
Tom Knutson
Chefredaktör

Advokaten på nätet: advokaten.se
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Problematiska hemliga tvångsmedel
ningen kommer också i tydlig dager i Tidöavtalet, som
en ny regering är på plats. Min förhoppning är att den
regeringen och dess samarbetsparti nyligen har presenkommande mandatperioden kommer att präglas av enterat. Där föreslås bland annat utökade möjligheter till
gagemang och förståelse för rättsstatens principer.
preventiva tvångsmedel, det vill säga hemliga tvångsDen senaste tidens kriminalpolitiska debatt har haft
medel i förebyggande syfte, även mot personer som inte
ett alltför entydigt fokus på effektiv brottsbekämpning,
misstänks för brott.
på bekostnad av rättssäkerhet och grundläggande friEtt problem med hemlig övervakning, särskilt mot
och rättigheter. Rättstrygghet och rättssäkerhet måste
personer som inte är misstänkta för brott, är att en såinte alltid stå i motsatsförhållande till varandra, även
dan övervakning kan innebära oproporom det i debatten ofta låter så. Därför betionerliga och från demokratiska utgångshövs ökad kunskap och förståelse för vilka
punkter betänkliga ingrepp i den personliga
fri- och rättigheter vi gör avkall på vid ökad
integriteten. Det finns gränser för hur långt
repressiv lagstiftning, och vad det kan få för
NÄR
man bör gå i begränsningar av mänsklikonsekvenser. När gränserna väl har flyttats
GRÄNSERNA VÄL ga fri- och rättigheter. Det kan till exemär det svårt att vrida klockan tillbaka.
pel handla om att inte längre fritt kunna
En tydlig förskjutning som redan har skett
HAR FLYTTATS
uttrycka sina åsikter eller ha förtroliga samär synen på hemlig övervakning. Sverige har
ÄR DET SVÅRT
tal med en annan person eller att skriva ett
under många år blivit kritiserat för lagstiftATT VRIDA
meddelande till någon, utan att staten lyssningen på övervakningsområdet. Kritiken
KLOCKAN
nar eller läser. Och häri ligger pudelns kärhar bland annat handlat om att den inte fullt
na. Vi får inte glömma bort att det finns en
ut står i överensstämmelse med EuropakonTILLBAKA.
anledning till att vi har grundlagar och konventionen och dess fri- och rättighetskataventioner som skyddar våra mänskliga frilog.
och rättigheter. Dessa måste kunna stå sig starka även
Redan år 2008 lämnade Centrum för rättvisa (där nunär händelsestyrda partipolitiska vindar viner för ökad
varande justitieminister Gunnar Strömmer då var
övervakning och repression.
chef) in ett klagomål till Europadomstolen avseAtt använda hemliga tvångsmedel mot personer som
ende den signalspaning som bedrivs av Förinte misstänks för brott är ett paradigmskifte inom
svarets radioanstalt, FRA. I maj 2021 medstraffprocessrätten. (Läs Advokatsamfundets yttrande
delade Europadomstolen dom och fann
över betänkandet Utökade möjligheter att använda hematt den svenska lagstiftningen strider
liga tvångsmedel.) Det har skett en markant förändring
mot artikel 8 i Europakonventionen.
kring förståelsen för och vikten av den personliga inteEnligt domen uppfyller Sveriges laggriteten. Från att ha varit ett uttryck för ett viktigt samstiftning i huvudsakliga delar kravet
hällsintresse, har den personliga integriteten kommit att
på att vara nödvändig i ett demoförskjutas till att anses vara ett rent individuellt intresse.
kratiskt samhälle, men garantierna för rättssäkerhet är otillräckliga.
Bland annat saknas det en effektiv
jag hoppas att kraven på rättssäkerhet utreds noga när ny
efterhandskontroll för en enskild perlagstiftning bereds under denna mandatperiod – och
son som har blivit övervakad.
även att den nya regeringen är lyhörd för Lagrådets roll
Trots att Sverige fälldes i Eurooch synpunkter i lagstiftningsprocessen. Endast på så
padomstolen röstade riksdasätt blir det tydligt och klart vilka rättsstatliga princigen i november 2021 igenom
per som naggas i kanten och vad det får för konsekvenen utökad FRA-lag med
ser. Medborgarna har rätt att förstå vilka rättigheter som
mandat att samla in ännu
fråntas dem.
fler integritetskänsliga
uppgifter. En särskild ut* Uppdraget om en översyn av lagen om signalspaning i
redare har också nyligen
försvarsunderrättelseverksamhet (dir. 2022:120) innefattfått i uppdrag att göra
ar också en analys av vilka åtgärder som behöver vidtas
en översyn av lagen och
för att ta hand om de brister som Europadomstolen kom
där bland annat bedöfram till.
ma om fler myndigheter bör ges rätt att
inrikta signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet.*
Att de styrande i
vårt land vill utöka den
Mia Edwall Insulander
hemliga tvångsövervakmia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se
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Musikjuridik
17 november 2022
Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom musikbranschen. Här hanterar jurister inte bara
avtal och lämnar traditionell juridisk rådgivning: i många fall har juristen en central roll i att strukturera
affärsuppläggen.
Sett från kreatörers perspektiv utgör de tillsammans med personliga managers (som har ett ansvar för helheten) och business managers (som sköter ekonomin) det närmaste ”teamet”.
Även inom övriga delar av värdekedjan har jurister ofta en viktig roll och den s.k. ”Business Affairs” funktionen är etablerad och sitter ofta i eller rapporterar till ledningen.
Kursen ger deltagarna grundläggande kunskap i de olika delar som en musikjurist behöver behärska och är
relevant både för dig som är eller vill bli verksam som jurist inom musikbranschen samt andra aktörer inom
området som hanterar frågor kring användande av musik.

Föreläsare: Richard Wessman, Advokatfirman Vinge och Jerker Edström, Ström Advokatbyrå.
17 november 2022, Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
VÄLKOMMEN PÅ KURS!

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

VÅRT KURSUTBUD HITTAR DU PÅ
WWW.FAKULTETSKURSER.SE

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se

NYHETER

Domstolsverket föreslår
regeringen att timkostnadsnormen för 2023
räknas upp med 34 kr – eller
2,32342 procent – i förhållande
till timkostnadsnormen för 2022.
Timkostnadsnormen skulle då bli
1 476 kr exklusive moms för rättsliga biträden med F-skatt.
Sveriges advokatsamfund har
lämnat synpunkter på förslaget till
Domstolsverket och beklagat den
näst intill obefintliga förändringen
som föreslås av timkostnadsnormen för kommande år, mot bakgrund av argument som Advokatsamfundet har framfört tidigare.

Välj auktoriserad
rättstolk i första hand
Det ställs inga formella
kompetenskrav på dem
som tar uppdrag som
tolkar i domstol. Samtidigt kan
bristfällig tolkning få stora konsekvenser för enskilda och riskerar
att hota rättssäkerheten.
Advokatsamfundet har nu, i
samarbete med yrkesorganisationen Rättstolkarna, tagit fram
en checklista med punkter att
tänka på vid användning av tolk.
Advokaterna rekommenderas
bland annat att anlita en rättstolk i första hand. Auktoriserade
rättstolkar står under tillsyn av
Kammarkollegiet.
Checklistan finns på Advokatsamfundets webbplats.

M&A är nu tillbaka
till normalläge
I Sverige minskade
M&A-affärerna med cirka 39 procent mätt i antalet affärer och
med knappt 67 procent sett till
värde de tre första kvartalen
2022, jämfört med samma period
2021. Det visar advokatbyrån Baker McKenzies analys av
M&A-marknaden för de tre första
kvartalen 2022. Samtidigt som
marknaden gått ner är antalet
M&A-affärer i Sverige ändå högre
jämfört med volymen under det
tredje kvartalet 2019.
Även den globala M&A-aktiviteten sjönk under årets nio första
månader.
8

REMISSVAR

Taxa i förordnandemål
hotar rättssäkerheten
Försvarare och målsägandebiträden i förordnandemål bör
ersättas utifrån en taxa baserad
på hur långa förhör som hållits,
föreslår Domstolsverket.
Advokatsamfundet är starkt
kritiskt och anser att förslaget
äventyrar rätten till en rättvis
rättegång, och dessutom kan
leda till ökade kostnader.
Kostnaderna för försvarare och
målsägandebiträden i förordnandemål, alltså mål där det
förordnas juridiska biträden
men inte väcks åtal, har stigit under de senaste åren. Domstolsverket vill nu öka kontrollen
över kostnaderna i förordnandemålen, och har lagt fram ett
förslag.
I den remitterade promemorian föreslår Domstolsverket att
rättsliga biträdens arbete i förordnandemål som huvudregel
ska ersättas genom taxa, alltså
med hjälp av fastställda schablonbelopp beräknade utifrån
den tid som förhören pågått.
Detta skulle, enligt Domstolsverket, underlätta för de rättsliga biträdena att hantera och
begränsa sitt arbete till en rimlig nivå.
kritiskt till förslaget. I sitt remis�svar fastslår Advokatsamfundet
bland annat att taxan riskerar
att leda till ”att den enskildes
rätt till en rättvis och oberoende process under förundersökningen åsidosätts”. Förslaget kan, enligt remissvaret, inte
heller ”anses stå i proportion till
de föreskrifter och etiska regler
som reglerar advokatverksamheten”.
Brottmålsadvokaten Marcus
Larsson ingår i Advokatsamfundets styrelse och deltog i arbetet
med remissvaret. Han anser att
förhörstiden är ett alltför trub-

advokatsamfundet är starkt

Advokat Marcus Larsson anser att förhörstiden är ett alltför trubbigt instrument för att ligga till grund för ersättningen i förordnandemål.

bigt mätinstrument för att användas som grund för ersättningen.
– Förhörstiden kan vara en liten del av arbetsinsatsen, både
för en försvarare och ett måls
ägandebiträde, säger Marcus
Larsson, som tillägger att han
som advokat är skyldig att utföra
det arbete som krävs för att tillvarata klientens intressen, som
att granska förundersökningen
och tala med klienten.
Strävan efter att begränsa advokatens arbete och därmed
kostnaderna kan alltså komma i
konflikt med en försvarares skyldighet att aktivt granska förundersökningen. I remissvaret pekar Advokatsamfundet också på
att målsägandebiträdets stöd till
sin klient många gånger är en
förutsättning för att målsäganden ska orka medverka i förundersökningen.
precis

som

samfundets

remissvar

pekar Marcus Larsson på att ett
grundligt advokatarbete under
förundersökningen kan bidra
till att mål skrivs av eller komprimeras genom att det kommer fram viktiga tvivel avse-

ende misstanken. Därmed kan
samhället spara pengar.
Dessutom finns det redan i
dag system för att granska advokaters och andra biträdens kostnadsanspråk. Marcus Larsson
nämnder kraven på att arbetsinsatsen tydligt ska redovisas
i kostnadsräkningen och att
domstolen dessutom kan granska räkningen. Också de advokatetiska reglerna ställer tydliga krav på advokaterna när det
gäller kostnadsräkningar.
– Samfundet ser allvarligt på
advokater som inte sköter kostnadsräkningarna. Det kan leda
till en disciplinpåföljd, säger
Marcus Larsson.
Den viktigaste aspekten är
ändå rättssäkerheten för den
som misstänks för eller utsatts
för brott, anser Marcus Larsson.
– I slutänden handlar det om
klientens rätt till en rättvis rätte
gång och att en försvarare eller
ett målsägandebiträde ska lägga
ner all den tid som behövs för sin
klient. Jag förstår att man vill se
över kostnaderna, men när det
riskerar att urholka rättssäkerheten måste vi advokater försöka
förklara det, fastslår han.  UÖ
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Timkostnadsnormen
höjs med 34 kronor

NYHETER
SANKTIONERNA MOT RYSSLAND

Juridisk rådgivning
till Ryssland förbjuden
Sanktionerna mot Ryssland
skärps. Från och med den 7 oktober är det i princip förbjudet
att ge juridisk rådgivning till
ryska klienter och företag.
EU:s råd antog de nya, skarpare, sanktionerna som ett svar på
Ryska federationens fortsatta aggression mot Ukraina. EU markerar särskilt mot anordnandet
av skenfolkomröstningar i de
delar av regionerna Donetsk,
Cherson, Luhansk och Zaporizjzja som för närvarande ockuperas illegalt av Ryska federationen och annekteringen av dessa
ukrainska regioner av Ryska federationen. Även mobiliseringen i Ryska federationen och dess
upprepade hot om användning
av massförstörelsevapen berörs

Skylten visar vägen till Donetsk och Charkiv från Kramatorsk i östra Ukraina.

i rådets uttalande. Bland de nya
sanktionerna som har beslutats
finns bland annat ett förbud mot
att tillhandahålla juridiska rådgivningstjänster, direkt eller indirekt, till Ryssland och ryska
klienter. Undantag finns dock,

exempelvis för tjänster som är
absolut nödvändiga för att utöva
rätten till försvar.
Läs mer på Advokatsamfundets webbplats,
advokatsamfundet.se/
oktobersanktioner.

rättsvårdsärenden, däribland handelstransaktioner, inbegripet til�lämpning eller tolkning av lagstiftning; deltagande tillsammans med
eller för kunders räkning i handels
transaktioner, förhandlingar och
andra förbindelser med tredje part;
samt utarbetande, genomförande

och kontroll av rättsliga handlingar.
Förbudet begränsas av en rad
undantag. Exempelvis är det inte
tillämpligt på tillhandahållande av
tjänster som är absolut nödvändiga
för att utöva rätten till försvar i
rättsliga förfaranden och rätten till
ett effektivt rättsmedel.

FOTO: ISTOCK, NINNI ANDERSSON/REGERINGSKANSLIET

Två ministrar med advokatbakgrund
Den nya regeringen är rik på
jurister. I Ulf Kristerssons
uppställning ingår även två ministrar med advokatbakgrund.
Jessika Roswall, ny EU-minister,
var advokat 2008–2022 och har
drivit egen advokatbyrå i Enköping. Hon har varit riksdagsledamot för Moderaterna sedan
2010. Jessika Roswall intervjuades som månadens advokat i
tidskriften Advokaten 2010 och
2020.
Gunnar Strömmer, justitiemiADVOKATEN NR 8 • 2022

En ny verksamhetsgrupp för rådgivning kring
fonder är det senaste tillskottet
på advokatfirman Vinge. Bak
grunden är att allt fler riskkapitalbolag väljer att flytta sin fondförvaltning till Sverige. Framför allt
är det marknaden för små och
medelstora riskkapitalfonder,
med kapitalåtaganden inom spannet 2–10 miljarder kronor, som
växer, enligt Vinge.

Första beslutet om
konkurrensskadeavgift

OM FÖRBUDET
Enligt sanktionerna är det förbudet
att tillhandahålla juridisk rådgivning till Rysslands regering eller
juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.
Juridiska rådgivningstjänster
omfattar tillhandahållande av
juridisk rådgivning till kunder i

Vinge startar grupp
för private funds

Jessika
Roswall.

Gunnar
Strömmer.

nister, var advokat på Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå i
Stockholm 2013–2017. Han blev

partisekreterare för Moderaterna 2017. Gunnar Strömmer intervjuades som månadens advokat i
tidskriften Advokaten 2014.
Bland de övriga ministrarna
finns dessutom flera jurister,
som den nya jämställdhetsministern, liberalen Paulina Brandberg, tidigare åklagare och flitig
debattör i rättsfrågor. Även integrationsministern Johan Pehrson (L) är utbildad jurist, liksom
den nya migrationsministern
Maria Malmer Stenergard (M),
som arbetat som kronofogde.

Den 20 oktober fattade
Konkurrensverket sina
första om konkurrensskadeavgift. Två taxibolag ska
därmed betala sammanlagt
1 550 000 kronor för otillåtet
samarbete i samband med att
de lämnade anbud i en upphandling av färdtjänst. Beslutet
kom sedan den upphandlande
myndigheten vänt sig till Kon
kurrensverket.

Uppehållstillstånd för
studier missbrukas
Det finns starka indikationer på ett omfattande
missbruk av uppehållstillstånd för studier, enligt en
rapport från Migrationsverket.
Migrationsverket har undersökt
om och i vilken utsträckning studenter som får uppehållstillstånd
för att studera i Sverige i stället
använder tillstånden för att arbeta här. Rapporten fokuserar
på studenter från Pakistan – den
tredje största internationella studentgruppen – men slutsatserna
bedöms kunna gälla studenter
även från andra länder.
Hösten 2020 antogs cirka 360
studenter från Pakistan till en
tvåårig masterutbildning vid ett
svenskt lärosäte och fick ett uppehållstillstånd för studier. Bara
en dryg tredjedel av dem ansökte
ett år senare om att förlänga uppehållstillståndet för att genomföra andra året på sin utbildning.
Knappt 30 procent ansökte i stället om arbetstillstånd och ungefär
lika många lämnade inte in någon
ny ansökan alls.
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NYHETER
EU-samarbete ska
stoppa kriminella

EBM vill gärna utreda
bidragsbrottsligheten
Amir Rostami, särskild
utredare för 2021 års
bidragsbrottsutredning,
presenterade i somras delbetänkandet Stärkt arbete med att
bekämpa bidragsbrott. Rostami
föreslår där bland annat att
Ekobrottsmyndigheten får ett
utvidgat uppdrag, genom att ansvaret för att utreda bidragsbrott
flyttas dit. I dag utreds bidragsbrott av den vanliga polisen.
Ekobrottsmyndigheten är i sitt
remissvar positiv till förslaget.
”Vi har goda förutsättningar för
att ta över ansvaret för den här
typen av brottslighet”, säger
generaldirektör Monica Rodrigo i
en kommentar på myndighetens
webbplats.

Allt färre har utsatts
för brott mot person
Den självrapporterade
utsattheten för brott mot
person minskade i år
för tredje året i rad och ligger nu
på den lägsta nivån sedan 2016.
Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 som
Brottsförebyggande rådet, Brå,
publicerade i oktober.
För nästan alla brottstyper har
andelen utsatta legat stabilt eller
minskat sedan förra året. Undantaget är försäljningsbedrägerier,
som har ökat under tidsperioden.
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Advokatsamfundet på plats när Stockholms universitet bjöd in till Juristmässan.

Många unga drömmer om advokatyrket
Den 13 oktober bjöd Stockholms universitet in till Juristmässan. Advokatsamfundet var
på plats, och träffade många
studenter som var nyfikna på
advokatyrket.
Juristmässan riktar sig till juridikstudenter och samlar bland
annat en rad advokatbyråer. Advokatsamfundets monter bemannades av Jennifer Jung och Karin Hall, som båda arbetar som
handläggare på Advokatsamfundet. Många studenter stannade
till vid samfundets monter, gjorde ett quiz och ställde frågor.

– Många är intresserade av att
veta hur man blir advokat, hur
inträdeskraven ser ut och vad
Advokatsamfundet gör i övrigt,
som exempelvis hur vi utövar
tillsyn, berättade Jennifer Jung
och Karin Hall.
två av besökarna i montern var
Felicia Torstensson och Jakob
Ahlback, som båda läser tredje
terminen på juristprogrammet
på Stockholms universitet. De
drömmer båda om advokatyrket.
– Att bli advokat är ett mål
jag siktar mot i framtiden. Det
känns som att man får större

möjligheter att själv välja vad
man ska jobba med. Det innebär säkert stort ansvar och mer
jobb, men samtidigt möjligheter
att göra skillnad i samhället. Till
exempel hur rättssystemet til�lämpas – att se till att det går till
på rätt sätt. Affärsjuridik är det
som jag har tänkt mig, men vi får
se, sa Felicia Torstensson.
Humanjuridik är det som
lockar Jakob Ahlback mest.
– Jag vill jobba med något som
gör att jag kan hjälpa människor,
och då är advokatyrket en bra
väg att gå, sa han.
Karin Flygare

Idealadvokaten olika för kvinnor och män
Traditionellt kvinnliga egenskaper hos advokater värderas högt av klienterna. Men
manliga och kvinnliga klienter
prioriterar olika, visar en studie om jämställdheten på den
affärsjuridiska marknaden.
Genom en enkät till 160
köpare av affärsjuridik har Cirio
Advokatbyrå, analysföretaget
Regi och arbetspsykologen Jens
Näsström försökt skapa en bild
av vilken roll klienterna spelar
för möjligheten att skapa jämställdhet på affärsjuridiska advokatbyråer. Studien bygger vidare

samarbetsorientering.
på Regis branschstuMen när manliga och
die Årets Advokatbyrå
Hur påverkar
kvinnliga
köpare stu2021, som bland annat
klienterna
jämställdheten
derades var för sig vivisar att en majoritet
advokatbyråe på
rna?
sade det sig att manliga
av köparna av afklienter främst ville se
färsjuridiska tjänster
typiskt manliga egenär män.
skaper, som tuff och
Rapporten avslötävlingsinriktad,
hos
jar att kvinnliga och
advokater. De kvinnlimanliga klienter prioritega köparna satte i stället symrar lite olika när det gäller vilka
patisk och relationsorienterad
egenskaper de sätter främst hos
överst på listan över önskvärda
en advokat. Hela gruppen köpaegenskaper hos advokaten.
re syntes först värdera traditionellt kvinnliga egenskaper hos
advokaten högst, som lyhördrapporten finns att läsa på Cirios
het, kommunikativ förmåga och
webbplats, cirio.se.
Cirio Advoka
tbyrå, analysf
öretaget Regi
arbetspsykolog
och
Jens Näsström
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Europol har tillsammans
med polismyndigheterna
från EU:s medlemsländer antagit en ny plan för att
bekämpa så kallade högriskkriminella nätverk. Bland de planerade
insatserna finns riktade informationsutbyten och nya så kallade
operational task forces, där flera
EU-länders brottsbekämpande
myndigheter deltar i samma operation. Högriskkriminella nätverk
kännetecknas enligt Europols definition av att de innehåller minst
en individ med så hög kapacitet
avseende till exempel våld, korruption och finansiering av den
brottsliga verksamheten att de
utgör ett hot mot samhället.

NYHETER

HD klargjorde om ersättning
till distansförsvarare
Distansförsvarare ska ersättas för tidsspillan och utlägg
utifrån en schablon. I ett nytt
avgörande har Högsta domstolen utvecklat hur schablonen i
praktiken ska tillämpas.
Högsta domstolen satte i ett avgörande i oktober ner ersättningen till en Stockholmsadvokat som haft ett uppdrag som
försvarare i Göteborg.
HD konstaterade i avgörandet att ersättning för tidsspillan
och utlägg ska tillerkännas en
distansförsvararare upp till den
nivå som motsvarar en schablon för vad en lokalt verksam
Kostnader för resa och tidsspillan ska beräknas enligt en schablon,
försvarare är berättigad till. När
tillämpad på varje del av kostnadsräkningen, enligt HD.
schablonen tillämpas ska domstolen göra en jämförelse av
verksam försvarare skulle ha rätt
sättning för faktisk tidsspiltidsspillan och utlägg för vartill för de utförda arbetsuppgiflan och faktiska utlägg upp
je enskild arbetsuppgift, externa, om det inte finns särskilda
till ett belopp motsvaranempelvis ett besök i häktet
skäl som motiverar det.
de vad en försvarare med
eller deltagande i en förHögsta
domverksamhet 10 mil – eller
handling. Det räcker alltstolens
i glesbygd 20 mil – från
så inte att göra en samlad
i det aktuella fallet innebar til�beslut
domstolen skulle ha tillerjämförelse för uppdraget
lämpningen av schablonen att
i mål nr
sett som en helhet.
den begärda ersättningen sätts
Ö 7254-21 känts. En distansförsvarares ersättning kan inte bli
HD har tidigare utveckner. HD fann att det inte fanns
högre än vad som följer av faklat hur schablonen ska användas
några särskilda skäl för att tillertiskt vidtagna arbetsuppgifter.
i rättsfallet ”Resan till Örebro”,
känna försvararen högre ersättNormalt kan ersättningen inte
NJA 2012 s. 914. Enligt praxis har
ning än i enlighet med schabloheller bli högre än vad en lokalt
en distansförsvarare rätt till ernen.

Förslag om preventiva tvångsmedel sågas av expert

FOTO: ISTOCK, PATRIK HANSSON

En utredning vill utöka användningen av tvångsmedel i
preventivt syfte. Men advokaten Sargon De Basso, expert i
utredningen, är starkt kritisk.
Utredningen om preventiva
tvångsmedel (Ju 2021:15) överlämnade den 24 oktober ett delbetänkande. Utredaren, den
tidigare lagmannen Inger Söderholm, föreslår där bland annat att tillämpningsområdet för
den så kallade preventivlagen
utökas. Resultatet blir att hemliga tvångsmedel, bland annat
hemlig avlyssning och hemlig
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nomförts, men ännu
dataavläsning, ska
inte utvärderats.
kunna användas utVidare
skriver
anför en brottsutSargon De Basso
redning i syfte att
att effekten av preförhindra allvarliga
ventiva tvångsmebrott inom krimidel är osäker och
nella nätverk.
att de föreslagna
En av utredninginsatserna
riskeens experter, ad- Sargon De Basso.
rar att missbrukas,
vokaten Sargon De
samt att ”övervakning av persoBasso, ifrågasätter dock förslaner som inte är misstänkta för
gen i ett särskilt yttrande. De
brott utgör ett mycket ingripanBasso är bland annat tveksam till
de integritetsintrång”.
behovet av den föreslagna utökningen. Han pekar också på att
Utökade möjligheter
en rad andra åtgärder mot den
att använda preventiva
grova brottsligheten redan getvångsmedel (SOU 2022:52).

