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REDAKTIONEN

äntligen stod generalsekreteraren i talarstolen i det starka strålkas
tarskenet i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Efter ett år med 
inställda Advokatdagar och ett år med en digital konferens ge
nomfördes Advokatdagarna som fysisk konferens i Stockholm 
under två dagar i slutet av oktober, läs mer på s. 16. Glädjen 
över att få ses igen var påtaglig. Åter fanns närmare sjuhund
ra advokater på plats för att lyssna, lära, umgås och känna ge
menskap. Just gemenskap mellan advokater är något som även 
advokater verksamma i andra länder som är medlemmar i Ut
landsavdelningen tycker är viktigt, läs mer på s. 24. 

att det finns många sorters gemenskap är väl bekant. Allt från för
eningsgemenskap i den lokala båtklubben till kärnfamiljens 
gemenskap. De flesta av oss ingår i flera olika som stärker, ger 
sammanhang och glädje. Gemenskap på olika plan hänger in
timt samman med tillit. Och just samhällets utveckling kopp
lat till medborgarnas tillit är en fråga som många forskare och 
debattörer diskuterat sedan länge och inte minst på senare tid. 

En utbredd uppfattning är att ju fler människor som är en
gagerade i olika nätverk och organisationer, desto bättre de
mokrati, tack vare att individer känner tillit till varandra.

En annan förklaring tar upp den offentliga sektorns bety
delse. Ur bland annat välfärdspolitik och en väl fungerande 
statsförvaltning uppstår tilliten mellan människor.

Lite som hönan och ägget. 
På Advokatens redaktion under takåsarna på samfundets 

kansli lämnar vi snart gemenskapen med våra läsare och 
medarbetare för våra familjers. Vi ses 2023.

god jul och gott nytt år!

Önskar Advokatens redaktion.
Tom Knutson
Chefredaktör 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

man brukar säga att julen är barnens högtid. Vad passar då 
bättre än att fokusera på barnen i denna min sista ledare 
för året?

Att främja och stärka barnens rättigheter är en av de 
viktigaste frågorna vi har i vårt samhälle. Ändå är barn
perspektivet inte så framträdande som det borde vara. 
Det märks i olika sammanhang. Ett exempel 
är lagstiftningen om särskild företrädare för 
barn, där man den 1 juli 2021 införde lagänd
ringar om verkställighet av skadestånd och 

brottsskadeersättning, som i praktiken 
inte går att tillämpa. På Advokatsam

fundet arbetar vi mycket aktivt 
för att komma tillrätta med det, 

eftersom barn när de har be
hov av en särskild företrä
dare inte får sina rättig
heter tillgodosedda som 
det fungerar i dag. Läs 
gärna mer om detta i 
mitt blogginlägg ”När nya lagregler 
drabbar barn negativt”.

ett annat exempel på bristande barn
perspektiv är hur man ser på barn 

i migrationsprocessen. Många 
barn som kommer till Sverige 

har varit med om hemska 
saker, sådant som barn inte 
ska behöva uppleva. Trots 
att alla barn har samma 
rättigheter och lika värde 
får inte alla sina rättig
heter tillgodosedda när 
de kommer till Sverige. 
I slutet på november 
var jag på en föreläs
ning som Barnrätts
centrum anordnat till 
ära för drottning Sil
via som ett erkännan
de av hennes bidrag 

till främjandet av barns 
rättigheter. Där talade 

professorn i folkrätt Rebecca Thorburn Stern om barns 
rättigheter i kristider. Hon ställde den viktiga frågan – är 
det barnet eller migranten som ska komma först vid be
dömningen av de mänskliga rättigheterna? Samma fråga 
kan man ställa sig inom kriminalpolitiken. Är det barnet 
eller den misstänkte som kommer först? Vilka hänsyn 

behöver vi ta när det handlar om barn?
Jag som har arbetat mycket med familje

rättsliga vårdnadsärenden tycker också att 
det är talande att svensk lagstiftning fort
farande accepterar att en förälder i dom
stol kan kräva kontakt med sitt barn men ett 
barn inte kan yrka umgänge med en föräld
er. Det säger något om att vi fortfarande har 
en bristande syn på barn som självständiga 
rättighetsbärare.

barnkonventionen gäller som svensk lag sedan 
den 1 januari 2020 men det finns fortfarande 
brister i både lagstiftning och praxis. FN:s 

barnrättskommitté, som granskar hur stater följer barn
konventionen, har flera gånger kritiserat Sverige, bland 
annat vad gäller hur länge häktning kan ske av personer 
under 18 år. Trots att det sedan den 1 juli 2021 har införts 
en tidsfrist på tre månader för häktade under 18 år, vi
sar statistiken att antalet unga som sitter häktade längre 
inte har minskat. 

”Mänskliga rättigheter börjar med barns rättigheter”, 
som betonades vid Barnrättscentrums föreläsning i no
vember. Barns erfarenheter är viktiga, inte bara för dem 
själva, så att de kan leva i trygghet, utan också för att det 
som barn upplever konstituerar allas framtid. De erfa
renheter som barn har kommer att påverka deras beslut 
som vuxna.

jag önskar er alla en riktigt god och fridfull jul!

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

Viktigt att främja och 

stärka barnens rättigheter

DE ERFAREN- 
HETER SOM 
BARN HAR 

KOMMER ATT 
PÅVERKA 

DERAS BESLUT 
SOM VUXNA.
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Advokater får ökade möjlighe-
ter att ta med datorer till Krimi-
nalvårdens lokaler, men fortfa-
rande finns begränsningar. 

Enligt Kriminalvårdens nya an
visningar för medtagande av 
elektronisk utrustning inom 
Kriminalvårdens lokaler får en 
intagens advokat ta med egen 
elektronisk utrustning in i häkte 
och anstalt vid exempelvis för
hör, domstolsförhandlingar och 
andra möten.

Rätten att ta med en egen da
tor eller annan elektronisk ut
rustning omgärdas dock fortfa
rande av vissa begränsningar. En 

försvarare får ta med egen dator 
eller annan elektronisk utrust
ning vid högst ett tillfälle inför 
varje häktningsförhandling samt 
vid högst fyra tillfällen inför hu
vudförhandling i tingsrätt, hov
rätt och högsta domstolen. Även 
offentliga biträden får, när de är 
advokater, ta med sig elektronisk 
utrustning in i Kriminalvårdens 
lokaler vid fyra tillfällen inför 
domstolsförhandling.

Begränsningen är dock inte 
absolut. Av anvisningarna fram
går också att det finns möjlighet 
till fler tillfällen vid omfattande 
förhandling eller andra särskilda 
omständigheter.

Advokatsamfundet har yttrat 
sig över ett förslag till de nya an
visningarna, och framförde då 
att det saknas behov av numerä
ra begränsningar. Anvisningarna 
infördes trots det, enligt Krimi
nalvården av säkerhetsskäl. 

riktlinjernas praktiska genomslag 
kommer nu fortlöpande att ut
värderas. Enligt Kriminalvår
den kommer ingen advokat att 
hindras att ta med sig dator vid 
fler tillfällen än de som anges i 
anvisningarna om detta behövs 
för ett effektivt försvar, så länge 
det inte innebär några säkerhets
problem.

NYHETER

Tydligare om dator
i Kriminalvårdens lokaler

Roschier lanserar 
grupp för nya företag

 Den svensk-finländska 
advokatbyrån Roschier skapar nu 
en ny verksamhetsgrupp för nya 
och växande företag. Gruppen 
verkar över nationsgränserna och 
rymmer experter inom en rad oli-
ka områden där nya företag och 
investerare kan behöva stöd. Fo-
kus är särskilt på techbolag, och 
IP-frågor beskrivs som en kärn-
kompetens i gruppen. 

Schjødt öppnar 
i Köpenhamn

 Affärsjuridiska advokat-
byrån Schjødt har öppnat kontor i 
Köpenhamn. Detta innebär att by-
rån från och med november finns 
på plats i fyra länder: Norge, Sve-
rige, Danmark och England. Målet 
är att bygga upp en fullservice-
verksamhet i Danmark. Trots invändningar från Advokatsamfundet införde Kriminalvården en begränsning i antalet tillfällen som en advokat 

får ta med datorn in. 
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AI tar plats 
i domstolarna

Den första AI-lösningen 
(artificiell intelligens) 
finns sedan oktober på 

plats inom Sveriges Domstolar. 
Det handlar om en applikation för 
översättning, speciellt utformad 
för att klara av juridiska språkmo-
deller. Enligt Domstolsverket är 
den nya tjänsten särskilt använd-
bar vid avgöranden som måste 
översättas, exempelvis domar 
och beslut som rör mänskliga rät-
tigheter. Först ut att testa applika-
tionen är Högsta domstolen och 
Högsta förvaltningsdomstolen. 

Svensk domstol kan pröva folkrättsbrott i Sudan
Svensk domstol är behörig att 
pröva det åtal som har väckts 
mot en schweizisk tidigare 
företrädare för Lundin Oil för 
medhjälp till folkrättsbrott i 
Sudan, enligt HD.

Högsta domstolens avgörande 
kom i mitten av november och 
berör den folkrättsliga frågan 
om universell jurisdiktion för 
vissa brott. Åklagaren har väckt 
åtal i Sverige mot två personer 
inom den svenska oljekoncernen 
Lundin Oil för medhjälp till folk

rättsbrott, som de ska ha begått 
i Sudan under åren 1999–2003. 
Den ena personen är schwei
zisk medborgare och bosatt 
i Schweiz. 

målet pågår i Stockholms 
tingsrätt, men HD:s pröv
ning rörde enbart frågan 
om svensk domstol är be
hörig att pröva åtalet mot 
den schweiziske med
borgaren. Domstolen konstate
rar att brottet enligt de svenska 
l agreglerna omfattas av så kallad 

universell jurisdiktion, men att 
det trots det krävs någon form 
av anknytning till Sverige för 

att ett åtal ska kunna prövas 
här.  Ytterligare en förutsätt
ning är att det inte finns nå
got  hinder mot det i allmän 

folkrätt.
Högsta domstolen kom 

alltså fram till att anknyt
ningen till Sverige är till
räcklig för att åtalet ska få 

prövas i svensk domstol och att 
det inte finns något hinder mot 
det i allmän folkrätt.

Högsta 
domstolen,

mål nr
Ö 1314-22

JP Infonets stämning 
prövas rättsligt i vår
Företaget JP Infonet, som erbju-
der rättsdatabaser och andra 
rättsinformationstjänster, lämna-
de den 28 april in sin stämnings-
ansökan mot Norstedts Juridik till 
Patent- och marknadsdomstolen. 
JP Infonet anser att Norstedts 
Juridik varit vilseledande och ag-
gressiv i sin marknadsföring av 
rättsdatabastjänster och andra 
rättsinformationstjänster.

Norstedts Juridik har bestridit 
talan. Huvudförhandling kom-
mer, enligt tidplanen, att hållas i 
Patent- och marknadsdomstolen 
i slutet av maj och början av juni 
2023.
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NYHETER

JK kritiserar Alingsås tingsrätt
Krav på huvudkontor i domsa-
gan är inte sakligt motiverade 
och missgynnar advokater och 
jurister som bara har mot-
tagningskontor på en ort. Det 
fastslår JK, sedan advokater 
anmält Alingsås tingsrätts nya 
riktlinjer för förordnanden. 

Sedan den 1 januari 2022 till
lämpar Alingsås tingsrätt egna 
riktlinjer för att föra upp en ad
vokat eller en jurist på tingsrät
tens förordnandelistor för of
fentliga försvarare och andra 
rättsliga biträden. Tingsrätten 
ställer där bland annat krav på 
att advokater och jurister, för 
att få uppdrag, har sina huvud
sakliga verksamhetsställen med 
klientkontor inom tingsrättens 
domsaga. 

Riktlinjerna innehåller dess
utom olika erfarenhetskrav. Ex
empelvis ska en advokat ha haft 
sin advokattitel i minst tre år för 
att föras upp på listan över of
fentliga försvarare som kan för
ordnas under häktningsjour. 

advokaterna lars almlöf och Mar
gareta Esplund är verksamma 
i Borås och Alingsås. De har 
kontor på båda orterna och har 
i många år fått förordnanden i 
båda tingsrätterna. Eftersom Ad
vokatsamfundet kräver att ett 
kontor registreras som huvud
kontor räknas Alingsåskontoret 
dock som mottagningskontor. 
Från den 1 januari i år får de båda 
advokaterna därmed inte läng

re några uppdrag från Alingsås 
tingsrätt. 

– Det här har påverkat oss ne
gativt. Tidigare har vi fått för
ordnanden som bland annat 
offentliga försvarare, målsägan
debiträden, särskilda företräda
re och boutredningsmän, säger 
Lars Almlöf. 

Tillsammans med kollegan 
Margareta Esplund anmälde 
han Alingsås tingsrätt till Jus
titiekanslern, som också begär
de att Advokatsamfundet skulle 
yttra sig. I sitt yttrande rikta
de samfundet kritik mot både 
de geografiska kraven och erfa
renhetskraven, som ansågs vara 
oförenliga med regeringsfor
mens krav på saklighet, objekti
vitet och normmässighet.  

Justitiekanslerns beslut kom i 
slutet av november. Och JK delar 
helt Lars Almlöfs och Margareta 
Esplunds uppfattning om kravet 
på huvudkontor inom domsagan. 

Visserligen, skriver JK, behöver 
domstolen en viss personkän
nedom för att kunna utse lämp
liga biträden. Men att det tidi
gare funnits personer som man 
inte haft sådan kännedom om på 
förordnandelistorna räcker inte 
för att motivera det geografiska 
kravet. Inte heller behovet av 
att hålla kostnaderna nere räck
er, eftersom eventuella resor och 
spilltid ändå ska beräknas utifrån 
mottagningskontoret på orten. 

kravet på att biträdet ska ha ett 
mottagningskontor inom dom
sagan är dock godtagbart, enligt 
JK, som inte heller invänder mot 
erfarenhetskravet. ”De aktuella 
kraven inryms under den lämp
lighets och kunskapsprövning 
som tingsrätten har att göra vid 
förordnanden av försvarare och 
andra rättsliga biträden”, skri
ver JK, som också konstaterar 
att enskildas rätt att få kvalifi
cerad hjälp väger tyngre än en
skilda juristers intresse av att få 
förordnanden.

Lars Almlöf är nöjd med JK:s 
slutsatser, och hoppas att tings
rätten nu ska ändra sitt system 
för förordnanden. Han konsta
terar att beslutet troligen också 
är av intresse för andra tingsrät
ter, som infört liknande system. 

– Det är lite enerverande att 
förordnandena hanteras så oli
ka på olika ställen, säger Lars 
Almlöf.

Justitiekanslern, dnr 2022/887, 
beslut 23 november 2022

Svårt nå rättvisa för diskriminerade
Det finns mer att göra inom 
rättsväsendet för att motverka 
och reagera mot diskrimine-
ring, visar en ny rapport.

I EUkommissionens landrap
port för Sverige 2022 om icke
diskriminering presenterar Paul 
Lappalainen, doktorand i Euro
parätt och medlem av Europe
an Equality Law Network, läget 

inom arbetet mot diskriminering. 
Han konstaterar där bland annat 
att Sverige fortsatt har stora pro
blem med  ”access to justice” för 
personer som riskerar att utsättas 
för diskriminering. Samtidigt pe
kar han också på att organisatio
ner i det civila samhället, såsom 
antidiskrimineringsbyråer, fort
sätter att utveckla sin förmåga 
att driva enskilda fall.

Ett annat fynd i studien är att 
EU:s krav på skiftad bevisbörda 
tillämpas olika i domstolarna. Ex
empelvis tycks Arbetsdomsto
len tillämpa kraven mer restrik
tivt än tingsrätterna. Förutom 
att detta kan leda till förvirring 
kring lagen, kan detta också inne
bära problem i förhållande till en 
korrekt tillämpning av EUrätt
en, konstaterar Paul Lappalainen.

Alingsås tingsrätt får kritik av JK 
för sitt system för att förordna 
rättsliga biträden. 

FO
TO

: J
O

H
AN

 W
IN

G
B

O
R

G
, C

AR
L 

JO
H

AN
 E

R
IK

S
O

N

Domarnämnden vill se 
Perklev som justitieråd
Svea hovrätts president, tidigare 
riksåklagaren Anders Perklev, 
föreslås av Domarnämnden till 
nytt justitieråd i Högsta domsto-
len. Enligt Domarnämnden har 
Perklev ett försteg framför de 
övriga sökande ”i kraft av sina 
särskilt breda och synnerligen väl 
vitsordade erfarenheter av myck-
et kvalificerat juridiskt arbete från 
såväl domstolsverksamhet i sin 
roll som hovrättspresident som 
från sin tidigare anställning som 
riksåklagare samt från lagstift-
ningsarbete i Regeringskansliet 
och som särskild utredare”.

Källa: Dagens Juridik

Substitution inte skäl 
nog att sänka arvode

Svea hovrätt höjer i ett 
beslut ersättningen för 
en offentlig försvarare 

som prutats i tingsrätten. Tings-
rätten motiverade nedsättningen 
dels med att substitution inte 
redovisats, dels med att nedlagda 
arbetade timmar varit höga i jäm-
förelse med andra försvarares. 

Men att substitutionen inte 
redovisats särskilt i kostnadsräk-
ningen är enligt hovrätten inte 
skäl för att sätta ned arvodet. 
Hovrätten höjer också ersättning-
en för antalet arbetade timmar, 
eftersom omständigheterna i må-
let enligt domstolen motiverade 
att försvararen la ner mer tid än 
övriga försvarare i målet på sitt 
uppdrag.      

Svea hovrätt, mål nr Ö 2578-22           

Anders Perklev.
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18 miljoner till 
straffrättsforskning

Ett forskningsprojekt 
med fokus på bevisning 
i brottmål har beviljats 

18 miljoner kronor i anslag från 
Vetenskapsrådet. Projektet ”In-
ternationellt centrum för evidens-
baserad straffrätt” (EB-CRIME) 
syftar till att lansera ett nytt 
vetenskapligt förhållningssätt 
till straffrätt – evidensbaserad 
straffrätt. Det ska bidra till riktlin-
jer som hjälper poliser, åklagare, 
rättsläkare och domare att arbeta 
på ett evidensbaserat sätt och 
därmed förebygga felaktiga do-
mar. I projektet medverkar fors-
kare från flera olika institutioner 
och discipliner.
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Nytt digitalt verktyg
kan ge smartare
hantering av
separationer

LEGAL TECH

Advokatsamfundet riktar i ett 
remissyttrande skarp kritik 
mot förslagen i promemorian 
Förstärkt reglering av valuta-
växlare och andra finansiella 
institut, som anses brista i 
rättssäkerhet.

I promemorian från Finansde

partementet föreslås en rad åt
gärder för att motverka penning
tvätt inom finansiella institut 
som valutaväxlare. Några av 
förslagen är: 

l att alla som bedriver valu
taväxling och annan finansiell 
verksamhet ska registrera sig,

l att det ska införas ett all

mänt lämplighetskrav för den 
som bedriver verksamhet i  
eller äger eller ingår i ledning
en för ett finansiellt institut,  
samt:

l att Finansinspektionen ska 
få besluta om sanktionsavgift  
för bland annat den som inte 
lämnar begärda upplysningar till 

Penningtvättförslag brister i rättssäkerhet

Per Gröndahl är allmänpraktiserande                                              advokat, mest ekonomisk familjerätt. 2023 har Per Gröndahl arbetat 40 år på advokatbyrå. Han blev advokat 1986.

Advokat Per Gröndahl har tagit 
fram ett nytt digitalt verktyg för 
rådgivning och rättstillämpning 
i bodelningar och separationer.

Per Gröndahls verktyg är inter
netbaserat och tar främst sikte 
på bodelningssituationer. Verk
tyget har två huvudsakliga funk
tioner: för det första rådgivning 
och för det andra rättstillämp
ning och beräkningar.

– Klientens fråga som i stort 
sett alltid ska besvaras i separa
tioner är: ”Kan jag bo kvar i den 
nuvarande bostaden?” Den frå
gan är numera ganska komplice
rad att besvara. Den kräver att 
det inte görs bara en bodelning 
utan även andra beräkningar, sä
ger Per Gröndahl. 

Tjänsten kan användas i dessa 
situationer, berättar Per Grön
dahl, och tillägger att klien
ten även har flera andra frågor, 
som behöver besvaras och som 
kräver komplicerade och tids
ödande beräkningar. Nya regler 
om amorteringar och banklån 
medför ofta att ingen av parter
na självklart kan behålla det ge
mensamma hemmet.

– Utan ett digitalt verktyg 

finns det knappast praktiska 
möjligheter att undersöka flera 
olika alternativ. Webbtjänsten 
ger sekundsnabba svar på nya 
alternativ och tar rådgivningen 
till en ny nivå.

Tjänsten kan göra alla beräk
ningar som behövs i en separa
tion och kan producera skriftliga 
rapporter för bland annat avtal 
om bodelning och underhåll till 
barn, amorteringar och samman
fattning av den nya ekonomin ef
ter separationen. 

Gröndahl använder själv re
gelbundet sin webbtjänst och 
de rapporter den kan genere
ra, och i ett komplicerat mål om 
underhållsbidrag har han läm
nat in rapport från webbtjäns
ten utan att få några synpunkter 
från domstolen.

Men advokater ska ju tjäna peng-
ar på att debitera tid?

– Vi advokater behöver ta den 
tekniska utvecklingen i anspråk. 
I USA och Storbritannien har 
digitala stöd kommit betydligt 
längre. Vi ligger efter i Sverige.

Hur reagerar dina kollegor?
– En del säger att det är jätte

bra. Andra blir helt förskräckta 
eftersom det är någonting de 
inte alls känner till, säger Grön
dahl. 

från början var webbtjänsten tänkt 
att användas av allmänheten. 
Men det visade sig vara för 
svårt för allmänheten att förstå 
de olika begreppen. Därför ar
betar Per Gröndahl just nu med 
att anpassa tjänsten till profes
sionella juridiska användare. 

Riksdagen sa ja till 
snabbare lagföring

Riksdagen sa i novem-
ber ja till regeringens 
förslag om lagändringar 

som ska göra processen för lag-
föring snabbare och mer effektiv. 
Lagändringarna innebär bland 
annat att det införs ett krav på 
tingsrätterna att avgöra brottmål 
snabbare om brottet har ingått 
i ett särskilt snabbförfarande 
under utredningen, att tillgäng- 
lighetsdelgivning införs som ett 
permanent delgivningssätt samt 
att förenklad delgivning ska 
kunna användas i fler fall. Lag-
ändringarna träder i kraft den 
1 januari 2023.

Sociala insatser viktiga 
i arbetet mot brott
Sociala insatser 
kan ha stor be-
tydelse för att 
minska brotts-
ligheten, men 
underskattas 
ofta av politiker, 
enligt en ny 
rapport från SNS. De 
sociala insatserna kan dessutom 
vara mycket kostnadseffektiva, 
eftersom till exempel mer utbild-
ning inte bara bidrar till minskad 
brottslighet, utan också gynnar 
samhället på andra sätt. 

Rapporten Social Policies as 
Crime Control finns att ladda ner 
på SNS:s webbplats.

Research Report
2022

Social Policies 
as Crime Control

Randi Hjalmarsson

Policy makers around the world can aim to reduce crime through two types of complementary polices—criminal justice policies (e.g., police and sanctions) and social policies (e.g., education and labor market) that do not explicitly target crime. The latter are an often-overlooked policy response.

This report discusses the potential of seven non-criminal justice policy arenas—education, alcohol, early childhood environment, healthcare, employment, welfare, and military conscription—as crime control channels. For each policy arena, the report highlights both the theoretical mechanisms through which crime can be affected and the extent to which this theory is supported by empirical evidence. 

Criminal justice populations are negatively selected in many dimensions, including worse childhood environments, education, employment, and health outcomes. Whether or not social policies targeting these factors can reduce crime depends on whether these factors actually cause crime or are simply correlated with criminal behavior. Careful attention is paid throughout the report to this distinction, and research that uses natural experiments and quasi-experimental research designs to convincingly disentangle correlation and causation is highlighted. 