ICC lanserar ny
digital plattform
Den internationella skiljedomstolen ICC har nu tagit digitaliseringen ännu ett steg. Med den
nya plattformen ICC Case Connect kan parterna i skiljeförfaranden, liksom skiljedomarna, överblicka ett pågående förfarande,
överföra dokument samt få en
överblick över alla sina pågående
och avslutade ärenden. I stället
för att skicka in dagens manuella
formulär ska skiljedomare också
kunna uppdatera information om
sig själva direkt via plattformen.

IMY kritiserar
Schengensystem
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, riktar
kritik mot hur polisen
hanterar personuppgifter i
Schengens informationssystem.
Inom systemet utbyts uppgifter
om bland annat efterlysta personer mellan EU:s medlemsländer.
IMY har granskat den nationella
delen av Schengens informationssystem, SIS II.
Granskningen visar att Polismyndigheten till stora delar
följer regelverket men att det
även finns brister. IMY har därför
förelagt Polisen att vidta ett antal
åtgärder för att komma tillrätta
med bristerna. Polisen måste
bland annat ändra i sina rutiner
och införa individuella prövningar
av behovet av förlängningar av
registreringar i SIS II och dokumentera besluten.

Konkurser: Nu
ökar de i antal
Konkurserna fortsatte att
öka i antal under september, enligt
kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Statistiken visar också
att en ökad andel bolag som fått
pandemistöd gått i konkurs sedan
sommaren. Främst är det inom
hotell- och restaurangbranschen
och i detaljhandeln som antalet
konkurser ökar i jämförelse med
samma månad i fjol. Konkurserna
är dock inte jämnt fördelade över
landet: I hela Norrland med undantag för Jämtlands län, liksom i
stora delar av Mälardalen, har antalet i stället minskat.
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Mannheimer Swartling
ny medlem i klimatallians
Advokatbyrån Mannheimer Swartling tar ytterligare ett
steg i sin hållbarhetsstrategi genom att ansluta sig till Net Zero
Lawyers Alliance (NZLA), ett nätverk som mobiliserar jurister och
advokatbyråer för att påskynda
övergången till nettonollutsläpp.
I och med medlemskapet planerar Mannheimer Swartling att
minska byråns klimatpåverkan,
samt att integrera en än större
klimatmedvetenhet i rådgivningen.

Rätt att överklaga utan fullmakt
En offentlig försvarare har rätt
till skälig ersättning för arbete i
samband med ett överklagande
utan uppdrag, om försvararen
haft skäl att räkna med att
klienten ville överklaga. Det
fastslog HD i oktober.

Försvararen överklagade beslutet, med framgång. Enligt
Högsta domstolen hade försvararen under givna omständigheter skäl att räkna med att den
tilltalade önskade överklaga domen och att han skulle ge henne uppdrag och fullmakt att föra
hans talan. Försvararen hade
därför rätt till skälig ersättning
för arbetet i samband med överklagandet.

I det aktuella målet hade tingsrätten dömt den tilltalade för
bedrägeri i hans frånvaro. Den
tilltalade hade tidigare gjort
klart att han förnekade
brott.
i sitt avgörande skriver HD
Försvararen lyckades inte
bland annat att i ”ett uppfå kontakt med sin klient undrag som offentlig försvarader överklagandefristen,
re ingår, som en del i den
HD, mål
och beslutade då att ändå Ö 7785-21 långtgående skyldigheten
överklaga domen. Hovrätatt bevaka den tilltalades
ten för Västra Sverige nekade
intressen, att reda ut om den
dock att betala ersättning för
tilltalade vill överklaga ett avöverklagandet, med hänvisning
görande eller inte. Går det inte
till att hon inte hade haft den tillatt nå den tilltalade kan ett övertalades uppdrag att överklaga,
klagande utan uppdrag från den
eftersom det saknades fullmakt.
tilltalade innan fristen löper ut

vara en åtgärd som är nödvändig
för att skydda den tilltalade mot
den rättsförlust som inträffar om
rätten att överklaga förfaller. Ett
sådant överklagande sker alltså
typiskt sett i den tilltalades intresse”.
HD:s resonemang överensstämmer med rekommendationerna från Advokatsamfundets
styrelse i promemorian Advokatens uppdrag för svaga eller
utsatta klienter. I promemorian fastslås att advokaten, i de
fall klienten inte går att nå, och
advokaten inte har kunnat fastställa klientens inställning till att
överklaga, måste överväga att
ändå överklaga för att undvika
rättsförlust för klienten.
promemorian advokatens uppdrag för
svaga eller utsatta klienter finns
på Advokatsamfundets webbplats.

Nu är brottmålsdomarna digitala
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Civil Rights Defenders
kritiserar Tidöavtalet

I oktober kom de första helt digitala brottmålsdomarna. Så snart
de sett dagens ljus kom också
kritiken mot deras utformning.

Organisationen Civil Rights
Defenders har granskat Tidöavtalet ur ett rättighetsperspektiv.
Granskningen avser främst kriminalpolitik, migrationspolitik och
rättssäkerhet, men berör också
andra områden.
Granskningen utmynnar i en
hård kritik mot avtalet. Tidöavtalet beskrivs som repressivt, med
en kriminalpolitik som fokuserar
på straffrättsliga påföljder på
grund av deras popularitet bland
väljarna, snarare än deras brottsförebyggande effekt. Civil Rights
Defenders anser dessutom att
flera av åtgärderna står i strid
med internationella och regionala
skyldigheter och konventioner
som Sverige förbundit sig till
samt mot grundlagen.
Tidöavtalet presenterades av
Moderaterna, Kristdemokraterna,
Liberalerna och Sverigedemokraterna den 14 oktober 2022.

De första helt digitala tingsrättsdomarna expedierades den 3 oktober. Det nya digitala formatet
innebär att brottmålsdomarna i
tingsrätt nu undertecknas digitalt och är digitala i originalformat. Tidigare har den utskrivna
handlingen som undertecknats
för hand av domaren utgjort originalhandlingen.
Nästan direkt efter att domarna blivit offentliga kom kritiken
mot den nya utformningen. Advokat Bengt Ivarsson undrade i
sociala medier om en förskoleklass varit referensgrupp. ”Layouten lämnar mycket övrigt att
önska. Varken domare, åklagare
eller advokater verkar tycka att
det blev bra” skrev han vidare.
Professor Mårten Schultz kallade utformningen ”direkt läsarfientlig”.
Även domstolar har reage-

Jönköpings tingsrätt.

rat på domarnas utseende och
struktur. I en dom angående grova våldsbrott skriver Jönköpings
tingsrätt att systemet innehåller ”ett stort antal fel och brister

som på ett påtagligt negativt sätt
påverkar domstolen och dess
möjligheter att återge yrkanden
och utforma domslut på ett tillfredsställande sätt”.
ADVOKATEN NR 8 • 2022
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www.crd.org.

VÄRLDEN
TERRORISMBEKÄMPNING

FRA vägleder om rättssäker terrorbekämpning
Terrorismbekämpning är
nödvändig, men riskerar att inskränka grundläggande fri- och
rättigheter, konstaterar EU:s
myndighet för grundläggande
rättigheter, FRA. I en rapport
lämnar myndigheten förslag till
EU och medlemsstaterna för att
begränsa inskränkningarna.
EU-myndigheten FRA följer
varje år upp tillämpningen av
direktivet om bekämpande av
terrorism och hur det påverkar grundläggande fri- och rättigheter. Årets rapport pekar på
en rad problemområden, där terrorismbekämpningen riskerar
att oproportionerligt begränsa
människors rättigheter. Bland
annat är de straffrättsliga regler
som införts i de olika EU-länderna många gånger oklara, och

Ett annat problem är att lagstiftningen kring terrorism ofta
fokuserar på frågan om det finns
uppsåt till terrorhandlingar. Sådana regler ökar risken för att
de brottsbekämpande myndigheterna, utifrån subjektiva bedömningar, ska anse att det finns
sådant uppsåt, och att bevisbördan i praktiken därmed flyttas
över till den misstänkte.

DIRECTIVE (EU)
2017/541 ON
COMBATING
TERRORISM
IMPACT ON
FUNDAMENTAL
RIGHTS AND
FREEDOMS
SUMMARY

4

Ensure the foreseeability
and clarity of
criminal law offences in
the field of terrorism

5

Avoid criminalising lawful
activities and
objectively determine
terrorist intent

7

9

Apply effective safeguards
to the use of
investigative tools and
evidence

8

Apply counter-terrorism
measures only to
conduct that is of a terrorist
nature

Avoid the discriminatory
impact of counterterrorism measures on
specific groups, in
particular Muslims

10

Ensure proportionate use
of administrative
measures and access to
an effective remedy

Directive (EU) 2017/541 on
combating terrorism – Impact on
fundamental rights and freedoms

omfattar vagt definierade handlingar, som ”deltagande i en terroristorganisation”.

fra lämnar i rapporten sex olika rekommendationer till EU:s institutioner och medlemsstaterna
för att minska krocken mellan
terrorismbekämpning och frioch rättigheter. Studien bygger
på intervjuer med experter i sju
olika länder samt allmänna efterforskningar. Sverige var i år
ett av de länder som medverkade med experter.

FRA:S REKOMMENDATIONER
1. Säkerställ att den straffrättsliga lagstiftningen på
området terrorismbekämpning är förutsebar och tydlig.
2. Undvik att kriminalisera lagliga aktiviteter därför att
dessa kan kopplas till terrorism, och tillämpa objektiva
kriterier för att fastställa uppsåt till terroristbrott.
3. Se till att utredningsverktyg och bevisregler är
kringgärdade av effektiva skyddsmekanismer.

4. Undvik att rikta terroristbekämpande åtgärder direkt
mot en viss grupp, och i synnerhet mot muslimer.
5. Åtgärder för att bekämpa terrorism ska enbart riktas
mot handlingar som utgör terrorism, inte andra brott.
6. Proportionalitetsbedömningar och effektiva rättsmedel måste känneteckna även antiterrorismåtgärder av
administrativ natur.

Advokatstrejken avslutad
Efter en medlemsomröstning
är brottmålsadvokaterna i
England och Wales nu tillbaka
på arbetet, med något högre
ersättning. Alla är dock inte
nöjda med avtalet.
Den 10 oktober avblåste samfundet för brottmålsadvokater
(Criminal Bar Association) sin
strejk, som pågått sedan september. Beslutet fattades efter att
57 procent av medlemmarna sagt
ja till regeringens löfte om budgetförstärkningar till rättshjälADVOKATEN NR 8 • 2022

pen med sammanlagt 54 miljoner pund, varav 19 miljoner ska
gå till advokaterna.
Långt ifrån alla advokater var
nöjda med avtalet. I sociala medier uttrycktes den 10 oktober
såväl lättnad som resignation
och ilska. Längst gick kanske advokat Khadim Al’Hassan, som på
Twitter utnämnde den 10 oktober till dagen då samfundet dog.
Strejken utlystes i protest mot
de låga och sjunkande ersättningarna till rättshjälpsadvokater. Advokaterna har under strej-

ken vägrat att företräda klienter
inför Crown Court, landets högsta förstainstansdomstol i brottmål.
Källa: Law Society Gazette

Obegränsade böter
oroar advokater
I det brittiska parlamentet behandlas ett lagförslag med nya regler
om penningtvätt för advokater
som skapat oro i advokatkåren.
I Economic Crime and Corporate
Transparency Bill, som utgör ett
tillägg till 1974 års advokatlag,
föreslås att kontrollmyndigheten
Solicitors Regulation Authority,
SRA, ska kunna utfärda obegränsade bötesbelopp för advokater
som bryter mot penningtvättsreglerna. Högsta möjliga böter
höjdes nyligen från 2 000 till
25 000 pund.
Källa. Law Society Gazette

Forskning om styre
och fattigdom prisas
Juristen och statsvetaren Beatriz Magaloni
tilldelas the Stockholm
Prize in Criminology 2023. Beatriz
Magaloni kommer ursprungligen
från Mexiko, men är i dag verksam
vid Stanforduniversitetet i USA,
där hon forskar om förhållandet
mellan fattigdom och hur ett samhälle styrs. I sin forskning, som till
stor del genomförts i Mexiko och
Brasilien, har pristagaren visat på
riskerna med osäkra juridiska metoder och polisvåld. Priset utdelas
vid nästa års Stockholm Criminology Symposium.

Muslimsk kvinna tar
över Law Society
Den 12 oktober valdes
advokaten Lubna Shuja
till ordförande för det
engelska advokatsamfundet Law
Society of England and Wales.
Hon är organisationens sjunde
kvinnliga ordförande men också
den första muslimska ordföranden och den första av sydasiatiskt
ursprung i samfundets närmare
200-åriga historia.
Den nya ordföranden är ensampraktiserande advokat med
kontor i Birmingham. Hon är
bland annat specialiserad på familjerättslig medling. Lubna Shuja
efterträdde I. Stephanie Boyce.
Därmed får samfundet också för
första gången två kvinnor i följd
på ordförandeposten.
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Brittiska advokatbyråerna DWF och Pinsent
Masons finns med på tio
i topp-listan när organisationen
Working Families listar landets
mest familjevänliga arbetsplatser.
DWF, trea på listan, och Pinsent
Masons, åtta, får dock båda stryk
av åklagarmyndigheten i England
och Wales, Crown Prosecution
Service, som kommer på andra
plats. Rankningen bygger på
faktorer som företagskultur och
policies på arbetsplatserna.

Ren miljö är en
mänsklig rättighet
Europarådet uppmanar
sina 46 medlemsstater
att aktivt överväga att
erkänna rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö som en
mänsklig rättighet. Europarådet
rekommenderar staterna att
driva igenom den nya mänskliga
rättigheten i respektive nationell
lagstiftning och med respekt för
ett antal rättsliga principer från
den internationella miljörätten,
bland annat icke-skadeprincipen
och försiktighetsprincipen.

IBA: Saudiska twittrare
måste genast friges
Nourah al-Qahtani
och Salma al-Shehab,
två saudiska kvinnor,
har dömts till 45 respektive
34 års fängelse för uttalanden på
Twitter. Nu uppmanar den internationella advokatorganisationen
International Bar Associations
människorättsinstitut, IBAHRI,
den saudiska regimen att genast
frige de båda.
Fängelsedomarna kom sedan
de båda kvinnorna, oberoende av
varandra, postat kritik mot landets styre. Nourah al-Qahtani och
Salma al-Shehab dömdes enligt
Saudiarabiens antiterrorism- och
anticyberbrottslagar, lagar som
ofta uppges användas mot just
regimkritiker. Enligt IBAHRI är
de båda offer för Saudiarabiens
ovilja att acceptera yttrandefrihet
i landet. Flera andra kvinnliga aktivister har tidigare fängslats på
ett liknande sätt.
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Historisk men
skrämmande
frihetskamp pågår
Protesterna i Iran växer i styrka, sedan 22-åriga Mahsa (Jina)
Amini avlidit på sjukhus i Teheran den 16 september, efter att
hon gripits och misshandlats av
moralpolisen. Advokater med
anhöriga i Iran beskriver en
både skrämmande och hopp
ingivande situation.
Inte minst är det barn och ungdomar, många av dem flickor, som nu demonstrerar mot
diktaturen och det långvariga förtrycket i landet. Protesterna besvaras våldsamt. 144
människor eller fler hade i mitten av oktober dödats av Irans
säkerhetsstyrkor i samband med
protesterna, enligt Amnesty International. Minst 23 av de dödade ska vara barn.
Även advokater har hamnat i
skottlinjen. Advokaten Mohammad Reza Sarvari sköts i slutet
av september till döds av säkerhetsstyrkor, efter att han publicerat bevis för att ett barn dödats av myndigheterna. Den
12 oktober demonstrerade advokater utanför det iranska advokatsamfundets lokaler i Teheran.
I sociala medier spreds en video
som visade hur advokaterna ropade slagorden ”Kvinna liv frihet” och ”politiska fångar måste släppas”. I slutet av videon
skingras advokaterna med tårgas. Minst tre advokater ska ha
gripits i samband med demonstrationen.
händelserna i iran har väckt starka känslor i Sverige, inte minst
bland de många svenskar som
har släkt och vänner i Iran.
Advokaterna Golko Khosravi,
Mona Haghgou Strindberg och

av demonstranterna är unga från
13 år och uppåt.
under
den islamiska republikens drygt
40-åriga historia. Behrang Eslami anser ändå att dagens situation är unik, eftersom demonst
ranter sluter upp över hela
landet. Protesterna har också
ett ovanligt brett stöd.
– Det väcker visst hopp att
även statligt anställda, som genom sina anställningar får stora
förmåner, uttrycker sitt missnöje
mot regimen, säger Behrang
Eslami.
Alla de tre advokaterna har
haft kontakt med anhöriga i Iran
sedan protesterna startade. Det
är dock svårt att kommunicera,
då den iranska regimen stängt av
internet. När det går att få kontakt blir samtalen försiktiga, eftersom risken för avlyssning är
stor.

protesterna är inte de första

Behrang Eslami.

Golko Khosravi.

Mona Haghgou Strindberg.

Behrang Eslami är tre av dem.
De beskriver en både skrämmande och hoppingivande situation. Golko Khosravi talar om
en historisk frihetskamp.
– Protesterna inleddes av
kvinnor i protest mot slöjtvång,
men övergick så småningom till
protest mot hela förtryckarregimen i Iran. Modet som kvinnorna visar överträffar fantasin, säger hon, och tillägger att många

advokaterna anser att fördömandena från Advokatsamfundet
och de internationella advokatorganisationerna är viktiga
markeringar.
– Det är en tydlig signal till regimen att omvärlden känner till
övergreppen och illegala gripandet av våra kollegor. Att omvärlden har ögonen på regimen, säger Golko Khosravi.
Och Mona Haghgou Strindberg håller med.
– I ett demokratiskt land är det
viktigt att stå upp för de mänskliga rättigheterna och skyddet av
de rättsstatliga principerna även
i vår omvärld. Civilsamhällets
och de icke-statliga organisationernas roll ska aldrig underskattas, säger hon.
UÖ
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Advokatbyråer i topp
som familjevänliga

VÄRLDEN
Censurlag antagen
av Turkiets parlament
Turkiets parlament antog
i mitten av oktober ett
lagstiftningspaket som
kraftigt begränsar yttrandefriheten och informationsfriheten i
landet. Paketet, kallat censurlagen,
innehåller förändringar i strafflagen, presslagen och internetlagen.
Bland annat införs ett nytt brott,
spridning av falsk information,
med fängelse i ett till tre år i
straffskalan. Regeringen får också
större möjligheter att styra över
innehållet på nyhetssajter på nätet.
Källa: Human Rights Watch

Massflyktsdirektiv
förlängs med ett år
EU:s massflyktsdirektiv
ska fortsätta att gälla för flyktingar från
Ukraina minst till mars 2024,
meddelade EU i mitten av oktober.
Direktivet innebär att flyktingar
från Ukraina i de allra flesta fall
har rätt till skydd i EU-länderna
utan någon prövning av asylskäl.

Ukrainska MR-kämpar
dubbelt prisade
Demonstration till stöd för Irans folk i Stockholm.

Världens advokater fördömer våldet

FOTO: ARTIN BAKHAN ON UNSPLASH

Brotten mot mänskliga rättigheter och de grova övertrampen mot advokater har fått världens advokater att protestera
mot den iranska regimen. Även
Sveriges advokatsamfund har
reagerat.
I ett brev till Irans president
Ebrahim Raisi den 4 oktober
uppmanade Rådet för de europeiska
advokatsamfunden,
CCBE, presidenten att göra allt i
sin makt för att de fängslade advokaterna ska släppas fria. CCBE
påminde också om att advokater måste få möjlighet att utföra
sina yrkesplikter utan oro för repressalier eller trakasserier, och
att advokatkårens oberoende är
centralt för rättsstaten. CCBE
har sedan dess kommit med ytterligare ett uttalande.
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ADVOKATSAMFUNDETS FÖRDÖMANDE
Den 5 oktober publicerade Advokatsamfundet på sin webbplats ett uttalande om situationen i Iran. I uttalandet, som undertecknats av ordförande
Eva-Maj Mühlenbock, vice ordförande Petter Hetta och generalsekreterare
Mia Edwall Insulander, sägs bland annat:
”Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den repressiva situationen i Iran och de övergrepp som just nu sker mot mänskliga rättigheter, och i synnerhet fängslandet av våra iranska kollegor.
Advokater har en särskild ställning i alla samhällen och ska ytterst verka
för att enskilda ska kunna tillvarata sin rätt. Att advokater frihetsberövas
på grund av sin yrkesutövning är helt oacceptabelt.”
Hela uttalandet på Advokatsamfundets webbplats, advokatsamfundet.se.

Den 5 oktober fördömde Sveriges advokatsamfund gripandet
av iranska advokater och regimens brott mot mänskliga rättigheter (se faktaruta).
Också den internationella
advokatorganisationen
IBA:s
människorättsinstitut IBAHRI
har i ett uttalande den 13 oktober
fördömt utomrättsligt dödande,
påtvingade försvinnanden och

godtyckliga försvinnanden som
Irans säkerhetsstyrkor rapporteras ha utsatt demonstranter för.
IBAHRI krävde bland annat
en omedelbar och oberoende
utredning, öppen för insyn, om
Mahsa (Jina) Aminis och demonstranternas dödsfall, att den
iranska ”moralpolisen” avvecklas och att lagarna om obligatorisk slöja för kvinnor avskaffas.

Den ukrainska män
niskor ättsorganisationen
Centret för medborgerliga rättigheter och dess grundare
juristen Oleksandra Matvijtjuk
tilldelas i år både Nobels fredspris och det så kallade alternativa
Nobelpriset, Right Livelihood
Award. Organisationen grundades
2007 för att främja demokrati och
mänskliga rättigheter i Ukraina.
Sedan invasionen av Ukraina
i februari i år har Centret för
medborgerliga rättigheter lagt
ner ett betydande arbete på att
dokumentera ryska krigsbrott i
Ukraina.
Organisationen delar Right Livelihood-priset med de somaliska
människorättsförsvararna Fartuun Adan och Ilwad Elman och
Cecosesola, ett venezuelanskt
kooperativt nätverk. Även Nobels
fredspris har i år tre mottagare:
förutom Centret för medborgerliga rättigheter också den belarusiske människorättsaktivisten
Ales Bjaljatski och den ryska
organisationen Memorial.
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Straffpopulism hotar
Rättsstaten är hotad i Europa, och advokater kan stå
i främsta linjen för att vidmakthålla den. Det var flera
paneldeltagare ense om vid Nordic Rule of Law Forum.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON

–S

traffpopulismen skadar inte bara
grundläggande
rättigheter
för
människor, utan även rättsstaten
och samhället i stort. Det sa Laure Baudrihaye-Gérard i sitt inledningsanförande. Den
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engelsk-belgiska advokaten och kriminologen Laure Baudrihaye-Gérard är chefsjurist
för Europa på organisationen Fair Trials, som
bevakar straffrättskipning över hela världen.
Laure Baudrihaye-Gérard noterade att re-

pressiva och straffande åtgärder hade varit
ett huvudtema i det svenska riksdagsvalet.
Enligt henne var det ett exempel på den typ
av straffpolitik som har kunnat observeras i
Europa en längre tid, med hårdare påföljder,
mer repressiv statsmakt och mer övervakning, som i praktiken förvandlar straffrätten
till mer av en mekanism för social kontroll
och ett verktyg för att behandla ett allt större antal mindre brott, än att bekämpa eller
utreda allvarliga brott.
Laure Baudrihaye-Gérard karakteriseraADVOKATEN NR 8 • 2022
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Enligt Civil Rights Defenders följer
kriminalpolitiken i hela Europa trenden
med straffpopulism (penal populism).
Det innebär att beslutsfattare fokuserar
på straffrättsliga påföljder på grund av
deras popularitet bland väljarna, snarare
än deras brottförebyggande effekt.

FOTO: ISTOCK

rättsstaten i Europa
de straffpopulismen genom att konstatera
att regeringar i hela Europa väljer en kriminalpolitik som är inriktad på bestraffning
och inte på de ideal om till exempel social
rehabilitering som länge har varit gällande
i Europa. Hon menade att de populistiska
aspekterna beror på att regeringarna tar fasta
på vad allmänheten vill ha, nämligen säkerhet, och likställer denna säkerhet med polisarbete och bestraffning av alla som utgör ett
hot mot allmänheten.
– För att göra detta främjar regeringarna
ADVOKATEN NR 8 • 2022

hårda agendor för brott – agendor som inte
handlar om god evidensbaserad, långsiktig
politik som kan främja rättvisa och säkerhet,
utan i stället agendor som ger näring åt mer
utbredda, diffusa känslor av rädsla, sa Laure
Baudrihaye-Gérard.