Randi Hjalmarsson is a professor of economics at the Department of Economics at the University of Gothenburg. 
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Kritiserad spionlag 
godkänd av riksdagen

Det kritiserade för-
slaget om en ny lag 
om utlandsspioneri 

röstades i november igenom i 
riksdagen. Lagförslagen innebär 
bland annat att utlandsspioneri, 
grovt utlandsspioneri och grov 
obehörig befattning med hemlig 
uppgift med grund i utlandsspio-
neri kriminaliseras och förs in i 
brottsbalken.

Riksdagen sa också ja till det 
vilande förslaget om ändringar 
i tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Änd-
ringarna innebär bland annat att 
utlandsspioneri samt de former 
av obehörig befattning med hem-
lig uppgift och vårdslöshet med 
hemlig uppgift som har sin grund 
i utlandsspioneri även blir krimi-
naliserat som tryck- och yttran-
defrihetsbrott. Lagändringarna 
börjar gälla 1 januari 2023.

Intrång hotar 
viktiga tillgångar

 Varumärkesskydd blir en 
allt mer prioriterad fråga för 
svenska företag, visar advokatfir-
man Vinges årliga marknadsun-
dersökning IP-kompassen. Samti-
digt är dessa tillgångar ständigt 
hotade. Enligt undersökningen 
har nästan en tredjedel av företa-
gen blivit utsatta för intrång de 
senaste fem åren. Ännu fler re-
spondenter räknar med att in-
trång kommer att bli vanligare 
under de närmaste fem åren.

inspektionen eller som bedriver 
registreringspliktig verksam 
het utan att ansöka om regist
rering.

advokatsamfundet avstyrker för
slagen, med motiveringen att 
de inte tillförsäkrar enskilda en 
tillräcklig grad av rättssäkerhet. 

Förslagen har enligt samfundet 
stora brister i tydlighet och för
utsebarhet. I vissa delar är de 
dessutom sannolikt oförenliga 
med Europakonventionen.

advokatsamfundet pekar i remiss
svaret på att sanktionsavgifter 
ska betraktas som straff, och 

att dessa sannolikt inte får an
vändas på det sätt som föreslås. 
Även promemorians förslag om 
sanktionsavgifter riktade mot fö
retag som inte lämnar de uppgif
ter som Finansinspektionen be
gärt kommer sannolikt i konflikt 
med Europakonventionen, enligt 
Advokatsamfundet.

Penningtvättförslag brister i rättssäkerhet

Per Gröndahl är allmänpraktiserande                                              advokat, mest ekonomisk familjerätt. 2023 har Per Gröndahl arbetat 40 år på advokatbyrå. Han blev advokat 1986.

– En sådan här tjänst blir ald
rig färdig, utan det krävs samar
bete och utveckling.

Det som är gjort nu inom eko
nomisk familjerätt kan man göra 
inom mängder av olika områden, 
menar Gröndahl. Norstedts för
lag har visat intresse för webb
tjänsten. Det visar att tjänsten 
kan vara användbar, menar Per 
Gröndahl.

Upprinnelsen till webbtjäns
ten var att Per Gröndahl hade 

en klient med en väldigt kom
plicerad bodelning. Motparten 
ville ideligen ha ändringar. Till 
slut tyckte Gröndahl att han inte 
hela tiden kunde räkna om bo
delningen. Därför tog han fram 
ett Excelark för att förenkla be
räkningarna. Han tänkte att det 
kunde vara bra att ha som ett 
rådgivnings och beräknings
verktyg i separationer. Detta 
har senare kompletterats med 
 underhållsbidrag, bostadsbidrag, 

amorteringar och lånekostnader 
med mera. I maj 2021 var den för
sta versionen klar. Minst ett och 
ett halvt års heltidsarbete ligger 
bakom satsningen. I grunden 
är tjänsten uppbyggd i Excel, 
men är konverterad till en on
linemjukvara genom den svens
ka tjänsten Molnify, som skapar 
webbappar direkt från Excel 
filer. Verktyget kan användas 
i dator, surfplatta eller mobil
telefon. TK

Webbtjänsten ägs av bolaget 
LexDomus AB, vars delägare är 
advokat Susanne Linder (gift med 
Per Gröndahl), Pernilla Lindeborg 
(skattejurist) och Per Gröndahl. 
Advokater som är intresserade av 
att prova tjänsten får gärna höra 
av sig med synpunkter till Per 
Gröndahl. 

Proffsversionen som är under 
utveckling nås just nu via appen 
app.molnify.com/app/mne_pro_
gifta2

LEXDOMUS AB

Brottsoffermyndigheten 
vägleder om ersättningar

Enligt de nya reglerna 
på skadeståndsområdet 
som trädde i kraft för 

snart ett år sedan, ska brottsoffer 
få betydligt mer i kränkningser-
sättning. Brottsoffermyndighe-
tens uppfattning är att brottsut-
satta i princip ska få dubbelt så 
höga ersättningar för kränkning 
efter halvårsskiftet. Myndigheten 
har nu tagit fram en vägledning 
för vilka beloppsnivåer som bör 
gälla för brott som inträffat efter 
den 1 juli 2022.

Vägledningen finns på Brotts-
offermyndighetens webbplats.
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Överskott för polisen
Polisen räknar med att 
få ett överskott på cirka 
900 miljoner kronor 

för 2022. Beloppet är knappt 
3 procent av det totala anslaget, 
och budgeterade satsningar för 
2022 kommer att flyttas fram till 
kommande år. Den enskilt störst 
bidragande faktorn till överskot-
tet är it-investeringar som kommit 
igång sent, men också stor perso-
nalomsättning där det varit svårt 
att nyrekrytera spelar in.

Svenskar oroade över 
demokratins utveckling
Nästan var tredje person i Sve-
rige instämmer på det stora hela 
i att den svenska demokratin är 
hotad, och 40 procent upplever 
att de demokratiska grundprinci-
perna har hotats det senaste året. 
Det visar en ny Novusundersök-
ning beställd av organisationen 
Civil Rights Defenders, om 
svenskarnas syn på demokratin i 
Sverige. Jämfört med en likadan 
undersökning för ett år sedan 
visar årets undersökning att be-
tydligt fler känner oro över en ut-
veckling mot minskad demokrati.

Rapporten Demokratin i Sve-
rige finns att läsa på Civil Rights 
Defenders webbplats, crd.org.

Det är oacceptabelt att en 
advokat måste vänta i över en 
månad på ett ersättningsbeslut. 
Det fastslår JO, som också är 
bekymrad över Migrationsver-
kets generellt långa handlägg-
ningstider för just biträdeser-
sättningar. 

Justitieombudsman
nen Per Lennerbrant 
riktar i ett beslut kritik 
mot Migrationsverket 
för att en advokat som 
varit offentligt biträ
de fått vänta i över en 
månad på att få sin er
sättning för uppdraget 
fastställd. ”En sådan 
fördröjning är, oavsett om den 

berodde på ett förbiseende hos 
verket, inte acceptabel och stri
der mot 28 § rättshjälpslagen”, 
skriver JO i beslutet.

I sin JOanmälan kritiserade 
advokaten Migrationsverkets 
nya system för hantering av er
sättningar, där ersättningsfrågan 

skiljs från grundären
det och prövas av en 
handläggare på en an
nan enhet inom verket. 
JO säger sig i beslutet 
inte ha några invänd
ningar mot att Migra
tionsverket effektivi
serar sin verksamhet. 
Samtidigt framgår det 
av verkets egen utvär

dering att handläggningstiderna 

för ersättningar ökat med det 
nya systemet.

Eftersom det gått en relativt 
kort tid sedan Migrationsver
ket ändrade sina rutiner finner 
JO Lennerbrant för närvaran
de inga skäl att kritisera verket. 
Han skriver dock att de ”ökade 
handläggningstiderna är bekym
rande och förstås inte godtagba
ra” och påpekar vidare att det är 
”angeläget att den nya organisa
tionen och bemanningen ses 
över, om det inte redan är gjort. 
Jag förutsätter att verket vidtar 
de åtgärder som är nödvändiga 
med beaktande av den uppfölj
ning som gjorts och mina utta
landen ovan”.

JO, dnr 3636-2021

JO-kritik mot Migrationsverket

JK har överklagat ännu ett beslut om ersättning för tidsspillan. Hovrätten ger henne rätt. 

Per Lennerbrandt.

Advokat borde ha arbetat mer på tåget
En offentlig försvarare bör så 
långt som möjligt begränsa 
kostnaderna för det allmänna, 
och därför i möjligaste mån 
arbeta under tågresor till och 
från uppdraget. Det fastslår 
Svea hovrätt, i ytterligare ett 
avgörande om tidsspillan för 
försvarare.

Advokaten, som var förordnad 
som offentlig försvarare, fick 
inom ramen för uppdraget till
bringa många timmar på resande 

fot. I tingsrätten fick han också 
ersättning för 254 timmars tids
spillan. I sin tidräkning upp
gav advokaten att han arbetat 
under en del av tågresorna. 

justitiekanslern överklagade 
tingsrättens beslut, och be
gärde att ersättningen för 
tidsspillan skulle sänkas. 
Enligt JK borde advoka
ten ha kunnat arbeta ytterligare  
30 timmar under sina resor.  
Advokaten själv motsatte sig 

JK:s yrkande och hänvisade 
bland annat till att tiden inklu

derar transport till och från 
tåget, att många resor varit 
så korta att det inte varit me
ningsfullt att försöka arbeta 
samt att det inte går att ut
föra arbete som innefattar 
sekretessbelagda uppgifter 
på tåget.

Svea hovrätt valde dock 
att gå på JK:s linje, och satte ner 
ersättningen för tidsspillan med 
närmare 40 000 kronor. 

Svea
hovrätt,
mål nr

Ö 9430-22
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Inkomstuppgifter ska 
bidra i brottsbekämpning

Sex brottsbekämpande 
myndigheter ska genom 
en förordningsändring få 

tillgång till vissa inkomstuppgifter 
i Skatteverkets beskattnings-
databas. Syftet är att förebygga, 
förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet eller utreda eller lag-
föra brott. Enligt regeringen kan 
det handla om att kartlägga en 
misstänkts ekonomi för att hitta 
tillgångar att förverka eller be-
stämma storlek på dagsböter när 
ett straff utfärdas. Förändringen 
rör Ekobrottsmyndigheten, Kust-
bevakningen, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, Tullverket och 
Åklagarmyndigheten.



Om du får in Sveriges 
största konkurs 
imorgon

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

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

Kontakta oss så hjälper vi er: 
0771-10 11 00
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Baker McKenzie 
fortsatt lönsamt
Med inkomster på 3,3 miljarder 
dollar och nettointäkter på 1,24 
miljarder för det brutna räken-
skapsåret 2021 – juni 2022 kan 
den globala advokatbyrån Baker 
McKenzie konstatera att de goda 
tiderna tycks fortsätta. Siffrorna 
är i nivå med förra årets rekord, 
om än med viss avmattning mot 
slutet av perioden. Bäst gick affä-
rerna i Nordamerika, med en in-
komstökning på drygt 12 procent. 

Källa: Baker McKenzie

Turkiska MR-försvarare 
frisläppta av domstol

Domarna mot fyra män-
niskorättsförsvarare 
som stått inför rätta se-

dan 2017 har upphävts av Turkiets 
högsta domstol. Beslutet att häva 
domarna mot Taner Kılıç, İdil Eser, 
Özlem Dalkıran och Günal Kurşun 
– fyra av elva människorättsför-
svarare i Büyükada-fallet som 
dömdes i juli 2020 – kommer drygt 
fem år efter att de först greps 
sommaren 2017. Taner Kılıçs fall 
hävdes med hänvisning till “ofull-
ständig utredning” och målet hän-
visas åter till första instans.

Taner Kılıç är advokat som 
specialiserat sig på flyktingrätt, 
och ordförande i Amnesty Turkiet. 
Han greps i juni 2017 och satt 
fängslad i över 14 månader. Trots 
brist på bevis, dömdes han i juli 
2020 till sex år och tre månaders 
fängelse för att ha varit “medlem i 
en terrororganisation”.

İdil Eser, Özlem Dalkıran och 
Günal Kurşun, den sistnämnde 
även han advokat, blev alla 
dömda till 25 månaders fängelse 
för att ha “assisterat en terrorist-
organisation” och var fängslade i 
över tre månader under 2017.

Källa: Amnesty International

Klimattvister blir allt vanligare
Kampen mot klimatförändring-
arna tar allt mer plats i rätts-
salarna. Enligt en ny rapport 
växer antalet klimatrelaterade 
tvister världen över.

Rapporten “Global Trends in 
Climate Change Litigation: 
2022 Snapshot” är framtagen av 
Grantham Research Insti tute. 
Forskningsinstitutet visar att 
rättstvister relaterade till klimat
förändringar fortsätter att öka i 

antal, men också i betydelse och 
i geografisk spridning. Ökning
en är kraftig: mellan 1986 
och 2014 förekom ungefär 
800 sådana tvister, att jäm
föra med över 1 200 påbör
jade tvister under perioden 
2014–2022.

Enligt rapporten förs ma
joriteten av tvisterna fortfaran
de mot stater, men stämningar 
mot företag, främst inom fossila 
bränslen och andra sektorer med 

betydande utsläpp kopplade till 
deras värdekedjor, blir allt van

ligare.
Även i Sverige drivs kli

matpolitik i domstolarna. 
Den 25 november lämnade 
ungdomsorganisationen 
Aurora in en stämningsan
sökan i Stockholms tings

rätt mot svenska staten för att 
Sverige inte gör tillräckligt för att 
förhindra klimatförändringarna. 

Källa: Cederquist

Panelsamtal belyste
situationen i Iran
I Iran kämpar befolkningen nu 
mot förtrycket, med skolflickor 
och unga kvinnor i främsta 
ledet. Vid ett panelsamtal på 
Roschier diskuterades protes-
terna och vad omvärlden kan 
göra för att stödja Irans folk. 

– Att våra iranska advokatkolle
gor frihetsberövas för att de utför 
sitt arbete är förstås helt oaccep
tabelt. Alla former av trakasse
rier och hot mot advokater i Iran 
måste upphöra, sa EvaMaj Müh
lenbock, ordförande för Sveriges 
advokatsamfund, i panelsamta
let, som hölls i november.

I samtalet, som arrangerades 
av advokatbyrån Roschier och 
studentorganisationen ELSA 
Sweden, deltog också Morgan 
Johansson, tidigare justitiemi
nister och utrikespolitisk tales
person för Socialdemokraterna, 
och Said Mahmoudi, professor 
emeritus i internationell rätt vid 
Stockholms universitet.

– Missnöjet har nått sin kul
men i Iran vad gäller kvinno
förtrycket. Kvinnor måste hela 
tiden vara rädda för påföljder 
kopplat till hur de ser ut, vad de 

säger och vad de gör. Situationen 
för kvinnor i Iran har förvärrats, 
framför allt för unga kvinnor, sa 
Said Mahmoudi.

morgan johansson lyfte fram hur 
viktigt det är att vi gör allt vi 
kan för att sprida budskapet i 
protesterna.

– Slöjan är en symbol för för
trycket, men protesterna är ett 
rop efter förändring. Det hand
lar om vad man gör i Iran, men 
det handlar också om att de får 

stöd utifrån – hur västländerna 
agerar tror jag är väldigt viktigt, 
sa Morgan Johansson.

Även Said Mahmoudi betona
de hur viktigt det är med inter
nationellt engagemang till stöd 
för dem som protesterar mot re
gimen i Iran och hur sociala me
dier har spelat en avgörande roll.

Moderatorer för samtalet var 
Shirin Saif, delägare på Roschier, 
och Nathalie Labar, ordförande 
för ELSA Sweden.

Karin Flygare

SEMINARIUM

Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock tillsammans med 
Morgan Johansson och Said Mahmoudi.

Taner Kılıç.

Läs mer 
på s. 42.
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Affärsadvokater 
får nattledigt

Brittiska affärsjuridiska 
advokatbyrån Slaughter 
and Mays nya kod för 

balans i livet har orsakat en del 
höjda ögonbryn och förvånade 
kommentarer. Enligt koden för-
väntas byråns advokater och ju-
rister ha koll på sin e-post ”bara” 
mellan klockan åtta på morgonen 
och tio på kvällen. Undantag 
finns – om det är nödvändigt ska 
advokaterna också läsa mejlen 
på andra tider. Alla advokater och 
jurister förväntas dock även fort-
sättningsvis vara tillgängliga per 
telefon dygnet runt. 

Källa: Law Society Gazette
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IBA ger verktyg i små 
investeringstvister

Att hantera investerings-
tvister kan alltid vara 
krävande. Att tvisten 

handlar om mindre belopp gör 
den inte nödvändigtvis enklare – 
men däremot ställer det krav på 
alla parter att hålla tvisten inom 
ramar som är rimliga för det om-
tvistade värdet. 

Den internationella advokat-
organisationen IBA:s skiljeför-
farandekommitté samlar i en ny 
rapport de redskap som finns 
tillgängliga, för att nå en kost-
nadseffektiv lösning av investe-
ringstvister. Rapporten finns att 
läsa på IBA:s webbplats.

www.ibanet.org

Advokatorganisationen CCBE:s 
pris för mänskliga rättigheter 
tilldelas i år den ukrainska ad-
vokaten Nadija Volkova och det 
ukrainska advokatsamfundet 
Ukrainas nationella advokat-
samfund. 

Rådet för de europeiska advo
katsamfunden, CCBE, delade i år 
ut sitt pris för mänskliga rättig
heter till Ukraina. Den ukrainska 
advokaten Nadija Volkova fick 
dela priset med Ukrainas natio
nella advokatsamfund. Enligt 
CCBE får de priset för sitt mod, 

sin beslutsamhet och sin hängi
venhet i försvaret av mänskliga 
rättigheter och rättsstatlighet i 
Ukraina. 

Priset delades ut i Bryssel den 
25 november. CCBE vill med 

årets pris också peka på advoka
ternas stora betydelse i försvaret 
av de ukrainska medborgarnas 
grundläggande fri och rättighe
ter, samt på behovet av att värna 
rättsstaten i krigstid.

Nadija Volkova och ukrainskt 
advokatsamfund prisas

De ställer Wagnergruppen inför rätta
Advokatbyrån McCue Jury & 
Partners LLP lämnade i novem-
ber in en ovanlig stämningsan-
sökan till Londons High Court. 
Svarande i målet är ryske 
Jevgenij Prigozjin och hans pri-
vatarmé Wagnergruppen, ankla-
gade för medverkan i Rysslands 
olagliga invasion i Ukraina.

Stämningen är bara en av flera 

planerade processer, i både Stor
britannien och USA, och drivs i 
form av en grupptalan. Syftet är 
att utverka skadestånd till offren 
för Wagnergruppens och den 
ryska arméns krigföring i Ukrai
na. Skadeståndet ska, om talan 
vinner framgång, kunna utmätas 
från Wagnergruppens och Pri
gozjins tillgångar utanför Ryss
land, enligt advokatbyrån.

Den internationella rättsliga 
kampanjen mot Wagnergrup
pen och dess ägare finansieras 
genom så kallad crowd funding, 
där enskilda och företag kan 
bidra efter förmåga. Förhopp
ningen är att insamlingen ska 
blir så framgångsrik att även an
dra skyldiga, i slutänden kanske 
till och med Vladimir Putin, ska 
kunna ställas inför rätta.

Jevgenij Prigozjin (till vänster) talar med Volgogradregionens guvenör Andrej Botjarov. Oligarken Prigozjin var från 
början kock. I dag är han Putins förtrogne och kontrollerar ett företagsimperium där privatarmén Wagnergruppen ingår.

KRIGET I UKRAINA

CCBE HUMAN RIGHTS AWARD 2022

Nadija Volkova är en ukrainsk advokat som konsekvent arbetat för de 
mänskliga rättigheterna. Hon har grundat och leder Ukrainas rättsliga råd-
givningsgrupp, som också ingår i en allians av organisationer som tillsam-
mans dokumenterar krigsförbrytelser i Ukraina.  

Ukrainas nationella advokatsamfund samlar alla advokater i Ukraina. 
Trots krigstillståndet har organisationen och dess medlemmar fortsatt att 
upprätthålla det ukrainska rättssystemet och rättsstaten, och även att ge 
juridiskt stöd till medborgarna.

OM PRISTAGARNA

ABS inget för 
USA:s advokater

Alternativa ägandefor-
mer på advokatbyråer, 
så kallade ABS, där icke-

advokater kan äga advokatbyråer 
helt eller delvis, möts fortfarande 
med skepsis i USA. Några delsta-
ter har gjort försök med att öppna 
för externt ägande i byråerna, men 
majoriteten av advokaterna i lan-
det är negativa till sådana föränd-
ringar, enligt etikexperten dr Paul 
Paton, som talade om frågorna vid 
internationella advokatorganisatio-
nen IBA:s årliga konferens.

I Storbritannien är externt 
ägande i advokatbyråer tillåtet 
sedan 2007. 

Källa: Law Society Gazette
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Aktiv jubilar samlar  advokater i världen
UTLANDSAVDELNINGEN 25 ÅR

Den är Advokatsamfundets 
minsta avdelning – och den 
största. Utlandsavdelningen 
har knappt hundra med-
lemmar men omfattar hela 
världen. I år fyller den 25 år.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

Utlandsavdelningen betyder mycket för 
oss advokater i utlandet. Den gör att 
vi kan behålla kopplingen till Sverige 

och till Advokatsamfundet. Vi kan fortsätta 
att vara advokater, med allt vad det innebär, 
säger Jonas Nordgren, advokat och spansk 
abogado. 

Jonas Nordgren är verksam på spanska 

solkusten och ordförande i Ut
landsavdelningens styrelse sedan 
2021. Som ordförande känner han 
en stor del av ”sina” ledamöter per
sonligen, trots att de är spridda över 
hela Europa plus flera ickeeurope
iska länder. Utlandsavdelningens 
medlemmar är, trots den geografis

ka spridningen, en sammansvetsad 
skara med en stor andel aktiva ad
vokater.  En stor del av ledamöterna 
kommer också på de årliga Utlands
dagarna, som kombinerar årsmöte 
med utbildning och samvaro. 

– Avdelningen är liten, vilket ska
par stor samhörighet. Den är ett jät

Advokaten 7/97.

Jonas Nordgren.

I Hongkong finns en av Utlandsavdelningens ledamöter, Kristian Odebjer, som intervjuades i Advokaten nr 7 2019.
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Aktiv jubilar samlar  advokater i världen

» 

tebra forum för utbyte av erfarenheter om
kring det speciella att vara svensk advokat 
i utlandet, säger Jonas Nordgren, som tror 
att avdelningen faktiskt är viktigare för ut
landsadvokaterna än för övriga avdelning
ars medlemmar.

Utlandsavdelningen skapades på initiativ 
av advokat Carl Nisser, själv verksam i Brys

sel. Med tilltagande globalisering av ekono
min och svenskt EUmedlemskap kom allt 
fler svenska advokater att arbeta utomlands. 
Utlandsadvokaterna passade inte in i avdel
ningsorganisationen, där samfundets leda
möter enligt stadgarna ska tillhöra den av
delning som han eller hon huvudsakligen 
verkar i. Lösningen blev en ny avdelning, 

inledningsvis med 39 medlemmar spridda 
främst i Europa. 

ADVOKATTITELN VIKTIG
I dag har Utlandsavdelningen 86 advokater 
och fem biträdande jurister i 21 olika länder 
i sitt register. Siffran har varit relativt kon
stant under de senaste åren. 

Utlandsavdelningen är Advokatsamfundets antalsmässigt minsta och yngsta avdelning, och be-
står av svenska advokater som är verksamma utanför Sveriges gränser.

Avdelningen bildades den 11 oktober 1997 i Paris. Avdelningen hade vid starten 39 ledamöter. 
Efter att avdelningen i några år arbetat för och bland annat motionerat till Advokatsamfundets 

fullmäktige i frågan fick Utlandsavdelningen 2014 en fast plats i samfundets styrelse. Ledamot i 
styrelsen är nu advokat och Rechtsanwältin Christina Griebeler, verksam i Frankfurt am Main. 