STRAFFPOPULISM EN ATTACK
MOT RÄTTSSTATEN
– Som en del av straffpopulismen ser vi till
och med att vissa stater angriper advokater
och civilsamhällesorganisationer som försö-

ker skydda utsatta grupper. Så straffpopulism måste förstås som en massiv attack mot
rättsstaten, sa hon.
Laure Baudrihaye-Gérard beskrev ett
straffrättssystem baserat på rättsstatsprincipen, och förklarade att systemet ur ett statligt perspektiv måste se till att de brottsbekämpande myndigheterna arbetar inom
ramen för sina lagliga befogenheter och inte
överskrider dem. Också en bedömning av
om myndigheterna har agerat inom ramen
för sina befogenheter på ett proportionerligt

»
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»

uppdrag. Advokaterna kan framhålla argusätt är en viktig del av en straffprocess byggd
ment grundade på grundläggande rättigheter
på rättsstatsprincipen. Den kontrollen sker
och brister i processgarantier, de kan arbegenom tillgång till oberoende och opartiska
ta för att få myndigheterna att följa normer
domstolar med tillräckliga resurser för att
som förhindrar godtycklighet och missbruk
skydda människor från godtycke och garanav statens makt, och de kan påminna domtera likhet inför lagen.
stolarna om att följa EU:s och
– Ett straffrättssystem som
Europakonventionens normer i
bygger på rättsstatsprincipen
varje enskilt fall.
kräver att många faktorer sam”JAG TROR ATT
Laure Baudrihaye-Gérard förverkar. Och om en del försvagas
VI MÅSTE BRYTA klarade att hon hoppas att fler
eller äventyras, rasar hela byggOSS LOSS FRÅN
domare och advokater samvernaden samman, sa hon.
Laure
Baudrihaye-Gérard
DEN POPULISTIS- kar med civilsamhället för att
stå emot straffpopulismen genämnde en rad konkreta exKA POLIS- OCH
nom att upprätthålla grundempel på de straffpopulistisSÄKERHETSläggande rättigheter och rättska tendenserna i Europa, både
i nationerna och på överstatlig
EKVATIONEN OCH statsprincipen i varje enskilt
nivå, och betecknade situatioINTE BARA KÄM- fall. Hon uppmanade alla att engagera sig och fundera bredare
nen som riskfylld.
PA FÖR BALANS bortom existerande system och
– Den straffpopulism som
INOM DEN.”
mekanismer.
många politiska grupper har
– Jag tror att vi måste bryta oss
anammat har bidragit till att den
laure baudrihaye-gérard
loss från den populistiska polisyttersta högern har kommit till
och säkerhetsekvationen och
makten. Med straffbefogenheter
inte bara kämpa för balans inom den, utan
som fungerar utan effektiva skyddsåtgärder
i stället tänka på nytt om vad säkerhet inneoch granskning skapar detta ett mycket omebär, hur vi kan skapa säkerhet genom andra
delbart hot mot oss alla, sa hon.
åtgärder än straff och repression, och sätta
de människor som skadas av straffsystemen
ADVOKATERNA KAN STÅ I FRÄMSTA LINJEN
i centrum. Det är så jag tror att vi kan förbli
Laure Baudrihaye-Gérard betonade att advooptimistiska, sa Laure Baudrihaye-Gérard.
katkåren står i främsta linjen och har gynnsamma möjligheter att delta i arbetet med att
SUBSIDIARITET EN HÖRNSTEN
upprätthålla rättsstaten genom sina löpande
I EUROPAKONVENTIONEN
En av paneldebatterna diskuterade Europadomstolens och EU-domstolens roll för att
skydda rättsstaten när straffsystemen förändras på nationell nivå. Docent Ledi Bianku, som var Albaniens domare i Europadomstolen 2008–2019, konstaterade att
subsidiaritetsprincipen är en hörnsten i Europakonventionens skyddssystem, eftersom
den innebär ett effektivt och konkret skydd
för mänskliga rättigheter på nationell nivå,
där skyddet är klart effektivare och snabbare
än någon dom där Europadomstolen konstaterar ett brott mot konventionen åratal efter
att det har ägt rum.
– Det innebär att subsidiaritet i Europakonventionsskyddssystemet inte är ett system för kompetensfördelning, utan för effektivt skydd av mänskliga rättigheter, sa
Bianku.

Laure Baudrihaye-Gérard är chefsjurist för
Europa på organisationen Fair Trials. Dessutom
arbetar hon med tillsyn över ett stort fängelse
i Bryssel, där hon är ordförande i en nämnd för
klagomål från intagna.
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PROPORTIONALITET ETT NYCKELORD
Professor Paul Lemmens, som var Belgiens
domare i Europadomstolen 2012–2021, diskuterade i vilken grad Europakonventionen
förpliktar staterna att införa straffrättsliga
åtgärder och om den sätter gränser för staternas makt att fritt utveckla sin kriminalpolitik – och om det finns en risk att staterna
inför tvångsmedel som skjuter över målet.

Lemmens förklarade att effektiva straff
kan vara en förpliktelse för stater enligt
konventionen, för att genom avskräckning
skydda medborgarna från att deras grundläggande rättigheter kränks. Det är en primär skyldighet som är en förutsättning för
en demokratisk rättsstat. Men även om en
sträng kriminalpolitik i sig inte strider mot
Europakonventionen, är staternas makt inte
oinskränkt.
Livstidsstraffet är ett exempel. Lemmens
konstaterade att människovärdet är grunden
för konventionen. Europadomstolen har utifrån det noterat i sin praxis att rehabilitering och återintegrering av fångar betonas
så starkt i Europa, att det numera är en obligatorisk faktor som måste vägas in av varje
stat när den utformar sin straffpolitik. Därmed måste det även för livstidsfångar finnas
en möjlighet till frigivning och en utvärdering av fångens situation efter en tid för att
se om straff, avskräckning och skydd för allmänheten fortfarande är godtagbara grunder
ADVOKATEN NR 8 • 2022
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Tre nuvarande och tidigare
domare i Europadomstolen,
Paul Lemmens från Belgien,
Ledi Bianku från Albanien (via video) och Erik
Wennerström från Sverige,
diskuterade europeiska
normer och mekanismer för
att skydda rättsstaten.
Anna Rogalska Hedlund
var moderator.

Nordic Rule of Law
Forum analyserar
läget för rättsstaten
Nordic Rule of Law Forum är en återkommande konferens om rättsstatsfrågor som
organiseras av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.
Nordic Rule of Law Forum genomfördes
i år för andra gången, den 30 september i
Stockholm. Temat för årets konferens var de
snabba förändringarna av kriminalpolitiken
i Europa, där många länder inför strängare straff och allt repressivare åtgärder. De
medverkande i de fem paneldiskussionerna
och föreläsningarna diskuterade om trenden
kan beskrivas som straffpopulism (engelska:
penal populism) och hur den påverkar rättsstaten och de internationella människorätts
normerna.
I Nordic Rule of Law Forum 2022 deltog
flera nuvarande och tidigare domare i Europadomstolen samt människorättsorganisationer, forskare och representanter för rättsväsendets aktörer från olika delar av Europa.
Flera svenska advokater fanns med. Sveriges
advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander och advokat Johan Eriksson
medverkade som deltagare i olika paneldiskussioner, och advokaterna Christian Åhlund
och Anne Ramberg agerade moderatorer.

och alla hörnen hotas om ett av dem är under
för fortsatt frihetsberövande, eller om rehahot, sa Erik Wennerström, som menade att
bilitering har blivit viktigare.
det faktiskt är de tre principerna som ligger
– Det är en klar och uttalad begränsning av
till grund för de två regionala systemen som
staternas straffpolitik som Europadomstolen
skyddar de mänskliga rättigheterna i Eurohar fastställt, sa Lemmens.
pa, genom Europarådet och EU.
Staterna kan hållas ansvaErik Wennerström förklarariga för brister i att skydda
”PROPORde att när han hör talas om ammänniskor, men också för alltbitioner för brottsbekämpning,
för långtgående åtgärder utifrån
TIONALITET
kommer han alltid att tänka på
säkerhetsskäl.
ÄR EUROPAen annan triangel: projektled– Proportionalitet är EuropaKONVENTIONENS ningsteorins ”järntriangel”, där
konventionens nyckelord, samNYCKELORD.”
hörnen är kvalitet, tid och resurmanfattade Lemmens.
ser. Om syftet med en triangel är
paul lemmens
att bekämpa brott, och om man
”FRIHETENS TRIANGEL” TILL
glömmer kvalitetshörnet – som
GRUND FÖR SKYDDSSYSTEMEN
här motsvarar rättsstaten och de mänskliga
Sveriges domare i Europadomstolen, Erik
rättigheterna – kommer man att misslyckWennerström, påminde om vad FN:s förre
as kapitalt.
generalsekreterare Kofi Annan kallade ”fri– Man måste investera jämnt och se till att
hetens triangel”, som består av de tre höralla hörnen rör sig synkroniserat. Annars risnen mänskliga rättigheter, rättsstat och dekerar man att kvadda hela triangeln, sa Erik
mokrati.
Wennerström. ¶
– Vart och ett av hörnen stöder de andra,
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SKA FRÄMJA UNIVERSELLA VÄRDERINGAR
Nordic Rule of Law Forum har modellerats
efter mönster av konferensen Rule of Law
Forum for South East Europe, som Civil
Rights Defenders har genomfört sedan 2014.
Syftet med Nordic Rule of Law Forum är att
främja de universella värderingar som stipuleras i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och deras genomförande
på nationell nivå, att stärka demokratin och
rättsstaten samt att underlätta ett internationellt samtal. ¶
CIVIL RIGHTS DEFENDERS
Civil Rights Defenders (CRD) är en politiskt och religiöst obunden internationell
människorättsorganisation som försvarar
människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare
utsatta för risker. CRD bedriver påverkansarbete och juridiska processer samt informerar om
situationen för mänskliga rättigheter globalt.
CRD har huvudkontor i Stockholm och finns
lokalt representerat på fyra kontinenter. Organisationen grundades 1982 av Gerald Nagler
och hette fram till 2009 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.
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Tidöavtalet får stor inverkan
– barn
I oktober presenterade den nya regeringen och Sverige
demokraterna Tidöavtalet. Ett avtal som stora delar
av regeringens politik kommer att utgå ifrån under de
närmsta fyra åren. Politik som kommer att få stor in
verkan på flera rättsområden, och i synnerhet på barn
i utsatta situationer. Karin Sjömilla, barnrättsjurist på
Rädda Barnen, har granskat Tidöavtalet utifrån de rättigheter barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, i vardagligt tal omnämnt som barnkonventionen.
tidöavtalet täcker in sex samarbetsområden och ett antal andra samarbetsfrågor. Fem av dessa samarbetsområden
är av intresse utifrån ett barnrättsperspektiv: hälso- och
sjukvård, klimat, kriminalitet, migration och integration och skola. I denna krönika har jag valt att fokusera
främst på områdena kriminalitet samt migration och integration.
inom området kriminalitet är förslagen i avtalet än så länge
inte så detaljerade. Men trots att det är rätt övergripande
formuleringar i avtalet så kan vi ändå se hur dessa kan
komma att påverka barn och genomförandet av barnets
rättigheter. Vissa delar kan stärka barnets rättigheter,
till exempel de förslag som finns som berör brottsoffers
ställning. Detta välkomnar vi på Rädda Barnen. Dessvärre är de flesta av förslagen djupt problematiska utifrån
ett barnrättsperspektiv.
Som många andra aktörer, bland annat advokater, har
konstaterat, så finns det många delar i detta avsnitt som
kan leda till rättsosäkerhet. Det finns inskränkningar i
människors fri- och rättigheter som inte är proportionerliga utifrån sitt syfte. Det handlar bland annat om
möjligheterna till olika tvångsåtgärder mot människor
som inte är misstänkta för brott, såsom förslaget om vi-
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KARIN SJÖMILLA
Karin Sjömilla är barnrättsjurist på
Rädda Barnen. Karin har i över 20 år
arbetat med barnkonventionen utifrån olika perspektiv inom civilsamhället, Europarådet och på Barnombudsmannen. Karin var bland annat
expert i Barnkonventionsutredningen, som kartlade hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens
med barnkonventionen.
Om Rädda Barnen
Rädda Barnen är en partipolitiskt obunden organisation och
Sveriges största oberoende barnrättsorganisation. Rädda
Barnens uppdrag utgår från FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen). Barnets rättigheter kräver
politisk vilja och politiska beslut för att bli verklighet. Att
arbeta med mänskliga rättigheter, och barnets rättigheter,
är därmed politiskt, men aldrig partipolitiskt. På Rädda Barnens hemsida finns en utförligare analys av Tidöavtalet.

sitationszoner. Detta är en inskränkning av barnets rörelsefrihet, rätt till integritet och rätt till privatliv. Rädda
Barnen möter redan idag barn som berättar hur de blir
visiterade på väg hem från skolan, till exempel för att de
har en ryggsäck på sig. Att införa en lagstadgad möjlighet till detta riskerar att leda till än mer skönsmässiga
visiteringar. Jag befarar att det är vissa grupper av barn
som kommer bli mer utsatta än andra.
Även de förslag som gäller repressiva åtgärder mot
ADVOKATEN NR 8 • 2022

GÄSTKRÖNIKA

på barnrätten
i utsatthet drabbas hårdast
personer som misstänks för eller döms för brott, är oroande utifrån ett barnrättsperspektiv. Det är lite oklart
exakt hur detta kommer att drabba barn, men vi ser stora risker att flera förslag kan bryta mot artikel 40 i barnkonventionen. Barn får bara låsas in som en sista utväg
och det ska vara för kortast möjliga tid. Fängelse, eller
fängelseliknande miljöer, ska så långt som möjligt undvikas. Det strider mot barnets bästa och straffet som
barnet får när hen har begått ett brott, ska som främsta
syfte vara att barnet ska återanpassas till samhället.
Avtalet föreslår också att en utredning ska se över
möjligheterna att sänka straffmyndighetsåldern. Att göra
så skulle vara i direkt strid med barnkonventionen. Enligt artikel 40 ska en lägsta straffbarhetsålder finnas i
lagstiftningen. FN:s barnrättskommitté har uttryckt, i sin
allmänna kommentar nr 24, att utifrån vad vi vet idag
om barns mognad, utveckling och medvetenhet om konsekvenser, är en straffbarhetsålder som inte är lägre än
14 år att rekommendera. Däremot berömmer kommittén
länder som har högre straffbarhetsålder, till exempel
15 eller 16 år, och påminner staterna om att de inte får
sänka straffbarhetsåldern som de har, i enlighet med
artikel 41 i konventionen.
Jag känner också oro om hur omhändertagande av
barn formuleras närmast som ett sätt att straffa föräldrar, inte skydda barn. Detta är djupt oroande, och kommer troligen att leda till att färre, inte fler, föräldrar vågar söka stöd och hjälp från myndigheterna.
inom området migration och integration är nästan alla förslag
som läggs i strid med, eller riskerar att kränka, barnets
rättigheter. Att exempelvis inskränka möjligheterna till
permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening,
upprätta transitcentra, dra in ekonomiskt stöd till och
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begränsa rättigheter för asylsökande, villkora välfärden
för nyanlända och införa anmälningsplikt för myndigheter (inklusive skolor), inskränker barns rättigheter
och strider mot barnkonventionen. Förslagen går heller
inte ihop med hur barnkonventionen har tolkats av FN:s
barnrättskommitté.
Jag är också djupt oroad över att regeringen och Sverigedemokraterna inte verkar veta, eller bry sig om, att
barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i
Sverige. Det spelar ingen roll om barnet är medborgare, har uppehållstillstånd, är asylsökande eller lever här
utan nödvändiga tillstånd. Inget barn får diskrimineras på grund av sitt ursprung, var hen bor eller på vilken
grund hen vistas i Sverige. Detta är en av grundprinciperna, artikel 2, i barnkonventionen, som alltid måste
beaktas i alla åtgärder som rör barn.
sammanfattningsvis konstaterar jag att med Tidöavtalet
kommer Sverige att gå ifrån att vara ett föregångsland
när det gäller genomförandet av barns rättigheter.
Vi kommer istället att få ett land där barnets rättigheter
får stå tillbaka för andra politiska intressen, och där det
är de barn som redan befinner sig i de mest utsatta
situationerna som kommer att drabbas hårdast. Jag är
orolig för ett samhälle där vi ser ökad stigmatisering
hos vissa grupper, ökad polarisering, rasism och diskriminering. Men jag hoppas att vi är tillräckligt många
som vill stå upp för grundläggande fri- och rättigheter så att mina farhågor inte får genomslag, och att för
slagen i Tidöavtalet som kränker barnets rättigheter
inte blir verklighet.

Karin Sjömilla
Barnrättsjurist, Rädda Barnen
21

Vi växer
vidare ...
jar

t
ete
b
r
A

2018

skt
ridi

r
k bö
e
t
lio

bib

P Ju

J
med

2022

en del av juristpaketet
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... och under september månad har vi
bland annat vuxit med 4 nya
lagkommentarer.
Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion
Författare: Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell

Lag (2010:751) om betaltjänster
Författare: Gastón Fernández Palma

Lag (2011:755) om elektroniska pengar
Författare: Gastón Fernández Palma

Lag (2022:740) om den offentliga sektorns
tillgängliggörande av data
Författare: Monika Wendleby

september

Testa kostnadsfritt

FOKUS: INFÖR KRISVINTERN

Fortsatt
högtryck på
affärsbyråerna
Krig i närområdet, stigande inflation och rekordhöga elpriser. De affärsjuridiska affärsbyråerna
följer utvecklingen och förbereder sig för tuffare
tider. Men än är det ingen brist på uppdrag.
Och i norra Sverige investeras det friskt.
TEXT: ULRIKA ÖSTER
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Störst bland de svenska byråerna var Vinge, med 272
n konjunkturnedgång väntar för svensk
transaktioner till ett sammanlagt värde av 48 miljarekonomi med lägre tillväxt, hög inflader euro.
tion och förhöjd arbetslöshet. Efter
2021 blev höjdpunkten på en rad lysande år på transsuperåret 2021 pekar nu
aktionsområdet. I år har kurvan i stället vänt nedåt.
en rad indikatorer i ekoMen nedgången är inte så dramatisk som det ibland
nomin på en tydlig nedkan låta. Enligt advokatbyrån Baker McKenzies statiskylning. Transaktions
tik sjönk antalet M&A-affärer i Sverige med 17 procent
takten har minskat
under första halvåret 2022, jämfört med motsvarande
rejält, antalet börsnoperiod året innan. Värdet på transaktionerna sjönk unteringar ligger nära noll
der samma period med 15 procent.
och börsen svänger
Maria-Pia Hope på Vinge är inte särskilt oroad över
kraftigt. Samtidigt ökar
nedgången. ”Vi kommer ur en ovanligt lång sammankonkurserna i antal.
hängande period av högtryck inom både privat och puDet svajiga ekonomiska
blik M&A. 2021 verkar ha varit peaken efter ett antal reläget har förstås inte gått advokatbyråerna förbi. Osäkordår. Nu ser vi på den publika sidan
kerhet, avvaktande stämning och förfärre IPO:s [initial public offerings,
siktighet är ord som återkommer när
görs inför en börsnotering] och på
åtta stora advokatbyråer i en enkät
den privata lägre och ryckigare aktibeskriver läget på den affärsjuridisvitet, men fortfarande bra efterfrågan
ka marknaden just nu. Däremot uppsett ur ett historiskt perspektiv”, skrilever ingen av dem någon särskild
”Än så länge ser vi
ver hon i sitt enkätsvar (läs mer om
minskning av antalet uppdrag.
ingen tydlig nedgång i transaktionsjuridiken på s. 30).
”Än så länge ser vi ingen tydlig ned2021 var ett rekordår inte bara på
gång i den totala efterfrågan. I stället
den totala efterfrågan.
transaktionssidan. Högkonjunktuär det till viss del ’gungor och karuselI stället är det till viss
ren och den positiva börsutvecklingler’ som gäller där efterfrågan sjunker
del
’gungor och karuen fick också många nya bolag att ta
inom vissa områden och ökar inom
steget till en börsnotering. Under året
andra”, skriver Anders Fast, managing
seller’ som gäller där
noterades 144 bolag på börsen enligt
partner på Baker McKenzie i Stockefterfrågan sjunker
Affärsvärldens IPO-guide. Siffran för
holm i Advokatens enkät. Andra, som
inom vissa områden
de tre första kvartalen i år är 32, och
Lars Thunberg på Wistrand, har ännu
och ökar inom andra.” hittills syns inte många tecken på
inte sett någon särskild förändring i
någon upphämtning under årets sisefterfrågan, men är beredda att stälanders fast
ta månader.
la om verksamheten när den kommer.
Det är, med andra ord, klent med
nya bolag på börsen, vilket också påverkar arbetet på
KURVOR VIKER NEDÅT
affärsbyråerna. Joakim Falkner, som leder kapitalmark2021 var transaktionsåret framför alla. Många advokatnadsgruppen vid Baker McKenzie, beskriver hur världsbyråer kunde rapportera om nya rekord, både för anläget tvingat företag att söka nya vägar att få in kapitalet transaktionsuppdrag och värdet av uppdragen.
HAR DIN BYRÅ PÅVERKATS AV DEN BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUREN?
Stefan Wendén, Moll Wendén, Malmö
– Vissa verksamhetsgrupper upplever ett ökat
kostnadsfokus hos klienterna och viss tvekan
att kontakta advokat av kostnadsskäl. Inom
transaktionsjuridiken har vi märkt att vissa
köpare drar i bromsen och att det är svårare
att ta in pengar men generellt sett ännu ingen
minskad efterfrågan på våra tjänster eller
minskad betalvilja.
Vilka förändringar ser ni i efterfrågan på
tjänster?
– Förfrågningar om stöttning i nya affärer inom
vissa verksamhetsområden (exempelvis bygg)
har minskat tydligt. Däremot har ett nytt behov
av rådgivning kring omförhandling av ingångna avtal på grund av kraftiga prisstegringar,
främst inom byggsektorn, uppkommit. För ar-
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betsrättens del har nya LAS inneburit ett stort
fokus på att anpassa verkligheten till den nya
lagstiftningen. De mer liberala lagarna kring
till exempel turordning innebär också en större
efterfrågan på omstruktureringar i mindre och
medelstora bolag där personfokus är viktigt.
Vidare ser vi liksom i alla begynnande lågkonjunkturer en mycket stor efterfrågan på tjänster inom omorganisation, arbetstidsreduktion
med mera. Byrån har löpande även anammat
visselblåsarlagstiftningen samt det allt större
fokuset på utredningar inom såväl arbetsmiljöområdet som rena oegentligheter. Inom
tvistelösningsområdet har vi märkt en ökning
och vi förväntar oss att detta område kommer
att bli en betydande del av vår verksamhet de
närmaste åren.

Planerar ni för några förändringar i verksamheten under
det närmaste halvåret?
– Nej, vi räknar inte med
några större förändringar på
kort sikt utan fortsätter att
expandera personalstyrkan
enligt en lagd plan. Vi bedömer att behovet av rådgivning inom vissa områden kommer att öka samtidigt som behovet
inom andra områden kommer att minska.
Vilka är era största utmaningar den närmaste
framtiden?
– På kort sikt ser vi inga större problem, men
under en längre horisont är det en utmaning att
hålla medarbetarna motiverade och engagerade i en tid av avvaktan innan det tar fart igen.
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KONKURSUTVECKLING
Enligt företaget
UC ökade antalet
konkurser under
september med
totalt sett 13 procent i jämförelse
med samma period
2021.
UC uppger också
att en allt större
andel av konkurserna utgörs av
företag som fått
ekonomiskt stöd
under pandemin.
Värst drabbade
är hotell- och restaurangbranschen,
där konkurserna
ökade med 25
procent och detaljhandeln med
45 procent under
september i jämförelse med samma
månad i fjol.
Totalt var antalet
konkurser under
perioden januari–
september 2022 i
stort sett på samma nivå som samma period 2021.
Källa: UC

FOTO: SUSANNE FESSÉ

tal, när börsen är osäker. För advokaterna innebär det
en förskjutning av arbete från börsintroduktioner och
nyemissioner till riktade emissioner, företrädesemissioner eller lån (läs mer om kapitalmarknaden på s. 32).
Henrik Kjellander på Setterwalls förutspår i sitt enkätsvar att advokaterna ”kan få se en ökning av problemkrediter framöver, vilket också kommer innebära
ytterligare behov av rådgivning”.
HETT PÅ MILJÖOMRÅDET
Det är inte bara ekonomin som går mot en allt djupare
kris. De allt mer uppenbara negativa effekterna av den
globala uppvärmningen och den minskade biologiska
mångfalden har satt fart på omställningen från fossil
till förnybar energi. Samtidigt krävs allt fler svåra avvägningar mellan naturvärden och behovet av mark
och naturresurser för att nå denna omställning. Utvecklingen har accentuerats av invasionen av Ukraina
och dess konsekvenser i form av energibrist i Europa.
Det är därför inte förvånande att flera advokatbyråer
beskriver en stor efterfrågan på energi- och miljöjuridisk rådgivning. Henrik Kjellander på Setterwalls skriADVOKATEN NR 8 • 2022

ver exempelvis i sitt enkätsvar om ett ”stort intresse
för solkraftsparker, batterilagring, gruvdrift och brytning av sällsynta jordartsmetaller, vilket tillsammans
med investeringar inom infrastruktur ger ökad efterfrågan” (läs mer om behoven inom miljö- och energirätt på s. 36).
Flera advokatbyråer vittnar dessutom om att de rekordhöga energipriserna i sig genererar uppdrag, när
klienter behöver rådgivning kring exempelvis elavtal
och omställning till förnybar energi. Erica Nobel på
Delphi i Malmö, där elpriserna är högst i Sverige, beskriver att klienter försöker ställa om delar av produktionen för att pressa energikostnaderna, men att de
också planerar var och när de ska förlägga sin tillverkning efter just elpriserna.
– Det drabbar alla, men små och medelstora företag,
framför allt inom tillverkningsindustrin, har det tufft i
Skåne nu, säger Erica Nobel.
Satsningarna på förnybar energi och en grön omställning görs i hela landet. Men allra mest märks de
nog i delar av Norra Sverige, framför allt i Norrbotten
och Västerbotten.