Avdelningen har 86 medlemmar. 5 biträdande jurister arbetar hos advokaterna i Utlandsav-
delningen. Avdelningens medlemmar finns i 21 länder. De flesta är verksamma i Europa, men 
ledamöter finns också i Förenade arabemiraten, Hongkong, Singapore och USA.

OM UTLANDSAVDELNINGEN
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» Många av utlandsadvokaterna är, precis 
som Jonas Nordgren, medlemmar både i 
det svenska samfundet och i motsvarande 
advokatsamfund i det land där de bor. Dub
belmedlemskapet ger en speciell situation, 
med krav på att följa både de svenska advo
katetiska reglerna och landets lokala regler, 
konstaterar Jonas Nordgren. 

För Jonas Nordgren, vars klienter i stor 
utsträckning är svenskar bosatta på spanska 

solkusten, är det viktigt att hålla fast vid den 
svenska advokattiteln.

– Klienterna vet ofta inte skillnaden mel
lan en advokat och en annan jurist. Men ad
vokattiteln är en kvalitetsstämpel och bidrar 
till att jag kan leva upp till klienternas för
väntningar. Det ger trygghet för klienten, sä
ger Jonas Nordgren. 

Han tror att många svenska advokater som 
verkar utomlands resonerar på samma sätt. 

– Den svenska advokattiteln har betydelse. 
Sverige har gott rykte på många håll i värl
den, och då är det en fördel att vara svensk 
advokat, säger Jonas Nordgren. 

VILL VÄRNA TITELN
Utlandsavdelningen hade inledningsvis bara 
en adjungerad ledamot i Advokatsamfundets 
huvudstyrelse. Efter flera motioner till full
mäktige och debatt i tidskriften Advokaten 

Nästa års Utlandsdagar hålls i Monaco den 
17–18 mars 2023. Läs mer på Advokatsamfun-
dets webbplats, advokatsamfundet.se/utlands-
dagarna2023

UTLANDSDAGARNA 2023 I MONACO

ENKÄT: VAD BETYDER UTLANDSAVDELNINGEN FÖR DIG?

Karolina Ullman, advokat och 
vandeadvokaat, NJORD 
Advokaadibüroo, Tallinn
När jag var ung och nybliven advo-
kat och nyss utflyttad till Estland 
var det så kul att lära känna mina 
nya ”kollegor” i Utlandsavdelning-

en. Det var på ett årsmöte i Paris 
som jag var med första gången. 
Jag är i och för sig uppvuxen i en 
advokatfamilj så advokater har jag 
alltid haft i min närhet men genom 
Utlandsavdelningen fick jag ett 
helt nytt nätverk av andra svenska 
advokater i andra länder. Senare 
blev jag invald i Utlandsavdelning-
ens styrelse och var under många 
år avdelningens kassör och under 
åren 2014–2017 ordförande. Under 
de åren blev det mycket resande. 
Både till Sverige för att delta i den 
årliga ordförande-sekreterar-
konferensen och till styrelsemöten 
runt om i Europa. På så vis kän-

ner jag att Utlandsavdelningen 
har blivit en del av min advokati-
dentitet. Numer träffar jag mina 
utlandskollegor på konferensen 
Utlandsdagarna och en hel del av 
oss möts också på Advokatdagarna 
där vi har en egen tradition med en 
cocktail i Cadier baren innan vi går 
på galamiddag med de andra advo-
katerna där.

Jag är glad över att ha varit 
med och startat konferensen Ut-
landsdagarna där det även finns en 
kärna av ”stammisar” från de andra 
avdelningarna som deltar. Rätt ofta 
har jag anledning att kontakta dem 
för att antingen hänvisa ett uppdrag 

eller begära assistans till egna upp-
drag. Det nätverket man får genom 
Utlandsavdelningen är guld värt.

Christina Griebeler, advokat 
och Rechtsanwältin, Kallan 
Rechtsanwaltsgesellschaft, 
Frankfurt am Main
Utlandsavdelningen är en del av 
och har präglat mitt (yrkes)liv i mer 
än 20 år fram till i dag. När jag läste 
juridik i Uppsala och Stockholm 
efter avslutade juridikstudier i 
Tyskland kom jag i kontakt med då-
varande ordförande i Utlandsavdel-
ningen, Alexander Foerster, som på 
den tiden var verksam i Tyskland. 



ADVOKATEN NR 9 • 2022 19

REPORTAGE

Hör Jonas Nord-
gren och advokat 
Gudmund Bernitz, 
verksam i London, 
berätta om hur det 
är att arbeta som 
svensk advokat i ut-
landet i Advokatsam-
fundspodden, avsnitt 
17. Du hittar podden på advokatsamfundet.se, 
eller där poddar finns. 

LYSSNA OM UTLANDSADVOKATER

När jag själv antogs som ledamot i 
Advokatsamfundet några år senare 
hade även jag flyttat till Tyskland 
– Utlandsavdelningen var därför 
”min” avdelning från dag ett. 

Och från dag ett var det också 
självklart för mig att jag ville enga-

gera mig i och för avdelningen. Jag 
vill känna tillhörigheten till Advo-
katsamfundet trots att jag sitter så 
långt borta i ett annat land. Visser-
ligen samarbetar jag med svenska 
klienter och även med andra advo-
kater i Sverige varje dag. Vårt team 
är specialiserat på affärs(juridisk) 
rådgivning till nordiska klienter, 
vår byrå har svenska rötter och 
vi talar svenska och andra skan-
dinaviska språk. Men jag arbetar i 
Tyskland och min advokatvardag 
präglas främst av de trender och 
diskussioner som rör den tyska 
marknaden. Och det kan ibland kän-
nas rätt långt ifrån allt som händer i 

advokat-Sverige. 
Därför reser jag inte bara till 

Advokatdagarna utan även till Ut-
landsdagarna, deltar i årsmöten, 
valdes till avdelningssekreterare 
2011 och några år senare till ordfö-
rande i avdelningsstyrelsen. Sedan 
2020 är jag Utlandsavdelningens 
representant i Advokatsamfun-
dets styrelse. Mitt engagemang i 
Utlandsavdelningen är mitt band 
inte bara till Advokatsamfundet 
och kansliet i Stockholm, utan även 
till andra svenska advokater som 
liksom jag är verksamma utanför 
Sverige och som brottas med lik-
nande frågor som jag när de rör 

sig mellan sina två världar och ska 
förhålla sig till två länders sam-
funds regler. Utlandsavdelningen är 
ett fantastiskt forum för utbyte och 
det finns en mycket stark känsla 
av samhörighet och kamratskap 
bland oss ”utlandsadvokater”. Och 
det är dessa andra advokater, dessa 
människor, några av dem har blivit 
vänner under åren, som jag ser 
fram emot att träffa vid olika tillfäl-
len några gånger om året.

Så, för mig betyder Utlandsavdel-
ningen väldigt mycket – och framför 
allt är det människorna. 

Hoppas vi ses på Utlandsdagarna 
2023 i Monaco!

fick avdelningen till slut en fast plats i sty
relsen år 2014. 

Och styrelseplatsen är betydelsefull, både 
för utlandsadvokaterna själva och för sam
fundet, anser Jonas Nordgren. 

– Det är jätteviktigt att vi advokater som 
är verksamma i utlandet kan bidra med syn
punkter och erfarenheter i samfundets ar
bete, både från de länder vi är verksamma 
i och utifrån vår specialistkompetens. Men 

det är också viktigt för oss att finnas med 
och kunna påverka, säger Jonas Nordgren, 
som i egenskap av ordförande och styrelse
ledamot har en god kontakt med represent
anten i styrelsen. 

Vad är det då för frågor avdelningen 
vill påverka i? Just nu handlar det mycket 
om att driva på för att Advokatsamfundet 
ska värna advokattiteln, svarar Jonas Nord
gren. 

– Det är ett problem i många länder där 
avdelningens advokater är verksamma, att 
man ofta översätter felaktigt och kallar ju
rister för advokater i svensk översättning. 
Advokatsamfundet behöver klargöra vad en 
advokat är jämfört med andra jurister, att 
advokat betyder ett mervärde, fastslår Jonas 
Nordgren, som tillägger att han uppskattar 
de insatser som samfundet gjort på detta om
råde under de senaste åren. ¶
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Riskerar vi att för alltid

ge upp den       personliga integriteten?
ibland får jag frågan: Vad är egentligen personlig integri
tet och varför är det viktigt? Även om det är svårt att ge 
en exakt definition handlar integritet i grunden om ett 
värde som bidrar till att bygga förtroende i samhället. 
Det omfattar dels rätten till ett privatliv, där tankar och 
förtrolig kommunikation kan utbytas utan att man blir 
kartlagd, spårad eller övervakad, dels ett mått av själv
bestämmande, att man har kontroll över sina egna upp
gifter eller insyn i hur ens personuppgifter behandlas av 
andra. 

Dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla 2018. 
Den ger enskilda ökade rättigheter och ställer tydliga 
krav på verksamheter hur de får hantera enskildas per
sonuppgifter. När GDPR svepte in över EU och Sveri
ge, fick hotet om kraftfulla sanktionsavgifter stort fokus. 
Många verksamheter gjorde omfattande satsningar för 
att uppfylla kraven i förordningen. I andra fall gjordes 
det inte. IMY har återkommande kunnat konstatera att 
det fortfarande finns brister i det grundläggande data
skyddsarbetet i många verksamheter. Mot bakgrund av 
den mängd personuppgifter som i dag behandlas finns 
det därför anledning att känna oro över vår personliga 
integritet. 

I princip all ny teknik, itbaserade tjänster och pro
dukter har en sak gemensamt. De ger oss på ett eller fle
ra sätt fördelar, som ett roligare, bekvämare eller friskare 
liv. Vardagliga exempel är appar på mobiltelefonen, di
gitala tjänster eller uppkopplade prylar som vi bär med 
eller på oss, har i hemmet eller på arbetsplatsen. Tek
nikutvecklingen tar också allt mer steget ut i det fysiska 
rummet, där vi exempelvis ser en utveckling mot smarta 
städer och uppkopplade fordon. 

Utvecklingen går i dag mycket snabbt. Den digitala 
utvecklingen är exponentiell. Förenklat innebär det att 
teknikens kapacitet fördubblas ungefär vartannat år. Den 
samtidiga utvecklingen inom områden som artificiell in
telligens (AI), insamling av biometriska uppgifter, tekni

ker för webbskrapning, internet of things (IoT) och hög
hastighetsnätverk leder till nya tekniksprång. 

Samtidigt bidrar teknikutvecklingen till ökade sårbar
heter och integritetsrisker. Ny teknik gör det möjligt att 
samla in stora mängder uppgifter om oss, på sätt som 
aldrig tidigare varit möjligt. Även den som inte aktivt el
ler medvetet delar sina data kan kartläggas och över
vakas. Övervakning sker automatiskt om du äger en 
smartphone, surfar eller handlar på nätet. Men uppgifter 
samlas också in om oss när vi till exempel besöker en lä
kare, gör bankärenden, reser i kollektivtrafiken eller rör 
oss på platser som kamerabevakas. I vissa fall delas eller 
säljs insamlade personuppgifter vidare. Många gånger 
på oklara grunder. I dag dammsugs också svenska myn
digheter på offentliga uppgifter som sammanställs och 
offentliggörs gratis eller mot betalning. 

successivt krymper vår privata sfär och möjligheten till 
självbestämmande och kontroll över hur data hanteras 

GÄSTKRÖNIKA

LENA LINDGREN SCHELIN
Integritetsskyddsmyndighetens, 
IMY:s, vision är ett tryggt infor-
mationssamhälle och att vi till-
sammans värnar den person-
liga integriteten. Vi måste alla 
ta ansvar för att få till stånd en 
hållbar digital utveckling. Från 
den enskilde medborgaren till 
lagstiftaren och politiken. An-
nars riskerar vi att för alltid ge 
upp den personliga integriteten. 
Det anser IMY:s generaldirektör 
Lena Lindgren Schelin.
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eroderar. Detta sammantaget innebär att vår personliga 
integritet är hotad. På allvar.

Vi behöver ha en gemensam utgångspunkt i att per
sonlig integritet bidrar till att värna och bygga tillit till 
samhället. Att frågan inte förminskas till ett nödvändigt 
ont för att undvika sanktioner. 

Vi är starkt beroende av att privata och offentliga 
verksamheter hanterar våra uppgifter ansvarsfullt och 
säkerställer att våra uppgifter skyddas på ett sätt som 
möter både dagens och morgondagens behov. Det kostar 
tid, resurser och prioriteringar som behöver adresse
ras på högsta ledningsnivå. Jag är övertygad om att det 
kommer att löna sig i längden och vara avgörande för att 
behålla kunders och medborgares förtroende. 

Enligt GDPR får man enbart samla in personuppgifter 
för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål. 
De insamlade uppgifterna ska dessutom skyddas så att 
inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte för
loras eller förstörs. 

omvärldsläget och det ökade antalet cyberangrepp sätter i 
dag ett starkt ljus på säkerhetsfrågorna. När främman
de makt eller andra antagonister får tillgång till stora 
mängder personuppgifter om svenska medborgare ska
pas nya hot och risker. Om det finns brister i data
skyddet, finns också brister i informations och cyber
säkerhetsarbetet. Områdena är nära sammanflätade med 
varandra bland annat genom de analyser av informa
tionstillgångarna som behöver göras och de tekniska 
och organisatoriska säkerhetsåtgärder som ska vidtas 
för att skapa ett lämpligt skydd för informationen inom 
samtliga områden. 

Ser man sambanden blir det enklare för högsta led
ningen i privata och offentliga organisationer att göra 
strategiska prioriteringar och på så sätt få till stånd ett 
systematiskt säkerhetsarbete som genomförs utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

Vi lämnade i vår Integritetsskyddsrapport 2020 för
slag och rekommendationer till hur vi tillsammans kan 
verka för ett tryggt informationssamhälle. Vi pekade på 
att ansvar och åtgärder behöver vidtas på alla nivåer i 
samhället – från enskilda som behöver få bättre känne
dom om sina rättigheter samt insyn i och kontroll över 
sina egna data, till privata och offentliga verksamhe
ter som fortsatt behöver förbättra sitt grundläggande 
dataskyddsarbete. Forskning och utveckling av integri
tetsvänlig teknik och tekniker för inbyggt dataskydd 
måste fortsatt stimuleras och lagstiftaren behöver göra 
noggranna intresseavvägningar vid ny lagstiftning där 
intrång i den personliga integriteten aktualiseras. Vi 
konstaterade också att Sveriges digitaliseringspolitik 
behöver kompletteras med en lika ambitiös integritets
skyddspolitik. 

Utvecklingen i omvärlden efter att vi lämnade vår 
rapport understryker behovet av helhetsperspektiv och 
en större integrering av den politik som på nationell 
nivå sätter ramarna för integritetsskydds, informations
säkerhets och cybersäkerhetsarbetet. Det stärker både 
Sveriges säkerhet och skyddet för enskildas rättigheter.  

vi bygger i dag det samhälle vi får imorgon. Ett tryggt infor
mationssamhälle är en grundval för ett rättssäkert och 
hållbart samhälle. Alla som hanterar information av nå
got slag måste dra sitt strå till stacken för att säkra sam
hällsutvecklingen och inte utsätta oss för otillbörliga 
risker i form av integritetsförluster och informations
läckage. Det handlar om att nu och för framtiden säkra 
tilliten till samhället – en stark grundval för vår demo
krati.

Lena Lindgren Schelin
Generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten

Riskerar vi att för alltid

ge upp den       personliga integriteten?

GÄSTKRÖNIKA



JP Infonet
Tillgängliggör juridisk information 

I N
F O N E T

JP Rättsfallsnet är en mycket omfattande 
samling av svenska domar samt beslut och 

innehåller i dag över tre miljoner. 

I tjänsten hittar du rättsfall från följande instanser 
och årtal:

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

Tingsrätterna: 2008 – 
HFD/Regeringsrätten: 2007 – samt RÅ/HFD-

serien 1978 –
Kammarrätterna: 2005 –

Förvaltningsrätterna: 1 september 2010 –

Upptäck JP RättsfallsnetHur dömer 
domstolen i 

liknande mål?

en del av juristpaketet
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Efter ett år med inställda Advokatdagar och ett år 
med en digital konferens återuppstod Advokatdagarna 

som fysisk konferens på Grand Hôtel i Stockholm. 
Oron i vår omvärld satte sin prägel på många av 
föreläsningarna, men också återseendets glädje.

TEXT: ULRIKA ÖSTER, TOM KNUTSON OCH MAGNUS ANDERSSON

Närmare 700 deltagare samlades på 
Grand Hôtel i Stockholm för att i två 
dagar, den 27 och 28 oktober, fortbilda 

sig, diskutera och knyta kontakter. Advokat
samfundets generalsekreterare Mia Edwall 

Insulander inledde och hälsade välkommen. 
Hon konstaterade att vi lever i oroliga tider. 

– Vi advokater är viktigare än någonsin. 
Ert arbete har nog aldrig varit så viktigt och 
angeläget som i dag, sa hon.

Advokater kan nämligen förena två per
spektiv, konstaterade Mia Edwall Insulander: 
det nära perspektivet i mötet med klienten 
och det övergripande och långsiktiga per
spektivet. Advokater har därmed goda för
utsättningar att tydligare än de flesta se vad 
som behöver göras i samhället.

Mia Edwall Insulander tackade också ad
vokaterna för allt det viktiga arbete som de 
gör för sina klienter. Totalt kan bara de ad
vokater som deltar på Advokatdagarna ha 
bistått så många som 1,2 miljoner klienter, 
konstaterade generalsekreteraren, som räk
nat ut detta utifrån deltagarnas ålder och 
snittåldern för att bli advokat.

Äntligen 
tillbaka!
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Efter välkomstorden delade Mia Edwall 
Insulander ut Advokatsamfundets pris för 
framstående insatser inom advokatyrket 
till advokat Leif Ljungholm, som i många år 
förenat sin verksamhet som skicklig advo
kat med ett stort engagemang för Advokat
samfundet. 

Efter prisutdelningen gick ordet till Ad
vokatsamfundets ordförande EvaMaj Müh
lenbock, som var glad att se alla advokater 
samlade igen efter pandemin. Samtidigt, 
konstaterade hon, grumlas glädjen av oro 
för händelserna i vår omvärld och även i 
vårt eget land. 

– Vi har krig i Europa. Det är över åtta må

nader sedan Ryssland invaderade Ukraina. 
Det är förfärliga bilder av mänskligt lidande 
som vi varje dag möter. Bilder som vi inte 
får vänja oss vid, som vi måste bli upprörda 
över. De får inte bli vardag för oss, sa Eva
Maj Mühlenbock, som också tackade advo
katerna för alla de insatser som de har gjort 
och gör för att stödja det ukrainska folket.

Situationen i Iran inger också oro.
– Att våra iranska advokatkollegor frihets

berövas för att de utför sitt arbete är förstås 
helt oacceptabelt, sa EvaMaj Mühlenbock.

Även den politiska verkligheten i vårt eget 
land är viktig att bevaka framöver, inte minst 
vad gäller advokatkårens oberoende, konsta

terade EvaMaj Mühlenbock. Hon uppma
nade också alla advokater söka stöd i sam
fundets rättsstatliga program, som nyligen 
uppdaterats och fått ny grafisk form.

Efter tre seminariepass avslutades kon
ferensdagen av psykologen, radiospanaren 
och föreläsaren Per Naroskin, som roligt och 
samtidigt djupt allvarligt talade om det ro
liga i en orolig tid.

Advokatdagarnas första dag avslutades 
med bankett, med uppträdande av trion 
Glenmark Eriksson Strömstedt, GES. Banket
ten gästades också av den nytillträdde justi
tieministern och tidigare advokaten Gunnar 
Strömmer. ¶

Äntligen 
tillbaka!

» 
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Före detta utrikesministern och vice gene-
ralsekreteraren i FN Jan Eliasson bjöd på 
en omvärldsbetraktelse i en orolig tid. 

– Jag tror inte att jag någonsin varit med 
om en mer osäker situation än den vi har i 
dag, sammanfattade han.

Tidigare i år kom Jan Eliassons självbiografi 
Ord och handling: Ett liv i diplomatins tjänst. 
Skrivandet gav en insikt, berättade Eliasson, 
som fick inleda Advokatdagarna efter väl
komnandet.

– Jag märkte när jag skrev boken att jag var 
mer pessimistisk än jag trodde. Jag brukar ju 
beskriva mig som optimist. Men numera är 
jag en bekymrad optimist, sa Jan Eliasson. 

I sitt föredrag pekade Eliasson på de tre 

stora kriser eller utmaningar som mänsklig
heten nu står inför: kriget i Ukraina, krisen 
för klimatet och den biologiska mångfalden 
samt demokratins kris. 

Jan Eliasson erkände själv att han blivit 
överraskad av Rysslands anfall på Ukraina. 

– Jag trodde faktiskt inte att Putin skulle gå 
in i Ukraina. Jag tyckte att det var så vansin
nigt. Att förstöra ett land som har en histo
risk relation till Ryssland, sa han.

toppdiplomaten sade sig också vara pessimistisk 
när det gäller att få till stånd ett slut på kri
get. Hoppet står möjligen till att Putin möter 
internt motstånd, men eftersom han omger 
sig med jasägare förefaller det scenariot inte 
troligt, konstaterade Jan Eliasson. 

Sakliga skäl nytt i LAS
advokat erik danhard började med att säga att 
ändringarna av  lagen om anställningsskydd, 
LAS, beskrivits som den ”största arbetsrätts
reformen i modern tid”, när han presente
rade lagen vid ett fullsatt seminarium. Erik 
förklarade varför han för sin del ansåg det 
svårt att tala om ändringen i LAS som en stor 
arbetsrättslig reform.

En av de största förändringarna är att be
greppet ”sakliga skäl” ersätter det tidigare 
”saklig grund” som skäl för uppsägning, be
rättade Erik Danhard. Han förklarade sin syn 
på vad denna förändring praktiskt kan tän
kas innebära. 

– Vad som är sakliga skäl är dispositivt 
genom kollektivavtal på en viss nivå. Det är 
ett lagreglerat begrepp, som kan ersättas av 
parter i ett kollektivavtal, förklarade Erik 
Danhard. ¶

Psykologen, radiospanaren och föreläsaren 
Per Naroskin roade och oroade åhörarna med 
sin spaning om livet i oroliga tider. 

Advokat Erik Danhard presenterade föränd-
ringarna i lagen om anställningsskydd, LAS.

”Det gäller att
värna ordet”

» 

FO
TO

: M
IC

K
E 

LU
N

D
S

TR
Ö

M



ADVOKATEN NR 9 • 2022 27

ADVOKATDAGARNA 2022

Även klimatförändringarna, hoten mot ha
ven och krisen för den biologiska mångfal
den engagerar Jan Eliasson djupt.

– En av de saker jag är mest stolt över från 
tiden i FN är de 17 målen i Agenda 2030, som 
just nu hamnat i skuggan av det eländiga kri
get som stulit vår dagordning, sa Jan Eliasson. 

De 17 hållbarhetsmålen antogs av FN:s 
medlemmar år 2015. Syftet var att bygga en 
hållbar värld, både miljömässigt och socialt. 
Det är nu viktigt att dessa mål kommer tillba
ka upp på agendan i världens länder, fastslog 
Jan Eliasson, som hoppades att klimatfrågan 
skulle överbrygga partigränserna. 

Även demokrati och mänskliga rättigheter 
är i dag ifrågasatta värden, konstaterade Jan 
Eliasson, som gav exempel från USA under 

Trumps period som president. Han pekade 
också på språkets betydelse i det demokra
tiska samtalet.