Anders Fast, MP
på Baker McKenzie,
vittnar om en fortsatt
god affärsjuridisk
marknad.

»
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Stämningen i näringslivet och
hela samhället i Norrbotten
och Västerbotten är positiv,
berättar Sofia Ungh på
Kaiding i Skellefteå.

»

”Även om vi kan skönja en något mer avvaktande
ANTAL BÖRSNOTERINGAR I SVERIGE
inställning på transaktionsmarknaden från storstadsÅr
Kvartal 1
Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
regionerna bidrar den stora expansion som nu sker i
2020
7
10
6
24
norra Sverige till att ärendetillströmningen på byrån
2021
18
56
21
49
inte avtagit”, skriver Sofia Ungh, delägare på advokat2022
15
15
2
byrån Kaiding med kontor på sex orter i Norrbotten,
Källa: IPO-Guiden, Affärsvärlden
Västerbotten och Jämtland.
Satsningarna som vindkraftsparker,
rellt växer i en lågkonjunktur. Ingen
Norrbotniabanan och produktion av
av de tillfrågade advokatbyråerna kan
fossilfritt stål får också följdverkningdock ännu vittna om någon jätteökar i form av underleverantörer och
ning av konkurs- eller rekonstrukinflyttade familjemedlemmar, kontionsuppdrag, trots att konkurssiffrorstaterar Sofia Ungh, som vittnar om
”Vi är i jättebehov
na för landet har gått upp under året.
en positiv nybyggaranda utmed NorrArbetsrätten däremot genererar
landskusten (läs mer om satsningarna
av rekrytering,
mycket frågor. Stefan Wendén på Moll
i norra Sverige på s. 38).
vilket kan låta
Wendén i Malmö vittnar om en myckkonstigt
så här
et stor efterfrågan på tjänster inom
BREDD GER TRYGGHET
omorganisation, arbetstidsreduktion
Samtliga åtta advokatbyråer som bei början av en
och liknande. Även den nya lagen om
svarat enkäten beskriver sig som fulldepression. Vi har
anställningsskydd, LAS, genererar en
servicebyråer, med ett brett spann av
varit underhel del uppdrag, enligt advokaterna.
juridiska tjänster att erbjuda. Fullserbemannade länge.”
vicekonceptet är en trygghet, konstaUTMANING ATT HITTA TALANGERNA
terar advokaterna, eftersom det ger
sofia ungh
Ännu inga stora förändringar, men en
möjlighet att expandera på andra omhög beredskap för att ställa om verkråden när transaktionerna och börssamheten när och om det behövs. Så kan advokatbynoteringarna blir färre.
råernas situation kanske summeras.
– Skillnaden mellan när vår byrå är väldigt framAdvokatbyråerna har olika fokus och de verkar delvis
gångsrik och när den är mindre framgångsrik är ganpå olika platser i Sverige, så det finns skillnader mellan
ska liten. Det är kanske 10-15 procent som skiljer melbyråerna. Men på ett område är behoven mycket lika,
lan när det går som tåget och när det pratas om bistra
och rätt oförändrade jämfört med åren av högkonjunktider, säger Richard Åkerman, delägare vid och styreltur. Alla advokatbyråerna i undersökningen är på stänseordförande för den nordiska advokatbyrån Hannes
dig jakt efter nya talanger att rekrytera.
Snellmans Stockholmskontor.
– Vi är i jättebehov av rekrytering, vilket kan låta
Obestånd och arbetsrätt är två områden som gene-

HAR DIN BYRÅ PÅVERKATS AV DEN BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUREN?
Richard Åkerman, Hannes Snellman,
Stockholm
– Det finns inga fakta, det finns bara tolkningar,
som Nietzsche sa. Sanningen finns i viljan. Vi
jobbar på, men tvingas nog nu erkänna att
sanningen innebär att efterfrågan på transaktionsrelaterad juridik har gått ned de senaste
par veckorna. Men faktiskt inte förrän då. Det
är fullt möjligt att vi får ett sista kvartal som
ser radikalt annorlunda ut än de första tre
kvartalen 2022. Men vår vilja pekar i en annan
riktning.
Vilka förändringar ser ni i efterfrågan på
tjänster?
– Med tanke på omvärldsläget ser vi en ökning
av uppdrag för bolag i kris. Det innebär en
omställning och nya utmaningar. Vår känsla
är att det låga värdet på den svenska kronan
lockar inte minst amerikanska företag att lägga
publika bud på välskötta svenska bolag i alla
möjliga sektorer. Det kan bli som Kiviks mark-
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nad. Arbetsrättarna har också börjat få bråda
dagar. Processrättarna knotar på som gamla
bryggarhästar. Men, vi deppar en smula när
det gäller traditionella transaktioner som ju har
eldats på en private equity-industri som uppstod och som har verkat i en miljö av ständigt
låga räntor och ständig tillväxt. Nu är det dags
att stiga av och smörja.
Planerar ni för några förändringar i verksamheten under det närmaste halvåret?
– Nej, vi tror ödmjukt men ändå styvnackat på
att vi har en utbudsrelaterad inflation med vidhängande tendenser till recession. Vi hoppas
på en ganska snar vändning, även om Putins
anfallskrig fortsätter. Den största risken är att
riksbankernas räntehöjningar tar död på all efterfrågan eller att vår lokala finanspolitik sätter
käppar i hjulet för penningpolitiken. Knappast
unikt för Sverige och den som lever får se. Hur
som helst bedriver vi en långsiktig verksamhet
som tål påfrestningar och vi måste vara rätt

rustade när ekonomin vänder
uppåt. Nu kan vi passa på
att bygga och hitta rätt kompetens.
Vilka är era största utmaningar den närmaste framtiden?
– Å ena sidan känns det beklagligt att ha
lågkonjunkturen i tamburen, å andra sidan
behöver ett samhälle nyktra till emellanåt.
Problemet är dock att protektionism och staten
som välgörare har fått sådant fäste i samhällsdebatten. Begränsningar av utländska direktinvesteringar, pristak och bidrag till företag och
privatpersoner är inte några lösningar för ett
litet, exportberoende land som Sverige. De som
försvarar marknadsliberalismen hörs knappt.
Men, för oss som byrå kan sämre tider, precis
som för samhället i stort, ge tillfälle att begrunda vad som är framgångsfaktorer och vad som
är något annat.
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konstigt så här i början av en depression. Vi har varit
underbemannade länge, säger Sofia Ungh på Kaiding.
Kaiding har därmed exakt samma problem som sina
klienter, företagarna i norr. För första gången på många
år är behovet av arbetskraft i de nyindustrialiserade
länen betydligt större än tillgången. Och det är svårt
att locka människor att flytta norrut, konstaterar Sofia Ungh.
”Vi tror att en av våra största utmaningar framåt fortsatt kommer att vara att attrahera rätt talanger. Det har

inte förändrats”, skriver också Stefan Erhag, managing
partner på Delphi, i sitt enkätsvar.
Men kanske kan lågkonjunkturen här föra något gott
med sig för advokatbyråerna. Det tror i alla fall Richard Åkerman, som sett hur nya expansiva företag som
Klarna sugit upp mängder av duktiga jurister. Kanske
minskar nu efterfrågan på jurister litegrann.
– Vi ser det som en chans att komma ikapp och dessutom bli mer konkurrenskraftiga med bättre kompetens, säger Richard Åkerman. ¶

M&A: Stor
osäkerhet
men fortsatt
full fart
– vänd!

FOTO: PAULINA HOLMGREN

HAR DIN BYRÅ PÅVERKATS AV DEN BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUREN?
Henrik Kjellander, Setterwalls, Stockholm
– Det är just nu lugnare aktivitet på transaktionsmarknaden och många börsintroduktioner
har pausats. Samtidigt innebär bolagens kapitalanskaffningar fortsatt behov av rådgivning,
och kombinationen lägre värderingar på börsen och en svagare krona gör att utköpen blir
attraktiva, vilket vi tror att vi kommer att få se
en hel del av framöver. Det finns som tidigare
mycket kapital som ska investeras och när
läget väl stabiliserats tror vi på en hög aktivitet
på transaktionssidan igen, även om man inte
ska utgå från 2021 års nivåer som var exceptionella. Den svåra frågan är hur en nedgång i
konjunkturen slår mot affärsbyråerna. Just
nu pekar det mesta i ekonomin nedåt med
hög inflation och höga energipriser, stigande
räntor och nedgång på börserna. Men om
priserna och inflationen pressas ner under
2023 kommer vi i ett helt annat läge. Man ska
inte heller glömma att förändringar innebär
fortsatt efterfrågan på kvalificerad juridisk
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rådgivning vilket bland annat visade sig under
pandemin.
Vilka förändringar ser ni i efterfrågan på
tjänster?
– Vi ser ökad efterfrågan inom flera områden.
Tvisterna har ökat under flera år utan att någon
riktigt kan förklara varför, och oberoende av hur
konjunkturen utvecklas närmaste året kommer
vår tvistelösningsgrupp att ha väldigt mycket
att göra. Inom energi ser vi stort intresse för
solkraftsparker, batterilagring, gruvdrift och
brytning av sällsynta jordartsmetaller, vilket tillsammans med investeringar inom infrastruktur
ger ökad efterfrågan. På finansieringssidan är
storbankernas behov av rådgivning intakt och
vårt finansieringsteam fortsätter växa. Vi ser att
det inom vissa sektorer är lägre aktivitet, inte
minst inom förvärvsfinansiering, medan andra
sektorer och branscher har ökat bland annat
som en följd av att möjligheten att finansiera sig
via kapitalmarknaden har gått ner. Vi tror också

att vi kan få se en ökning av
problemkrediter framöver,
vilket också kommer innebära ytterligare behov av
rådgivning. En av fördelarna
med ett fullserviceerbjudande är att en nedgång inom ett
område balanseras av andra
grupper och vi har en väldigt stabil verksamhet.
Planerar ni för några förändringar i verksamheten under det närmaste halvåret?
– Vi planerar inga förändringar i verksamheten
utan fortsätter rekrytera samtidigt som vi följer
marknaden och klienternas behov.
Vilka är era största utmaningar den närmaste
framtiden?
– Den stora utmaningen den närmaste framtiden
är precis som tidigare den tuffa konkurrensen
om talangerna, vilket samtidigt är positivt eftersom det gör både oss och branschen bättre.

»
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M&A

Stor osäkerhet men
Transaktionsuppdragen fortsätter att rulla
in till advokatbyråerna, inflation och en
osäker omvärld till trots. Men det finns
en osäkerhet på marknaden, enligt
transaktionsadvokaterna.

Dessutom ställer osäkerheten på finansieringsmarknaden till det, och det kan vara svårt att hitta finansiering till de förvärv som bolagen planerar. Det påverkar
främst private equity-köparna och större transaktioner,
men även andra transaktioner kan såklart påverkas, enligt Jonas Bergström.
– Vi ser en trend med allt fler industriella köpare
med starka balansräkningar och även utländska köpaFOKUS: INFÖR KRISVINTERN
re som gynnas av svag krona, förutom de relativt sett
lägre värderingarna, säger han.
Richard Åkerman tycker inte att
ransaktionerna slog alla reprivate equity-bolagen ännu trappat
kord under 2021. Aktiviteten
ner särskilt mycket. Men han räknar
har gått ner i år, men inte dramed att nedgången kommer.
matiskt, enligt advokaterna.
– Man anar att det är på gång, men
– Det finns inga tydliga tecken i
det finns inget stöd för det nu. Men
vår verksamhet ännu. Om man tit”Just nu ser vi många
det är klart, de låga räntorna och en
tar på sysselsättningsgraden hos
osäkerhetsfaktorer. Det ständig tillväxt har ju varit nästan en
oss så har den fram till sista sepförutsättning för deras framgång. Så
tember varit fullt normal. Däremot
gör att många bolag
det är klart att det blir svårare och tufanar alla och pratar om att det är på
avvaktar lite under de
fare att ge den avkastningen eller nära
gång. Sedan är frågan om det träffar
kommande tre till sex
den avkastningen om ränteläget blir
oss nu i sista kvartalet eller om det
mer normaliserat, konstaterar han.
blir i första kvartalet nästa år, säger
månaderna. Nästa år
I brist på kapital får marknadens
Richard Åkerman, delägare vid och
kan möjligtvis bli lite
aktörer ibland hitta nya vägar att fistyrelseordförande för den nordislugnare, men det är
nansiera sina köp, berättar Jonas Bergka advokatbyrån Hannes Snellmans
svårt att förutspå.”
ström. Här finns koncept som säljarreStockholmskontor.
verser, där säljarna får hjälpa till med
Risken är, menar han, att pratet
jonas bergström
finansieringen. En annan lösning är att
om nedgång bidrar till just den nedsälja med tilläggsköpeskilling.
gången.
– Om det finns en osäkerhet om vad bolaget ska ha
– Vi rör oss i nån slags flock och pratar med varanför intjäning nästa år så kan risken ofta minskas genom
dra, och det finns alltid en risk att snacka ner konjunken tilläggsköpeskilling eller andra liknande upplägg där
turen, säger han.
parterna delar på risken. Det är något som vi sett öka
Även Jonas Bergström, delägare och ansvarig för
senaste månaderna, förklarar Jonas Bergström.
M&A på Vinge, vittnar om god aktivitet under det första halvåret. Men efter sommaren tycker han sig se en
SVÅRARE JURIDIK VÄNTAS
ökad försiktighet på transaktionsmarknaden.
För advokatbyråerna innebär förändringar på mark– Framför allt är det färre stora strukturella transaknaden också att ärendetillströmningen kan förändras
tioner. Det är svårare för köpare och säljare att mötas
och att uppdragen ändrar karaktär. Jonas Bergström
och många säljare vågar eller vill inte gå ut på marktycker sig dock inte ha sett några stora förändringar
naden när de inte vet vad de får, säger han.
för byrån ännu.
– Än så länge tycker vi att det är relativt bra, särskilt
SVÅRT HITTA FINANSIERING
i små- och mellansegmentet. De stora transaktionerOsäkerheten på marknaden gör att värderingarna går
na är kanske något färre, men de var ju väldigt många
ner, eftersom kommande års vinster är ovissa. Inom
förra året och året dessförinnan. Där är det kanske mer
publik M&A, alltså transaktioner kopplade till börsen normalisering, säger han, och tillägger att förra året
bolag, är aktiviteten trots det ganska hög. Men transvar väldigt intensivt på transaktionssidan.
aktionerna kan ta längre tid, berättar Jonas Bergström.

T
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fortsatt full fart
seniora jurister än yngre jurister. Det ser vi alltid när
det vänder nedåt. Det är inte så konstigt, det blir knepigare grejer och sådant man kanske inte hanterat på
rätt länge. Konjunkturnedgångarna kommer ju ganska
sällan, säger han och fortsätter:
– Det finns en hel generation nu som bara upplevt
högkonjunktur.

Jonas Bergström.

– Vi tror att marknaden kommer att hålla i sig relativt bra i år. Vad vi tror om nästa är mer osäkert, men
det är ofta svårt för advokater som arbetar med M&A
att veta vad som kommer att hända med transaktionsmarknaden mer än 3–6 månader framåt, summerar Jonas Bergström.
Även Hannes Snellman har fortfarande en god ärendetillströmning. Men Richard Åkerman förutspår att
transaktionerna kan bli annorlunda till sin karaktär
med den ekonomiska nedgången.
– Transaktionerna blir svårare och sysselsätter mer

RÄNTAN ÄR CENTRAL
Transaktionsmarknaden påverkas förstås, liksom ekonomin som helhet, av en lång rad faktorer. Kriget i
Ukraina och dess påverkan på råvarupriser, energipriser och ränteläge spelar förstås stor roll. Men även
den nationella politiken påverkar utvecklingen, anser
Richard Åkerman.
– Räntan är central för många investeringar, och jag
hoppas att finans- och penningpolitiken går hand i
hand, men det vet man inte. Inflationen kan bita sig
fast och kräva ännu högre räntor, säger han.
Många osäkerhetsfaktorer alltså, både internationellt
och nationellt. Jonas Bergström håller med.
– Just nu ser vi många osäkerhetsfaktorer. Det gör att
många bolag avvaktar lite under de kommande tre till
sex månaderna. Nästa år kan möjligtvis bli lite lugnare,
men det är svårt att förutspå, säger han. ¶

Kapitalmarknaden:
Osäkert
när läget
stabiliseras
– vänd!

HAR DIN BYRÅ PÅVERKATS AV DEN BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUREN?
Anders Fast, Baker McKenzie, Stockholm
– Än så länge ser vi ingen tydlig nedgång i den
totala efterfrågan. I stället är det till viss del
”gungor och karuseller” som gäller där efterfrågan sjunker inom vissa områden och ökar
inom andra. Vi följer naturligtvis utvecklingen
noga, både i Sverige och globalt, och har täta
dialoger med våra klienter, kollegor och experter om deras framtidssyn och vilka utmaningar
vi kan förväntas se. Som global fullservicebyrå
är vi troligtvis bättre rustade för lågkonjunktur
då vår risk är spridd över ett stort antal länder,
branscher och rättsområden. Vi har även ett
antal starka år i ryggen som gör att vi har en
stabil grund att stå på vad gäller både ekonomi
och team.
Vilka förändringar ser ni i efterfrågan på
tjänster?
– Under 2022 har vi haft en mer avvaktande
kapitalmarknad. Vi har också sett en viss
nedgång i M&A-aktiviteten efter rekordåret
2021, än så länge dock i nivå med åren innan
pandemin. Inom private equity vet vi att många

ADVOKATEN NR 8 • 2022

fonder har pengar som ska investeras, vilket
borgar för en fortsatt hög aktivitet. Dock råder
viss osäkerhet kring bolagsvärderingar, och
finansieringsprocesserna tar länge tid när långivare blir mer försiktiga. Bortom transaktionsmarknaden ser vi en fortsatt hög efterfrågan
på rådgivning inom frågor kopplade till global
handel, sanktioner och leverantörskedjor som
följd av Rysslands invasion av Ukraina och
andra geopolitiska spänningar. Om vi går in i
en kraftig lågkonjunktur tror vi att efterfrågan
kommer att öka inom insolvens, rekonstruktioner, tvistelösning och arbetsrätt, men där
kommer vi nog att se viss minskning och lite
förändrad mix inom finansiering, kapitalmarknad och M&A, och då särskilt inom mer konjunkturkänsliga branscher.
Planerar ni för några förändringar i verksamheten under det närmaste halvåret?
– Nej, vi planerar inga större förändringar utan
arbetar vidare för fortsatt tillväxt. Men precis
som många andra företag har vi även fokus på
kostnader och gör relevanta avvägningar så

att investeringar görs inom
de områden där vi tror att
efterfrågan kommer att vara
fortsatt hög.
Vilka är era största utmaningar den närmaste framtiden?
– Än så länge verkar den begynnande låg
konjunkturen inte ha påverkat arbetsmark
naden i någon större omfattning, så de senaste
årens utmaning med att attrahera och behålla
de bästa talangerna kvarstår som en av våra
största utmaningar. När efterfrågan flyttas
från vissa områden till andra blir det också
viktigt att arbeta aktivt för en jämn arbetsbelastning mellan våra olika grupper för att
säkerställa fortsatt välmående och en bra
arbetssituation för vår personal. Utöver det
kommer det att bli extra viktigt för oss att vara
nära våra klienter i syfte att ännu bättre förstå
deras verksamhet och utmaningar, för att på
bästa sätt kunna rådge dem genom de kommande åren.

»
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Börsenplatz och börsen
i Frankfurt, där Porsche
noterades tidigare i år.

»

KAPITALMARKNADEN

Osäkert när
läget stabiliseras
Från mängder av börsnoteringar till nästan inga. Kapitalmarknaden har skakats
kraftigt av bland annat Ukrainakriget och
dess konsekvenser. Bedömningen är att en
stabilisering kommer, men det är oklart
när, anser en advokat specialiserad på kapitalmarknaden.
FOKUS: INFÖR KRISVINTERN

U

nder tredje kvartalet 2021 börsnoterades 21 bolag på Stockholmsbörsen. För samma period
2022 är siffran två bolag. Utvecklingen känns
igen från övriga Europa och USA, konstaterar Joakim Falkner, advokat och delägare på Baker McKenzie i Stockholm, ansvarig för byråns kapitalmarknadsgrupp i Europa, Mellanöstern och Afrika. Han beskriver
en börsnoteringsmarknad som till stora delar har satts
på paus.
– En rad olika makrofaktorer påverkar kapitalmarknaden ganska kraftigt just nu: Rysslands invasion av
Ukraina, inflation, räntehöjningar och valutakursförändringar som också har viss bäring. Det gör att ka-

pitalmarknaden blir ganska avvaktande, säger Joakim
Falkner, och tillägger att 2021 var något av ett rekordår,
vilket gör kontrasten desto större.
Den stora osäkerheten har påverkat börsen, där aktiekurserna under året svängt kraftigt.
– Börsen är ett mindre attraktivt alternativ när det
finns så stor volatilitet. Även investerarna gör förstås
den analysen, aptiten att investera i ett bolag som börsnoteras med stor risk för fallande, i vart fall väldigt
volatila, börskurser är väldigt begränsad, konstaterar
Joakim Falkner.
Undantag finns. Ett par av dem är bilföretaget
Porsche, som noterades på Frankfurtbörsen i september och Cinis Fertilizer, som den 10 oktober 2022 offentliggjorde sin avsikt att noteras. Men på det stora
hela karaktäriseras klimatet på kapitalmarknaden av
en avvaktande stämning, enligt Joakim Falkner, som
ser en nedgång även jämfört med de mer normala åren
före 2021.
SVÅRT SKAFFA KAPITAL
Börsläget och den allmänna osäkerheten har också
kraftigt påverkat börsbolagens möjligheter att förstärka med nytt kapital. Investerare tvekar helt enkelt att
gå in i bolag med nytt kapital, berättar Joakim Falkner.
Det finns även avskräckande exempel som förstärker

Maria-Pia Hope, Vinge, Stockholm
– Som fullsortimentsbyrå har vi förmånen att
hjälpa klienter i både upp- och nedgång. Ett
konjunkturskifte leder för många klienter till
nya behov av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning. Vi har än så länge inte sett någon
tydlig omsvängning i efterfrågan, men upplever avmattningen av en rekordlång hög
konjunktur.
Vilka förändringar ser ni i efterfrågan på
tjänster?
– Vi kommer ur en ovanligt lång sammanhäng-
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ande period av högtryck inom både privat och
publik M&A. 2021 verkar ha varit peaken efter
ett antal rekordår. Nu ser vi på den publika
sidan färre IPOs och på den privata lägre och
ryckigare aktivitet, men fortfarande bra efterfrågan sett ur ett historiskt perspektiv.
– En utveckling som följer med varje lågkonjunktur är ett tilltagande behov av rådgivning
inom obestånd. Där har vi hittills inte sett
någon markant ökning, men däremot ett skifte
mot mer strukturellt betingade orsaker. Vi
räknar dock med en ökad rådgivning inom obestånd under 2023.

Planerar ni för några förändringar i verksamheten under
det närmaste halvåret?
Vilka är era största
utmaningar den närmaste
framtiden?
– En utmaning just nu är att
förutspå vilken typ av rådgivning som kommer att behövas när, och att från
vårt håll matcha marknadens behov. Utöver
obestånd leder en nedåtgående konjunktur
också vanligen till ökad efterfrågan inom till
exempel arbetsrätt och bank och finans.
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HAR DIN BYRÅ PÅVERKATS AV DEN BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUREN?

»
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TimeApp
Time
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»

för den moderna advokatbyrån

• Smidig redovisning av tider, resor, kostnader och utlägg.
• Inga bindningstider, start- eller tilläggsavgifter.
• Endast en avgift per användare/månad.
• Integration till olika löne- och ekonomisystem.
• Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.
• Erbjuder import av befintliga klientregister.
TimeApp har på kort tid blivit ett av de mest populära
och eftertraktade affärssystemen bland landets
advokat- och juristbyråer.

www.timeapp.se
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Klimatet på kapitalmarknaden
är just nu avvaktande,
enligt Joakim Falkner
på Baker McKenzie.

»

tveksamheten, konstaterar han. Ett är logistikföretaget
Urb-it, som tog in, i sammanhanget, ganska blygsamma
dryga 23 miljoner genom en nyemission. Strax efter att
välrenommerade investerare gått in störtdök kursen.
Samtidigt behöver många börsbolag kapital, inte
minst de som kom in på börsen under förra året och
som ännu inte är rörelsekapitalpositiva eller behöver
kapital för att i övrigt leverera på sin affärsplan. Med
den marknadsosäkerhet som nu råder är riktade emissioner svårare att genomföra. Alternativet är i stället
företrädesemissioner, där bolagen vänder sig till sina
befintliga aktieägare. Normalt genomförs sådana emissioner med viss rabatt, vilket riskerar att leda till en
negativ kursutveckling.
– Vi är inne i ett ekorrhjul där bolag å ena sidan behöver kapital. Å andra sidan finns det väldigt få attraktiva transaktionsformer för att få in det kapitalet. Det
är klart att det är olyckligt med de makrofaktorer som
för tillfället råder, säger Joakim Falkner.
Bolag som inte kan få in det nödvändiga kapitalet
från investerare tvingas i stället att hitta andra finansieringslösningar, som till exempel banklån, obligationer eller andra typer av skulder.
– Sannolikt kommer dessa typer av finansieringar
att aktualiseras mer framöver, men banken respektive
skuldinvesteraren måste också göra sin analys innan
de lånar ut pengar till ett bolag. Så det kan vara ganska långa och tunga processer att gå i mål med, säger
Joakim Falkner.
NEDGÅNG VAR OUNDVIKLIG
Stiltje på kapitalmarknaden alltså. Situationen har dock
inte gjort Joakim Falkner och hans advokatkolleger på
området arbetslösa.
– Vi arbetar med de transaktionsalternativ som finns
på marknaden, säger Joakim Falkner, som ser nedgången som oundviklig.
– Det fanns egentligen bara en väg efter 2021. Det
kunde inte fortsätta på den extrema intensitetsnivån,
säger han, och tillägger att kriget och de övriga makrofaktorerna förstås har gjort nedgången mer påtaglig
än den kanske skulle ha varit annars.
Joakim Falkner tror att marknaden kommer att sta-

biliseras under 2023. I takt med att inflationen går ner
får vi förhoppningsvis en mer fungerande kapitalmarknad igen. Men exakt när stabiliseringen kommer är det
svårt att sia om.
– Vi räknar med en stabilisering och hoppas att den
kommer under det första halvåret 2023 så att vi hittar
tillbaka till någon slags normalitet. Men normaliteten
är inte 2021, utan kanske en mer samlad, robust och solid kapitalmarknad. ¶

Energirätt:
Grön omställning och
oklara regler
ger advokatuppdrag
– vänd!

FOTO: SUSANNE FESSÉ, PETER NILSSON

HAR DIN BYRÅ PÅVERKATS AV DEN BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUREN?
Lars Thunberg, Wistrand, Göteborg
– Vi ser i nuläget inte någon väsentlig förändring i ärendetillströmningen eller i ärendenas
natur.
Vilka förändringar ser ni i efterfrågan på
tjänster?
– Vi ser som sagt ännu inga tydliga förändringar kring efterfrågan. Vårt strategiska val med
fullservicekoncept innebär att vi till viss del är
skyddade mot konjunkturförändringar. Våra
grupper för tvistlösning och obestånd får typiskt sett mer att göra under sämre tider medan
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vi kan förvänta oss en minskad efterfrågan på
rådgivning kopplad till exempelvis lite större
investeringar.

ter dessa lokaler ger oss för
att utveckla verksamheten
och medarbetare.

Planerar ni för några förändringar i verksamheten under det närmaste halvåret?
– Inte med anledning av den begynnande lågkonjunkturen. Däremot har byrån under det
senaste året arbetat med att ta fram nya strategier som ska implementeras och hjälpa oss
framåt. I Göteborg har vi relativt nyligen flyttat
till nya och toppmoderna lokaler i Platinan
huset. Vi ska utnyttja de förbättrade möjlighe-

Vilka är era största utmaningar den närmaste framtiden?
– I grund och botten tror vi
att våra främsta framgångsfaktorer även på sikt
kommer att vara fortsatt starkt engagemang
från våra medarbetare. Vi måste kontinuerligt
verka för att skapa hållbara förutsättningar för
att bibehålla och utveckla detta engagemang.

»
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ENERGIRÄTT

Grön omställning
och oklara regler
ger advokatuppdrag
Omställningen från fossila till förnybara
energikällor ger bråda dagar för advokatbyråernas energigrupper, trots den begynnande krisen. Men långa och krångliga
tillståndsprocesser sätter käppar i hjulen
för omställningen, anser advokaterna.
FOKUS: INFÖR KRISVINTERN

A
Erica Nobel.

dvokat Erica Nobel arbetar med energi- och miljörätt på Delphis kontor i Malmö. Hon konstaterar att intresset för att ställa om till förnybar
energi har varit stort i ett antal år, men att intresset för
bland annat vindkraftparker, solceller och energilagring ökat ytterligare med kriget i Ukraina och avstängda ryska ledningar för olja och naturgas.
– Vi har märkt omställningen, den har pågått i ett
antal år, ända sedan den fick ett stort genomslag genom näringslivets initiativ och samarbetet i Fossilfritt
Sverige. Tanken med samarbetet är att driva politiken
framför sig. Därför har många av våra klientbolag själva

lyft den frågan och jobbat systematiskt med omställningen, säger Erica Nobel.
Bland klienterna finns både etablerade företag inom
olika sektorer som ställer om sin energiproduktion eller energianvändning, och också nystartade företag,
ofta baserade på tekniska innovationer.
Även advokaterna Martin Sandgren och Tove Skärblom på Setterwalls i Stockholm har mycket att göra.
Uppdragen finns inom ett brett spann: från miljötillstånd för nya projekt, via regulatoriska frågor, till rena
investerings- och transaktionsuppdrag i olika typer av
energiprojekt. Länge dominerades området helt av
landbaserad vindkraft, berättar Martin Sandgren. Men
nu kommer också havsbaserad vindkraft starkt. Många
klienter behöver också hjälp med satsningar på batterier och andra energilagringsmetoder, som vätgas, och
uppbyggnad av laddningsinfrastruktur.
LÅNGA PROCESSER HINDRAR OMSTÄLLNING
Som affärsområde ligger alltså energirätten helt rätt i
tiden. Samtidigt vittnar advokaterna om att samhällets
system för att hantera de stora satsningarna på förnybar energi många gånger skapar onödiga problem för

HAR DIN BYRÅ PÅVERKATS AV DEN BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUREN?

Vilka förändringar ser ni i efterfrågan på
tjänster?
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– Vi upplever just nu mer start och stopp i våra
projekt, i betydligt större utsträckning än för
tolv månader sedan. Vid sämre tider brukar ju
antalet tvister öka, vi får se. Något som vi får
frågor om är (igen) force majeure med anledning av, denna gång, förändrade prisnivåer på
energi. Vi får också fler frågor om cybersäkerhet.
Planerar ni för några förändringar i verksamheten under det närmaste halvåret?
– Vi planerar ännu inga större förändringar i
vår verksamhet, men är agila om det behövs.
Vi lärde oss oerhört mycket om vår verksamhet när pandemin kom, hur vi snabbt kan

ställa om, vilka risker som
finns etc.
Vilka är era största utmaningar den närmaste framtiden?
– Vi tror att en av våra
största utmaningar framåt
fortsatt kommer att vara att attrahera rätt
talanger. Det har inte förändrats. Eftersom vi
ändå ser hyfsat positivt på marknaden för våra
tjänster är det fortsatt viktigt att attrahera duktiga medarbetare som trivs och vill utvecklas
på Delphi.
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Stefan Erhag, Delphi, Stockholm
– Den begynnande lågkonjunkturen har enbart
påverkat oss i begränsad omfattning. Startskottet var väl när det fruktansvärda kriget
mot Ukraina inleddes, men allt har under de
senaste två–tre månaderna eskalerat.
– Vi tycker vi ser en förändring, en försiktighet, i att driva processer för snabbt, sannolikt
för att ingen riktigt vet vart räntor och inflationen tar vägen. Vi tror också att valet i Sverige
påverkat försiktighetsgraden vad avser investeringar, något som nu kanske till viss del ändras.

klienterna. Framför allt handlar det om att tillståndsprocesserna för exempelvis en ny vindkraftspark tar
orimligt lång tid.
– Vi ser en tveksamhet från klienterna att göra så
pass stora förändringar att det behövs tillstånd. Man
vill gärna klara sig inom ramen för det befintliga, där
man bara anmäler en ändring, säger Erica Nobel, som
konstaterar att systemet riskerar att hindra den nödvändiga omställningen.
En förklaring till de långa processerna är, enligt Martin Sandgren, resursbrist i förhållande till alla de processer som pågår.
– En annan orsak är att vi i dag inom vissa områden
har parallella system. Det finns inte en myndighet att
gå till för att ansöka om tillstånd för till exempel vindkraft till havs, utan flera förfaranden, säger han, och
tillägger att regelverket för nyare teknologier dessutom många gånger är oklart.
En utredning, Miljöprövningsutredningen, la i juni i
år förslag för att effektivisera miljöprövningarna, men
några konkreta förändringar har ännu inte presenterats.
Lågkonjunkturen och inflationen har bromsat in
kapitalmarknaden ordentligt och gjort det svårt för
många företag att resa kapital. Har detta drabbat även
energisatsningar? Meningarna går isär.
– Vi ser ännu ingen inbromsning i den verksamhet
som är kopplad till den gröna omställningen, säger
Tove Skärblom.
Martin Sandgren håller med, och pekar på att intresset för investeringar på området snarast borde öka. En
grundläggande orsak till dagens inflation och övriga
problem är ju just energibrist, med skyhöga energipriser som följd.
– Det gör att det blir mer intressant att investera i energi. Företagen kan då många gånger bära en lite högre
räntekostnad, säger han.
Erica Nobel tycker sig dock ha märkt att både nya
och etablerade företag har fått lite svårare att finansiera sina omställningsprojekt.
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– Det har med marknaden i stort att göra, att det finns
en viss oro. I kombination med att det tar lång tid att
få tillstånd inverkar det negativt på möjligheten att få
till stånd den förändring som vi behöver, säger hon.
MÅNGA UPPDRAG ATT VÄNTA
Även om företagen som arbetar med energiproduktion och energilagring stöter på en del problem är
energibranschen helt klart en tillväxtmarknad, anser
advokaterna. Just nu är det förstås främst Ukraina
kriget och stoppet för ryska gas- och oljeleveranser
som skapat ett skriande behov av energi. Men även på
längre sikt blir det nödvändigt att producera mer förnybar energi.
– Sveriges elbehov kommer att öka kraftigt framöver.
Alldeles oavsett krisen i Ukraina och all den tragedi det
fört med sig, kommer vi att behöva mer energi för att
kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle, säger Tove
Skärblom, som tillägger att vi redan nu ser ett ökat behov av förnybar energi när industrier ställer om.
Omställningen leder i sig till många svåra juridiska
avvägningar, konstaterar advokaterna, som att väga behovet av mark för livsmedelsproduktion mot energibehov vid anläggningen av solcellsparker. Dessutom leder
omställningen till nya behov av råvaror. I svenska gruvor satsar man nu exempelvis hårt på att hitta och utvinna de sällsynta jordartsmineraler som behövs i batterier, vilket även aktualiserar många juridiska frågor.
Omställningen är på gång, och många företag har
drivit på utvecklingen, påpekar Erica Nobel. Nu efterlyser hon politiska insatser, både i form av ekonomiska tillskott och snabbare processer, för att underlätta
energiomställningen.
– Det vill till att man får politiska incitament för att
arbeta vidare med de här frågorna. Vi får inte tappa
målet för att vi har problem på vägen, som att det tar
lång tid att få tillstånd eller att vi har en ekonomisk
nedgång. Då måste vi ha hjälp att skapa nödvändiga
förändringar. ¶

Martin Sandgren.

Tove Skärblom.

”Det finns
en framtidstro här”
– vänd!

»
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Anläggningen Northvolt ett i Skellefteå
beräknas innebära över ett tusen
nya arbetstillfällen i området.

»

NORRLAND NYINDUSTRIALISERAS

”Det finns en framtidstro här”
Medan stora delar av Sverige hukar inför
krisen storsatsar företagen i norra Sverige.
För advokaterna ger nyindustrialiseringen
både uppdrag och framtidshopp.

varit så mycket att göra. Därför dras vi med en ständig underbemanning. Jag tror inte att krisen kommer
att lösa den, eftersom vi har fortsatt mycket jobb, säger hon, och tillägger att byrån snart ska dra igång ett
rekryteringsförfarande.

FOKUS: INFÖR KRISVINTERN

KONKURRENS SÖDERIFRÅN
Kaiding har klienter inte bara i norra Sverige. Sofia
Ungh märker att många företag i södra Sverige nu tittar
norrut när de planerar nya satsningar. De lägre elpriserna lockar, liksom tillgången på naturresurser. Däremot
märker Sofia Ungh, precis som många andra intervjuade advokater, en viss avmattning av ekonomin söderut.
– Transaktionerna rullar på, vi känner inte att det tar
slut. Men vi kan märka en mer avvaktande inställning
och att det är lite längre till pengarna i södra Sverige.
Det kan ta lite längre tid innan pengarna kommer fram,
vilket ger en viss tröghet i ärendena, säger hon.
Med nyindustrialiseringen kommer också advokatbyråerna från Stockholm och övriga Sverige in mer på
den norrländska marknaden.
– Vi stöter på dem oftare även i de Norrlandsbaserade ärendena, särskilt i vissa typer, som i gruvnäringen.
Men inte så ofta som man skulle kunna tro, konstaterar Sofia Ungh.
Sofia Ungh har själv varit verksam i Stockholm i ett
antal år. 2017 flyttade hon tillbaka till hemstaden Skellefteå, som då förvandlats från sömnig småstad till en
levande stad med ett bra utbud av kultur och restauranger.
Den stora samhällsomvandlingen bidrog starkt till
att Sofia Ungh återvände. Och hon ångrar inte beslutet.
– Det finns en framtidstro här, medan det övriga Sverige håller på att deppa ihop. Det är klart att folk här
också oroar sig över kriget och elpriserna, men trots
det finns en positiv anda och en framtidstro. ¶

–D

et är en samhällsomvandling som pågår. Det är
liksom en nybyggaranda som vi ser. Människor
är jättepositiva, säger advokat Sofia Ungh, verksam på Advokatfirman Kaidings kontor i Skellefteå.
Kaiding har kontor på sex orter i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Just Skellefteå är en av de orter som nu industrialiseras på nytt, med bland annat
batterifabriken Northvolt. Utöver det finns i området
bland annat stora satsningar på gruvnäringen, vindkraften och framställning av fossilfritt stål.
De stora investeringarna skapar arbetstillfällen i områden som tidigare beskrivits som avfolkningsbygder.
Och även för advokaterna genererar satsningarna gott
om uppdrag.
– Vi tar hand om både entreprenörer och underentreprenörer. Även fastighetssidan har vuxit i takt med
exploateringsprojekt och en ökad investeringsvilja generellt. Tidigare arbetade vi mot marknaden i södra
Sverige, nu gör vi stora transaktioner här också, konstaterar Sofia Ungh, som också ser att industrialiseringen
och inflyttningen av arbetskraft ger ringar på vattnet
i form av växande befintliga företag och inflyttade familjemedlemmar som startar egna företag.
Liksom många av klientföretagen har Kaiding svårt
att rekrytera rätt kompentens för alla uppdrag som
kommer in, berättar Sofia Ungh.
– Vi har inte hunnit med att rekrytera, eftersom det

HAR DIN BYRÅ PÅVERKATS AV DEN BEGYNNANDE LÅGKONJUNKTUREN?
Sofia Ungh, Kaiding, Skellefteå
– Vi har ännu inte sett att efterfrågan på våra tjänster
har gått ner, vilket troligtvis är en kombination av vår
starka position på framför allt den norrländska marknaden och den ännu fortsatt höga investeringsviljan
hos våra klienter. Även om vi kan skönja en något mer
avvaktande inställning på transaktionsmarknaden från
storstadsregionerna bidrar den stora expansion som
nu sker i norra Sverige till att ärendetillströmningen på
byrån inte avtagit.
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Vilka förändringar ser ni i efterfrågan på tjänster?
– Vad gäller transaktionsmarknaden så är det ännu för tidigt att dra några slutsatser. Möjligtvis är den något mer avvaktande inställningen som vi kan se hos vissa köpare en början på en
minskad efterfrågan på de transaktionsrelaterade tjänsterna, men det kan också bara vara en
lugnare start på hösten än vad vi blivit vana vid under de senaste åren då transaktionsmarknaden gått på högvarv. Den start vi nu ser på hösten är något mer av vad vi skulle kalla ett
”normalläge”. Vi ser en något ökad efterfrågan inom bland annat kapitalanskaffningar i olika
former och bolagsrättsliga ärenden som till exempel ärenden rörande aktieägaravtal och
omstruktureringar, medan vi ser en något minskad efterfrågan på tjänster inom den publika
aktiemarknaden.
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INDUSTRISATSNINGAR I NORR
Några av storsatsningarna är:
l Northvolt, Skellefteå: batterifabrik med tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring
av energi.
l H2 Green Steel, Boden: anläggning av ett nytt stålverk för
produktion av fossilfritt stål, med
hjälp av vätgas och förnybara
energikällor.
l Hybrit, Luleå och Malmberget:
produktion av fossilfritt stål med
bland annat hjälp av vätgas.
l Talga Resources, Vittangi och
Luleå: anläggning av grafitgruva
i Vittangi och tillverkning av
batterianoder i Luleå.
l Markbygden, Piteå: vindkraftpark.

Planerar ni för några förändringar i verksamheten under det närmaste halvåret?
– Vi planerar inga större förändringar under det närmaste halvåret. Utvecklingen nu är dock svårare än
någonsin att förutse och det är mycket möjligt att vi
kan behöva omlokalisera resurserna för att kunna
möta klienternas efterfrågan på våra tjänster. Även om
vi står inför en ekonomisk kris kommer vi att fortsätta
rekrytera fler jurister så att vi kan fortsätta möta våra
klienters behov.
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Vilka är era största utmaningar den närmaste framtiden?
– Vi står inför ett väldigt svårbedömt läge där det ännu är för tidigt för oss
att kunna förutspå hur våra resurser kan komma att behöva användas.
Det osäkra läget runt om i världen gör också att det kan svänga fort, vilket
ställer höga krav på flexibilitet hos våra anställda. Skulle transaktionsmarknaden eller andra delar av affärsjuridiken stanna av samtidigt som
konkurserna blir fler, kommer vi att behöva omlokalisera resurserna. Stora
konkurser sväljer stora delar av organisationen på byrån, men eftersom
Kaiding är en fullservicebyrå är vi vana att behöva flytta resurser mellan affärsjuridik och
obestånd om det skulle behövas, vilket gör att vi är bra rustade inför en sådan situation.
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Slå vakt om rättsstaten

S

kriften Slå vakt om rättsstaten
kommer mycket lägligt med
tanke på att rättsstaten är satt
under press såväl i Europa som i andra delar av världen, och även den
svenska rättsstaten har sina fläckar.
Skriften är en nyttig appell till rättssamhället att slå vakt om förtroendet för rättsstaten och dess legitimitet. Det är inte minst förtjänstfullt
att den för fram konkreta förslag till
förbättringar och på så vis fyller en
framåtblickande funktion. För min
del skulle jag vilja peka på ett par frågor som förtjänar ytterligare debatt.
Nämndemannainstitutet torde
vara det svagaste inslaget i vår rättsstat men berörs bara på ett ställe,
nära nog i förbigående. Det är Elisabet Fura och Iain Cameron som sätter i fråga att nämndemännen nomineras av de politiska partierna.
Fura påpekar också att det förekommer att nämndemän uttrycker
”en politisk uppfattning i överläggningar”. Men det är värre än så, eftersom även deras beslut kan vara
en konsekvens av deras politiska
hemvist. En avhandling i nationalekonomi visar att nämndemän från
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har mindre respektive större

DEBATTÖREN
Claes Sandgren,
seniorprofessor vid
Stockholm Centre
for Commercial
Law, aktuell med
boken ”Korruption,
intressekonflikter,
maktmissbruk och
maktfullkomlighet”.

benägenhet att bevilja asyl.1 En annan studie påvisar likaså en politisk
snedvridning av nämndemäns dömande, i detta fall i brottmål. Nämndemän nominerade av Sverigedemokraterna dömer strängare än övriga
när de tilltalade är unga brottslingar eller har arabiska namn, medan
nämndemän nominerade av Vänsterpartiet är mer benägna än andra
att bifalla åtal i mål med kvinnliga
målsägande.2
ett annat problem är att det finns en
radda nämndemän som varit jäviga med följd att målen måst tas om.
Flera mål har gällt nämndemän som
deltagit i det förfarande som lett
till åtal, i första hand som ledamöter av en polisstyrelse. Ett närliggande problem är att nämndemän,

företrädesvis sverigedemokrater,
agerat olämpligt. Det kan leda till
att nämndemännen inte bara anses vara jäviga, utan även stängs av
eller entledigas. Om det skett kan
de överklaga domstolens beslut till
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, vars beslut – i
63 ärenden åren 2009–2021 – är en
provkarta över den mångfald av skäl
som föranlett avstängningen eller
entledigandet.
Exempel är nämndemän som gett
uttryck åt förutfattade meningar,
som har svårt att hålla sig vakna,
uteblir från tjänstgöringen, inte vill
döma i migrationsmål, uttalar sig
olämpligt på internet eller i andra
sammanhang, uppträder olämpligt,
har olämpliga kontakter med tilltalade, skriver olämpliga insändare,
beter sig förtroendeskadligt, begår
upprepade trafikförseelser, dömts
för brott eller är föremål för brottsutredning, vägrar att rätta sig efter
ett domstolsbeslut i en vårdnadstvist, begär ersättning för inkomstförlust fastän ingen sådan uppkommit med mera. – Till dessa exempel
kan alltså läggas alla de fall i vilka
nämndemännen inte överklagat.
Nämndemäns bristande inte-

1 Martén, Linna, Essays on Politics, Law, and Economics, Economic Studies 60, Uppsala universitet, Uppsala 2016.
2 Anwar, Shamena, Patrick Bayer och Randi Hjalmarsson, Politics in the Courtroom: Political Ideology and Jury Decision Making, Journal of the European Economic Association 23 April 2018.
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Claes Sandgren har läst skriften Slå vakt om rättsstaten med uppskattning.
I sitt inlägg tar Sandgren upp frågor som han anser förtjänar ytterligare debatt.
Särskilt uppmärksammas nämndemannainstitutet som enligt Sandgren är det
svagaste inslaget i den svenska rättsstaten.
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EN SKRIFT OM DEN SVE

NSKA RÄTTSSTATEN OC

H DESS BETYDELSE

Skriften Slå vakt om rättsstaten – en
skrift om den svenska rättsstaten och
dess betydelse medföljde Advokaten
nr 6, som kom ut den 31 augusti i år.
Skriftens avsändare var Mia Edwall
Insulander, Advokatsamfundet,
Anders Eka, Högsta domstolen,
Helena Jäderblom, Högsta förvaltningsdomstolen, Petra Lundh, Åklagarmyndigheten, samt Anders Perklev, Svea hovrätt.
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gritet är så mycket mer bekymmersam som skälet för att de medverkar
i dömandet främst är att stärka allmänhetens förtroende för domstolarnas verksamhet. Som det nu är
sår deras medverkan snarare misstro mot rättskipningen.
en annan bekymmersam fråga är domstolarnas inställning till staten som
part i ett mål. Enligt en enkät som
Demoskop gjort med advokater som
processar i skattemål anser 61 procent att förvaltningsdomstolarna är
partiska till statens förmån. Motsvarande siffra är 7 procent enligt
advokater som processar i allmän
domstol.3 Det är naturligtvis allvarligt om ombuden saknar förtroende
för skatteprocessen, inte minst som

2022-08-15 14:59

deras bristande tillit får antas smitta deras huvudmän. Som en konsekvens av undersökningen tillsattes
en arbetsgrupp som lämnade förslag om hur rättssäkerheten i skatteförfarandet kunde stärkas, nämligen
bättre skrivna domar, tydligare processledning, ökad transparens hos
Skatteverket med mera.4 Men rapporten innehöll inga förslag till författningsändringar.
Här kan skjutas in att före detta ordföranden för Regeringsrätten
(HFD), Hans Ragnemalm, uttryckte
sig oförblommerat om de domstolskolleger som hade sin bakgrund
i skatterätten: ”[…] utgången i ett
[skatte]mål kunde ibland vara helt
förutsebar, då man studerade avdelningens sammansättning.”5 – Fanns

det månne ett inslag av skämtlynne
i uttalandet?
Artikeln ”Nordens sämsta rättsstat men globalt högt rankad” påminner om att det råder en viss
begreppslig förbistring avseende distinktionen rättssäkerhet –
rättstrygghet. Vanligen syftar rättsstaten på rättssäkerheten och det är
fallet i de allra flesta inläggen i skriften. Men rättstryggheten är central
i den rangordning av staters rättsstatlighet som World Justice Project genomfört. I dess rättsstatsindex över 129 länder hamnar vi med
0,86 poäng på en hedrande 4:e plats
efter Norge (0,90), Danmark (0,90)
och Finland (0,88). Vår sämsta gren
är ”Regulatory Enforcement” där
vi får en nionde plats. Vår ”Criminal Justice” hamnar visserligen på
femte plats men dess delkomponent
”brottsutredningsystemets effektivitet” är en mycket svag punkt (0,53)
som drar ned betyget. Ett index över
rättsstaten i form av enbart rättssäkerhet skulle ha förbättrat vår position, möjligen så att vi inte skulle
vara ”Nordens sämsta rättsstat.”

NÄMNDEMANNAINSTITUTET
TORDE
VARA DET
SVAGASTE
INSLAGET
I VÅR
RÄTTSSTAT

Claes Sandgren
Seniorprofessor vid
Stockholm Centre for Commercial Law

3 Demoskop, Skattemål i förvaltningsdomstol. Rättvis skatteprocess. Rapport 7.5.2018. Rapporten bygger på 335 internetintervjuer,
varav 85 med advokater som arbetar med skattemål.
4 Advokatsamfundet, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna, Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade
mål. Rapporten kan laddas ned från Advokatsamfundets, Domstolsverkets och Skatteverkets hemsidor.
5 Ragnemalm, Regeringsrätten inifrån, s. 391.
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Sverige måste sluta neka
medborgare 
Sverige har gått från ett land där den enskilde haft små möjligheter att hävda
sig gentemot det allmänna, till en situation där rättigheterna åtminstone på
papperet växt sig starkare. Nu är det dags att ta nästa steg. Fyra centrala
reformer borde kunna bilda stommen i ett kommande access to justice-paket.
Det anser Adam Danieli, projektledare på tankesmedjan Timbro.