– Jag har en kuslig känsla av att vi inte för
stått vikten av språket och ordet. Det gäller 
att värna ordet. Vi har genom sociala me
dier inte minst fått en slags vulgarisering i 
vårt sätt att tala med varann, sa han, och till
lade att just advokater nog hör till dem som 
bäst förstår ordens betydelse och värdet av 
språkliga valörer. 

jan eliasson avslutade med några tips från sitt 
liv som förhandlare. Åhörarna fick också ta 
del av ett par berättelser från verkligheten 
som diplomat och medlare i internationella 
konflikter. ¶

Principiellt intressanta prejudikat från Högsta 
förvaltningsdomstolen de senaste åren / 
Helena Jäderblom

Nya processregler i brottmål – tidiga förhör i 
teori och praktik / Ulrika Borg

Nya konsument- och e-handelsregler / Agnes 
Hammarstrand

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU / 
Karin Åhman och Anders Hagsgård

”Det gäller att
värna ordet”

Diplomaten och politikern Jan Eliasson var 
 ordförande i FN:s generalförsamling 2005–
2006 och Sveriges utrikesminister mellan 
24 april och 6 oktober 2006. Under perioden 
2012–2016 var han vice generalsekreterare för 
FN. Fram till i maj i år var Eliasson ordförande 
i Stockholms internationella fredsforsknings-
institut (SIPRI).

OM JAN ELIASSON

» 
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Ledarskapet på advokatbyråerna har 
professionaliserats de senaste tio åren. 
Det var MP-arna Jan Dernestam och 
Maria-Pia Hope överens om.

Advokaterna Jan Dernestam, 
Mannheimer Swartling, och 
MariaPia Hope, Vinge, har båda 
varit managing partner (MP) på 
landets två största advokatbyrå
er i mer än tio år. De svarade på 
frågor om ledarskap och före
tagskultur på en modern advo
katbyrå från två yngre medarbe
tare på respektive byrå, Matilda 
Magnusson, biträdande jurist på 
Mannheimer Swartling, och ad
vokat Maria Dahlin Kolvik på 
Vinge.

De två MParna började med 
att analysera hur ledarskapet på advokatby
rån förändrats under deras tid som ledare.

MariaPia Hope förklarade att det är 
mycket mer fokus på ledarskap på advokat
byrån i dag och att graden av professionali
sering har ökat under det senaste decenniet.

– Det är mer accepterat att vi faktiskt äg
nar oss åt att utöva ledarskap, och man ser 
att det behövs. En gång i tiden tror jag att vi 
sågs som ett gammalt skrå, där den som hade 
lite tid över fick syssla med ledarskapet, sa 
MariaPia Hope.

Jan Dernestam instämde och konstatera
de att mer resurser numera läggs på MP och 
supportorganisationen. Men han framhöll att 

det inte bara är delägare och MP 
som är ledare på advokatbyrån.

– Man är ledare redan efter 
några månader hos oss, så fort 
man blir projektledare – och det 
ledarskapet är egentligen vikti
gare för det vi faktiskt produce
rar på byråerna, sa han.

Jan Dernestam reflekterade 
över att hans mandat som MP 
är mycket större i dag än 2011 
då han tillträdde. Han menade 
att det är viktigt att kompanjo
nerna inte glömmer bort att de 
faktiskt ska vara entreprenörer, 
företagsledare, ledare i korrido
ren, specialister.

– Jag använder aldrig ordet VD, utan är 
extremt angelägen om att kalla det MP eller  
exekutiv delägare, för att det inte ska bli en 
VDroll där man pekar med hela handen, sa 
han.

MariaPia Hope menade att det profes
sionella tjänsteföretagsledarskapet är i ti
den just nu.

– Den här typen av ledarskap som innebär 
diplomati, navigering, lyhördhet och finger
toppskänsla är mycket av ett ledarskap i ti
den. Det är den typen av ledarskap som mo
derna företag behöver, sa hon.

jan dernestam avfärdade påståenden om att 
partnerskapmodellen inte har framtiden 
för sig.

– Det är bara våra organisationer, part
nerorganisationer, som kan vara långsiktiga, 
som inte behöver leverera korta kvartalsrap
porter, utan kan investera så att man får en 
bra avkastning av en delägarkarriär. För att 
få det, måste vi också ha ett modernt ledar
skap. Alla inser att det inte bara är något man 
gör för att vara schysst, utan att det finns en 
företagsekonomisk uppsida, sa han.

I fråga om företagskultur konstaterade Jan 
Dernestam att det finns ett stort antal rap
porter som visar att all form av mångfald le
der till att en organisation fattar bättre beslut 
och blir mer lönsam.

– De mest grundläggande värderingarna 
i vårt fall är att allt är extremt kollektivis
tiskt. Det ska vara byrån, varumärket Mann
heimer Swartling, som syns i medierna, inte 
enskilda delägare.

Jan Dernestam framhöll också att företags
kulturen måste leva och ändras med tiden.

– Vi måste få input, för jag som 50plus
delägare är inte rätt person att sitta och få 
fram visioner. Tack vare vårt stora inflöde 
– vi anställer 70 jurister varje år – får vi en 
enorm genomströmning av folk, och alla sät
ter förhoppningsvis sitt avtryck på kulturen 
och hjälper oss, sa han.

Advokatbyråernas 
ledarskapsmodell 
är i tiden just nu

”JAG ANVÄNDER 
ALDRIG ORDET 
VD, UTAN ÄR 

EXTREMT 
ANGELÄGEN OM 
ATT KALLA DET 

MP ELLER 
EXEKUTIV 

DELÄGARE.” 
jan dernestam

» 
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MariaPia Hope berättade om vad Vinges 
modell med en stol i ledningsgruppen för 
den senast anställda medarbetaren har till
fört styrelse och ledningsgruppsarbetet.

– Vi har länge lyssnat mycket på våra yng
re. För att ta det till nästa nivå får en av våra 
senast anställda sitta med under hela vårt 
månatliga ledningsgruppsmöte och ge sin 
syn på olika frågor. Det har varit fantastiskt. 
Det blev en helt annan dynamik och energi 
på våra ledningsgruppsmöten, sa hon.

Inför perspektivet av en ny lågkonjunktur 
menade MariaPia Hope att advokatbyråerna 
kan ta det lugnt.

– Vi är oerhört lyckligt lottade som ad
vokater och har en bredd i vår praktik som 
spänner över allt från transaktioner som har 
varit aktuellt de senaste åren till sådant som 
kan bli mer efterfrågat i en sämre konjunk

tur. Vi drar inte ner på rekryteringen, för vi 
vet att lågkonjunkturen varar några år och 
sedan blir det bättre igen. Om vi då inte har 
hållit fast vid rekryteringen får vi problem 

senare. Nu får vi ställa om och säkerställa 
att nya generationer utbildas i rekonstruk
tion och insolvens, sa hon.

Jan Dernestam instämde i att advokatbran
schen är privilegierad.

– Det är en otroligt stabil verksamhet. Blir 
det en krasch, får vi ännu mer att göra än i 
dag.

Han underströk att det är viktigt att för
klara för de yngre medarbetarna att de inte 
ska oroa sig.

– Vi har gått igenom ITkrasch, dotcom
krasch, fastighetskris och bankkris och har 
klarat oss bra som advokater. Vi har aldrig 
sagt upp någon på grund av arbetsbrist, och 
oavsett vad som kommer tänker vi inte göra 
det nu heller. Vi behöver skapa den trygghe
ten, för en stressad person levererar inte på 
ett rationellt sätt, sa Jan Dernestam. ¶ » 

Matilda Magnusson, biträdande jurist på Mann-
heimer Swartling, och advokat Maria Dahlin 
Kolvik på Vinge.

ADVOKATDAGARNA 2022
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Disciplinnämndens ordförande Börje 
Samuelsson varnar för att advokatkårens 
oberoende hotas av politiker.

Börje Samuelsson inledde med en omvärlds
betraktelse. Han konstaterade att intresset 
från medier och politiker för frågor om brott 
och straff numer är gigantiskt. Och även in
tresset för försvarsadvokater. Samtidigt var 
Samuelsson bekymrad för debattnivån som 
förts i en ”sorgligt hård ton och retorik”.

– Det är inte någon tvekan om att det inom 
politiken finns krafter som inte tycker att en 
fri och oberoende advokatkår är en särskilt 
bra idé, sa Samuelsson som ansåg att hur 
advokater, samfundet och disciplinnämnden 
sköter sig därför kan vara av
görande för advokatkårens 
framtid.

– Vi har länge tagit obe
roendet för givet, men så är 
det inte längre, konstatera
de Börje Samuelsson och sa 
att i kölvattnet av omvärlds
händelserna så har disciplin
nämnden visserligen inte fått 
fler ärenden men allt mer om
fattande och komplicerade 
och ärenden som blir medialt 
uppmärksammade.

vid sin föreläsning hade Börje 
Samuelsson valt ut tre ären
detyper som är särskilt aktuella: restriktions
brott, substitutionsfrågor och kostnadsräk
ningar/ersättningsfrågor.

Om disciplinnämnden an
ser det utrett att en advokat 
brutit mot restriktioner så ser 
den mycket allvarligt på det. 
Och det gör även Högsta dom
stolen. När disciplinnämnden 
för två år sedan inte uteslöt en 
advokat för restriktionsbrott 
överklagades det av justitie
kanslern till HD, som ändra
de disciplinnämndens beslut 
och uteslöt advokaten.

– Advokatens åtgärd att 
utan kontakt med åklagare 
vidta åtgärder kan bara avse 
sådant som är uppenbart 

harmlöst. Och då ska man tänka på att det 
ska både vara harmlöst och dessutom uppen
bart harmlöst. Jag tror man kan konstatera 

att utrymmet för en försvarsadvokat att bi
stå den häktade klienten med kontakter med 
omvärlden alltså är otroligt litet, kommente
rade Samuelsson HDbeslutet, som han me
nade har lett till att disciplinnämnden har 
fått en lite strängare syn på restriktions  
ärendena.

börje samuelsson berättade att en muntlig för
handling måste hållas med en advokat som 
riskerar uteslutning. Som mest har det va
rit sex sådana förhandlingar under ett år, ett 
rekord som kan komma att slås i år, trodde 
Samuelsson, som även beskrev processen 
och förklarade att den till stora delar liknar 
en brottmålsrättegång.

det har blivit ett vanligare att disciplinnämn
den måste bedöma om advokaten har brutit 
mot reglerna om substitution.

– Inte så ofta som en isolerad anklagelse, 
men som en del i en katalog av anklagel
ser mot en försvarsadvokat, sa Samuelsson 
som konstaterade att visserligen står det i 
21:6 tredje stycket rättegångsbalken att en  
offentlig försvarare inte utan rättens till 
stånd får sätta någon i sitt ställe. Men dom
stolarna hanterar frågan olika. Vissa anser att 
tillstånd inte behövs på förundersöknings
stadiet. Andra menar att rättens tillstånd 
alltid krävs, även i polisförhör under för
undersökningen. Disciplinnämnden måste 
hantera frågor om substitution när de ham
nar där.

– Det är svårt att fria, att det skulle vara 
förenligt med god advokatsed att handla i 

Advokatkårens oberoende
kan inte längre tas för givet

Aktieöverlåtelsebegränsningar
regleras bäst i bolagsordningen
Advokat Erik Sjöman, Vinge, diskuterade 
vilka bestämmelser som kan tas in i ett 
aktiebolags bolagsordning.

Sjöman ställde detta i kontrast till vad man 
kan åstadkomma genom reglering i ett aktie
ägaravtal, med fokus på bestämmelser som 
reglerar aktiers överlåtbarhet, som hem
buds, förköps och samtyckesklausuler. Erik 
Sjöman framhöll att aktieägaravtalet bara 

binder parterna, och att en beslutsreglering 
där saknar verkan i bolaget – och en avta
lad aktieöverlåtelsebegränsning har i regel 
inte verkan mot tredje man. Däremot har en 
beslutsregel i bolagsordningen verkan i och 
för bolaget, och hembuds, förköps och sam
tyckesklausuler i bolagsordningen har verkan 
även mot en tredje man som förvärvar aktier. 
Därför är bolagsordningen särskilt bra för att 
reglera aktieöverlåtelsebegränsningar. ¶

”DET ÄR INTE 
NÅGON TVEKAN 

OM ATT DET INOM 
POLITIKEN FINNS 

KRAFTER SOM INTE 
TYCKER ATT EN FRI 

OCH OBEROENDE 
ADVOKATKÅR ÄR EN 
SÄRSKILT BRA IDÉ.” 

börje samuelsson

Disciplinnämndens ordförande Börje Samuels-
son uppmärksammade särskilt restriktionsbrott, 
substitutionsfrågor och kostnadsräkningar/
ersättningsfrågor.

» 

Erik
Sjöman.
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Allt vanligare med falska DNA-spårAktieöverlåtelsebegränsningar
regleras bäst i bolagsordningen

I takt med att metoderna för att finna DNA-
spår förfinas alltmer blir det allt vanligare 
med falska DNA-spår.

Advokat Johanna Björkman summerade de 
tre senaste decenniernas utveckling på det 
kriminaltekniska DNAområdet. Björkman 
konstaterade att metoderna för att hitta och 
analysera DNAspår både blivit snabbare och 
mer känsliga och användarvänliga. Det har 
lett till att det går att hitta DNAspår på en 

brottsplats som kan komma från gärningen, 
men också andra DNAspår som kan finnas 
där av helt andra skäl än brottsliga. Johanna 
Björkman underströk att det blir allt vanliga
re med falska DNAspår på grund av att me
toderna för att finna DNA blir allt finare. Och 
hon konstaterade att så kallat touchDNA är 
här för att stanna. ¶ 

Läs mer: Praktisk juridik 
av Johanna Björkman i ett 

kommande nummer av Advokaten.

Advokat Johanna Björkman har tidigare arbetat 
som kammaråklagare. Hon forskar och undervi-
sar om kriminalteknisk bevisning. I en kommande 
avhandling har Björkman studerat hur domsto-
larna ska värdera DNA-bevisning. » 

strid med lagen. Men det är svårt att fälla, 
när en advokat har ringt domstolen och fått 
frågan: ”Varför besvärar du oss?”. Det är en 
värdelös situation, för att tala klarspråk, 
sammanfattade Samuelsson.

Advokatsamfundet hemställde 2015 och 
för ett år sedan till Justitiedepartementet 
att det i lag görs klart om det är så som det 
står i lag, eller om man kan tänka sig att man 
kan få substituera utan rättens tillstånd, ex
empelvis under förundersökningen. 

Det finns dock en annan typ av substitu
tionsbrott som disciplinnämnden ser all

varligt på. Det är advokater som bygger sin 
verksamhet på substitution.

– Det är en bra ordning att en advokat får 
sätta någon i sitt ställe under förundersök
ningar utan rättens tillstånd vid ett särskilt 
tillfälle och då det framstår som nödvändigt, 
men inte som ett slentrianmässigt sätt att 
åta sig uppdrag som man inte kan sköta, sa 
Samuelsson som tillade:

– Vår principiella inställning är att man 
inte får utan rättens tillstånd sätta någon 
annan i sitt ställe, för så står det i lagen. Till 
dess den ändras så är det vår ståndpunkt. 

riksrevisionens granskning av ersättningar till of
fentliga biträden och målsägandebiträden har 
lett till att domstolarna vill visa att man tar 
ersättningsfrågorna på allvar, menade Sam
uelsson. Det i sin tur har lett till att disci
plinnämnden fått fler rena ärenden där det 
påstås att advokaten tagit för mycket betalt. 
För att det ska vara en disciplinär fråga måste 
det vara fråga om en flagrant överdebitering. 
När en kostnadsräkning innehåller felaktiga 
uppgifter, även slarv, får det påföljd. Domsto
len ska kunna utgå från att advokaten lämnar 
korrekta uppgifter, betonade Samuelsson. ¶

ADVOKATDAGARNA 2022
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Bättre beredskap, nya rättsliga möjligheter 
och ett tydligt ledarskap krävs för att vi 
ska kunna hantera framtida pandemier. Det 
framhöll coronautredaren Mats Melin i sitt 
föredrag. 

Coronakommissionen presen
terade sitt slutbetänkande den 
25 februari, dagen efter att rys
ka trupper gått in i Ukraina och 
startat krig i Europa. Det var, 
konstaterade Mats Melin, in
ledningsvis helt begripligt att 
ett krig i Europa uppmärksam
mades mer än kommissionens 
slutsatser och att diskussionen 
blev begränsad.

– Men jag hade kanske för
väntat mig att den diskussio
nen ändå skulle ta fart med tiden. Åtmin 
stone i valrörelsen borde diskussionen kom
ma, tänkte jag. Så blev det inte, sa Mats Melin. 

Att diskussionerna uteblev kan tyckas för
vånande, då kommissionen faktiskt riktade 
hård kritik mot Sveriges hantering av pande
min. Kommissionen beskrev i det första del
betänkandet stora brister i äldreomsorgen, 
som var dåligt rustad för att möta pandemin. 

– Vi konstaterade att den svenska stra
tegin, som gick ut på att skydda äldre och 
andra särskilt sårbara, misslyckades under 
2020, summerade Mats Melin vid sin före
läsning. 

Det andra delbetänkandet skildrade sam

hällets beredskap och förmåga att ställa om. 
Och även här framfördes kritik. 

– Den materiella beredskapen var under
målig när pandemin slog till, sa Mats Me
lin, som också pekade på problemen med 

att bygga upp en storskalig test
verksamhet med smittspårning. 

Coronakommissionen lyfte 
i sitt arbete alltså fram en rad 
brister i hur coronapandemin 
hanterades. Ett övergripan
de problem, som kan förklara 
många av dem, var bristande le
darskap, enligt Mats Melin. Vid 
föreläsningen pekade han också 
tydligt ut vem som borde ha ta
git och i framtiden bör ta den le
darrollen, nämligen regeringen. 

– En av våra huvudpoänger är 
att det är landets politiska ledning som ska 
ta ett tydligt ansvar för att väga smittskydd 
mot andra viktiga samhällsintressen, sa han. 

På ett område visade dock regeringen ett 
tydligt ledarskap, konstaterade Mats Melin. 

Det handlar om insatser mot pandemins 
ekonomiska konsekvenser, som möttes med 
snabba, tidiga och kraftfulla beslut om insat
ser från Riksbanken och regeringen. 

– På ekonomins område finns det alltså ett 
tydligt nationellt ledarskap, understött av 
tydlig och kompetent expertis i Regerings
kansliet självt, sa Mats Melin, och fortsatte:

– Även om smittskyddet inte kan organise
ras på exakt samma sätt så kan jämförelsen in
spirera till att tänka nytt även på det området. 

corona kommer säkerligen inte att bli den sista 
pandemi som mänskligheten måste hante
ra. Det är därför viktigt att dra lärdom av de 
tuffa pandemiåren, fastslog Mats Melin. Han 
presenterade en rad punkter att ta med sig 
för framtiden. Det handlar dels om bättre 
lagerhållning av medicinsk utrustning och 
bättre förberedelser. Dels krävs också en 
bättre rättslig beredskap, så att regeringen 
kan ta den ledarroll som kriser kräver, fram
höll Mats Melin. 

Mats Melin lyfte också fram att regeringen 
vid framtida kriser behöver ha egen expertis 
knuten till sig, för att kunna leda och ta an
svar för de nödvändiga intresseavvägningar
na. Regeringen bör också få bättre redskap 
för att, i en krissituation, kunna ta ledningen 
över alla kommuner, regioner och myndig
heter, konstaterade Mats Melin.

– Vi vet att en ny pandemi kommer att 
drabba världen. Vi vet bara inte när, sam
manfattade Mats Melin. ¶

Sanktionerna mot Ryssland             visar på folkrättens betydelse
Det ryska aggressionskriget har inte satt 
folkrätten ur spel. Men FN:s säkerhetsråds 
inflytande har minskat.

Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stock
holms universitet, inledde seminariet med 
rubriken Rysslands invasion av Ukraina – 
folkrättsliga och ekonomiska konsekvenser. 
Wrange redogjorde för det regelverk som 
gäller för krigsbrott, brott mot  mänsklighe
ten, folkmord och aggressionsbrott.

Han beskrev flera av de svårigheter som 
är förknippade med att åtala ansvariga ryska 
ledare för aggressionsbrott. Inte minst att 
gripa president Putin. Wrange tog även upp 

de omfattande sanktionerna mot Ryssland 
och ryska medborgare. 

– EU:s mål är inte bara att skapa konse
kvenser för de ansvariga ledarna utan ock
så för Ryssland. Det ska kännas i hela det 
ryska riket, sa Wrange, som pekade på oli
ka problem med sanktionerna, bland annat 
problem kopplade till mänskliga rättigheter 
för de individer som drabbas, till exempel 
hur länge tillgångar kan frysas och rätten till 
en rättvis rättegång. Wrange berörde även 
Ukrainas möjligheter att få skadestånd. 

Wrange konstaterade att inledningsvis i 
det ryska anfallskriget mot Ukraina såg det 
ut som om folkrätten var försvagad.

MATS MELIN OM CORONAKOMMISSIONEN

”DEN MATERIELLA 
BEREDSKAPEN 

VAR UNDER- 
MÅLIG NÄR 
PANDEMIN 
SLOG TILL.” 

mats melin

» 

Kommissionen tillsattes av regeringen den  
30 juni 2020. Före detta justitierådet och chefs-
JO Mats Melin utsågs till kommissionens ord-
förande. Övriga deltagare var huvudsakligen 
forskare inom olika discipliner. Kommissionen 
lämnade två delbetänkanden, det första i de- 
cember 2020, det andra i oktober 2021. Den 
25 februari 2022 överlämnades slutbetänkandet.

OM CORONAKOMMISSIONEN

Bättre ledarskap nödvändigt för

Advokat Fredrik Svensson är advokat och deläga-
re vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Under 
de senaste drygt tio åren var han ansvarig för 
byråns verksamhet i Moskva. Den 2 mars 2022 
stängde Mannheimer Swartling permanent sitt 
kontor i Moskva, som en direkt följd av den ryska 
invasionen av Ukraina. Mannheimer Swartling 
var därmed den första internationella byrån att 
lämna Ryssland. FO
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Sanktionerna mot Ryssland             visar på folkrättens betydelse
– Ett land som är ständig medlem av FN:s 

säkerhetsråd kastade sig med berått mod 
över ett annat land. Säkerhetsrådet ska ju 
vara den yttersta garanten för den inter
nationella rätten. Samtidigt kan man säga  
att de här massiva sanktionerna som har  
riktats mot Ryssland bekräftar att det är för
bjudet att starta krig, sa Wrange och fort
satte:

– Sanktionsmaskineriet är nu ännu mer 
trimmat än det var tidigare. Och det används 
mot en stormakt. Det har aldrig hänt tidi
gare. Inte heller har det startats så många 
kraftfulla internationella processer för att 
undersöka och på sikt väcka åtal för krigs

förbrytelser. Säkerhetsrådets inflytande är 
dock försvagat, och även Rysslands. 

Advokat Fredrik Svensson beskrev dra
matiken i Ryssland som följde efter landets 
invasion av Ukraina. Inledningsvis trodde 
många att utländska företag inte skulle be
höva lämna Ryssland. Men snart ändrades 
uppfattningen. Det uppstod ett slags grupp
tryck som gjorde att det inte var hållbart att 
vara kvar.

De omfattande och ständigt nya sanktio
nerna gjorde det svårt att ge råd eftersom 
målet var så rörligt. Att även Ryssland in
förde motsanktioner gjorde situationen än 
svårare. Enligt Svenssons uppfattning satsa

de Ryssland på att landet snabbt skulle vinna 
kriget. Och har då företagen inte hunnit läm
na landet så blir de kvar, var tanken. Fred
rik Svensson beskrev hur framför allt väs
terländska företag på olika sätt avvecklade 
sina verksamheter. Många asiatiska och syd
amerikanska företag har dock inte gjort det.

Frågor om etik och hållbarhet har numer 
stor betydelse för många globala företag ef
tersom konsumenter kräver det, konstatera
de Svensson. Och det är något som de rys
ka ledarna har missat helt. Enligt Svensson 
kommer de företag som har lämnat Ryssland 
inte att återvända så länge den nuvarande 
Putinledda regimen är kvar. ¶ » 

att hantera kriser

Några 
råd till 
rådgivande 
sakförare / 
Olle Flygt

Advokatetik – lojalitet och tystnadsplikt / 
Magnus Wallander och Anna Steén 

Trender på det ekobrottsliga området: från 
skattebedrägeri till dagens penningtvätt och 
bokföringsbrott / Henrik Olsson Lilja



34 ADVOKATEN NR 9 • 2022

ADVOKATDAGARNA 2022

Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer 
Swartling, sammanfattade de senaste frå-
gorna och trenderna för skiljeförfaranden i 
Sverige.

Robin Oldenstam konstaterade att hand
läggningen av skiljeförfaranden blir allt
mer digital. Stockholms Handelskamma
res Skiljedomsinstitut var först med digital 
handläggning med sin SCC Platform, som 
är ett digitalt målhanteringssystem för både 
SCC:s egna mål och ad hocmål, där alla 
handlingar laddas upp och hela målet finns. 
SCC:s initiativ har följts av andra institut, 
senast av Internationella Handelskammaren 
med ICC Case Connect som just har lan
serats. Det blir alltmer ovanligt med pap
persakter.

 – De digitala systemen har en mängd för
delar. Man får hela akten välstrukturerad, 

och det är en säkrare hantering än epost, 
sa Robin Oldenstam.

Även huvudförhandlingarna i skiljeförfa
randen har blivit digitala i ökad utsträckning, 
efter att det var en nödvändighet under coro
napandemin. Både tekniken och kunskapen 
hos användarna har förbättrats. Flera institut 
och organisationer tillhandahåller teknikpa
ket för digitala förhandlingar.

en fråga som har uppkommit är om skilje 
nämnden kan påtvinga en part digital för
handling. Svea hovrätt har prövat frågan 
i mål nr T  715820. Hovrätten fann att 
24 § lagen om skiljeförfarande utifrån syftet 
med bestämmelsen bör betraktas som tek
nikneutral och att det ligger i skiljenämn
dens mandat att ta ställning till om digital 
förhandling ska hållas, om inte parterna 
enas.

Robin Oldenstam noterade att det ställs 
ökade krav på tidseffektivitet.

– Det innebär uttryckliga och sanktione
rade skyldigheter för både parter och skil
jenämnder att agera kostnads och tidseffek
tivt i skiljeförfaranden, sa han.

ett fenomen som ökar är tredjepartsfinansiering. 
Där finns ett stort antal aktörer på den in
ternationella och även på den svenska mark
naden. Tredjepartsfinansiering används inte 
bara när käranden inte själv kan finansiera 
tvisten, utan också för att lyfta bort kostna
der från resultaträkningen och låta någon an
nan ta risken.

– Jag är överlag positiv eftersom det ger 
ökad ”access to justice”. Men det reser frå
gor kring konflikthantering och lojalitet mel
lan ombud och klient, sa Robin Oldenstam.

En trend är en allt jämnare könsfördelning 

Aktuella frågor 
och trender 
inom skilje- 
förfaranden

» 

ADVOKATDAGARNA 2022

SKILJEFÖRFARANDENA
BLIR ALLTMER DIGITALA

Robin Oldenstam är styrelseordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Han berättade att både handläggning och huvudförhandlingar                                         i skiljeförfaranden i ökande grad blir digitala.
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Aktuella frågor 
och trender 
inom skilje- 
förfaranden

» 

bland skiljedomare i branschen, berättade 
Robin Oldenstam.

Den totala andelen utsedda kvinnliga skil
jedomare har nära nog fördubblats de senas
te fem åren, och av SCC:s utsedda skiljedo
mare är hälften kvinnor.

Robin Oldenstam konstaterade att en viss 
ökning av risken för klander av skiljedomar 
märks – men klander är fortfarande sällsynt 
och nästan aldrig framgångsrikt. Svea hov
rätt bifaller bara några få procent av kland
rade skiljedomar.

något som ofta förbises i skiljeförfaranden är 
EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

– Men man måste förhålla sig till reglerna. 
Dessutom har sanktionerna vässats betydligt 
de senaste åren. Man bör som skiljedomare 
se till att behandlingen av personuppgifter 
regleras i förfarandet, sa Robin Oldenstam. ¶

Cybersäkerhet 
kräver helhetsgrepp
Informations och datasäkerhet måste han
teras som en helhet, med aktivt deltagande 
från företagets ledning, inte som en avgrän
sad, teknisk del av verksamheten. Det fast
slog advokat Caroline Olstedt Carlström i 
sitt föredrag om cybersäkerhet.

 Caroline Olstedt Carlström presenterade 
några av de hot som finns mot informations
säkerhet, både för advokatbyråer och för kli
entföretag, och gav tips på hur advokatbyrå
erna kan tänka för att förbättra sin säkerhet. 

– Det är så viktigt att alla de discipliner 
som stöder advokatverksamhet på olika sätt 
samarbetar kring detta, sa Caroline Olstedt 
Carlström. ¶

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnads-
tvister / Anna Hellron

Robin Oldenstam är styrelseordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Han berättade att både handläggning och huvudförhandlingar                                         i skiljeförfaranden i ökande grad blir digitala.

Medling i kommersiella tvister / Gert Nilsson Eldrimner

Girjasmålet 2009–2020 – före, under och efter; 
särskilt de processrättsliga aspekterna / 
Peter Danowsky
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» 

Emy Andréasson och Amelie Bengtsson.

Biörn Riese och Per Westerberg.

Majeed Alnashi och Khalil El Ghazzi.Christina Berggren och Magdalena Persson.

Petter Wirell, Hanna Larsson, Hans Ramberg och 
Christina Ramberg.

Gunnar Strömmer, justitieminister och tidigare advokat, i samspråk med en av deltagarna före middagen.

Generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander 
samtalade med ett 
stort antal deltagare.

Natali Engstam Phalén, Henrik Olsson Lilja och 
Åsa Erlandsson.

Närmare 700 deltagare samlades på Grand Hôtel i                                               Stockholm, den 27 och 28 oktober. Stämningen var på topp.
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» Karin Flygare, Magnus Rothstein och Anna Kajsa 
Stranding Dahlman.

Thomas Bodström och Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock, till höger, träffade många ledamöter.

Närmare 700 deltagare samlades på Grand Hôtel i                                               Stockholm, den 27 och 28 oktober. Stämningen var på topp.

ADVOKATDAGARNA 2022
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ÅRETS ADVOKAT

Lundaadvokaten Leif Ljungholm fick Advokatsamfundets 
pris för framstående insatser inom advokatyrket för 2022. 
Yrkesskicklighet och engagemang är två nyckelord när 
årets pristagare ska beskrivas.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

Leif Ljungholm var stolt och glad när 
han fick ta emot priset för framstående 
insatser inom advokatyrket, eller Årets 

advokat som det ofta kallas. Priset fick han 
för att han i många år kombinerat advokat
verksamheten med ett omfattande engage

mang i Advokatsamfundet och för mänsk
liga rättigheter.

– Det är imponerande med advokater som 
lyckas kombinera yrkesverksamheten och 
alla klientuppdrag med att bidra så mycket 
både till Advokatsamfundets arbete och till 
arbetet för mänskliga rättigheter, sa Advo
katsamfundets generalsekreterare Mia Ed
wall Insulander, som delade ut priset under 
inledningen av Advokatdagarna. 

Sedan årsskiftet är Leif Ljungholm styrel
seledamot i den nya myndigheten Institu

Leif Ljungholm 
prisad för 
advokatinsatser

» 
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Leif Ljungholm 
prisad för 
advokatinsatser

tet för mänskliga rättigheter. Vid prisutdel
ningen talade han också om vikten av att slå 
vakt om de mänskliga rättigheterna, och att 
advokater har en särskild roll för att skydda 
fri och rättigheter. 

– Jag har alltid varit engagerad i frågor om 
allas lika värde och våra grundläggande rät
tigheter. Det är troligen något jag fått med 
mig från min familj, förklarar Leif Ljung
holm, som hoppas att institutet ska kunna 
spela en viktig roll i samhället. 

– Jag tror att institutets arbete på sikt kom

mer att innebära att myndigheter, kommuner, 
regioner med flera blir mer observanta på 
vilka skyldigheter de har enligt de MRreg
ler, som vi är skyldiga att följa. Jag tror även 
att institutets remissyttranden kommer att 
väga tungt när de berör MRfrågor, säger han.

Advokatsamfundets pris för framståen
de insatser inom advokatyrket består av ett 
diplom samt 100 000 kronor som pristaga
ren får skänka till en valfri organisation. Leif 
Ljungholm valde att skänka sin prissumma 
till Centrum för rättvisa. ¶

Leif Ljungholm blev advokat år 1977 och är 
för närvarande verksam på advokatbyrån 
Ljungholm & Boström Advokater i Lund. Han 
har varit konkursförvaltare i några av Sveriges 
största konkurser och försvarare i ett antal 
större ekobrottmål.

Leif Ljungholm har utöver advokatverksam-
heten haft många förtroendeuppdrag inom 
Advokatsamfundet. Han var ledamot av huvud-
styrelsen 1988–1994 och ordförande 1996–1999, 
och har även varit ledamot av och vice ordfö-
rande i Advokatsamfundets disciplinnämnd. 

Utöver detta har Leif Ljungholm bland 
annat också varit styrelseledamot i Raoul 
Wallenberg-institutet för mänskliga rättig-
heter och humanitär rätt (RWI), 2000–2012 
samt ledamot av Pressens Opinionsnämnd 
(numera Mediernas Etiknämnd) 2011–2017. Han 
är styrelseledamot i Emil Heijnes Stiftelse för 
rättsvetenskaplig forskning, och sedan 2016 
ledamot av Ekobrottsmyndighetens insynsråd. 
2022 utsågs han av regeringen till ledamot av 
styrelsen för det nybildade Institutet för mänsk-
liga rättigheter.

OM LEIF LJUNGHOLM

”Leif Ljungholm får priset för sina framstående 
insatser inom advokatyrket, genom att kom-
binera yrkesskicklighet och engagemang som 
ledamot av Advokatsamfundet med att vara 
en av Sveriges skickligaste konkursförvaltare. 
Årets pristagare har bidragit till att skapa och 
vidmakthålla ett högt förtroende för advokat-
yrket genom sin advokatgärning och genom 
sitt omfattande arbete för Advokatsamfundet. I 
kombination med engagemanget för mänskliga 
fri- och rättigheter, så har han i flera år illustre-
rat vikten och värdet av en advokat som utövar 
sin verksamhet med integritet och på ett sätt 
som verkligen främjar det goda rättssamhäl-
let.” 

PRISMOTIVERING

» 
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Vi lever i en tid av förändring och uppbrott, 
men bör trots det se positivt på framtiden. 
Det var budskapet från en av Finlands mest 
framträdande politiker, Alexander Stubb, 
som delade med sig av sin syn på världen 
och kriget i Ukraina till Advokatdagarnas 
deltagare.

Alexander Stubb medverkade via länk från 
London, där han firat sin dotters 21årsdag. 
Han intervjuades av journalisten Willy Sil
berstein, som också leder Advokatsam
fundspodden. 

Willy Silberstein bad Alexander Stubb att 
beskriva Ukraina så som det såg ut i slutet 
av oktober. 

– Ett land som kämpar för sin existens, ett 
land som är i krig och ett land som på så 
många sätt också försvarar vår frihet, vår de
mokrati och vår livsstil, sa Alexander Stubb.

Stubb sade sig vara imponerad av Ukrai

nas motståndskraft. Att så många, även han, 
först trodde på en snabb seger för Ryssland 
förklarade Alexander Stubb med att vi fär
gats av rädsla för Ryssland. 

– När vi baserar utrikespolitik på rädsla 
blir det inte bra, summerade han.

alexander stubb har själv mött Rysslands leda
re Vladimir Putin några gånger, 
och beskrev honom som myck
et analytisk och väl förberedd. 
Putin har dessutom en viss ka
risma, och framstår som sympa
tisk, berättade Stubb. Pratet om 
att den ryske presidenten skulle 
ha förlorat förståendet avfärda
de han bestämt. 

– Du blir inte Rysslands pre
sident om du inte har viss kog
nitiv kapacitet, fastslog Alexan
der Stubb, som samtidigt fann 
det skrämmande att se att såväl Putin som 
hans utrikesminister Lavrov tycks leva i en 
alternativ verklighet jämfört med resten av 
världen.

Vladimir Putin drivs, enligt Alexander 
Stubb, av en vision om ett nytt Storryssland, 
med samma gränser som under 1800talet. 
Grunden är trefaldig: ett gemensamt språk 
(ryska), en gemensam religion (ortodox kris
tendom) och en ledare (han själv). 

– Han vill göra Ryssland till en stormakt 
igen, sa Stubb.

Samtidigt har invasionen av Ukraina 
egentligen lett till det rakt motsatta, mena
de Alexander Stubb. Ukraina har blivit eu
ropeiskt, Europa har enats, Natosamarbetet 

har fått en nystart, och Sverige och Finland 
är på väg in i Nato. 

alexander stubb arbetar just nu på en bok om 
hur 2000talets värld kan komma att se ut. 
Han beskrev i intervjun dagens situation 
som ett ”oredans tidevarv”. Ordningen från 
slutet av andra världskriget, där Europa och 

västvärlden kunnat dominera, 
går nu mot sitt slut, sa han. 

– Kina har helt andra värde
ringar och en annan filosofi, lik
som många andra länder. Det 
kommer att bli intressant att se 
hur oredans tid reder ut sig, sa 
Alexander Stubb, som hoppades 
att oredan inte skulle resultera i 
några större konflikter. 

Oredan till trots var Alex
ander Stubb genom hela inter
vjun bergfast i sin framtidsop

timism. Han beskrev sig som en politikens 
Hans Rosling, och lyfte fram mänsklighetens 
stora kapacitet att reda ut problem och hitta 
lösningar. 

Dagens energikris är förstås tung, men 
innebär också möjligheter.

– Vi river oss loss från fossil energi och 
från Ryssland och måste börja hitta innova
tioner av olika slag, kärnkraft och förnybar 
energi. Vi hittar nog en lösning, sa Alexan
der Stubb.

Optimismen framkom också då Willy Sil
berstein avslutade samtalet med en fråga om 
vad Stubb ville skicka med till sina åhörare. 
Samlingspartisten passade på att citera sin 
favoritideolog Vladimir Lenin, som, översatt 

Advokater borde driva laglighetsprövningar
Politik och juridik går inte alltid i takt när 
kommunerna fattar beslut. Det konsta-
terade Ulrik von Essen, som önskade att 
 advokater skulle driva fler kommunala 
beslut i domstolarna. 

Justitierådet och tidigare professorn i offent
lig rätt Ulrik von Essen är en återkommande 
föredragshållare på Advokatdagarna. I år var 
hans ämne Kommunal kompetens och lag
lighetsprövning. 

Ulrik von Essen beskrev själv kommunal
rätten som ett område med rätt stort under
hållningsvärde.

– Man hittar otroligt mycket märkliga  gre
jer som kommuner gör, sa Ulrik von  Essen.

I sin presentation redovisade Ulrik von 
 Essen de olika delarna av kommunernas 
verksamhet och vilka regler som styr dessa. 
Han fokuserade på den allmänna kompeten
sen (2 kap. kommunallagen), alltså den del 
som inte styrs av speciallagar. Här, påpekade 

Ulrik von Essen, blir det tydligt att juridik 
och politik inte alltid går i takt. 

Konstaterandet illustrerades av en rad ex
empel på kommuner som tolkat lagen täm
ligen fritt: En kommun beslutade till exem
pel att offentlighets och sekretesslagen inte 
skulle gälla, en annan planerade att köpa in 
eget luftvärn till kommunen. 

Ulrik von Essen redovisade också de  
kontrollmöjligheter som omgärdar kom 
munernas kompetens, och framför allt  

ALEXANDER STUBB

DEN KOMMUNALA KOMPETENSEN

”OM DU INTE VET 
HUR FRAMTIDEN 
SER UT, SÅ FÖR-
VÄNTA DIG ATT 
DEN KOMMER 
ATT BLI BRA.” 

alexander stubb

» 

Willy Silberstein.

Optimistiskt om oredans

FO
TO

: M
IC

K
E 

LU
N

D
S

TR
Ö

M



ADVOKATEN NR 9 • 2022 41

Advokater borde driva laglighetsprövningar
laglighetsprövningen. Här önskade han 
mer aktivitet från advokaterna med att dri
va fall i domstol, och på det viset få fram en  
tydlig praxis kring kommunernas befogen
heter.

– Laglighetsprövningen är en lite speciell 
form av process som tyvärr sällan drivs av 
advokater. Det är något som vi går och hop
pas på i HFD, att det ska komma lite ombud 
snart. För det är en svår process för enskilda 
att klara av, sa Ulrik von Essen. ¶ » 

Ulrik von Essen.

Alexander Stubb har bland annat varit Europa-
parlamentariker, utrikesminister och Europa- 
och utrikeshandelsminister. 2014 valdes han 
till partiordförande för det liberalkonservativa 
Samlingspartiet och statsminister, en post han 
hade till sommaren 2015. 

Alexander Stubb har en bakgrund inom 
universitetsvärlden och är i dag professor vid 
och ledare för European University Institute i 
Florens.

OM ALEXANDER STUBB

till svenska, sagt ungefär att ”det finns decen
nier när inget händer, och veckor när decen
nier händer”. 

– Vi är just nu i en sådan stund, vilket är su
perintressant, en period där vi måste omvär
dera hur världen ser ut, sa han, och fortsatte:

– Min poäng är: om du inte vet hur fram
tiden ser ut, så förvänta dig att den kommer 
att bli bra. ¶

tidevarv

Angående problem vid uppdrag som särskild 
företrädare för barn efter lagändring 2021 / 
UllaBella af Klercker

ADVOKATDAGARNA 2022
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Det finns problem i advokatkåren, inte 
minst bland unga brottmålsadvokater. Men 
även andra aktörer har anledning att fun-
dera över sakernas tillstånd. Det menade 
advokat Johan Eriksson.

Johan Eriksson berättade inledningsvis att 
han hade gjort en del undersökningar inför 
årets Advokatdagarna och talat med 25 unga 
brottmålsadvokater om deras arbete. Sam
talen gav en bekymmersam bild. Det van
ligaste var att advokaterna utsattes för på
tryckningar från sina klienter om att de 
skulle bytas ut. 

– Det vill säga påtryckningar om att bli ut
bytt för att klienten inte kunde nöja sig med 
en advokat som följde de etiska reglerna. Jag 
tycker att det är obehagligt, sa Eriksson och 
tillade: 

– Det talades väldigt mycket om att ställa 
upp. Klienterna förväntar sig inte bara en 
bra advokat utan också att advokaten i nå
gon mening ska ställa upp. Det betyder att 
man ska vara tuff, frän och framstå ungefär 
som klienterna låter när de talar. 

samtliga 25 unga advokater upplevde osäkerhet 
inför hur regelverket ser ut för klienter med 
restriktioner. 

– De upplevde att det var väldigt obehag
ligt. Man känner sig trängd mellan att man 
vill göra sitt bästa och att man inte vill göra 
fel, sa Eriksson som ansåg att det uppenbar
ligen råder en utbildningsbrist, eller osäker
het om regelverket.

De många pågående klimatprocesserna 
utmanar etablerade rättsliga begrepp. De 
driver även fram nya rättsliga idéer och 
principer.

Parallellt med otaliga klimatdemonstrationer 
och parallellt med att allt fler länder antar 
klimatlagar har ett par tusen rättsprocesser 
som rör klimatförändringarna drivits i mer 
än 35 länder mot såväl företag som stater. I 
USA är antalet processer cirka 1 200. Flera av 
processerna har varit framgångsrika, konsta
terade professor Jonas Ebbesson.

De bakomliggande orsakerna handlar 
främst om att:

l efterleva lag, driva på förändring

» 

ADVOKATDAGARNA 2022

Klimatprocesser               driver på klimatomställningen

Problematiskt även  hos åklagare och domare
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l konkretisera abstrakta och komplexa 
sammanhang

l betona mänskliga rättigheter.
Klimatförändringarna och klimatproces

serna utmanar etablerade rättsliga begrepp. 
De bidrar även till ny förståelse av dem och 
driver fram nya rättsliga idéer och princi
per. Även i Sverige är klimatprocesser möj
liga. Ebbessons slutsats var att enskilda och 
miljöorganisationer kan föra talan mot den 
svenska staten om statens klimatansvar. En 
domstol kan enligt Ebbesson pröva om sta
ten brustit i sitt ansvar. Den kan även åläg
ga staten att vidta ytterligare klimatåtgärder 
med stöd av klimatlagen, Europakonventio
nen och regeringsformen. ¶

Jonas Ebbesson är professor i 
miljörätt och föreståndare för 
Stockholms miljörättscentrum. 
Han har skrivit böcker och 
åtskilliga artiklar om miljörätt 
med gränsöverskridande 
teman. » 

Några av orsakerna till situationen har 
att göra med ökad konkurrens, treårskra
vet, minskad kamratlighet advokater emel
lan och en förändrad brottslighet med kri
minella nätverk, enligt Eriksson.

– Det är mycket besvärligt om unga advo
kater känner sig osäkra på hur våra etiska 
regler ser ut. Det gör arbetet väldigt svårt, sa 
Eriksson som uppmanade erfarna advokater 
att stötta unga kollegor. Det är även angelä
get att Advokatsamfundet sprider budskapet 
vad som gäller disciplinärt. 

statistik från disciplinnämndsavgöranden från se
nare år visar på en trend åt rätt håll när det 
gäller brott mot restriktioner. Eriksson  till

lade att samfundet har agerat kraftfullt just 
mot restriktionsbrott.

Johan Eriksson beskrev även den mediala 
bevakningen av olika aktörer i rättsstaten. 
De som medialt uppmärksammas är främst 
poliser och advokater, och ibland nämnde
män. Ytterst lite medial uppmärksamhet rik
tas mot åklagares och domares agerande.

johan eriksson har gått igenom statistik om kla
gomål mot domare och åklagare. Han kon
staterade dels att det är svårt att få fram kri
tik som riktas mot åklagare och domare, dels 
att ytterst få  klagomål mot åklagare och do
mare överhuvudtaget leder till någon slags 
åtgärd. Av mer än ett tusen förundersökning

ar mot åklagare och domare har inte en enda 
prövats, enligt Eriksson. Det kan jämföras 
med tillsynen av advokater, där mer än hälf
ten av de ärenden som kommer till Advokat
samfundets disciplinnämnd leder till någon 
form av påföljd. 

– Det finns uppenbarligen anledning att 
fundera både på åklagar och på domarhåll. 
Det borde finnas en diskussion hos dem om 
vad det är som gör att alla förundersökning
ar läggs ner. Allt kan inte förklaras bort med 
att anmälarna är rättshaverister, sa Eriksson 
som i fortsättningen ska fråga domare och 
åklagare varje gång han får chansen:

– Hur redovisar ni den kritik som riktas 
mot era anställda? För det är sannerligen inte 
lätt att ta reda på den kritik som riktas mot 
era kollegor. 

Advokat Johan Eriksson beskrev den me
diala bilden av advokater som negativ. Åter
kommande skrivs om så kallade toppadvo
kater och gangsteradvokater som missköter 
sig, att Advokatsamfundet gör för lite, tillsy
nen borde förstatligas och advokater skyd
dar varandra. Eriksson ansåg att bilden är 
direkt felaktig.

I stället menade han att Advokatsamfun
det har agerat kraftfullt och strängt mot dem 
som misskött sig. Inom samfundet är man 
medveten om att det finns problem, men 
man tar dem på allvar. Det förekommer inte 
något kamaraderi. Samfundet är transparent 
i sitt sätt att redovisa anmälningar. Johan Er
iksson uppmanade åhörarna att sträcka på 
ryggen i framtiden. ¶

Klimatprocesser               driver på klimatomställningen

2018 fick Johan Eriksson Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.  

Problematiskt även  hos åklagare och domare
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Att värdera företag kan vara svårt och kom-
plext. De olika teknikerna för värdering har 
olika styrkor och svagheter. Därför kan det 
ha sin poäng att använda mer än en.

Robert Sevenius talade under 
rubriken Värdering av företag i 
tvistemål. Värdering av företag 
är ett stort och komplext områ
de, enligt Sevenius, som inledde 
med att tala om olika värdebe
grepp, som nytto, utbytes och 
marknadsvärde. Det sistnämnda 
kan ses som ett fiktivt pris som 
en presumtiv intressent skulle 
kunna köpa eller sälja något för 
på en tänkt effektiv marknad, 
ett så kallat fair market value 
(FMV). Sevenius betonade att alla tekniker 
syftar till att beräkna marknadsvärdet. Be
greppet bygger på nationalekonomisk teo
ri och att det inte existerar några perfekta 
marknader i praktiken.