A

ccess to justice eller tillgång
till rättvisa handlar om både
de formella och de praktiska hinder som finns för enskilda att
tillvarata sina rättigheter. Det handlar om både att komma in i domstol
genom att processen är lättillgänglig
och möjlighet att få hjälp med höga
rättegångskostnader. Sebastian Wejedal har i sin avhandling beskrivit tillgång till rättvisa eller access to justice som en ”(rätts)teoretisk inriktning
inom processrättsvetenskapen, men
också som en (rätts)politisk reformrörelse som har avsatt tydliga spår i
processlagstiftningar världen över”.
Reformbehoven i Sverige handlar
dels om rättegångskostnader, dels om
processuella obalanser och svårigheter att komma in i domstol. Frågan
blir allt mer brännande i det svenska
rättssystemet.
Flera partier har under den gångna mandatperioden betonat vikten
av den liberala demokratin. Tillgång
till rättvisa är en del av det. Framför
allt rättigheter som var och en tillförsäkras i grundlagen måste gå att
utkräva, och inte bara utgöra målsättningar eller instruktioner till
riksdagen – något som tidigare varit
hållningen i den svenska konstitutionella debatten. Detta perspektiv
saknas i de små, men ändå positiva, reformsteg som tagits under de
senaste åren. Som en del av janua42
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riavtalet tillsattes en utredning om
domstolarnas oberoende, men i den
saknas frågor om individens tillgång
till rättvisa.
På samma sätt som Sverige genomgått en mycket stark och positiv
förändring vad gäller rättigheternas
ställning genom Europakonventionen, domstolspraxis och den senaste grundlagsutredningen från 2010,
måste det under kommande mandatperiod till ett ambitiöst lagstiftningsarbete för att göra våra rättigheter
tillgängliga, som har stor möjlighet
att nå bred politisk samsyn.
grundläggande förändringar i både
svensk grundlag och i processrättens allmänna regelverk sker av tradition i stor enighet mellan de olika partierna, men åtminstone fyra
centrala reformer borde kunna bilda
stommen i ett kommande access to
justice-paket.

1. Enskilda som överklagar fel
aktiga myndighetsbeslut måste

kunna få ersättning för sina
rättegångskostnader direkt i
förvaltningsdomstol. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade frågan
om enskilda kunde få ersättning för
rättegångskostnader i förvaltningsmål tidigare i år. Kammarrättens
dom, som innebar att en enskild inte
fick ersättning för några kostnader
trots att hon vunnit mot Skatteverket, stod därför fast.
Den traditionella ordningen, där
det offentliga och den enskilda står
sina egna kostnader i förvaltningsmålen, är orimlig. Det kan inte kosta
att ha rätt gentemot staten. En bättre ordning vore att behålla dagens
princip om kvittning men införa ett
lagfäst undantag för om enskilda
vinner eller annars hade anledning
att få saken prövad. Då bör skäliga
kostnader ersättas.
2. Inför en generell rätt till dom
stolsprövning i regeringsformens
rättighetskatalog. I den omfattande revisionen av regeringsformen (RF) som trädde i kraft 2011 infördes för första gången en rätt till
rättvis rättegång i svensk grundlag.
Utformningen av 2 kap. 11 § RF bygger i hög grad på artikel 6 i Europakonventionen, och stadgar att en
rättegång ska genomföras rättvist. I
förarbetena framträder dock en viss
ambivalens till konventionen. TydADVOKATEN NR 8 • 2022
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tillgång till rättvisa

lig ledning angående vilka krav som
kan ställas på en rättvis rättegång
tas av Europadomstolens praxis, exempelvis kontradiktion, saklighet,
oavhängiga och opartiska domstolar samt vissa garantier för den som
står anklagad för brott, men regeringen framhöll samtidigt att bestämmelsen efter sitt införande skulle
få en självständig ställning och inte
nödvändigtvis utvecklas gemensamt med de krav som ställs upp i
artikel 6.
Den kanske mest centrala aspekten av artikel 6 utelämnades också
högst medvetet vid bestämmelsens
utformning. Av grundlagsbestämmelser följer ingen rätt att faktiskt
få en domstolsprövning, vilket i
många fall utgör ett betydligt större
hinder för den enskilde att få tillgång till sin rätt än att själva prövningen håller bristfällig kvalitet. I
stället förlitar sig svensk rätt även
efter förändringen i den svenska
grundlagen på rättssäkerhetsgarantierna i artikel 6 i Europakonventionen vad gäller tillgänglighet till
domstol. En förutsättning för detta
är dock att ärendet rör en civil rättighet eller skyldighet. Om det inte
gör det finns det små möjligheter att
röja undan överklagandeförbud.
Vi har alltså infört ett mellanting,
som varken har självständig ställning eller entydiga åtaganden. En
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bättre ordning är att införa en generell rätt till domstolsprövning i RF,
utformad efter svenska förhållanden, så att enskilda är garanterade
en prövning i fler fall än i dag.
3. Inför en tydlig möjlighet för
enskilda att driva fastställelseta
lan om rättighetsöverträdelser.
För att få en rättighetsöverträdelse prövad i svensk domstol krävs i
praktiken i dag att man väcker en
skadeståndstalan där frågan om en
överträdelse är prejudicerande i förhållande till skadeståndsskyldigheten. I dag är det oklart om det finns
någon möjlighet att driva en talan
där domstolen helt enkelt konstaterar att en överträdelse pågår eller
har skett.
Införandet av en möjlighet att
driva en ren fastställelsetalan, som
innebär att domstolen fastställer en
överträdelse utan att detta är avgörande för en fråga om ersättning,
skulle vara en betydande förstärkning av den enskildes ställning och
medföra att fler processer kan drivas. Det skulle ge såväl upprättelse
som viktig vägledning på rättighetsområdet, även när den ekonomiska
betydelsen är begränsad.
4. Inför möjlighet till hissning av
frågor till Högsta förvaltnings
domstolen, Mark- och miljööver

domstolen och Migrationsöver
domstolen. På 1980-talet infördes
en möjlighet att hissa prejudikatsfrågor från tings- och hovrätter till
Högsta domstolen. En sådan möjlighet saknas fortfarande i det övriga
domstolssystemet vare sig det gäller
allmän förvaltningsrätt, migrationsdomstol eller miljömål.
Avsaknaden av entydig praxis,
exempelvis vad gäller gymnasie
lagen, har lett till spretig tillämpning och en osäkerhet för den
enskilde. Eftersom behovet av vägledning oftast är större i frågor om
myndighetsutövning borde en möjlighet att hissa frågor även införas
för Högsta förvaltningsdomstolen,
Mark- och miljööverdomstolen och
Migrationsöverdomstolen.
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sverige har gått från ett land där den
enskilde haft små möjligheter att såväl formellt som praktiskt hävda sig
gentemot det allmänna, till en där
rättigheterna åtminstone på papperet växt sig starkare. Nu är det dags
att ta nästa steg i arbetet och på allvar adressera frågan om tillgången
till domstol, ojämlika förhållanden
i rättegångar och höga rättegångskostnader som i praktiken utgör
hinder för enskilda att tillvarata sin
rätt.

Adam Danieli
Jur. kand., Timbro
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Har hovrätten klarlagt
förutsättningarna för virtuell

F

1 Se bl.a. Edlund,
Om virtuell förhandling – en replik, SvJT 2021
s. 401; Löf,
Remembrance of
Things Past – a
reply to Stefan
Lindskog’s argument that only a
traditional hearing
is a hearing in arbitration, SvJT 2021
s. 406.
2 Lindskog, Virtuella slutförhandlingar i skiljeförfaranden mot parts
bestridande, SvJT
2021 s. 293.
3 Rapporten,
och samtliga nationella rapporter,
finns tillgängliga
på arbitration.icca.
org.
4 Notera att begreppet lex arbitri
används i rapporten i betydelsen
”den lag som är
specifikt tillämplig
på skiljeförfaranden”.
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rågan om virtuell förhandling i skiljeförfarande har, i
covid-19-pandemins spår, varit
föremål för debatt. Förespråkarna
för virtuell förhandling understryker de kostnads- och effektivitetsvinster som virtuella förhandlingar
medför, att den tekniska utvecklingen innebär att kommunikationen under ett virtuellt förfarande
är likvärdig, eller till och med bättre, än under en fysisk förhandling
och att rättssäkerheten därför inte
eftersätts.1 Mot detta har bland annat anförts att en fysisk förhandling
och en virtuell förhandling inte har
samma funktion och att det noga
bör övervägas om virtuell förhandling ska anses utgöra en muntlig förhandling.2
Frågan om skiljenämnds rätt att
mot parts bestridande hålla en virtuell slutförhandling var föremål
för prövning i Svea hovrätts mål
nr T 7158-20 mellan ICA Sverige
AB (”ICA”) och Bergsala SDA AB
(”Bergsala”). Dom meddelades den
30 juni 2022 och vann laga kraft
den 28 juli 2022. Vilken räckvidd
har avgörandet nu när samhället
gått tillbaka till det normala?
Besvarar hovrättens dom frågan
om virtuell förhandling är möjlig
mot parts bestridande ur ett allmänt perspektiv, eller är domens
betydelse begränsad till de extre-
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ma förhållanden som rådde under
covid-19-pandemin?
I maj 2022 publicerade International Council for Commercial Arbitration (ICCA) en rapport rubricerad
”Does a Right to a Physical Hearing
Exist in International Arbitration?”.3
Rapporten utgörs av en sammanställning av svar på enkätfrågor som
avgivits av sammanlagt 78 jurisdiktioner, däribland Sverige.
Jag har valt att analysera hovrättens avgörande med utgångspunkt i
några av de nio enkätfrågor som besvaras i rapporten. Rapporten avser
förvisso internationella skiljeförfaranden men frågorna är av intresse
även från ett nationellt perspektiv.
de fyra första enkätfrågorna var:

1. Does the lex arbitri4 of your jurisdiction expressly provide for a
right to a physical hearing in arbi-

tration? If so, what are its requirements (e.g., can witness testimony
be given remotely, etc.)?
2. If not, can a right to a physical
hearing in arbitration be inferred or
excluded by way of interpretation
of other procedural rules of your
jurisdiction’s lex arbitri (e.g., a rule
providing for the arbitration hearings to be “oral”; a rule allowing
the tribunal to decide the case solely on the documents submitted by
the parties)?
3. In case the lex arbitri does not
offer a conclusive answer to the
question whether a right to a physical hearing in arbitration exists or
can be excluded, does your jurisdiction, either expressly or by inference, provide for a right to a physical
hearing in the general rules of civil
procedure?
4. If yes, does such right extend
to arbitration? To what extent (e.g.,
does it also bar witness testimony
from being given remotely)?
Enkäten omfattade ytterligare fem
frågor avseende parters rätt att förfoga över om fysisk förhandling ska
hållas, skiljenämnds rätt att i strid
med partsöverenskommelse besluta
om virtuell förhandling, det nationella ogiltighets- och klanderförfarandet samt huruvida rätten till
fysisk förhandling utgör del av nationell processuell ordre public.
ADVOKATEN NR 8 • 2022
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Är förutsättningarna för virtuell slutförhandling i skiljeförfaranden mot parts
bestridande nu klarlagda? Nja, på sin höjd, anser advokat Hanna Larsson, som
kommenterar Svea hovrätts dom den 30 juni i mål nr T 7158-20.
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förhandling i skiljeförfarande?

OMSTÄNDIGHETERNA
I KLANDERMÅLET
Parterna i skiljeförfarandet var
svenska. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC)
regler gällde för förfarandet. Omständigheterna i klandermålet i hovrätten, i de frågor som här är av intresse, var i korthet följande.
ICA gjorde gällande att skiljedomen var ogiltig eftersom det sätt på
vilket den tillkommit var uppenbart
oförenligt med grunderna för den
svenska rättsordningen. ICA hävdade, i första hand, i. att skiljenämnden vägrat ICA en muntlig förhandling, ii. att det digitala förfarandet
inte garanterade parternas rätt till
likabehandling och iii. att principen
om partsautonomi hade åsidosatts
eftersom domstolens beslut att hålla
en distansförhandling gav Bergsala
en bättre ställning än ICA i skiljeförfarandet.
I andra hand gjorde ICA gällande att skiljedomen skulle upphävas
eftersom skiljenämndens beslut att
hålla en virtuell förhandling stred
mot partens rätt till muntlig förhandling enligt lagen om skiljeförfarande (LSF) 24 § och rätten till
förhandling enligt 32 § i SCC:s regler. Regleringarna innebar, enligt
ICA, att förhandlingen ska vara fysisk. I tillägg anfördes att, oberoende av rätten till muntlig förhandling,
ADVOKATEN NR 8 • 2022

rätten till ett rättssäkert förfarande
hade åsidosatts genom skiljenämndens beslut om att förhandlingen
skulle vara virtuell. Bland annat anfördes att de reserestriktioner som
gällde till följd av pandemin innebar att ICA inte kunde sammanträffa med vittnen och ombud. Detta
medförde, enligt ICA, att talan inte
kunde förberedas tillfredsställande
och att den därför inte heller kunde
genomföras på ett rättssäkert sätt.
ICA anförde även att trovärdigheten hos förhörspersonerna i tvisten
var av särskild betydelse och att den
virtuella förhandlingen inte medgav
adekvata förhör. Enligt ICA hade avsaknaden av fysiska förhör en sannolik inverkan på utgången i skiljeförfarandet eftersom skiljenämnden
inte hade beaktat flera av förhören i
skiljedomen.
Bergsala motsatte sig ICA:s yrkanden och invände, i korthet, att
tidplanen för skiljeförfarandet togs
fram av parterna gemensamt och att
Bergsala tvingats att acceptera en
kraftig tidsförskjutning i förhållande
till den sexmånadersfrist inom vilken skiljedomen enligt SCC-reglerna ska meddelas eftersom ICA inte
preciserade sina yrkanden förrän i
mars 2020. Bergsala invände även
att en fysisk förhandling hade kunnat genomföras på ett säkert sätt
med ICA närvarande och att skilje-

nämndens beslut att ställa in den fysiska förhandlingen enbart varit föranledd av ICA:s vägran att delta.
Hovrätten konstaterade inledningsvis att begreppet muntlig förhandling inte definieras i LSF 24 §
men att bestämmelsen, enligt förarbetena till LSF, ska tolkas mot bakgrund av rättegångsbalkens regler
om parters rätt till huvudförhandling i domstol och rätten till rättvis
rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR).
Med hänvisning till LSF:s för
arbeten konstaterade hovrätten även
att frågan när en förhandling ska äga
rum och hur den ska utformas faller
inom skiljenämndens mandat att bestämma om parterna inte kan enas.
Enligt RB 5:10 kan, under vissa förutsättningar, göras undantag
från huvudregeln att förhandling
ska vara fysisk. Med stöd av den bestämmelsen konstaterade hovrätten
att rättegångsbalken inte föreskriver
någon absolut rätt till fysisk närvaro
vid förhandling och att LSF 24 §
därför inte heller utesluter att en
person som ska delta gör det genom
ljudöverföring eller ljud- och bild
överföring. Detsamma gäller, enligt hovrätten, för SCC:s regler. Mot
denna bakgrund fann hovrätten att,
om parterna inte kommit överens
om annat, det ankommer på skilje-

VILKEN
RÄCKVIDD
HAR AVGÖRANDET
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NORMALA?
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nämnden att avgöra om deltagare i
en förhandling ska delta på distans,
oavsett om parten har invänt mot
att delta på det sättet. Principen om
partsautonomi hade därför, enligt
hovrätten, inte åsidosatts.
Hovrätten angav vidare att skiljenämnden har att bedöma om ett
förfarande med digitala inslag är
lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vid
denna bedömning ska skiljenämnden beakta dels att parterna, enligt
LSF 24 §, ska få tillfälle att i all behövlig omfattning utföra talan, dels
att tvisten, enligt LSF 21 §, ska handläggas opartiskt, ändamålsenligt och
snabbt.
Med hänvisning till ”Belgor” (NJA
2019 s. 171, p. 40) erinrade hovrätten
om att skiljenämndens handläggning inte får framstå som oförsvarlig. Detta får antas innebära att de
tekniska förutsättningarna måste

möjliggöra så god kommunikation
mellan parter, nämnd och förhörs
personer att grundläggande krav på
rättssäkerhet i förfarandet tillgodoses.
Hovrätten konstaterade att det i
målet aktuella skiljeförfarandet, vid
tidpunkten för skiljenämndens beslut, redan pågått under ett år, att
det vid tidpunkten för beslutet var
oklart hur länge pandemin skulle fortgå och att det fanns ett starkt
intresse av att skiljeförfarandet inte
skulle försenas ytterligare. Hovrätten fann att de tekniska förutsättningarna för förhandlingen varit
godtagbara och att förhandlingen visade sig ha fungerat väl.
Hovrätten ansåg inte att ICA
vägrats en fysisk förhandling eftersom skiljenämnden berett parterna
möjlighet till en fysisk förhandling
i maj och juni och eftersom ICA
själv, med hänvisning till pandemin

och till ICA:s ombuds hälsosituation, meddelat att man inte avsåg
delta i förhandlingen. Hovrätten
ansåg att de skäl som ICA anfört,
bland annat i form av ombudets hälsa och att det förelegat interna reserestriktioner inom bolaget, inte
utgjort hinder mot förhandlingen.
ICA:s argument att principen om
likabehandling inte iakttagits eftersom ICA endast kunnat kommunicera med vittnen och ombud digitalt
medan motparten, motpartens ombud och förhörspersoner befunnit
sig på samma plats, ansågs prekluderat eftersom ICA inte invänt mot
förhållandet i anslutning till förhandlingen.
Hovrätten fann sammanfattningsvis att förfarandet varit rättssäkert
och att något handläggningsfel inte
förekommit. Skäl att ogiltigförklara
eller upphäva skiljedomen förelåg
därför inte.
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FRÅGORNA
Enligt LSF 24 § har part rätt till
muntlig förhandling om part begär
detta. Enligt SCC:s regler, som var
avtalade i detta fall, har part rätt till
förhandling. Part kan inte nekas förhandling även om motparten motsätter sig det försåvitt parterna inte
avtalat om annat. Som framgår av
det uttalande i förarbetena som hovrätten hänvisat till faller det inom
skiljenämndens diskretionära befogenhet att besluta när förhandlingen
ska hållas och hur förhandlingen ska
utformas om parterna inte kan komma överens.5 Hur har då hovrätten
bedömt innebörden av begreppet
”förhandling” i LSF och i SCC:s regler? Är en virtuell förhandling tillräcklig för att parts rätt till förhandling ska vara tillgodosedd?
Med hänvisning till RB 5:10 fann
hovrätten att rätten att vara fysiskt
närvarande vid en förhandling inte
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är absolut. Hovrätten fann även att
det ankommer på skiljenämnden att
avgöra om förhandlingen ska hållas
virtuellt eller med parterna fysiskt
närvarande. En fysisk förhandling
är således, enligt hovrätten, en fråga som rör förhandlingens närmare
utformning som skiljenämnden får
besluta om i avsaknad av gemensam
partsinstruktion. Hovrätten har därmed kommit fram till att en virtuell
förhandling är detsamma som en
muntlig förhandling i LSF:s mening.
Svaret på den första av de inledningsvis ställda frågorna är således
nej. Någon uttrycklig rätt till fysisk
förhandling existerar inte enligt LSF
eller enligt SCC:s regler enligt hovrätten. Hovrätten har även funnit att
en muntlig förhandling är detsamma som en virtuell dito. Om parterna inte är överens i frågan om fysisk
eller virtuell förhandling ska hållas
får skiljenämnden bestämma att vir-

tuell förhandling ska hållas om det
är lämpligt.
Svaret på den andra frågan står att
finna i den lämplighetsbedömning
som hovrätten anvisat.
Lämplighetsbedömningen ska,
enligt hovrätten, göras på grundval
av LSF 21 § och 24 § 1 meningen. En
normavvägning ska göras där parts
rätt att utföra talan (LSF 24 §) ställs
mot behovet av en snabb och ändamålsenlig handläggning (LSF 21 §).
Vilka omständigheter har då hovrätten ansett vara av relevans för
lämplighetsbedömningen?
Att förfarandet redan pågått under lång tid, och framför allt att risken för ytterligare tidsutdräkt inte
kunde bedömas, har hovrätten fäst
stort avseende vid. Detta indikerar
att hovrätten är av uppfattningen att
virtuell förhandling kan anses lämplig företrädesvis vid risk för sådana
längre och oöverskådliga försening-

5 Prop.
1998/99:35,
s. 110 och 111.
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6 I det aktuella
fallet hade dock
alternativa förhandlingsdagar
bokats i augusti,
dvs. endast två
månader senare,
och ICA:s begäran
om fysisk förhandling avsåg dessa
dagar. Det får antas att hovrätten
tog fasta på den
risk att den fysiska
förhandlingen i
augusti skulle ställas in som förelåg
då skiljenämnden
fattade sitt beslut
i april.

ar i förfarandet som pandemin medförde.6
I detta avseende överensstämmer
hovrättens bedömning med Hovrättens för Västra Sverige beslut den
7 september 2020 i mål nr Ö 4485-20.
Målet rörde tingsrättens beslut att
ställa in en huvudförhandling i ett
tvistemål med hänvisning till den
pågående pandemin. Målet var anhängiggjort i tingsrätten 2017 och
huvudförhandlingen hade redan
ställts in vid två tidigare tillfällen.
Hovrätten erinrade, med hänvisning
till RB 42:6 och EKMR artikel 6.1,
om tingsrättens skyldighet att driva
förberedelsen med inriktning på ett
snabbt avgörande av målet och om
parternas rätt till en rättegång inom
skälig tid. Hovrätten meddelade beslut av innebörd att tingsrätten, i
samråd med parterna, skulle se till
att huvudförhandling i målet hölls
så snart som möjligt, om nödvändigt

med användande av den teknik som
finns för närvaro på distans.
Båda hovrätterna har tagit fasta
på att rätten till rättegång inom rimlig tid är en viktig komponent i ett
rättssäkert förfarande: justice delayed is justice denied.
I det nu aktuella målet begärde
ICA att den fysiska förhandlingen
skulle flyttas från maj till augusti eftersom det var av särskild betydelse för ICA:s talan att trovärdigheten
hos vissa förhörspersoner kunde bedömas och att en fysisk förhandling
därför var nödvändig.
Vad har då ICA:s argument för
innebörd? Ett påstående om att bevisvärdet av ett förhör påverkas av
förhållandena under förhöret torde
inte kunna underbyggas på annat
sätt än genom att förhöret faktiskt
äger rum. De argument som kan
anföras till stöd för att ett fysiskt
förhör behövs kan inte bli annat

än abstrakta påståenden. Innan ett
förhör har ägt rum torde det därför
vara närmast omöjligt för en part att
övertygande argumentera för att de
effektivitets- och kostnadsvinster
som en virtuell förhandling innebär
måste stå åt sidan eftersom ett fysiskt förhör är en viktig del av partens utförande av talan. Att visa på
tids- och effektivitetsvinster med
ett virtuellt förhör är emellertid betydligt enklare. Tids- och effektivitetsargumentet skulle därför sannolikt få övertag i de flesta fall och det
skulle, i praktiken, bli omöjligt att
åstadkomma ett fysiskt förhör i de
fall då parterna inte är överens och
det finns tydliga tidsvinster att göra
med ett virtuellt förhör. Det finns,
av detta skäl, stöd för argumentet
att parts begäran om fysisk förhandling i sig ska anses tillräcklig för att
utlösa skiljenämndens skyldighet att
pröva om tids- och effektivitetsvin-

Adjungerat råd är en unik möjlighet att
prova på arbetet i både över- och underrätt,
med sikte på anställning som ordinarie
domare.
Läs mer om vårt erbjudande
och vilka krav vi ställer för
arbetet.
/Monica Dahlbom, kammarrättspresident

Bli en av oss och arbeta för
allas rättssäkerhet – varje dag!
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sterna är så stora att en virtuell förhandling får anses lämplig.
Det framgår ej tydligt av hovrättens dom hur domstolen har resonerat i lämplighetsbedömningen och
inte heller vilka omständigheter som
vägts mot varandra. Det står dock
klart att hovrätten, i domskälen, huvudsakligen tagit fasta på § 21-omständigheterna, det vill säga effektivitets- och tidsvinsterna, och de tekniska förutsättningarna för förhandlingen, vid prövningen av om den
virtuella förhandlingen var lämplig.7
Kan hovrättens knapphändiga behandling av § 24-omständigheterna
tolkas som att hovrätten utgått från
att ICA, genom att begära fysiska
vittnesförhör, erhållit en sådan rätt
och att hovrätten därför fokuserat
sin bedömning på frågan om det förelåg tillräckliga tids- och effektivitetsskäl för att denna rätt skulle
vägas upp? Ett sådant resonemang

skulle, för övrigt, överensstämma
med den avvägning som ska göras
vid tillämpning av RB 5:10. Enligt RB
är fysisk förhandling huvudregeln
och undantag kan medges om vissa
omständigheter är för handen.
Om det finns stöd för en sådan
tolkning av hovrättens dom blir slutsatsen av domen att fysisk förhandling ska hållas om part begär det
försåvitt det inte, enligt skiljenämndens bedömning, är lämpligt att
virtuell förhandling hålls eftersom
förfarandet eljest skulle försenas avsevärt. Eventuellt utgör det även en
förutsättning för att en virtuell förhandling ska vara lämplig att förseningens omfattning är svårbedömd.
Under förutsättning att det finns
stöd för att tolka domen på föreslaget sätt blir svaret på den andra av
de inledningsvis ställda frågorna
följande: En rätt till fysisk förhandling utlöses om part begär det. En

risk för avsevärd försening hänförlig till genomförandet av en fysisk
förhandling måste då vara för handen för att en virtuell förhandling
ska anses lämplig. En förutsättning
för virtuell förhandling torde också
vara att motparten begär att sådan
förhandling ska hållas. Svaret på den
andra frågan blir då ”det beror på”.
Svaret på den tredje av de inledningsvis ställda frågorna är att huvudregeln enligt RB är fysisk förhandling. Undantag kan medges
med stöd av RB 5:10. Hur ska då den
fjärde frågan besvaras? RB 5:10 har
utgjort bakgrundsrätt i hovrättens
tolkning av LSF 24 §. Om RB, hypotetiskt, helt hade stängt möjligheten
till virtuell huvudförhandling skulle
hovrätten sannolikt inte kommit till
det slut man nu har gjort. Finns det
då grund för slutsatsen att det föreligger likhetstecken mellan undantagen från fysisk förhandling enligt

7 Det får antas
att hovrätten inte
tillmätt det faktum
att ICA motsatte
sig att inställa sig
vid den fysiska
förhandlingen i
maj avgörande
betydelse. Vid
dåvarande läge i
pandemin var de
faktiska möjligheterna till resor
och inställelser vid
möten alltför osäkra och begränsade
för att part skulle
ha reell möjlighet
att fatta ett beslut
baserat på fri
vilja om att delta
i ett fysiskt möte
eller ej.