För att värdera företag finns olika värde
ringstekniker, som avkastnings, jämföran
de och substansvärdering. Teoretiskt sett 
ska olika tekniker ge samma företagsvärde. 
Men så blir det inte. Sevenius konstaterade 
att olika tekniker har olika styrkor och svag
heter, och han gjorde även en jämförelse mel
lan dem och visade likheter och skillnader.

Det är inte så att en metod är den rätta, 
poängterade Robert Sevenius. De olika vär

deringsteknikerna lutar sig även mot olika 
informationskällor. Det är även av betydelse 
att känna till värderingens grundantaganden 
och osäkerheter, prognoser med mera. Det 

finns också vad som ses som god 
sed i värderingsuppdrag.

På en fråga från publiken be
skrev Robert Sevenius hur han 
arbetar när han granskar en vär
dering som han känner tvekan 
inför.

– Vi använder helst tre tekni
ker och försöker förstå varför de 
leder till olika resultat. Det andra 
sättet är att hämta information 
från flera olika ställen. Så att man 
inte bara har företagsledningens 
information, utan också kan titta 

på konkurrenter, hämta in branschinforma
tion och SCB:s statistik. Då får man en av
stämning eller kritik mot en värdering. Men 
det handlar också om tid, som ofta är begrän
sad. Och kanske finns inte tid att göra det som 
jag nämnde, sa Robert Sevenius och fortsatte:

– Värderingar är ofta indikativa. Och när 
det står att det är en indikativ värdering så 
betyder det att det inte är en fullständig vär
dering och att den ofta är beroende av före
tagsledningens egna prognoser. Det fullstän
diga arbetet har inte gjorts.

Robert Sevenius redogjorde som avslut
ning för rättsfall på området och gav tips 
till åhörarna. ¶

Konsten att värdera
företag på bästa sätt

Viktigt att sätta               visselblåsning i en kontext
Många företag arbetar nu med att imple-
mentera den nya visselblåsarlagen. Advo-
kat Natali Engstam Phalén gav en bild av 
lagen och vad advokater ska tänka på när 
de ger råd till sina klienter på området.  

Advokat Natali Engstam Phalén konstatera
de inledningsvis att rubriken för föredraget, 
”Den nya visselblåsarlagen – lärdomar hit
tills och utmaningar framåt”, lovade lite för 
mycket. Ännu finns nämligen inte så många 
lärdomar kring hur lagen ska tillämpas. Ut
maningarna är i stället desto fler, konstate
rade hon.

Robert Sevenius är jurist och 
ekonom. Han är rådgivare, 
författare och utbildare, bland 
annat på Advokatakademiens 
utbildningar. Han anlitas 
återkommande för att granska 
företagsvärderingar. 

”VI ANVÄNDER 
HELST TRE TEK-
NIKER OCH FÖR-
SÖKER FÖRSTÅ 
VARFÖR DE LE-
DER TILL OLIKA 

RESULTAT.” 
robert sevenius

» 

Natali Engstam Phalén 
konstaterade att det ännu 

inte finns mycket praxis 
kring visselblåsarlagen. FO
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Viktigt att sätta               visselblåsning i en kontext

» 

Edition igen – Högsta domstolen sprider 
ytterligare ljus över den ständigt aktuella 
frågan / Emilia Lundberg och Fanny Gleiss 
Wilborg

Nya utlänningslagen – en utvärdering / 
Petter Aasheim och Carl Bexelius

Retorik i domstol / Per Furumo

Sveriges första kvinnliga jurister / Elsa Trolle 
Önnerfors

Lagen (2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om missförhållanden (vis
selblåsarlagen) trädde i kraft i december 
2021. Sedan i somras måste stora företag och 
offentliga aktörer ha upprättat interna rap
porteringskanaler för rapportering av miss
förhållanden. Nästa steg tas i december 2023, 
då motsvarande skyldighet inträder för före
tag med 50–249 anställda.

Natali Engstam Phalén betonade att vissel
blåsarlagen måste sättas in i en större kon
text av antikorruptionsarbete och regelef
terlevnad eller compliance, som det kallas 
på företagen. Med en sådan helhetsbild blir 

visselblåsandet en viktig del i att fånga upp 
missförhållanden, som annars kanske inte 
hade kommit upp till ytan. 

Deltagarna vid seminariet fick vidare en 
genomgång av regelverkets utformning och 
av vilka krav som ställs på ett system för vis
selblåsning. Natali Engstam Phalén pekade 
också på några utmaningar när regelverket 
ska implementeras. Här finns bland annat 
frågor om hantering av personuppgifter och 
hur anonyma uppgifter ska bedömas. 

Natali Engstam Phalén var under perioden 
2017–2021 generalsekreterare vid Institutet 
Mot Mutor (IMM). ¶



46 ADVOKATEN NR 9 • 2022

ADVOKATDAGARNA 2022

Det förstärkta laglottsskyddet har för-
stärkts ytterligare genom de senaste årens 
praxis från HD.

Om en arvlåtare har givit bort egendom un
der sin livstid, kan en bröstarvinge i vissa fall 
begära jämkning av gåvan för att få ut sin lag
lott enligt regeln om förstärkt laglottskydd i 
ärvdabalken (ÄB) 7:4. 

Margareta Brattström, professor i famil
jerätt vid Uppsala universitet, och Fredric 
Renström, advokat i Stockholm, diskutera
de Högsta domstolens (HD) praxis från 2021 
och 2022 i frågan.

I fallet NJA 2021 s. 605 ”Diamanthandla
rens gåvor” dog en förmögen 83årig man 
med tre vuxna barn. Året före sin död gifte 
han sig med en kvinna som han hade träf

fat fem år före dödsfallet. Bar
nen hade fått värdefulla gåvor 
med föreskrift att de inte skul
le avräknas som förskott på arv. 
Genom nio gåvor från mannen 
hade kvinnan fått motsvarande 
cirka 100 miljoner kr.

Ett äktenskapsförord gjorde 
hustruns tillgångar till enskild 
egendom, men inte mannens. 
Några månader före dödsfal
let genomfördes en bodelning 
under äktenskapet. Den omfat
tade mannens tillgångar, som 
var giftorättsgods. Kvinnan fick 
motsvarande närmare 50 miljo
ner kr. Därefter skrevs ytterli
gare ett äktenskapsförord som 

gjorde också hennes övriga till
gångar till enskild egendom.

Barnen åberopade ÄB 7:4 och 
hävdade att gåvorna och bodel
ningen inklusive äktenskapsför
orden tillsammans var att jäm
ställa med testamente, eftersom 
syftet var att ordna med kvarlå
tenskapen. 

I NJA 1985 s. 414 hade HD 
funnit att en första bodelning 
under äktenskap inte borde 
kunna jämkas, eftersom bodel
ning ändå skulle ha skett efter 
ena makens död. HD konstate
rar i NJA 2021 s. 605 att huvud
regeln är att man får disponera 
tillgångar som man vill, så länge 

Starkare laglottsskydd kräver  tydligare rådgivning
”DET FÖRSTÄRK-

TA LAGLOTTS-
SKYDDET HAR 

BLIVIT STARKA-
RE. DET BEHÖVER 
VI ADVOKATER TA 
IN I VÅR RÅDGIV-
NING NÄR VI UPP-

RÄTTAR GÅVO-
HANDLINGAR OCH 
TESTAMENTEN.” 

fredric renström

» 

NY PRAXIS FRÅN HD

ADVOKATDAGARNA 2022
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Starkare laglottsskydd kräver  tydligare rådgivning

Så kan advokater argumentera 
med stöd av prejudikat

Grundlagsskadestånd skyddar 
enskildas rättigheter

Med praktiska exempel visade Christina 
Ramberg hur prejudikat kan ge stöd åt olika 
sidor i en tvist.

Christina Ramberg, professor i ci
vilrätt vid Stockholms universitet, 
konstaterade att lagstiftaren inte 
längre skapar rättsregler på för
mögenhetsrättens område.

– Trots att vårt samhälle utveck
las mycket, kännetecknas en stor 
del av civilrätten av lagtomma om
råden. Där är det Högsta domsto
len som skapar rättsregler genom 
sina avgöranden, sa hon.

Christina Ramberg beskrev olika tekniker 
för att argumentera med hjälp prejudikaten.

Hon beskrev med exempel dels ”regelmo
dellen”, dels ”resultatmodellen”. I exempel
vis NJA 2008 s. 642 är den regel HD uttalar 
att det är en grundläggande avtalsrättslig 
princip att den som inte erhåller en avtalad 
prestation inte heller är skyldig att betala 
för den. Men resultatet av avgörandet är att 
den som har avtal om barnomsorg med en 
kommun har rätt till prisavdrag när omsor
gen är inställd på grund av strejk. Om man 
vill tillämpa prejudikatet på ett annat avtals
brott, kan man antingen argumentera för att 
regeln gäller alla avtal, eller tvärtom att re
sultatet är begränsat till strejk vid avtal om 
barnomsorg. ¶

Genom en lagändring den 1 augusti 2022 
infördes en bestämmelse i skadeståndsla-
gen som ger enskilda rätt att få skadestånd 
från stat och kommun vid överträdelser av 
grundläggande fri- och rättigheter enligt 
2 kap. regeringsformen.

Anna Erman, hovrättsråd och vice 
ordförande på avdelning i Svea 
hovrätt, som var expert i utred
ningen om grundlagsskadestånd 
(SOU 2020:44), berättade om de 
frågor som diskuterades i kom
mittén.

– Kommittén enades om en lag
reglering med skadeståndet vid 
överträdelser av Europakonventio
nen som förebild. Man lyfte fram regerings
formen som ett fundament för demokratin 
och statsskicket – det är viktigt att regerings
formen inte framstår som mindre använd
bar för medborgarna än Europakonventio
nen, förklarade Anna Erman. ¶

» 

man lever, och att en första bodelning typiskt 
sett inte bör jämkas. Men om bodelningen 
ingår i en serie rättshandlingar med syfte att 
kringgå rätten till laglott, bör den omfattas 
av det förstärkta laglottskyddet och kunna 
angripas.

I NJA 2021 s. 193 ”Bröstarvingarnas tale
ändring” hade två bröstarvingar väckt talan 
om att penninggåvor från fadern skulle åter
gå på grund av laglottskränkning enligt ÄB 
7:4. Senare justerade de talan och yrkade att 
gåvorna skulle återgå för att säkerställa ef
terarvet efter den tidigare avlidna modern 
enligt ÄB 3:3. HD fann att yrkandena stödde 
sig på väsentligen samma grund och tillät 
taleändringen.

Margareta Brattström pekade på att tale
fristerna är olika för efterarvingarnas skydd: 

fem år efter gåvan – och det förstärkta lag
lottsskyddet: ett år efter bouppteckningen. 

– En lagändring vore befogad, sa hon.
I NJA 2022 s. 277 ”Penninggåvorna till dot

tern” hade en far brutit kontakten med sin 
särkulldotter. Därefter hade han uttalat att 
han avsåg att göra särkulldottern arvlös och 
att dottern i äktenskapet skulle få ärva allt, 
och skänkte penninggåvor till den senare. 
Enligt HD kunde det antas att gåvorna läm
nades för dödsfalls skull. HD fastställde att 
de skulle återgå till dödsboet.

Fredric Renström sammanfattade rätts
läget:

– Det förstärkta laglottsskyddet har blivit 
starkare. Det behöver vi advokater ta in i vår 
rådgivning när vi upprättar gåvohandlingar 
och testamenten, sa han. ¶

Margareta Brattström och 
Fredric Renström diskuterade 

betydelsen av de senaste årens 
HD-avgöranden om det förstärkta 
laglottsskyddet för advokaternas 

rådgivning och processföring.
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Alla vinner på att rättens parter uppträder 
korrekt – inte minst rättssäkerheten. Det 
blev slutsatsen vid ett välbesökt semina-
rium om stämningen i rättssalen och hur 
parter ska bemöta varandra där. 

Frågan om stämningen i rätts
salen engagerade verkligen de 
många deltagarna i fredagens 
avslutande seminarium. Pane
len, Advokatsamfundets gene
ralsekreterare Mia Edwall In
sulander, riksåklagare Petra 
Lundh, hovrättspresident An
ders Perklev och moderatorn 
Willy Silberstein, fick många 
kommentarer från åhörare med 
egna erfarenheter – goda och 
mindre goda – av samspelet i 
rättssalen.  

Mia Edwall Insulander kon
staterade inledningsvis att de 
professionella parternas age
rande i rätten är ett viktigt ämne, som be
höver följas upp och diskuteras. Det har 
också gjorts i ett par omgångar nu, med ad
vokater och åklagare, samt sedan också do

mare involverade. Resultatet blev ett vägle
dande dokument med handlingsreglerna för 
ett professionellt uppträdande i rättssalen, 
som under förra året kom i en ny och omar
betad upplaga. 

de tre paneldeltagarna redogjorde 
vid seminariet utifrån sina olika 
perspektiv och roller för varför 
samarbetat startade. Den första 
upplagan av handlingsregler 
togs fram 2016, efter att åklagare 
och försvarsadvokater men ock
så medier uppmärksammat en 
väldigt hög konfliktnivå i några 
stora mål under 2010talets för
sta hälft. 

– Min analys har varit att det 
i början av 2010talet var en del 
brottmål som växte och blev 
större än vi var vana vid. Stora 
brottmål innebär lite andra ut
maningar på alla inblandade i 

rättssalen, sa Mia Edwall Insulander. 
Anders Perklev var då riks åklagare. I hans 

organisation beskrevs den dåliga stämningen 
som ett arbetsmiljöproblem för de åklagare 

som var inblandade, men också främst som 
ett Stockholmsfenomen. Även Petra Lundh, 
då lagman i Södertörns tingsrätt, såg exem
pel och fick höra domarna tala om obehag
liga situationer.  

Handlingsreglerna blev uppskattade. Nya, 
uppdaterade handlingsregler kom 2021, men 
problemen var därmed inte lösta utan krä
ver fortsatt diskussion och reflektion, kon
staterade panelen. 

Och åhörarna höll med. En advokat kon
staterade dessutom att dålig stämning inte 
längre är ett Stockholmsproblem, utan märks 
även på andra håll. Inte heller gäller det bara 
i stora mål. Här ligger ett stort ansvar på do
maren som emellanåt ”inte riktigt är med i 
matchen” som hon uttryckte det. 

Riksåklagaren och tidigare lagmannen 
Petra Lundh instämde.

– Jag tror att det finns mycket mer att göra 
i fråga om processledning. Möjligen borde 
man fokusera mer på detta under domarut
bildningen och när man är ny som domare, 
sa hon.

kan det löna sig för klienten eller åtalet, att vara 
tuff och aggressiv i rätten, frågade Willy Sil

Advokatsamfundets dåvarande generalse-
kreterare Anne Ramberg och dåvarande riks-
åklagaren Anders Perklev inrättade år 2015 
en arbetsgrupp med advokater och åklagare 
med uppdraget att diskutera hur de båda yr-
kesgrupperna bör uppträda mot varandra och 
andra aktörer i och utanför rättssalen. Arbetet 
resulterade år 2016 i sex handlingsregler för 
agerandet i rättssalen. 

2020 möttes åter representanter från åkla-
garmyndigheten, advokatkåren och nu även 
domstolarna för att diskutera handlingsreg-
lerna. Arbetet resulterade i nya omarbetade 
handlingsregler, som publicerades år 2021. 

Åklagarmyndigheten har implementerat 
handlingsreglerna i såväl grundutbildningen 
för åklagare som i vidareutbildningen. Advo-
katsamfundet tar upp handlingsreglerna i den 
obligatoriska advokatutbildningen som leder 
fram till advokatexamen. 

OM ARBETET

ADVOKATDAGARNA 2022

Aggressivitet gynnar 
sällan klienten

STÄMNINGEN I RÄTTSSALEN

”DEN MUNTLIGA 
PROCESSEN ÄR 
OSLAGBAR FÖR 
ATT NÅ FRAM 

TILL RÄTTVISA. 
EN MUNTLIG 

FÖRHANDLING 
GER RÄTTEN 
DET BÄSTA 

UNDERLAGET.”  
anders perklev

» 
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berstein. Panelen var tveksam. Mia Edwall 
Insulander påpekade att vissa advokater för
modligen vill spela en roll för sina klienter, 
och visa en tuff attityd, men att det knappast 
belönas av rätten. 

Anders Perklev höll med.
– Det ska det inte göra. I vart fall är det 

betydligt mindre framgångsrikt än att vara 
påläst och kunna frågorna, kunna uppträda 
med auktoritet i sakfrågan. Och kanske li
tegrann ibland att ha rättens förtroende, sa 
han.

Flera åhörare påpekade att såväl klienter
na själva som deras bekanta på plats i rätts
salen kan ha förväntningar på advokaten. 
Risken finns att man som försvarare spelar 
teater för dem. En bättre väg är dock att i 
förväg tydligt förklara hur en rättegång går 
till och vad som kommer att hända, uttryckte 
en deltagare i seminariet. 

Samtidigt, påpekade en åhörare, är just 
advokatens roll speciell eftersom advoka
ten har en klient. Rollen kräver ett visst 
mått av skådespel, eftersom man som ad
vokat också har till uppgift att förmedla kli
entens känslor. 

– Det är klienten som ska vara nöjd, ingen 
annan. Men man måste förstås hålla på grän
serna, sa advokaten. 

Paneldeltagarna instämde, men betonade 
också vikten av att förbereda klienten inför 
förhandlingen. I det ligger, påpekade Anders 
Perklev, också att förklara åklagarens roll. 

– Han eller hon sitter ju inte där för att han 
eller hon personligen vill kom
ma åt klienten. Åklagarens roll 
är att ta ställning i åtalsfrågan 
utifrån en objektiv bedömning 
och sedan åtala. Det är viktigt 
att rollerna blir tydliga. Omvänt 
får inte åklagaren agera som om 
det skulle ligga i hans eller hen
nes personliga intresse att få nå
gon fälld, sa han. 

advokatrollen och kravet på kli
entlojalitet kan ibland leda till 
svåra avvägningar inför en för
handling, konstaterade panel
deltagarna. Samtidigt är det i 
ett längre perspektiv viktigt för 
alla att värna om en fungeran
de muntlig process, menade Anders Perklev. 

– Den muntliga processen är oslagbar för 
att nå fram till rättvisa. En muntlig förhand
ling ger rätten det bästa underlaget. Så jag 
tror att det långsiktigt ligger i klienternas 
intresse att vara väldigt rädd om den pro

cessen, så att den inte inskränks, samman
fattade han.

Utifrån detta frågade Willy Silberstein om 
en dålig stämning i förlängningen kan på
verka rättssäkerheten. Ja, menade panelen, 

i värsta fall kan det bli så. Petra 
Lundh gav ett exempel. 

– Om stämningen i rättssalen 
leder till att inblandade inte vå
gar säga vad de tänker eller vad 
de upplevt, eller om det sprids 
att i domstolarna är det total 
oordning – det tycker jag är den 
allvarligaste risken. Att man tap
par förtroendet för rättssyste
met, sa hon. 

Även Mia Edwall Insulander 
såg risker med utvecklingen.

– Rädda advokater är inga 
bra advokater. Så om detta för 
med sig att advokater blir mer 
försiktiga eller att vi inte vågar 
göra vad vi ska, då är det en far

lig utveckling. Det är en delikat balansgång 
för oss advokater, att vi vågar testa gränser, 
men på rätt sätt. 

De vägledande handlingsreglerna för ett 
professionellt uppträdande i rättssalen finns 
på Advokatsamfundets webbplats. ¶

”RÄDDA ADVOKA-
TER ÄR INGA BRA 
ADVOKATER. […]

DET ÄR EN DE-
LIKAT BALANS-
GÅNG FÖR OSS 

ADVOKATER, ATT 
VI VÅGAR TESTA 
GRÄNSER, MEN 
PÅ RÄTT SÄTT.” 
mia edwall insulander

Hovrättspresident Anders Perklev och riksåklagare Petra Lundh hade många tankar kring de professionella aktörernas agerande i rättssalen. 

ADVOKATDAGARNA 2022



••  Smidig redovisning av tider, kostnader och utlägg.

••  Inga bindningstider, start- eller tilläggsavgifter.

TimeTimeApp App AdvokatAdvokat
Dags att digitalisera tidsredovisningen?Dags att digitalisera tidsredovisningen?

TimeApp har på kort tid blivit ett av de mest 
populära affärssystemen bland landets 
advokat- och juristbyråer.

••  Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.

••  Erbjuder import av befintliga klientregister.

••  Endast en avgift per användare/månad.

••  Integration till olika löne- och ekonomisystem.

www.timeapp.se info@timeapp.se



51ADVOKATEN NR 9 • 2022

DEBATT

 Inte sedan 2015 har behovet av 
tolkar diskuterats så mycket som 
nu. Denna gång handlar det om att 

begränsa rätten till fri tolk i ”Direk
tiv samarbetsprojekt Migration och 
integration” som finns att läsa på 
sidan 27 i Tidöavtalet. Avtalet i stort 
är att betrakta som ”levande materia”, 
enligt en ledande tjänsteman inom 
SD:s riksdagskansli, men kan kom
ma att revideras med nya fokusom 
råden.

Det som förvånar med just det 
här initiativet i Tidöavtalet är att 
det underförstått antyder att rätten 
till fri tolk skulle begränsa indivi
dens motivation till att lära sig det 
svenska språket. Att individer utan 
svenska språkkunskaper överutnytt
jar möjligheten till tolk i myndig
hetssammanhang är en stor myt och 
bygger på okunskap. Att kunna det 
svenska språket är självklart en vik
tig del av integration men förutsätt
ningarna är olika för alla individer. 
Ingen önskar att ha en tredje per
son med i mötet med läkare, polis, 
lärare, socialsekreterare och annan 
myndighetsperson. Lika lite som vi 
förhindrar kriminalitet i låg ålder 
med bara fler poliser, lika lite lär vi 
människor att förstå och göra sig 
förstådda genom att begränsa rätten 
till fri tolk. När vi löser grundpro

blemen kommer behovet av språk
stöd även att minska över tid. 

Det är lätt att tro att det endast är 
en part i rummet som behöver en 
tolk. Men då glömmer man alla de 
personer inom myndighetsSverige 
som är beroende av tolk för att kun
na utföra sitt arbete. Det blir svårt, 
om inte omöjligt, att arbeta yrkes
etiskt om man inte kan göra sig för
stådd eller förstå sin klient. Detta 
intygas också av sjukvårdsminister 
Acko Ankarberg Johansson och le
dande företrädare inom såväl rätts
väsende, sjukvård som annan offent
lig verksamhet.

I sista meningen i stycket gällan
de rätten till tolk nämns i Tidöav
talet att den statliga kontrollen och 
kvalitetsbedömningen av tolkar som 
arbetar för det offentliga, ska öka. 
Här har Språkföretagen redan 2019 
föreslagit ny huvudman för tillsyn 
och auktorisation, men också att 
branschen själv ska vara delaktig i 

att säkerställa tolkning av hög kvali
tet. Här behövs en förbättrad dialog 
mellan kunder, utbildningsinstitu
tioner, tillsynsmyndighet och Språk
företagen. Vi som språkföretag har 
många idéer om hur kvaliteten kan 
förbättras och samtidigt skapa förut
sättningar för kompetenta tolkar att 
utvecklas och stanna i yrket. Stora 
investeringar har gjorts i ny teknik, 
som ökat kvaliteten och förenklat 
användandet av språkstöd för våra 
kunder – ett arbete som fortsätter.

Min uppfattning är att tolkarna 
som arbetar i dag gör ett mycket 
viktigt arbete för rättssäkerhet, de
mokrati och jämlikhet. Summan av 
de uttalanden som gjorts från le
dande befattningshavare och politi
ker gör att min bedömning är att be
hovet av dessa tjänster kommer att 
kvarstå. Ett rättssäkert språkstöd är 
en nödvändighet för att lyckas med 
integrationen.