»
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»
SAMMANFATTNINGSVIS FÅR KONSTATERAS
ATT DEN I
RUBRIKEN
STÄLLDA
FRÅGAN […]
PÅ SIN HÖJD
KAN BESVARAS
MED ETT NJA.

RB 5:10 och de fall då en virtuell förhandling kan anses lämplig? Svaret
på den fjärde frågan blir, i sådant
fall, detsamma som på den tredje
frågan med ett litet tillägg: Fysisk
förhandling ska äga rum i skiljeförfarande om part begär det och skiljenämnden inte, efter invändning av
motparten, finner att sådana undantagsomständigheter som avses i
RB 5:10 föreligger.
SAMMANFATTANDE ANMÄRKNINGAR
Sammanfattningsvis har hovrätten
konstaterat
att det inte utgör hinder mot virtuell förhandling att part motsätter
sig det och begär fysisk förhandling;
att skiljenämnden, i varje enskilt
fall, ska göra en bedömning av om
en virtuell förhandling är lämplig;
att, vid lämplighetsbedömningen, parternas rätt att få tillfälle att i
behövlig omfattning utföra sin talan

ska vägas mot att tvisten ska handläggas opartiskt, ändamålsenligt och
snabbt;
att de tekniska förutsättningarna
måste möjliggöra en god kommunikation.
Vilken räckvidd har då avgörandet? Är virtuell förhandling mot
parts bestridande något som kan
komma i fråga endast under de mest
extrema förhållandena eller är innebörden av begreppet ”lämpligt” bredare än så? Hur omfattande försening behöver vara för handen för att
parts begäran om fysisk förhandling
ska vägas upp? Är det tillräckligt
att skiljenämnden och parterna har
svårt att koordinera sina kalendrar
och att en virtuell förhandling skulle kunna genomföras inom avsevärt
kortare tid? Eller är osäkerheten vad
gäller förseningens omfattning en
nödvändig faktor för att en virtuell förhandling ska anses lämplig?

Finns, som antytts ovan, vägledning
i frågan om när det är lämpligt att,
mot parts bestridande, genomföra en virtuell förhandling att finna i
praxis från allmän domstol rörande
tillämpningen av RB 5:10?
Sammanfattningsvis får konstateras att den i rubriken ställda frågan
– är förutsättningarna för virtuell
slutförhandling i skiljeförfaranden
mot parts bestridande nu klarlagda
– på sin höjd kan besvaras med ett
nja. Att hovrätten ansett att en virtuell förhandling är detsamma som
en muntlig förhandling får anses
klarlagt. För att det ska bli klarare
under vilka förutsättningar en virtuell förhandling är lämplig, trots att
parterna inte är överens, bör frågan
prövas mot bakgrund av omständigheter som är mindre extrema än de
vi upplevt under pandemin.
Hanna Larsson
Advokat

Advokatfirman Salmi & Partners söker
advokater för kontorsgemenskap i Göteborg
Salmi & Partners bedriver advokatverksamhet i Stockholm och Göteborg.
Vi är en allmänpraktiserande byrå,
men sysslar främst med humanjuridik, brottmål och fastighetsrätt.
Vi har nu möjlighet att erbjuda advokater med liknande verksamhet att hyra rum
i våra ljusa och moderna lokaler i centrala Göteborg, Odinsgatan 10, 7 tr.
Vi erbjuder förutom kontorsrum tillgång till kök, sammanträdesrum,
en större terrass samt sedvanliga kontorsmaskiner.
För vidare information, vänligen kontakta Roula Licha,
tel. 08-673 51 80, kontorschef@salmipartners.se.
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Visste du att du kan
arbeta mer effektivt
genom att använda de
verktyg du redan har på
ett lite smartare sätt?
Ta del av praktiska tips i whitepapret
Office 365 för jurister
Vi analyserade Office 365 grundligt och såg till att bygga upp vår kunskap
och erfarenhet. Från denna kunskap och erfarenhet har vi sammanfattat
sex praktiska tips åt dig. När du läst dessa kommer du att önska att du
känt till dem tidigare! Läs mer om
• Sökmappar
• Uppgiftshantering
• Kontakt- och mailhantering

Hämta whitepapret via
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wkse.org/whitepaper-office-365
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Alla verksamma advokater
är skyldiga att lämna in en
revisorsrapport till Advokatsamfundet varje år. På så sätt
kan Advokatsamfundet granska
att advokaternas ekonomi är i
ordning.
Advokatsamfundet granskar löpande alla verksamma advokaters revision. Granskningen är
en del av samfundets proaktiva
tillsyn över advokaterna. Genom
granskningen säkerställer samfundet att advokaterna har ordnad ekonomi, och kansliet kan
upptäcka brister tidigt.
– Revisionsgranskningen av
advokater sker i klientens intresse, förklarar Magnus Wallander,
vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Föreskrifterna om revisorsrapporter finns i Advokatsamfundets stadgar och bokföringsreglemente.
enligt bokföringsreglementet 9 § ska

varje advokat som bedriver egen
verksamhet se till att en auktoriserad eller godkänd revisor,
förutom revisionsberättelsen,
utfärdar en revisorsrapport. Av
rapporten ska det framgå om
bokföringen sker enligt lag och
enligt bokföringsreglementet
samt om övriga bestämmelser
i reglementet har iakttagits. För
advokataktiebolag ska rapporten
också innehålla uppgift om aktieinnehavet.
Om revisionsberättelsen avviker från standardutformningen,
ska det framgå av revisorsrapporten.
– De advokatetiska reglerna –
om tystnadsplikt, intressekonflikt, oberoende och integritet
och annat – är regler uppställda
i klientens intresse snarare än i
52

ning ska advokaten upplysa om
föreskrivs att revisorsrapporten
utbildningskravet har uppfyllts.
ska skickas in till samfundets
Att advokaten har lämnat uppkansli inom sju månader efter
lysningen ska framgå av reviutgången av varje räkenskapsår.
sorsrapporten.
Om det framgår av rapporten
– Det är också i klientens inatt revisionsberättelsen avvitresse att advokaterna ska viker från standardutformningen,
dareutbilda sig och vara komuppmanar kansliet advokaten
petenta inom det område som
att sända in revisionsberättelde praktiserar. Att det inte finns
sen tillsammans med ett yttrannågon passande kurs är ingen
de över avvikelserna. Advokaten
godtagbar ursäkt för att inte ha
är skyldig att ge in de kompletfullgjort sin vidareutbildning.
terande handlingarna.
Kurserna behöver inte vara enbart direkt juridiska – det kan
under avdelningen verktyg för advara IT-teknik eller prevokatbyråer – Ekonomi
sentationsteknik eller
på Advokatsamfundets
BOKFÖRINGSnågonting annat som
webbplats finns mallar
Magnus Wallander, vice ordförande
REGLEMENTET
i Advokatsamfundets disciplinär yrkesrelaterat och
för revisorsrapporterna
Advokatsamfunnämnd.
som kan vara till nyti Word-format att laddets bokföringsta i advokatens verkreglemente
da ner. Mallarna finns i
innehåller
samhet. Därför är det
advokaternas intresse. Revisorssärskilda versioner för
föreskrifter om
uppenbart att det finns
rapporten är ett sätt för samfunenskild firma, för hanförvaltning av
passande kurser på
det att säkerställa att ett av våra
delsbolag och komklientmedel och
marknaden för alla adkärnvärden, nämligen oberoenmanditbolag samt för
klienters värdehandlingar samt
vokater, säger Magnus
det, upprätthålls. Det vill säga
aktiebolag. Mallarna
om bokföring
Wallander.
att aktierna ägs av advokat och
för revisorsrapporter
m.m. i advokatingen annan, och att man sköter
är godkända av FAR,
verksamhet.
bokföringen och hanterar klientbranschorganisationen
i april 2020 beslöt AdvoDen senaste
medel på ett korrekt sätt, säger
för revisorer.
lydelsen fastkatsamfundets styrelse
ställdes av styMagnus Wallander.
För advokater som är
om ett undantag från
relsen 2016.
Revisorsrapporten används
verksamma utomlands
utbildningskravet på
också för Advokatsamfundets
gäller särskilda riktlingrund av coronapantillsyn över att advokaterna uppjer för revisorsrapporterna.
demin, som innebar att kravet
fyller kravet på minst 18 timmar
Om en advokat inte uppfyller
på professionell vidareutbildstrukturerad, yrkesrelaterad viskyldigheten att lämna in en rening inte tillämpades under kadareutbildning per år.
visorsrapport, tar styrelsen norlenderåret 2020. Men från och
Riktlinjerna punkt 2.5 föremalt upp ett disciplinärende. I
med kalenderåret 2021 gäller utskriver att advokaterna är skylregel leder underlåtenheten till
bildningskravet som tidigare.
diga att dokumentera sina utatt disciplinnämnden beslutar
bildningsaktiviteter. I samband
att tilldela advokaten en erini advokatsamfundets stadgar 46 §
med årsbokslut eller årsredovisran. Motsvarande gäller om det
och i bokföringsreglementet 10 §
framgår av revisorsrapporten att
advokaten inte har uppfyllt utMAGNUS WALLANDER GER RÅD OM REVISORSRAPPORTEN
bildningskravet.
– Vissa revisorer är inte vana vid den här typen av rapporter. Andra är speVid upprepad underlåtenhet
cialiserade på advokatbyråer, har många advokatbyråer som klienter och
att komma in med revisorsrapvet precis vad det ska stå. Har man inte en sådan revisor – eller om man
byter revisor – är det viktigt att sätta sig ner med revisorn och gå igenom
porter trots tidigare disciplinbevad revisorn ska uttala sig om, så att revisorsrapporten blir komplett i de
slut kan påföljden bli strängare.
avseenden som samfundet kräver, säger Magnus Wallander.
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Revisionsgranskningen
sker i klientens intresse

ETIK

advokatakademien.advokatsam
fundet.se

Vidareutbildning under
november–december
Advokatakademien erbjuder ett
antal kurser under november och
december, som alla får räknas in
i det årliga utbildningskravet för
advokater.
Flera av kurserna är gratis eller
erbjuds till subventionerat pris.
l Forensisk bevisning i brottmål [även livesänd kurs] (6 timmar) 14 november
l Praktisk personskaderätt –
handläggning, ersättningsfrågor,
praxis och nyheter [även livesänd] (6 timmar) 16 november
l Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess [även livesänd] (6 timmar)
18 november
l Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning
av fastighet och tvångsförsäljning
av bostadsrätt [även livesänd]
(6 timmar) 21 november
l Principalansvaret i advokatverksamhet (6 timmar)
23 november
l Medling och konflikthantering
i familjemål (12 timmar)
28–29 november
l Advokatetik och god advokatsed (Göteborg) (5 timmar)
29 november
l Försvararen, restriktioner
och advokatetiken (3 timmar)
30 november
l Ekobrottsprocessen – grundkurs (12 timmar) 5–6 december
l Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation
(6 timmar) 7 december
l Försvararen, restriktioner
och advokatetiken (3 timmar)
14 december
Boka kurser på Advokatakademiens webbplats, advokatakademien.advokatsamfundet.se.
Alla kurserna hålls i Stockholmsområdet om inte annat
anges.
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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

AKTUELLT

”I tvister ställs mycket på sin spets”
MÅNADENS ADVOKAT
FREDRIK NORBURG
Advokat Fredrik Norburg är delägare i advokatbyrån Norburg & Scherp,
som nyligen har utsetts till gasellföretag. Utmärkelsen ges av Dagens Industri till företag som uppfyller en rad kriterier, bland annat snabb tillväxt
och att de växt organiskt.

och vad gäller tillsyn över tillHur kommer det sig att ni vuxit
ståndspliktiga områden, vilket
så snabbt?
ibland resulterar i tvister.
– Huvudförklaringen tror jag
är vår specialisering där vi helt
Du har gått från en större byrå
fokuserar på det speciella hanttill en nischbyrå. Vilka är fördeverk som tvistlösning utgör och
larna med att vara mindre och
att marknaden efterfrågar spemer nischad jämfört med fullsercialistkompetens på detta omvicebyrå?
råde. Vi har också
– På ett sätt är
lyckats med att redet ingen stor skillkrytera och utvecknad, då vi arbetar
la skickliga medarFÖRETAG
på ett liknande sätt
betare, det är trots
I DAG ÄR NOG
och med samma
allt den viktigaste
typer av ärenden
tillgången för en adMER BENÄGNA
som
storbyråervokatbyrå. TvistlösOCH VANA ÄN
nas tvistlösningsning är ett populärt
FÖRR ATT KÖPA
grupper. De senasområde bland yngJURIDISKA
te årens tillväxt har
re jurister. Dessutockså inneburit att
om har vi kunnat
TJÄNSTER
vi har blivit relativt
locka med stor delFRÅN OLIKA
stora om vi jämför
aktighet och möjLEVERANTÖRER med andra byråligheten att utveckers tvistlösningslas snabbt. Våra
FÖR OLIKA OMärenden utgörs inte
RÅDEN SNARARE grupper. I dag har
vi resurser att hanbara av stora tvisÄN ATT MAN AN- tera de allra största
ter utan även något
LITAR EN HUS
tvisterna. En skillmindre tvister där
det är naturligt att
BYRÅ FÖR ALLT. nad är dock att allt
vi gör är fokuserat
en yngre jurist kan
på tvister, inklusive
ta ett större ansvar
vilka jurister vi rekryterar och
och utvecklas snabbt.
hur vi marknadsför oss. Det tror
– En annan faktor som gynnat
vi är positivt då alla resurser rikoss är marknadens utveckling.
tas åt samma håll.
Företag i dag är nog mer benäg– Inom området tvistlösning
na och vana än förr att köpa juriär det också en fördel att vara
diska tjänster från olika leveranoberoende i betydelsen att ha så
törer för olika områden snarare
få intressekonflikter som möjligt
än att man anlitar en husbyrå för
eftersom man då kan tacka ja till
allt. En annan positiv utveckling
fler förfrågningar om uppdrag
är möjligheten till finansiering
som ombud eller skiljedomare.
av tvister genom finansbolag
Det gynnar oss eftersom vi inte
som investerar i tvister, så kal�har någon transaktionsverksamlade third party funders. Vidare
het som jävar ut oss lika ofta som
har den höga aktiviteten i Sverihos fullservicebyråerna.
ge inom bland annat byggbranschen och företagsförvärv lett
Ni är specialiserade på tvistlöstill fler tvister totalt sett. Lagstifning. Vad är det bästa med att
tare och myndigheter har också
arbeta just med tvister?
varit aktiva, till exempel inom
– I tvister ställs mycket på sin
bank och finans, konkurrensrätt
ADVOKATEN NR 8 • 2022

spets, så tycker man att juridik
är roligt finns det mycket att
hämta. Området utmanar även
den kreativa sidan hos en advokat. Hur ska talan läggas upp för
att gynna klienten på bästa sätt?
Hur ska den presenteras, skrift-

ligt och muntligt? Det är också
väldigt allsidigt, då vi kommer i
kontakt med många olika rättsområden och branscher. Dessutom finns ett inslag av tävling
eller kamp, vilket ger extra energi. ¶
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Nya uppdrag
och utmärkelser

Årets jurist 2022: en
advokat nominerad

Ebba Tapper har
utsetts till ny delägare i Engström & Hellman Advokatbyrå.

Sju kandidater finns nominerade när webbtidningen Dagens
Juridik nu ska utse Årets jurist
2022. Bland de nominerade
finns advokat Karin Roberts,
counsel vid Advokatfirman
Delphi. Karin är drivande inom
Delphis arbete för socialt ansvar. Hon kombinerar också
advokatverksamheten med
rollen som fyrabarnsmamma.
De övriga nominerade till
utmärkelsen är Lars Arrhenius,
diskrimineringsombudsman;
Dennis Martinsson, jur. dr
i straffrätt och forskare vid
Stockholms universitet; Mikael
Swahn, hovrättsråd i Svea
hovrätt; Helena Jäderblom,
justitieråd och ordförande i
Högsta förvaltningsdomstolen;
Fredrik Bergman, chef för centrum för rättvisa samt Paulina
Brandberg, åklagare och nyutnämnt statsråd.

l Advokat

l Tomas

Fjordevik och Johan
Bengtsson har utsetts till nya
delägare i Foyen från och med
1 januari nästa år.

l Erik

Karlsson har utsetts
till ny delägare på NORMA, där
han är verksam vid gruppen
för kommersiella tvister.

l Ninna

Helgöstam vid Uppsala universitet, Sofie Kehlet
vid Lunds universitet, Anna
Kireeva vid Stockholms
universitet samt Alexandra
Park Larsson vid Göteborgs
universitet har alla utsetts till
mottagare av Vinges uppsatsstipendium för 2022.
doktorerna Andreas
Kotsios och Kacper Szkalej
har av juridiska fakultetens
forskningsutskott, Uppsala
universitet, tilldelats von
Bahrs premium hösten 2022.

l Juris

Filippa
Örman har fått årets pris
för bästa examensarbete av
Svenska institutet för internationell rätt (SIFIR) för sitt
examensarbete i folkrätt.

l Uppsalastudenten

Forkman har av
regeringen utsetts till chefsrådman vid Uppsala tingsrätt.

l Annelie

Sjöberg blir ny
chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

l Caroline

Dyrefors Grufman
har utnämnts till chefsrådman
vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

l Anneli

Berglund Creutz blir
ny chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

l Jonas

Silfverberg blir nytt
hovrättsråd tillika vice ord
förande på avdelning i Hov
rätten för Västra Sverige.

l Lars

Viktorsson har utsetts
till hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hov
rätten för Övre Norrland.
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Foyen och Wistrand tog fotbollsguld
Foyens damlag och Wistrands herrlag stod som vinnare när 2022 års
Advokat-SM i fotboll spelades i Stockholm den 26 augusti. Årets turnering var den elfte i ordningen.

Helena Jäderblom hedrad av Macron
Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, har tilldelats den
franska utmärkelsen Hederslegionens nationella
orden (Ordre national de la Légion d’Honneur)
efter beslut av president Emmanuel Macron.
Helena Jäderblom tilldelades
utmärkelsen bland annat för
sina insatser för samarbetet
mellan Sverige och Frankrike
på det förvaltningsrättsliga området och för sina framstående
insatser under sina sex år som
domare i Europadomstolen 2012–2018.
Hederslegionens nationella orden grundades
1802 av kejsar Napoléon Bonaparte. Ordern
utdelas av Frankrikes president, som är ordens
stormästare.

Vinnarna i advokatquizet får sina
namn ingraverade i en ståtlig vandringspokal.

Delphiseger
i NORMAs quiz
Det blev Delphis lag som tog hem
segern, när NORMA Advokater
bjöd in till det årliga advokat
quizet för advokater och byråanställda i Göteborgsområdet den
13 oktober. Årets quiz var det
nionde i ordningen och samlade
över 150 personer. Frågorna,
som testade deltagarnas allmänbildning inom allt från geografi
till sport och musik, var skapade
av quizmaster Per-Martin Hedin,
som också agerade enväldig
domare. Bara ett område är förbjudet vid quizet: juridik, detta för
att ”undvika hätska debatter och
blodvite”, som arrangörerna skriver i sin inbjudan.
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l Jenny

Vikten av dokumentation
Skadeförebyggande tips från Länsförsäkringar
Som advokat går det inte att helt undgå risken för att någon gång motta krav
från en missnöjd klient. Genom att vara tydlig och dokumentera uppdragets
omfattning, och den rådgivning som lämnats, minskar dock risken för att tvist
uppstår och i förlängningen risken för skadeståndsskyldighet.

Här listar Länsförsäkringar några viktiga punkter att tänka på:
•

Dokumentera uppdragets omfattning, inklusive överenskommelser om
begränsningar, ändringar och tilläggsuppdrag.

•

Säkerställ att allmänna villkor, och uppdateringar, kommer klienten tillhanda
så att villkoren kan åberopas vid eventuell tvist.

•

Dokumentera din rådgivning, inklusive avrådan och information om risker.
Klientens eget risktagande kan få stor betydelse i ansvarsbedömningen.

Dokumentera
din rådgivning,
inklusive avrådan
och information
om risker.
Klientens eget
risktagande kan
få stor betydelse
i ansvarsbedömningen.

Tänk också på att lång tid kan passera mellan genomförandet av ett uppdrag
och att krav framställs. Dokumentation kring uppdragets omfattning, och vilken
rådgivning som lämnats, ger Länsförsäkringar goda förutsättningar att på ett
smidigt och effektivt sätt utreda kravet och företräda dig på bästa sätt.

Har du mottagit ett krav?
Kontakta Länsförsäkringar direkt du tar emot ett skadeståndskrav, eller får
kännedom om omständigheter som ger skälig anledning att befara kommande
krav. Det är viktigt att du inte medger skadeståndsansvar i någon del, då det
både kan försvåra utredningen och påverka försäkringsskyddet.
E-post: skadoransvar.sak@lansforsakringar.se

Sveriges advokatsamfunds ansvarsförsäkringar förmedlas av
försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB (WTW).
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar AB (publ).
Marknadsföringsmaterial. Copyright © 2022 WTW. All rights reserved.