Det finns tydlig lagstiftning, och 
det faktum att vi lever i ett land som 
under lång tid värnat rättssäkerhet, 
jämlikhet och människors lika vär
de, gör att min förhoppning är att 
kloka människor i Sveriges riksdag 
kommer att ta bort detta initiativ 
från förhandlingsbordet!

Jens Kofoed Hansen   
Vd, Språkservice Sverige AB

Rätten till fri tolk
– en fråga om rättssäkerhet
I Tidöavtalet tas rätten till tolk upp. Enligt Jens Kofoed Hansens uppfattning gör tolkarna 
ett mycket viktigt arbete för rättssäkerhet, demokrati och jämlikhet. Och han hoppas att 
initiativet tas bort från förhandlingsbordet.

Jens Kofoed 
Hansen är vd 
på Språkservice 
Sverige AB och 
ledamot i Almega 
Språkföretagen.

DEBATTÖREN

ATT INDIVI-
DER UTAN 
SVENSKA 
SPRÅK- 

KUNSKAPER 
ÖVERUT-
NYTTJAR 

MÖJLIGHETEN 
TILL TOLK I 

MYNDIGHETS-
SAMMA N-

HANG ÄR EN 
STOR MYT 

OCH BYGGER 
PÅ OKUN-

SKAP. 
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 EUkommissionen presentera
de den 23 februari 2022 ett lag
förslag enligt vilket större fö

retag ska tvingas ta ansvar för miljö 
och mänskliga rättigheter. Företagen 
kommer att bli skyldiga att genomföra 
omfattande risk och konsekvensana
lyser, due diligence, både i den egna 
verksamheten och i företagens under
leverantörer. 

Banker och finansinstitut har inte 
tagits på sängen utan har sedan 
länge, dock utan större framgång, 
försökt att anpassa sig till ökande 
krav att i sina verksamheter skydda 
mänskliga rättigheter. Equator Prin
ciples och Thun Group of Banks är 
exempel på arbetet att begränsa fö
rekomsten av brott mot människo
rättskränkningar. 

Equator Principles har antagits 
av 124 banker och finansinstitut i 37 
länder. Bankerna har förbundit sig 
att, innan finansiering beviljas, ge

nomföra en due diligenceprocess i 
enlighet med FN:s vägledande prin
ciper för företag och mänskliga rät
tigheter, the UN Guiding Princip
les on Business and Human Rights 
(UNGP). I praktiken är det dock 
endast ett fåtal banker som nekar fi
nansiering av projekt som riskerar 
att skada miljön och kränka mänsk
liga rättigheter. Barclays och Credit 

Suisse, till exempel, har förklarat att 
de vägrat att delta i finansiering av 
världens största uppvärmda råolje
ledning, initierad av det franska ol
jebolaget TotalEnergies och China 
National Offshore Oil Corporation.

Thun Group of Banks är en in
formell grupp med representanter 
från ett dussin mestadels europe
iska banker. De samarbetar i syfte 
att undersöka hur the UN Guiding 
Principles kan tillämpas inom olika 
typer av finansverksamheter. Thun
gruppens arbete har ifrågasatts av 
NGOs och forskare på grund av att 
gruppen hävdar att banker inte kan 
anses orsaka eller bidra till männis
korättskränkningar som härrör från 
kundernas verksamheter. Thun
gruppens ståndpunkt är dock för 
närvarande oklar.

Även internationella företag som 
BlackRock (även kallad världens 
största skuggbank) är, enligt Earth.

PRAKTISK JURIDIK

         Så kan internationella

skiljeförfaranden stärka de  mänskliga rättigheterna
Banker kränker de mänskliga rättigheterna – är internationella skiljeförfaranden 
vägen framåt för att säkerställa rättvisa för de drabbade? 
Det frågar sig advokat Claes Cronstedt i sin essä.

Claes Cronstedt 
var tidigare partner 
i Baker McKenzie. 
2013 initierade han 
ett internationellt 
skiljeförfarande av-
seende mänskliga 
rättigheter. Det för-
sta i sitt slag. Projektet döptes till the 
Hague Rules on Business and Human 
Rights Arbitration och lanserades i 
december 2019 i Haag.

PRESENTATION
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Org, tillsammans med bland andra 
Walmart, McDonald’s, IKEA, Proc
ter & Gamble, Wilmar Internatio
nal Limited och Starbucks delaktiga 
i skövlingen av Amazonas regnskog 
och kränkningar av dess urbefolk
ning. Bland de banker som finansie
rar dessa projekt finner man, enligt 
Global Witness, HSBC, Deutsche 
Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Ra
bobank och Bank of China.

BlackRock avser även att finansie
ra ChinaPowers bygge av ett vatten
kraftverk i KongoBrazzaville. Dam
men kommer att hota en av Afrikas 
äldsta nationalparker och dess invå
nare. BlackRocks VD, Larry Finck, 
har sagt att ”för att säkerställa fram
gång på sikt, måste varje företag, 
förutom att uppnå ekonomiska re
sultat, också visa hur det ger posi
tivt bidrag till samhället”. Han ver
kar inte leva som han lär.

Vilka möjligheter till ersättning 

finns tillgängliga för de drabbade 
när de befintliga rättssystemen är 
otillräckliga? Rättslig prövning i na
tionella domstolar är problematisk 
då nationella lagar ofta inte är till
lämpliga i internationella tvister och 
domstolarna ofta saknar behörig
het att pröva mål mot multinatio
nella företag i avlägsna länder. Och 
det tar flera år för överbelastade 
domare att nå ett avgörande, vilket 
ökar lidandet för de utsatta. Tvister 
som rör mänskliga rättigheter upp
står ofta i regioner där de nationella 
domstolarna är dysfunktionella, kor
rupta, politiskt påverkade eller helt 
enkelt inkompetenta. 

för att minska risken för fortsatta 
kränkningar av mänskliga rättighe
ter måste banker och företag anta en 
övergripande policy som innehåller 
ett offentligt åtagande att skydda de 
skadelidande. De måste också ge

nomföra kraftfulla program i syfte 
att upptäcka var och hur riskerna 
kan uppstå i samband med låntaga
rens projekt, och hur tillgången till 
effektiv rättskipning och gottgörelse 
kan säkerställas. Innan finansiering 
beviljas bör bankerna kräva att den 
tilltänkta låntagaren presenterar re
sultaten av sitt utförliga due diligen
ceprogram för mänskliga rättighe
ter, tillsammans med en realistisk 
plan för att förebygga och mildra 
risken för eventuella kränkningar.

hur påskyndas en positiv utveckling? 
Mot bakgrund av problemen med 
att väcka talan i nationella dom
stolar rörande konflikter avseende 
mänskliga rättigheter är det interna
tionella skiljeförfarandet den mest 
effektiva vägen framåt. Ett ickestat
ligt forum som kan tillhandahålla 
skräddarsydda skiljedomsregler och 
skiljemän och medlare med expert
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HETER TILL 
ERSÄTTNING 
FINNS TILL-
GÄNGLIGA 

FÖR DE 
DRABBADE 

NÄR DE 
BEFINTLIGA 
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RÄCKLIGA?

PRAKTISK JURIDIK

         Så kan internationella

skiljeförfaranden stärka de  mänskliga rättigheterna

» 
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kunskaper kan ha en avgörande be
tydelse för att säkerställa rättvisa 
för dem som drabbats. Företagen 
skulle också få möjlighet att snabbt 
lösa tvisten som, om den tillåts fort
gå, skulle utsätta företagen för bety
dande risk att förlora renommé och 
goodwill.

För att detta system ska fungera 
måste finansieringsavtalet mellan 
bank och låntagaren inkludera att 
den senare accepterar att tvister om 
påstådda människorättskränkningar 
hänskjuts till skiljeförfarande. Avta
let bör också innehålla en särskild 
klausul som ger de påstådda offren 
rätt att som parter påkalla medling 
och skiljeförfarande mot banken el
ler bankens kund, eller mot båda.

Skiljeförfarandet kan äga rum på 
vilken plats som helst i världen som 
parterna väljer, oavsett var de på
stådda kränkningarna ägt rum. Skil

jenämndens beslut är verkställbart i 
samtliga 156 stater som är parter till 
New Yorkkonventionen om erkän
nande och verkställighet av utländ
ska skiljedomar. 

de nyligen lanserade Haag Rules on 
Business and Human Rights Arbi
tration erbjuder skräddarsydda reg
ler för skiljeförfaranden som rör 
företag och mänskliga rättigheter. 
De utgår från United Nations Com
mission on International Trade Law 
(UNCITRAL) men tillämpar bland 
annat regler om öppenhet, sakkun
niga skiljemän samt skyddande av 
part, vittnen och ombud.

Haag Rules är resultatet av ett 
privat initiativ bestående av ett 
team internationellt praktiserande 
jurister och akademiker som inspi
rerats av UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights. 

Den permanenta skiljedomstolen 
i Haag har åtagit sig att ansvara för 
att skiljemännen är oavhängiga och 
opartiska samt att de har erforder
liga kvalifikationer och expertis att 
tjänstgöra som skiljemän. Skilje
nämnden innehåller en code of con
duct som parterna måste efterleva 
och som innefattar högsta interna
tionella etiska standard. Skiljenämn
dens ordförande måste vara expert 
på internationell tvistelösning och 
nationell och internationell lag. 

den ekonomiska globaliseringen har en 
negativ inverkan på de mänskliga 
rättigheterna. Det finns ett stort be
hov av robusta reglerings och an
svarsmekanismer för att skydda den 
enskilda individen. Haag Rules är 
precis vad som behövs. 

Claes Cronstedt   
Advokat

PRAKTISK JURIDIK

» 
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ETIK

TAXA I FÖRORDNANDEMÅL

Etiskt moment 22 om  taxa införs
Förslaget om en taxa i förord-
nandemål har en rad problem. 
Bland annat riskerar det att 
sätta advokater i ett etiskt 
dilemma, när en advokat ska 
tillvarata sin klients intres-
sen, men samtidigt förväntas 
begränsa sitt arbete. Det menar 
advokat Ulrika Borg, ledamot 
av disciplinnämnden.  

Ulrika Borg arbetar 
själv uteslutande med 
brottmål, och ser stora 
problem med taxeför
slaget. Hon hänvisar till 
försvararens skyldig
heter som de beskrivs 
i rättegångsbalken, att 
”med nit och omsorg 
tillvarataga den miss
tänktes rätt och i detta 
syfte verka för sakens 
riktiga belysning”. 

Detta kärnvärde går 
stick i stäv med Dom
stolsverkets resone
mang i promemorian 
om att taxan ska ge ”en 
ökad förutsägbarhet 
för de rättsliga biträ
dena som därmed lätt
are kan planera och be
gränsa sitt arbete till en 
rimlig nivå”, anser hon.

– Hur ska man kunna 
begränsa det, och sam
tidigt med nit och omsorg till
varata klientens intresse? undrar 
Ulrika Borg. 

Även målsägandebiträden har 
motsvarande skyldigheter gent
emot sina klienter, reglerade i 

lagen (1988:609) om målsägan
debiträden, konstaterar Ulrika 
Borg. 

Ulrika Borg beskriver hur ett 
mål där ingen är häktad kan se 
ut för henne och hennes klien
ter. Hon förordnas som försva
rare, och får veta att ett förhör 
ska hållas. Inför förhöret träf
far Ulrika Borg klienten för att 
förklara situationen och planera 

förhöret. 
Redan här slår taxe

förslaget snett, kon
staterar Ulrika Borg. 
I taxan finns nämligen 
ingen ersättning för ett 
sådant möte. 

Efter förhöret kan 
det gå en lång tid in
nan åtalsfrågan av
görs. Typiskt sett hör 
då klienten av sig till 
sin försvarare för att få 
veta vad som händer i 
målet, berättar Ulrika 
Borg. 

– När klienten ring
er och frågar vad som 
händer ingår det i mitt 
uppdrag att ta reda på 
det. Då kontaktar jag 
polis eller åklagare och 
frågar, och försöker 
kanske trycka på, sä
ger hon, och fortsätter:

– Människor som 
misstänks för brott får livet satt 
på paus. Den enda de har att frå
ga är försvararen, som har till 
uppdrag att guida och stöta på. 

På samma sätt kan ett måls
ägandebiträde få frågor, från en 

klient som kanske är rädd och 
otrygg. Att i det läget inte svara 
på mejl eller telefonsamtal kan 
lätt ge klienten känslan att ad
vokaten inte tillvaratar hans el
ler hennes intresse, konstaterar 
Ulrika Borg.

– Ska vi berätta för klienterna 
att vi måste begränsa oss. Det 
blir som att säga ”jag företräder 
dig med nit och omsorg genom 
att inte tala om vad som händer”, 
menar hon.

För en utsatt klient som inte 

får svar på sina frågor ligger det 
nära till hands att misstro advo
katen. Resultatet blir en disci
plinanmälan. Disciplinnämnden 
kan då komma att hamna i en  
situation där en advokats plik
ter får vägas mot advokatens 
 möjlighet att få betalt för sitt 
arbete.

– Det är inte uteslutet att 
nämnden i det läget anser att det 
är grund för disciplinära åtgär
der om en advokat inte hjälpt sin 
klient, säger Ulrika Borg, som 

7 § Försvarare 
skall med nit 
och omsorg 
tillvarataga den 
misstänktes rätt 
och i detta syfte 
verka för sakens 
riktiga belysning.

Försvarare 
bör, så snart 
ske kan, genom 
överläggning 
med den miss-
tänkte förbereda 
försvaret.

21 KAP. 7 § RB

3 § Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt 
lämna stöd och hjälp till målsäganden. Målsägandebiträdet ska bistå måls-
äganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, om 
detta inte görs av åklagaren. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår även om 
talan avskilts enligt 22 kap. 5 § rättegångsbalken för att handläggas som ett 
särskilt mål enligt reglerna för tvistemål, såvida inte målet handläggs enligt 
1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår också 
om domen överklagas endast i fråga om enskilt anspråk.

LAG (1988:609) OM MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Ulrika Borg.

Advokaten är ofta klientens enda verkliga stöd under en förundersökning. Att                                               då försöka begränsa sitt arbete till enbart förhör blir problematiskt, anser Ulrika Borg.
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ETIK

Etiskt moment 22 om  taxa införs

Advokat uteslöts vid 
novembermötet
Advokatsamfundets disciplin-
nämnd beslutade vid sitt möte i 
november att utesluta en advo-
kat. Beslutet i ärendet finns att 
beställa från Advokatsamfundet 
från den 8 december. 

Dags att boka 
in vårens kurser
Advokatakademiens kursprogram 
för vårterminen är nu klart. I ut-
budet finns kostnadsfria kurser, 
som ger möjlighet till fördjupning 
inom olika advokatetiska områ-
den. 

Kurserna ges på flera ställen i 
landet och riktar sig till advokater 
och biträdande jurister. Lärarna 
är erfarna advokater.

l Advokatetik och god advokat-
sed (fem kurstillfällen, Stockholm, 
Malmö och Göteborg). 

En genomgång av de grund-
läggande reglerna och senare 
praxis, samt den formella hand-
läggningen av disciplinärenden.

l Advokatetik och god advokat-
sed – för verksamma advokater 
(två kurstillfällen, Stockholm och 
Göteborg). 

En ny version av kursen om 
 advokatetik som bara riktar sig 
till yrkesverksamma advokater.

Mer information och anmälan 
på advokatakademien.advokat - 
samfundet.se.

HD fastställde 
uteslutning
I mars i år beslutade disciplin-
nämnden att utesluta en advokat, 
som ansågs ha agerat klander-
värt mot sin klient vid arvodesde-
bitering. Beslutet överklagades 
av den före detta advokaten, som 
nu fått saken prövad i Högsta 
domstolen.

I sitt beslut i november fast-
ställde HD disciplinnämndens 
uteslutning. Enligt domstolens 
bedömning är omständigheterna 
i fallet synnerligen försvårande. 
Disciplinnämndens beslut om 
 uteslutning ska därför stå fast.
Högsta domstolen, mål nr Ö 2239-22

beskriver situationen som ett 
moment 22, där advokaten har 
att välja mellan att bryta mot de 
etiska reglerna, eller att arbeta 
utan ersättning. 

disciplinnämndens ordförande Börje 
Samuelsson är tydlig: En advo
kat som dröjer orimligt länge 
med att svara på mejl eller te
lefonsamtal från en klient eller 
som inte svarar alls, får regel
mässigt erinran av nämnden. 

– Och jag tror absolut inte att 

en advokat kommer undan dis
ciplinärt ansvar för en sådan un
derlåtenhet med motiveringen 
att han riskerar att inte få betalt, 
säger Börje Samuelsson.

Undantaget är förstås om 
klienten på ett orimligt och 
 upprepat sätt besvärar och be
lastar advokaten med samtal och 
mejl som bedöms som menings
lösa. 

Idén om en taxa i förordnan
demål tycks ytterst utgå från 
en misstro mot advokater, me

nar Ulrika Borg. Samtidigt är 
det ett litet fåtal advokater som 
missköter sig. Och, påpekar Ul
rika Borg, de som främst drab
bas om förslaget genomförs blir 
klienterna. 

förslaget är under beredning hos 
Domstolsverket. Advokaten föl
jer givetvis upp vad som händer 
med förslaget, och hur Dom
stolsverket svarar på den kritik 
som framförts kommer i kom
mande nummer. ¶

Advokaten är ofta klientens enda verkliga stöd under en förundersökning. Att                                               då försöka begränsa sitt arbete till enbart förhör blir problematiskt, anser Ulrika Borg.
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EKONOMISKT UNDERSTÖD
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

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

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

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

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

Sänd ansökan per e-post till sara.kihlberg@advokatsamfundet.se senast 16 februari 2023.

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

advokatsamfundet.se/emilheijnesfond
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AKTUELLT

Hur kommer det sig att du, vid 
sidan av advokatverksamheten, 
också kommit att skriva och pu-
blicera så mycket?

– Advokatyrket är krävande 
och svårt att kombinera med för
fattarskap om man inte upplever 
skrivandet som lustfyllt och me
ningsfullt. Som advokat får man 
ingen tid till att skriva, det hand
lar snarare om att planera och 
organisera sin tillvaro på ett så
dant sätt att man får möjlighet 
att ta tid från annat till att skriva 
fokuserat och regelbundet. Jag 
har alltid läst mycket och brett 
inom juridiken och samlar hela 
tiden på mig material till olika 
skrivprojekt. Det innebär att jag 
har en kortare startsträcka när 
jag väl sätter mig för att skriva. 
Sedan underlättar det förstås att 
ha en förstående familj och tål
modiga kollegor.  

Vad är roligast: att arbeta på upp-
drag av en klient eller det veten-
skapliga skrivandet?

– Jag tror att de flesta som 
kombinerar advokatyrket med 
juridiskt författarskap skulle ha 
svårt att välja mellan det ena och 
det andra. Skrivandet ger insik
ter som kommer till nytta i kli
ent och skiljeuppdrag samtidigt 
som uppdragen ger inspiration 
och uppslag till skrivandet. Jag 
är i grunden en ganska rastlös 
person som gillar att arbeta till
sammans med andra och lösa 
praktiska problem. Efter några 
dagars skrivande vill jag tillba
ka till verkligheten igen.

Har du några nya artiklar på 
gång?

– Jag har i flera år arbetat med 
en omfattande jämförande stu
die om avtalsrätt som jag hoppas 
kunna avsluta inom ett par år. 
Men det som närmast kommer 
i tryck är en längre artikel om 
preskription i sjörätten och en 
uppdatering av min kommentar 
till sjölagen i Karnov. Jag försö
ker ha som princip att inte skriva 

om rättsfrågor som är aktuella i 
mål där jag själv är ombud eller 
skiljeman. Det finns därför några 
intressanta ämnen som jag gärna 
skulle vilja skriva om, men som 
jag får skjuta på framtiden tills 
dammet har lagt sig. 

Du är bland annat specialiserad 
på sjörätt. Vad är speciellt med 
det området?

– Sjörätten är ett fantastiskt 
område om man gillar att ar
beta med internationell juridik 
och intresserar sig för utländ
ska rättssystem. Det ger ock
så en bra grund för att arbeta 
inom andra områden, som ex
empelvis internationella skilje
förfaranden. Sjörätten är också 
ett varierat och brett område, 
som omfattar alltifrån spekta
kulära fartygsolyckor till sjöför
säkring, skeppsbyggnadskon
trakt och transportavtal. Stora 
värden kan stå på spel när nå
got händer till sjöss, vilket krä
ver snabba beslut om hur man 

ska agera. Det jag inte kommer 
att sakna den dagen jag lämnar 
advokatyrket är sjö och trans
porträttens alla korta preskrip
tionstider, som kan vara för
ödande om man inte håller koll 
på dem. 

Hur står sig Sverige på sjörättens 
område?

– Sverige har numera en för
hållandevis liten sjöfartsnäring, 
vilket betyder att det är ganska 
få jurister som sysslar med sjö
rätt i någon betydande utsträck
ning. I exempelvis Norge utgör 
sjörätten en mycket större del av 
advokatbyråernas verksamhet. 
Med det sagt försäkrar svenska 
sjöförsäkringsgivare en betydan
de del av världsflottan. Sveriges 
starka ställning inom interna
tionella skiljeförfaranden med
för också att svenska advokater 
hanterar stora tvister inom ship
ping och offshore som inte har 
någon egentlig anknytning till 
Sverige. ¶

Uppdragen ger inspiration till skrivandet

 JAG TROR ATT DE FLESTA 
SOM KOMBINERAR 

ADVOKATYRKET MED 
JURIDISKT FÖRFATTAR-
SKAP SKULLE HA SVÅRT 
ATT VÄLJA MELLAN DET 
ENA OCH DET ANDRA.

MÅNADENS ADVOKAT

JONAS ROSENGREN 
Advokat Jonas Rosengren på 
Werks advokater i Göteborg får 
i februari motta von Materns 
premium från juridiska fakulteten 
vid Uppsala universitet för sitt 
juridiska författarskap. 
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Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Advokat Helena Selander 
har utsetts till delägare i Nor-
burg & Scherp Advokatbyrå 
per den 1 januari 2023.
l Patrik Essehorn har ut-
nämnts till ny managing part-
ner vid Walthon Advokater, 
och Madeleine Ericson till ny 
delägare vid samma byrå.
l Carl Björk, Madeleine Ed-
qvist, Martin Hallström och 
Caroline Hansson har alla 
utsetts till delägare i Mannhei-
mer Swartling.
l Laura Manninen är ny kom-
munikationschef för Lindahl.
l Lina Vedin, studerande vid 
Umeå universitet, segrade 
i årets upplaga av Business 
Law Challenge. Tävlingen ar-
rangeras av Lindahl. 
l Emilia Falk har tilldelats 
Institutet för skatter och rätts-
säkerhets stipendium för sin 
uppsats ”Det skatterättsliga 
företrädaransvaret. Särskilt 
om de subjektiva rekvisiten 
och befrielse från betalnings-
skyldighet”.
l Hovrättsrådet Ingeborg Si-
monsson har blivit förordnad 
som lagfaren domare i den 
enhetliga patentdomstolen i 
Luxemburg.
l Nicklas Söderberg har ut-
nämnts till chefsrådman vid 
Malmö tingsrätt.
l Petrus Tired blir ny chefs-
rådman vid Förvaltnings rätten 
i Malmö.
l Markus Naarttijärvi har ut-
nämnts till professor i rättsve-
tenskap vid Umeå universitet.

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

AG Advokat vann advokatinnebandyn
Årets upplaga av Advokatinnebandyn, en turnering för Stockholms större advokatbyråer, samlade över 300 
spelare i 33 lag. Segrande efter turneringen stod även i år AG Advokat, som därmed försvarade förra årets 
titel. Advokatinnebandyn har avgjorts årligen sedan 1995. 

Utlandsdagarna 2023 hålls i Monaco
Nästa års Utlandsdagar hålls i Monaco den 17–18 mars 2023. På pro-
grammet står bland annat föreläsningen ”Att verka som svensk i Mo-
naco – om skatt, internationell privaträtt och family office” med Birgitta 
Bondonno, director, Moore Stephens Services S.A.M.