Frågor om försäkringen
eller teckna ett högre
försäkringsbelopp?
Kontakta Advokatservice hos WTW
Telefon: 08-546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com

AKTUELLT

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

Asylrätt : en praktisk introduktion
Författare: Madelaine
Seidlitz
Förlag: Norstedts
Juridik
Boken presenterar kortfattat de internationella
konventioner och de
svenska och EU-gemensamma regler som utgör
grunden för den prövning som ska göras när en flykting söker asyl
i Sverige. Bokens centrala delar går igenom
hela asylprocessen, steg för steg, från vad
som händer när man anländer till Sverige tills
man antingen beviljas uppehållstillstånd eller
måste lämna landet. Denna tredje upplaga är
updaterad med de många ändringar som skett
på området under de senaste åren om bland
annat EU och det gemensamma asylsystemet
och det av EU-kommissionen presenterade
förslaget om en så kallad migrationspakt.
Barnrättsperspektivet i asylrätten
Författare: Håkan
Sandesjö
Förlag: Norstedts
Juridik
Det finns särskilda regler för hur både handläggningen, mottagandet
och vistelsen i Sverige
ska se ut för barn på
flykt och asylsökande
barn – ensamkommande eller barn i familj.
Utgångspunkten är de rättigheter som följer
av barnkonventionen samt internationell rätt
och svensk lagstiftning. Fokus ligger på barnrättsperspektivet och de rättsliga frågor som

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2022 om inte annat anges.
Agell, Anders: Äktenskap,
samboende, partnerskap /
Anders Agell, Margareta
Brattström (7. uppl. Iustus.
360 s.)
Ahlin, Per: Juridik och politik :
en introduktion (3. uppl. Jure.
83 s.)
Almgren, Karin: Skattetillägg
och skattebrott / Karin Almgren, Börje Leidhammar
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aktualiseras under asylprocessen och i samband med det praktiska mottagandet av ett
barn. Handboken är främst avsedd att vara ett
stöd för dem som företräder barn i asyl- och
mottagandeprocessen, som ombud, offentligt
biträde, god man med flera.
BOK

Gärningsmannaprofilering av Anna Dåderman,
Petri Kajonius, Studentlitteratur
Gärningsmannaprofilering är en metod som
syftar till att ta reda
på vem som har begått
ett brott och bygger på
antagandet att gärningsmannens personlighet avspeglas i utförandet
av brottet. I boken behandlar författarna bland
annat klassiska teorier om gärningsmannaprofilering utifrån psykologisk forskning
men redogör även för en egenutvecklad
profileringsmodell utifrån personlighetsdrag.
Modellen utgår från att alla människor präglas
av fem huvudsakliga personlighetsdrag som
påverkar våra känslor, tankar och beteenden.
Modellen som används i boken illustreras
med hjälp av en redan dömd person, Arbogakvinnan, som 2016 dömdes för det så kallade
sommarstugemordet. Även andra uppmärksammade fall – historiska och nutida – där
man använt sig av profilering för att ringa in
gärningsmannen beskrivs.
”IB – SOM I INHÄMTNING BIRGER”

Ny bok av advokaterna
och författarna Lena
Ebervall och Per E
Samuelson
1973 avslöjade journalisterna Jan Guillou och
Peter Bratt den militära
underrättelseorganisationen IB genom en serie
artiklar i Folket i Bild/

(3. uppl. Norstedts Juridik.
265 s. S
 kattebiblioteket)
Arnerstål, Stojan: Känneteckensrätt : skydd för varumärken
och företagsnamn (Iustus.
172 s.)
Bengtsson, Bertil: Skadestånd :
en lärobok / Bertil Bengtsson
och Mårten Schultz (Norstedts
Juridik. 148 s.)
Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt : miljöbalken (13. uppl.
Iustus. 305 s.)
Berg, Borgar Høgetveit: Be-

Kulturfront. Avslöjandet att det fanns en topphemlig underrättelseorganisation i Sverige
som bland annat hade sysslat med åsiktsregistrering och övervakning av vänstersympatisörer i decennier, blev snabbt en inrikespolitisk skandal. I sin nya roman berättar
Ebervall/Samuelson historien om spionorganisationen IB. Historien tar sin början redan i
slutet av 1940-talet när idéerna att gömma undan socialdemokraternas åsiktsregister föds
och följer IB-affärens huvudpersoner och alla
märkliga turer fram till rättegången i december 1973 där Bratt och Guiilou själva åtalades
för spionage. Detta är Ebervall/Samuelsons
sjunde gemensamma bok om rättsövergrepp i
svensk 1900-talshistoria.
AVHANDLINGAR

Straffrättsliga förhållningsregler : en rättsvetenskaplig studie av förbuds-, påbuds- och
permissivregler som riktar sig till enskilda
av Anders Sjögren, Lunds universitet
Den 14 oktober disputerade advokat Anders
Sjögren, verksam vid Advokatbyrån Thomas
Bodström i Stockholm, på avhandlingen
”Straffrättsliga förhållningsregler : en rättsvetenskaplig studie av förbuds-, påbuds-, och
permissivregler”. Det är en studie som fokuserar på förhållningsregler inom straffrätten,
det vill säga rättsregler som förbjuder, påbjuder och tillåter enskilda att göra saker.
Barnets bästa vid utmätning och exekutiv
försäljning av bostäder i svensk utsöknings
rätt av Kristian Gustafsson, Lunds
universitet
Avhandlingen behandlar barns rättigheter
vid ett utmätningsbeslut och bygger på två
delstudier. En rättsdogmatisk studie som
undersöker de rättsliga förhållandet mellan
artikel 3.1 i FN:s barnkonvention och de intresseavvägningar som föregår beslut om
utmätning och försäljning av bostäder i svensk
utsökningsrätt. Den andra delstudien är en
empirisk studie av parternas argumentation i
Kronofogdemyndighetens praxis.

slagsretten : beslagsretten til
kreditorane i konkurranse med
rettane til tredjemann (Oslo :
Universitetsforl.. 605 s.)
Bernitz, Ulf: Europarättens grunder / Ulf Bernitz, Anders Kjellgren (7. uppl. Norstedts Juridik.
527 s.)
Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt : 2022/23 /
Chris Lau, Pernilla Leviner,
Göran Lind, red. (8. uppl.
Norstedts Juridik. 531 s.)
Iseskog, Tommy: Personaljuridik

(35. uppl. Norstedts Juridik.
1293 s.)
Jareborg, Nils: Straffrättens
påföljdslära / Nils Jareborg,
Josef Zila (7. uppl. Norstedts
Juridik. 199 s.)
Jonsson, Fredrik: Rätt punktskatt
/ Fredrik Jonsson, Robert Lönn
(Sanoma utbildning. 479 s.)
Källström, Kent: Den kollektiva
arbetsrätten : en lärobok /
Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman (3. uppl.
Iustus. 174 s.)
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BOKTIPSET: MARI HEIDENBORG

Tonåren gav starka läsupplevelser
Justitiekansler Mari
Heidenborg väljer ofta en
bok framför tv eller film,
och då gärna en roman eller
en biografi.

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

Hinner du läsa något på fritiden,
och vad ligger i så fall på ditt
nattduksbord?
– Jag läser gärna på fritiden och har ofta en hög med
böcker på nattduksbordet. Jag
tycker det är skönt att koppla
av med en bra roman och väljer inte sällan en läsupplevelse
framför tv och film. För närvarande läser jag ”Shuggie Bain”,
en ganska dyster skildring av
åttio
talets arbetslöshet i ett
gruvsamhälle i Skottland men
som också innehåller ett kärleksfullt porträtt av en mamma.
Skönlitteratur eller fack
litteratur – vilket föredrar du?
– Jag föredrar skönlitteratur
men läser också mycket facklitteratur. Läser med förkärlek biografier, inte minst då de
innehåller en hel del nutidshistoria och sätter in olika företeelser i dåtidens tankevärld.
Var oerhört förtjust i biografin
över journalisten Ester Blenda
Nordström, ”Ett jävla solsken”
och berördes starkt av biografin över Raoul Wallenberg,
”Det står ett rum här och väntar på dig”.
Vilken är din starkaste läs
upplevelse i livet?
– Jag har haft en hel del starka läsupplevelser genom åren

Mellqvist, Mikael: Fordran &
skuld / Mikael Mellqvist, Ingemar Persson (12. uppl. Iustus.
329 s.)
Munukka, Jori: Skuldebrevsrätten
: en introduktion / Jori Munukka, Erik Rosqvist (2. uppl.
Norstedts Juridik. 194 s.)
Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt (5. uppl. Studentlitteratur.
617 s.)
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”Ingreppen i enskildas
integritet går för långt”
Den tilltagande övervakningen
av enskilda hotar skyddet för
privatlivet. Det hävdade advokat
Peter Hellman den 9 oktober på
Svenska Dagbladets elektroniska
debattsida. Peter Hellman lämnade också tre förslag på åtgärder
till skydd för våra demokratiska
fri- och rättigheter: en integritetsskyddslag, en integritetskommission samt kraftigt ökade
resurser och tillsynsbefogenheter
till Integritetsskyddsmyndigheten.
Inlägget fick mothugg av
Magnus Lindgren och William
Reinler från stiftelsen Tryggare
Sverige, som ansåg att kriminaliteten är ett större hot mot enskildas integritet än övervakning. Peter Hellman replikerade dock att
det är ”intellektuellt ohederligt”
att utmåla kameraövervakning
som en lösning på samhällsproblemen.
PODD

och de flesta hade jag i tonåren
då jag var en riktig bokslukare
och läste många av klassikerna.
En författare som berörde mig
starkt var Alexander Solzjenitzyn och hans böcker om Sibiriens Gulagläger.

Vilken bok skulle du köpa till en
god vän just nu?
– Jag är för egen del intresserad av att läsa något av årets
nobelpristagare i litteratur, Annie Ernaux, och skulle gärna ge
bort något av hennes verk.

Sandén, Hans-Olof: Förtal
(Norstedts Juridik. 209 s.)
Sarnecki, Jerzy: Brottsligheten
och samhället / Jerzy Sarnecki,
Christoffer Carlsson (3. uppl.
Studentlitteratur. 314 s.)
Savola, Mika: Digital hearings :
civil procedure and arbitration
/ Mika Savola, Ylli Dautaj, Bruno Gustafsson, Rolf Åbjörnsson
(Norstedts Juridik. 287 s.)

Sigeman, Tore: Arbetsrätten :
en översikt / Tore Sigeman,
Erik Sjödin (8. uppl. Norstedts
Juridik. 293 s.)
Skog, Johan: Tvistfinansiering
/ Johan Skog, Carl Persson
(Norstedts Juridik. 248 s.)
Wallin, Marie: Penningtvätt
och straffrätten : en handbok
(Norstedts Juridik. 319 s.)
Åhnberg, Lars: LAS-handboken

Wistrand poddar om grön juridik
Nu lanseras ännu
en advokatbyrå
podd: Den gröna
juridiken. Podcasten fördjupar
sig i högaktuella
ämnen inom miljörätt och affärsjuridik och kopplingarna där
emellan. Bakom podden står
miljörättsgruppen på Wistrand
Advokatbyrå. I det första avsnittet
möter programledaren Gunnar
Oesterreich Lina Kinning från
Svensk Vindenergi, för ett samtal
om havsbaserad vindkraft.

2022 : lagtext, kommentarer,
AD-domar / Lars Åhnberg,
Sören Öman (10. uppl. Lars
Åhnberg. 616 s.)
Öman, Sören: AD om arbetsbrist,
turordning och företrädesrätt
(3. uppl. Lars Åhnberg. 223 s.)

Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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SAMFUNDET
 YA LEDAMÖTER
N
DEN 20 OKTOBER 2022
Taymaz Afsari, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Olivia Ahl, Advokaterna Sundman
Hofvendahl HB, Malmö
Erika Ahlberg, Nymans Advokatbyrå AB, Hudiksvall
Mikael Ahlberg, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB,
Stockholm
Christian Almström, Advokaterna
Bergh & Staaf KB, Mora
Ahmed Al-Rahma, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Emy Andréasson, Advokatfirman
NORDIA Göteborg KB, Göteborg
Martin Andria Habchi, FIRMAN
advokaterna Fialdini Dahlqvist AB,
Stockholm
Johan Aronsson, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB,
Stockholm
Ali Asli, JR Johan Roséns Advokatbyrå AB, Eksjö
Sara Aspelin, Advokatfirman dNovo
Helsingborg KB, Helsingborg
Per Atterfors, ANNOT Advokatbyrå
AB, Norrköping
Lina Austrell, Block Advokater AB,
Stockholm
Arvid Axelryd, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Stina Bengtsson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Carolina Bergholtz, Norma Advokater HB, Göteborg
Ludvig Berglönn, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm
Kathrine Bergström, Advokatbolaget i Skellefteå AB, Skellefteå
Elisabet Borg, Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB, Stockholm

Christian Borghesi, Advokatfirman
Aldo AB, Göteborg
Ina Ferrari Bourner, Stahre Persson Advokatbyrå AB, Stockholm
Agnes Carlsson, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Sara Carlsson, VOX Advokater AB,
Göteborg
Josefine Cavalera, Bokwall Rislund
Advokatbyrå KB, Stockholm
Fredrika Ekman, Olsson Lilja
Advokater HB, Stockholm
Deniz Emsiz, Advokatbyrån Sörmdal AB, Stockholm
Haris Gusic, Advokatfirman GUIDE
AB, Malmö
Caroline Hanser, Kaliber Advokatbyrå AB, Stockholm
Jessica Hellbom, KRIM advokater
HB, Stockholm
Isabelle Hörberg, Trägårdh
Advokatbyrå AB, Malmö
Emilia Hörnell, Bergquist &
Partners Advokatbyrå AB,
Stockholm
Salina Jamah, Kristianstad
Advokatbyrå AB, Kristianstad
Mikael Karlsson, Advokatfirman
dNovo Göteborg AB, Göteborg
Tatjana Kaustinen, Advokatfirman
Glimstedt Dalarna AB, Falun
Albin Kringstad, Advokatfirman
dNovo Helsingborg KB, Helsingborg
Lovisa Lennström, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Oscar Lunde, Advokatfirman Vinge
KB, Göteborg
Astrid Lundholm, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Saida Madjid, Advokatbyrån Sörmdal AB, Stockholm
Emeli Molin, Advokatfirman Morris
AB, Göteborg
Linus Nilsson, Norma Advokater
HB, Göteborg

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2022/0890 Betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda
(SOU 2022:8)
R-2022/1035 Betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga
tvångsmedel (SOU 2022:19)
R-2022/1065 Departementspromemorian Ett utvidgat utreseförbud för
barn (Ds 2022:9)
R-2022/1073 Betänkandet Privatkopieringsersättningen i framtiden
(SOU 2022:20)
R-2022/1151 Betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantör att lämna
uppgifter (SOU 2022:25)
R-2022/1152 Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning
R-2022/1226 Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av
misstänkta brott (SOU 2022:37)
R-2022/1237 Promemorian Absolut sekretess hos domstol i mål och
ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar
R-2022/1243 Betänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)
R-2022/1264 Departementspromemorian Vistelseförbud för barn
(Ds 2022:12)
R-2022/1299 EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på
distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upp
hävande av direktiv 2002/65/EG
R-2022/1534 Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av
uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism, FAP 499-1
R-2022/1776 Bolagsverkets förslag om nya föreskrifter om elektronisk
ansökan och anmälan för företag och föreningar samt förslag om ändring av Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2017:2) om registrering av
verklig huvudman
R-2022/1953 Domstolsverkets förslag till föreskrifter om taxa i förordnandemål samt vissa ändringar i Domstolsverkets övriga föreskrifter om
taxor
R-2022/1978 Spelinspektionens förslag till nya spelansvarsföreskrifter
Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.
Sara Nordler, Harvest Advokatbyrå
AB, Stockholm
Beatrice Nybert, Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB, Stockholm

FÖRETAGET
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR
DET GÄLLER

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Snabba och säkra värderingar
inom bl.a:
• LANTBRUK
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• INDUSTRIFASTIGHETER

Vi är Sveriges ledande
auktionsfirma då det gäller
nätkonkursauktioner.
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Sveriges mest välkända
advokater anlitar idag våra
tjänster.
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Fredrik Nykvist, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Maria Orrgard, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB, Stockholm
Pernilla Persson, Advokatfirman
De Basso AB, Sundsvall
Hanna Pettersson, Advokatfirman
Kristoffer Ståhl AB, Malmö
Jenny Rudholm Pilwind, AG Advokat KB, Stockholm
Johanna Pålsson, Amber Advokater
Karlskrona KB, Karlskrona
Andrea Rökaas, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Martin Rönnbäck, Advokatbyrån
Inger Rönnbäck AB, Hjo
Milad Samadi, WERKS Advokater
AB, Göteborg
Amanda Samuelsson, MAQS Advokatbyrå AB, Göteborg
Isabelle Selemba, Advokatfirman
Lindahl KB, Helsingborg
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SAMFUNDET
Erik Sjödin, Advokatfirman Wåhlin
AB, Göteborg
Johan Stanler, Appeal Advokatbyrå
AB, Täby
Åsa Stålhammar, Argumentum Advokat AB, Staffanstorp
Victoria Vallin, Skierfe Advokatfirma KB, Stockholm
Andreas Wistrand, Kanter Advokatbyrå KB, Stockholm
Rebecca Zackrisson, RosholmDell
Advokatbyrå AB, Växjö
REGISTRERAD EU-ADVOKAT
Iiris Ikkelä (asianajaja/advokat,
Finland), Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Vandad Ahmedi, Stockholm,
3 oktober 2022
Lars Andersson, Helsingborg,
11 oktober 2022
Susanna Andersson, Stockholm,
31 augusti 2022
Sandra Arvidsson, Stockholm,
1 september 2022
Lisa Aspen Sabelsjö, Göteborg,
1 oktober 2022
Anna Backman, Göteborg,
26 augusti 2022
Assur Badur, Stockholm, 1 september 2022
Martina Bergh, Stockholm, 11 september 2022
Malin Andersson Berglie, Göteborg, 17 september 2022
Nicklas Bexelius, Stockholm,
19 oktober 2022
Axel Bonning, Stockholm,
31 augusti 2022
Emelie Colling, Göteborg,
30 augusti 2022
Sören Druve, Stockholm, 1 augusti
2022
Karolin Ekström, Stockholm, 1 september 2022
Stina Eriksson, Stockholm,
31 augusti 2022
Miranda Espenäs, Stockholm,
25 september 2022
Matilda Fridh, Lund, 4 september
2022
Alexander Gottsén, Stockholm,
7 oktober 2022
Amanda Granquist, Stockholm,
3 september 2022
Linn Gröndahl, Stockholm, 7 oktober 2022
Maria Hedlund, Stockholm, 11 september 2022
Sara Heed, Stockholm, 30 september 2022
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Klara Holm, Malmö, 1 oktober 2022
Nathalie Jonsson, Göteborg,
31 augusti 2022
Linnéa Kallhed, Göteborg, 18 september 2022
Patrik Karlkvist, Avesta, 26 september 2022
Ammar Khan, Stockholm,
31 augusti 2022
Teresa Landehag, Göteborg,
26 augusti 2022
Emil Larsson, Göteborg, 1 september 2022
Sofia Lysén, Stockholm, 12 oktober
2022
Elisabeth Gustafsson Lövgren,
Djursholm, 5 september 2022
Anna Marthins, Stockholm, 11 september 2022
Adam Mokos, Stockholm, 1 september 2022
Isabell Nielsen, Stockholm,
30 augusti 2022
Helen Täng Nilsson, Stockholm,
31 augusti 2022
Martin Nilsson, Stockholm, 5 september 2022
Therese Norenäs, Uppsala, 12 september 2022
Johanna Norman, Uppsala, 19 september 2022
Emelie Piironen, Stockholm,
22 augusti 2022
Pär Rahmström, Bromma, 6 oktober 2022
David Gissin Riihonen, Stockholm,
23 september 2022
Sixto Rios, Stockholm, 1 september
2022
Sebastian Sampallo, Malmö,
5 augusti 2022
Adam Sandström, Stockholm,
31 augusti 2022
Maria Sivertsson, Stockholm,
3 oktober 2022
Jonas Sjöberg, Stockholm, 1 januari 2022
Cecilia Stenfalk, Stockholm,
31 augusti 2022
Hanna Svensson, Stockholm,
26 augusti 2022
Susanna Stjernfelt Thiel, Stockholm, 15 oktober 2022
Jolinn Uhlin, Stockholm, 29 augusti
2022
Jan Wasberg, Stockholm, 30 september 2022
Henrik Wastenson, Stockholm,
1 september 2022
Joel Wennerholm, Malmö,
29 augusti 2022
Johan Österling, Falun, 1 oktober
2022

NY ADVOKAT: HELENA ROSÉN ANDERSSON

Omväxlande och utmanande
att arbeta på advokatbyrå
Helena Rosén Andersson blev
åter advokat den 20 oktober,
efter fem år som justitieråd i
Högsta förvaltningsdomstolen.
Varför valde du att gå tillbaka
till advokatvärlden?
– Jag har alltid stortrivts i
advokatrollen. Det är omväxlande, ständigt utvecklande
och engagerande att arbeta
som advokat på en affärsjuridisk advokatbyrå av Vinges
storlek. Det är ett socialt arbete med många klientkontakter
samtidigt som man har möjlighet att arbeta tillsammans
med drivna och högspecialiserade kollegor. Som advokat
har du möjlighet att specialisera dig inom vissa rättsområden och göra skillnad i din
klients affärsverksamhet. Det
gillar jag och det passar mig.
Vad är det viktigaste du tar med
dig från tiden som justitieråd?
– Först vill jag säga att jag
känner mig mycket hedrad
över att ha fått tjänstgöra som
justitieråd. Jag tar med mig
många viktiga erfarenheter

från den tiden. Den viktigaste
erfarenheten är det omsorgsfulla arbete som justitieråden
lägger ned på att ta fram och
utforma tydliga prejudikat.
Vilken nytta hade du som justitieråd av åren på advokatbyrå?
– Som justitieråd hade jag
mycket god nytta av mina
år på advokatbyrå, både rent
allmänt och genom min specialisering inom offentlig
upphandling. Genom min
erfarenhet från advokatbyrå
har jag också – liksom övriga justitieråd med sina respektive bakgrunder – bidragit till en ökad kunskap hos
Högsta förvaltningsdomstolen. I advokat
rollen har jag
dessutom haft till uppgift –
såväl inom ramen för det enskilda advokatuppdraget som
i ett bredare samhälleligt perspektiv – att medverka till att
rättssäkerhet och rättsstatliga
principer alltid upprätthålls.
Det är en erfarenhet utifrån
partsperspektivet som jag har
burit med mig i min justitierådssyssla.

AVLIDNA LEDAMÖTER
Ulf Alfredson, Lund, 13 augusti
2022
Annika Bengtson, Malmö,
12 november 2021
Per B. Carlsson, Steninge,
23 september 2022

John Larsson, Danderyd, 21 april
2022
Bernth Stave, Västra Frölunda,
22 september 2022
Johan Tamm, Stockholm, 28 augusti 2022
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Viktigt att försvara och förklara
betydelsen av vårt oberoende
tionerat om att tillsynen över advokater bör flyttas till en
i juni 2021 lanserade Advokatsamfundet ett reviderat rättsstatligt program. Det tidigare programmet var från 1988 myndighet, det vill säga till staten. Det är inte osannolikt
och behövde såväl kompletteras som uppdateras. I pro- att sådana förslag åter förs fram. Vi advokater måste stå
grammet presenterar Advokatsamfundet sin principiella beredda att såväl försvara som förklara varför vårt oberoinställning i ett antal frågor som bedömts som grundläg- ende är så viktigt.
gande i en demokratisk rättsstat.
Vår förhoppning var och är att dessa
många i vårt land, inte minst advokater, är
ställningstaganden ska kunna vara till ledoroliga över vad innehållet i det så kallade
MÅNGA
ning i enskilda advokaters verksamhet men
Tidöavtalet ska innebära för Sveriges långa
också kunna utgöra utgångspunkter för
tradition av rättssäkerhet. Vissa av förslaI VÅRT LAND,
samfundets ställningstaganden i lagstift
gen som de nya regeringspartierna tillsamINTE MINST
ningsärenden samt stimulera ledamöternas
mans med Sverigedemokraterna har fört
ADVOKATER,
deltagande i den rättspolitiska defram innebär milt sagt en ganska kraftig omÄR OROLIGA
batten.
daning av såväl kriminal- som migrationsI vår närhet, i EU-länÖVER VAD INNE- lagstiftningen, i många fall på bekostnad av
derna Polen och Ungern,
HÅLLET I DET SÅ både rättssäkerhet och skyddet för den perhar de styrande politikersonliga integriteten. I ena vågskålen ligger
KALLADE TIDÖ
na successivt tagit konintresset av en effektiv brottsbekämpning,
AVTALET SKA
troll över rättsväsendet.
i den andra individuella fri- och rättigheDet finns all anledning att
ter. Advokatsamfundet kommer naturligtvis,
INNEBÄRA FÖR
fundera över vad som skulle
vi alltid gjort, att bevaka och kritiskt
SVERIGES LÅNGA som
kunna hända i vårt land.
granska de lagstiftningsprodukter som snart
TRADITION AV
kommer att läggas fram som förslag och redet är med stort intresse
RÄTTSSÄKERHET. mitteras. Ledning har vi här bland annat i
vårt rättsstatliga program.
vi avvaktar den parlamentariska kommitté (2020:11) som leds av ord- med det sagt vill jag avslutningsvis gratulera vår tidigare adföranden i Högsta domstolen,
vokatkollega Gunnar Strömmer till rollen som justitieAnders Eka. Kommittén utminister. Jag tror att det är ganska få jurister i vårt land,
reder bland annat formerna
advokater inkluderade, som är besvikna över den utnämför ändring av grundlag samt ningen. Det är glädjande att justitieministern tidigare har
behovet av att stärka skyddet varit advokat, i dessa tider kanske särskilt viktigt att det är
för domstolarnas oberoende. en advokat som ägnat en så stor del av sin yrkesverksamDen 15 februari 2023 presen- ma tid åt mänskliga fri- och rättigheter.
terar kommittén resultatet av
sitt arbete.
även advokatsamfundet och
advokaternas oberoende
ställning i förhållande till
staten måste värnas.
Sverigedemokraterna, som
nu är Sveriges näst största
parti, har från tid till annan mo-
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Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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Trafikkommentarer, 11u
Maria Ceder, Erik Olsson,
Eva Römbo, Åsa Ståhl
ISBN: 978-913902619-8

Juridiken och den
bredare publiken, 1u
Magnus Strand, Niklas Selberg
ISBN: 978-913902711-9

Digital Hearings, 1u
Mika Savola, Ylli Dautaj, Bruno
Gustafsson, Rolf Åbjörnsson.
ISBN: 978-913902618-1

Rättsfallssamling i sakrätt
och exekutionsrätt, 1u
Peter Strömgren,
Laila Zackariasson
ISBN: 978-913902718-8

Arrende- och andra
nyttjanderättsavtal
i praktiken, 6 u
Nils Larsson, Stieg Synnergren
ISBN: 978-913902516-0

Kommersiella hyresoch arrendeavtal, 7 u
Nils Larsson, Stieg Synnergren
ISBN: 978-913902525-2

Skattesekretess, 1u
Fredrik Rådman
ISBN: 978-913901993-0

Offentlig upphandling
av koncessioner, 1u
Lukas Granlund, Olof Hallberg,
Eva-Maj Mühlenbock
ISBN: 978-913902453-8

Säkerhetsskyddslagen, 1u
Martin Waern,
Emma Degerfeldt, Dan Leeman
ISBN: 978-913902738-6

Ansvarsfrihet, 3u
Carl Svernlöv
ISBN: 978-913902265-7

Om handelsbolag
och enkla bolag, 5u
Håkan Nial, Carl Hemström,
Daniel Stattin
ISBN: 978-913902543-6

Swedish Legal System, 2u
Michael Bogdan,
Christoffer Wong
ISBN: 978-913902162-9

45% av Sveriges

jurister har övervägt att
lämna sitt nuvarande
arbete under de senaste
sex månaderna.

Läs om juristernas krav och vilka uppoffringar de är villig att göra
i branschrapporten Framtidens jurist 2022.

Läs hela rapporten på nj.se/framtidensjurist