Medverkar som föreläsare gör också Krister Thelin, tidigare domare 
i FN-tribunalen för Jugoslavien, ad hoc-domare i Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter, statssekreterare, hovrättslagman, samt Eric  
M. Runesson, justitieråd och ledamot av Svenska Akademien. 

Som vanligt är alla advokater och biträdande jurister välkomna att 
delta. Dagarna får tillgodoräknas som fortbildning. 

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats, advokatsamfundet.se/
utlandsdagarna2023.

Helena blev årets jurist
l Dagens 
 Juridiks läsare 
har nu sagt 
sitt och röstat 
fram Årets 
jurist. Vinnare i år blev Högsta 
förvaltningsdomstolens ord-
förande, justitierådet Helena 
Jäderblom. Jäderblom har 
tidigare varit domare i förvalt-
ningsdomstolar och svensk 
domare i Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter. 

Mångfaldsprojektet 
firar 20-årsjubileum
Advokatfirman Vinges mång-
faldsprogram jubilerar i år. Pro-
grammet startade redan 2002 
med syftet att motivera ungdo-
mar vid skolor där många har 
utländsk bakgrund till universi-
tetsstudier i allmänhet och till 
juridikstudier i synnerhet. 

Sedan starten har en lång 
rad ungdomar vid S:t Botvids 
gymnasium och Kungsholmens 
västra gymnasium i Stockholm, 
Angeredsgymnasiet i Göteborg 
och Malmö Borgarskola fått 
inspireras av aktiva advokater 
och jurister, och fått veta mer 
om advokatyrket. Många har 
också fått stipendier och både 
inlett och avslutat juridikstu-
dier. 

Advokaten skrev om projek-
tet och besökte Angeredsgym-
nasiet redan år 2006.
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 BIDRAG TILL STUDIER
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

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

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

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

Till ansökningshandlingarna skall bifogas komplett ekonomisk redogörelse för sökt studieperiod.

Sänd ansökan per e-post till sara.kihlberg@advokatsamfundet.se senast 16 februari 2023.

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

advokatsamfundet.se/understodsfonden

TimeApp AdvokatTimeApp Advokat  
för den moderna advokatbyrånför den moderna advokatbyrån

•• Smidig redovisning av tider, resor & utlägg.
•• Inga bindningstider, start- eller tilläggsavgifter.
•• Integration till olika löne- & ekonomisystem.

•• Endast en avgift per användare och månad.
•• Erbjuder import av befintliga klientregister.
•• Följer Advokatsamf undets råd för IT-tjänster.

www.timeapp.sewww.timeapp.se info@timeapp.seinfo@timeapp.se
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Anställningsskydd i utveckling / 
Niklas Selberg & Erik Sjödin, 
red. (Iustus. 157 s.)

Barnard, Catherine: The substan-
tive law of the EU : the four 
freedoms (7. ed. Oxford : Oxford 
Univ. Press. 631 s.)

Dansk privatret / Annette Kron-
borg, red. (22. udg. København 
: Jurist-og Økonomforbundet. 
832 s.) 

Edman, Ingegerd: Väg 801 : 
byalaget som tog strid mot 
 Trafikverket (Karneval. 286 s.)

Eeg, Thomas: Arveretten (Oslo : 
Cappelen Damm akademisk. 
696 s.)

Fahlbeck, Reinhold: Religion, law 
and society in Sweden 1950’s–
2020’s : from indifference and 
dismissive condecension to 
concerned attention and paral-
lell societies (Juristförl., 2021. 
86 s. Skrifter utgivna av Juri-
diska fakulteten i Lund ; 183) 

Feldthusen, Rasmus Kristian: 
Arveretten / Rasmus Kristian 
Feldthusen, Ingrid Lund-An-
dersen & Linda Nielsen (7. udg. 
København : Ex Tuto. 292 s.) 

Frennberg, Emil: Mervärdesskatt 
: en kommentar. D. 1–2 / Emil 
Frennberg, Martin Jacobs-
son, Ulrika Hansson (3. uppl. 
Norstedts Juridik. 2 vol. Gula 
biblioteket)

Hjelström, Tomas: Företagsvär-
dering : med fundamental ana-
lys / Tomas Hjelström, Anders 

Isaksson, Henrik Nilsson 
(2. uppl. Studentlitteratur.  
481 s.)

Istrup, Peter: Smart contracts : 
aftaleret og blockchain (Køben-
havn : Ex Tuto. 417 s.)

Klint, Ingalill: Semester och sjuk-
frånvaro : en praktisk handbok 
för arbetsgivare / Ingalill Klint, 
Thomas Norrman (4. uppl. 
Björn Lundén. 227 s.)

Larsson, Nils: Fastighetstransak-
tioner i praktiken / Nils Lars-
son, Assur Badur, Ulf Jensen, 

 LÄSTIPS

Tvistfinansiering
Författare: Johan 
Skog, Carl Persson
Förlag: Norstedts 
Juridik
Tredjepartsfinansie-
ring av tvister är en 
relativt ny finansie-
ringsform som under 
senare tid blivit allt 
vanligare i Sverige. 
Vid en tvistfinansiering 
går en tredje part, det vill säga en extern aktör 
som inte är involverad i tvisten, in som finan-
siär för en part i en kommersiell tvist. Aktören 
finansierar hela eller delar av de kostnader 
som uppkommer med anledning av tvisten, 
mot rätt till vinstdelning vid gynnsamt utfall. 
Om tvisten förloras bär finansiären alla de 
kostnader den har åtagit sig. Boken fungerar 
som en introduktion till finansieringsformen. 
Framställningen behandlar både juridiska och 
processrättsliga frågor och hur tvistfinansie-
ring fungerar i praktiken och för de olika frå-
gor som kan uppkomma i samband därmed. 

Digital hearings : civil procedure and 
 arbitration
Författare: Mika 
Savola, Ylli Dautaj, 
Bruno Gustafsson, Rolf 
Åbjörnsson 
Förlag: Norstedts 
Juridik
I denna antologi delar 
erfarna jurister med 
sig av sina kunskaper 
och erfarenheter från 
användningen av di-

gitala lösningar i domstolsprocess och skilje-
förfarande – generellt men särskilt i ljuset av 
den snabba utveckling som skett under covid-
19-pandemin. Bidragen behandlar bland annat 
användningen av video- och telefonförhör i 
domstolsförhandlingar, komparativ analys av 
digitaliseringen av domstolsprocesser i de 
nordiska länderna – före och efter pandemin. 
Vidare för- och nackdelar med virtuella för-
handlingar i skiljeförfaranden samt analys av 
de stora skiljedomsinstitutens reglementen 
avseende möjligheten att hålla muntliga för-
handlingar på distans. 

 AVHANDLINGAR
När rätten lägger lagboken åt sidan : en 
rättsteoretisk studie av nämndemannadomar 
av Linus Roos, Örebro universitet
Avhandlingen granskar rättens argumen- 
tation i rättsfall där nämndemän har avgjort 
utgången genom att ha röstat ner rättens 
juristdomare. En av slutsatserna som dras 
är att nämndemannadomare sällan baserar 
sina beslut på juridiskt giltiga argument 
utan mer på värderingar, åskådningar eller 
sin personliga uppfattning om hur rätten bor-
de döma. Studien ligger i gränslandet mellan 
rättsvetenskap och retorik och vänder sig 
till en publik som både är intresserad av 
juridisk argumentation och nämndemanna-
systemet.

Early determination of arbitral jurisdiction : 
balancing efficacy, efficiency, and legitimacy 
of arbitration av Fabricio Fortese, Stock-
holms universitet
Avhandlingen undersöker tidpunkten för en 
domstols avgörande av jurisdiktionstvister 
när skiljeavtal finns, det vill säga huruvida 
nationella domstolar bör eller kan fastställa 
skiljedomsjurisdiktion före eller efter att 
skiljemännen preliminärt har beslutat i 
frågan.

Analysen fokuserar på artikel 8(1) i den så 
kallade modellagen (UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration). 

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
 BOK
De kallar 
honom 
Supersnuten : 
Jan Olsson, 
ett polisliv 
av Peter H 
Johansson, 
Ordfront
Kriminalkom-
missarie Jan 
Olsson har en 
lång karriär 
inom polisen 
bakom sig, 
i stor ut-
sträckning som brotts-
platsutredare. Han började som patrullerande 
polis 1957 och anlitas fortfarande, vid 86 års 
ålder, som utredare och expert i brottmål. I 
boken ”De kallar honom Supersnuten” delar 
han med sig av minnen från många av de 
uppmärksammade fall han arbetat med  
sedan 1970-talet : Norrmalmstorgsdramat, 
Lasermannen, Bombmannen, Palmemordet,  
styckmordet på Catrine da Costa och ut- 
redningen kring Thomas Quick. Boken är 
skriven i samarbete med journalisten Peter 
Johansson. 

 FESTSKRIFT 
Antologi tillägnad den 50 år gamla skade-
ståndslagen
För att  uppmärksamma att skadeståndsla-
gen, som trädde i kraft 1 juli 1972, nyss fyllt 
50 år har flera skadeståndsjurister ställt sam-
man en antologi tillägnad lagen. De ämnen 
som behandlas täcker allt från skadestånds-
lagens tillkomst och dess grundprinciper, 
förhållandet mellan skadestånd och försäk-
ring och mellan skadestånd och straff, till 
tolkningen av skadeståndslagens begrepp 
i praxis, skadeståndslagens utveckling och 
 skadeståndslagens applicering på nya om-
råden och samhällsfenomen.
Skadeståndslagen 50 år, Iustus.



ADVOKATEN NR 9 • 2022 63

AKTUELLT

Stieg Synnergren (3. uppl. 
 Norstedts Juridik. 306 s.) 

Law in the era of artificial in-
telligence / edited by Liane 
Colonna, Stanley Greenstein 
(eddy.se. 358 s. Nordic year-
book of law and informatics ; 
2020–2021)

Lookofsky, Joseph: Convention 
on Contracts for the Internatio-
nal Sale of Goods (CISG) (4. ed. 

Alphen aan den Rijn : Wolters 
Kluwer. 249 s.) 

Mellqvist, Mikael: Obeståndsrät-
ten : en introduktion (10. uppl. 
Norstedts Juridik. 172 s.)

Nial, Håkan: Om handelsbolag 
och enkla bolag / Håkan Nial, 
Carl Hemström, Daniel Stattin 
(5. uppl. Norstedts Juridik. 
442 s. Institutet för rättsveten-
skaplig forskning ; 7) 

Norée, Annika: När barnen tyst-
nar : förtryck i hederns namn 
(Norstedts Juridik. 362 s.)

Ryberg-Welander, Lotti: Social-
försäkringsrätt : om ersättning 
vid sjukdom (4. uppl. Norstedts 
Juridik. 298 s.)

Rådman, Fredrik: Skattesekre-
tess : en grundläggande redo-
görelse (Norstedts Juridik. 
174 s. Skattebiblioteket)

Skoghøy, Jens Edvin A.: Tviste-
løsning (4. utg. Oslo : Universi-
tetsforl. 1460 s.)

Tritton, Guy: Tritton on intellectu-
al property in Europe / Richard 
Davis, Thomas St Quintin, Guy 
Tritton (6. ed. London : Sweet & 
Maxwell. 1487 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Grundlagsändring 
kritiserades hårt
Den 16 november röstade riksda-
gen för andra gången om den nya 
lagen om utlandsspioneri. Som 
väntat antogs förslagen. Inför 
omröstningen höjdes många rös-
ter, framför allt mot de planerade 
ändringarna av tryckfrihetsför-
ordningen och yttrandefrihets-
grundlagen. 

I debatten märktes främst 
publicister och journalister, men 
även framstående jurister utta-
lade sig. Redan i januari beskrev 
den pensionerade advokaten 
Ingemar Folke tillsammans med 
journalisten Nils Funcke i ett 
debattinlägg i Dagens Juridik 
lagförslaget som ”ett tydligt ex-
empel på en bra-att-ha-lag, inte 
en genomtänkt och välavvägd 
grundlagsändring”.

Den 15 november konstate-
rade professor Mårten Schultz i 
Svenska Dagbladet att det fanns 
skäl att lyssna på kritiken mot 
lagförslaget. Även Svenska avdel-
ningen av Internationella Jurist-
kommissionen (ICJ) kritiserade i 
ett upprop, omskrivet i många av 
landets tidningar, den planerade 
grundlagsändringen. 

 PODD

Roschier poddar om advokatlivet
Hur är det att arbeta på en affärs-
juridisk advokatbyrå? Ett sätt att 
ta reda på det är att lyssna på 
poddcasten ”A cup of”. I podden 
bjuder Roschier Advokatbyrå in 
bland andra jurister, juridikstu-
denter och rekryteringsexperter 
som alla ger sina bilder av arbe-
tet på en advokatbyrå. 

Julia Korkman är docent i 
rättspsykologi vid Åbo aka-
demi. I november kom hennes 
bok ”Minnets makt – berät-
telser från rättssalen”, där 
hon diskuterar hur minnet 
fungerar och hur opålitligt 
minnet kan vara.

Vilket är det största problemet i 
rättssystemen med kunskaper-
na om minnesprocessen?

– I rättsfall där det är ord 
mot ord, där det inte finns an
nan bevisning än människors 
berättelser, är det problema
tiskt att det inte finns gedigen 
kunskap om hur minnet fung
erar, då man gör bedömning
ar av berättelsernas tillförlit
lighet. Bland annat tänker jag 
på kriterierna som man brukar 
hänvisa till för att bedöma till
förlitlighet: att be
rättelsen ska vara 
detaljrik och lo
gisk och så vidare. 
Många av kriteri
erna är problema
tiska – de är väl
digt beroende på i 
vilken kontext be
rättelsen har kom
mit fram. Rättssystemet missar 
ofta att vad en person säger i en 
rättssal, månader eller år efter 
att saker har hänt, inte är nå
gon återspegling av vad per
sonen har kommit ihåg då den 
har upplevt händelsen, utan nå

got som har konstruerats under 
många samtal efteråt. Man tit
tar alltför sällan på vad perso
nen mindes just då händelsen 
hade inträffat, eller hur berät
telsen har formats efteråt, vad 
det finns för faktorer som kan 
ha påverkat berättelsen.

Vad borde rättens 
aktörer veta om det 
mänskliga minnet?

– En sak är min
nets formbarhet – 
hur otroligt flexibelt 
minnet är, beroende 
på den kontext där 
man förväntas dra 

sig till minnes, men också hur 
lätt utsatt minnet är för påver
kan från andra håll.

– Jag tror att vi är ännu mera 
omedvetna om kulturens in
verkan på minnet. Det börjar 
småningom vara en stor frå

ga i våra samhällen, då vi har 
allt fler rättsprocesser där det 
finns personer med olika kul
turell bakgrund.

Du är också sångerska. Hur är 
ditt konsertprogram ”Sånger 
från brottsregistret” utformat?

– Det är en kombination av 
populärföreläsning och kon
sert. En hel del sånger hand
lar om brott, brottslighet eller 
rättsprocesser. Jag insåg i en 
musikföreläsning om minnet 
hur bra det fungerar att var
va låtar och prat. Låtarna fick 
större djup när man emellan 
dem pratade om mera allvar
liga saker. Jag håller regelrät
ta korta föreläsningar mellan 
varje sång, som introducerar 
ett tema. Konserterna är po
pulära, och vi har spelat hos 
både  Justitieministeriet och 
Domstolsverket.  MA 

TRE FRÅGOR TILL … JULIA KORKMAN

Rättens aktörer behöver 
veta hur flexibelt minnet är

FO
TO

: M
IIK

K
A 

P
IR

IN
EN



ADVOKATEN NR 9 • 202264

NY ADVOKAT: VICTORIA LEINEHED 

Hästar är komplexa ”varor”
Victoria Leinehed är verksam i 
Västerås och specialiserad på 
hästjuridik. Den 17 november i år 
blev hon advokat. 

Varför är det viktigt för dig att 
vara advokat?

– Advokatyrket är menings
fullt för mig. Arbetet som ad
vokat innebär intellektuella 
utmaningar och varierade ar
betsuppgifter. Advokattiteln re
presenterar kunskap och kvali
tet samt garanterar klienterna 
en trygghet genom ansvaret att 
vidmakthålla de kärnvärden 
som definierar yrkesrollen. Ge
nom min roll som advokat får 
jag hjälpa människor i utsatta si

tuationer och även i stort bidra 
till rättvisa.

Du är specialiserad på häst-
juridik. Vad är speciellt med det 
området?

– Det speciella med området 
hästjuridik är hästens komplex
itet i förhållande till andra va
ror som berörs av samma lag
stiftning. Hästen är till skillnad 
från dessa varor ett levande djur 
som styrs av egna känslor och 
i betydligt större utsträckning 
påverkas av yttre faktorer. Som 
specialist på området är det 
oerhört viktigt med kunskap 
om hästen och en förståelse av 
branschen. Jag skulle påstå att 

det krävs någon form av häst
bakgrund eftersom kunskapen 
är svår att tillgodogöra sig en
bart teoretiskt. Som advokat är 
det särskilt viktigt att förstå hur 
olika faktorer påverkar hästens 
funktion vilket ofta är av direkt 
relevans för felbedömningen. 

Vad är det klienterna behöver 
hjälp med inom hästjuridiken?

– Klienterna behöver hjälp 
med frågor relaterade till köp 
och försäljning av häst, utform
ning av skräddarsydda avtal 
såsom köpeavtal och uppstall
ningsavtal, rådgivning kring 
reklamationer och biträde vid 
tvister i domstol. ¶

SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 17 NOVEMBER 2022

Gustav Ahlgren, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm
Marcus Andersson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Emma Kadri Bergström, Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Jessika Brännlund, Advokatfirman 
Delphi i Göteborg KB, Göteborg
Victor Carlsson, Advokatfirman 
Lindahl KB, Göteborg
Hedvig Ekdahl, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Hanna Erikson, Advokatfirman 
Glimstedt Östergötland KB, Norr-
köping
Sara Finnigan, Finnigans Juridik 
AB, Jönköping
Moa Torbjelt Fritzon, Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Camilla Granholm, Öresund Advo-
kat AB, Malmö
Moa Gruneau, Foyen Advokatfirma 
KB, Stockholm
Helena Göransson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Jonas Jeppsson, JKN Advokat KB, 
Stockholm
Malin Johansson, MAQS Advokat-
byrå AB, Göteborg
Erica Juhlin, Born Advokater KB, 
Stockholm
Richard Katzman, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Victoria Leinehed, Advokatfirman 
Beskow AB, Västerås
Amanda Mikaelsdotter, Hope Advo-
kater AB, Göteborg
André Mossberg, Advokatbyrån 
Wallin & Partners AB, Stockholm
Peter Månsson, Advokatfirman 
Bergmyr & Partners KB, Malmö
Per Persson, Advokatfirman Carl 
Axel Thomas Martinsson AB, Stock-
holm
Alexandra Rosell, Törngren Mag-
nell & Partners Advokatfirma KB, 
Stockholm
Joel Tholin, Bird & Bird Advokat 
KB, Stockholm
Axel Thörn, Cirio Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Niklas Törnell, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö
Ale Westerlund, Advokatbyrån Ger-
leman & Bazo HB, Malmö
Johanna Wiberg, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Olivia Ahl, Malmö, 1 november 
2022

Nils Alvång, Stockholm, 31 oktober 
2022
Sara Aspelin, Helsingborg 
1 november 2022
Caroline Bogemyr, Stockholm, 
28 oktober 2022
Malin Ek, Göteborg, 14 november 
2022
Paul Ekstrand, Västervik, 1 novem-
ber 2022
Jonatan Elf, Örebro 31 oktober 
2022
Reza Ghasemi, Borås 1 november 
2022
Lina Hallgren, Göteborg, 31 oktober 
2022
Elisabeth Heide, London, 31 okto-
ber 2022
Martin Johansson, Malmö, 
1 november 2022
Cheddi Liljeström, Lund, 1 novem-
ber 2022
Annelie Lindstedt, Stockholm, 
15 oktober 2022
Bengt Modéer, Falsterbo, 
16 november 2022
Anders Perméus, Lidingö, 1 novem-
ber 2022

Årets Julklapp.

www.bolagsratt.se

Ett lagerbolag 
från Bolagsrätt.

BOLAGSRÄTT SUNDSVALL AB
Box 270    Köpmangatan 1    851 04 Sundsvall   

060–16 81 50    info@bolagsratt.se

27 nya advokater
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Hejdå till krångel.

Läs mer på www.kats.se

Kats tid- och ärendeapp gör det enklare än någonsin att komma åt den 
information du vill ha, när du vill ha den. Vare sig du är på kontoret eller i rätten. 
Du blir effektivare och får mer tid över till det som är viktigt – dina klienter.

SAMFUNDET

Pernilla Carlsson Rasiwala, Dande-
ryd, 6 november 2022
Matilda Rosenquist, Stockholm, 
31 oktober 2022
Jessika Roswall, Enköping, 
17 oktober 2022
Fredrik Rydin, Värmdö, 1 novem-
ber 2022
Göran Tigerström, Rimforsa, 
17 november 2022

Hugo Wessman, Stockholm, 
29 oktober 2022
Ingrid Åbjörnsson, Stockholm, 
31 oktober 2022
Martin Ågren, Malmö, 1 november 
2022

 AVLIDEN LEDAMOT
Hans Elliot, Limhamn, 25 augusti 
2022

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2022/1225 Utredningsbetänkandet Översyn av JO-ämbetet
R-2022/1247 Betänkandet En oavvislig ersättningsrätt? (SOU 2022:23)
R-2022/1277 Betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den 
gröna omställningen (SOU 2022:33)
R-2022/1279 Slutbetänkandet Rätt för klimatet (SOU 2022:21)
R-2022/1322 EU-kommissionens förordning om restaurering av natur
R-2022/1324 Betänkandet Ett register för alla bostadsrätter 
(SOU 2022:39)
R-2022/1338 Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom social-
tjänsten
R-2022/1471 Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsupp-
drag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som 
sker enligt miljöbalken samt Statskontorets rapport Redovisning av re-
geringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker 
enligt miljöbalken
R-2022/1474 Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen 
– genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)
R-2022/1507 Departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld 
(Ds 2022:18)
R-2022/1613 Departementspromemorian Utökat informationsutbyte 
(Ds 2022:13)
R-2022/1795 Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösen-
aktier i vissa fall
R-2022/1882 Promemorian Sekretess för uppgifter som gäller Skatte-
verkets dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten
R-2022/1971 Trafikförsäkringsföreningens personskadekommittés 
referensfall till medicinsk invaliditet – psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar
R-2022/2017 Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett 
krisinstrument för den inre marknaden inklusive förslag till omnibus-
direktiv och omnibusförordning med uppdatering av vissa förordningar 
och direktiv
R-2022/2066 Finansinspektionens promemoria Ändrade föreskrifter 
med anledning av nya regler om faktablad för fonder
R-2022/2160 Promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och 
andra finansiella institut
R-2022/2202 Promemorian Förstärkt skattereduktion för installation av 
solceller

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

27 nya advokater
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TILL SIST

       Betydelsen av
internationella samarbeten

iba:s årliga konferens har nyligen gått av stapeln, detta år i 
Miami, Florida. Jag har tidigare deltagit på konferensen i 
egenskap av praktiserande advokat, men detta var första 
gången jag deltog som representant för Advokatsamfun
det. Med från Advokatsamfundet var också vår gene
ralsekreterare Mia Edwall Insulander och 
chefsjurist Johan Sangborn.

Årets konferens var på alla sätt välarrang
erad med många mycket intressanta semi

narier samt bra möten mellan sam
fund från våra internationella 

nätverk. Som många gånger 
tidigare blir man stolt som 
svensk advokat över det 
fina anseende som svens
ka advokater har i omvärl

den. Jag hade också glädjen 
att få närvara vid evenemang 

som svenska advokatbyråer an
ordnade på plats, den svenska 

advokatkåren står sig 
fortsatt stark på den 
internationella sce
nen. 

årets konferens var av naturli
ga skäl speciell, sällan har den 
stora betydelsen av interna
tionella samarbeten varit så 
tydlig.

Under invigningen talade 
Ukrainas president och be

tonade vikten av att värl
dens advokater nu arbe
tar för att de ansvariga i 
Ryssland ska kunna stäl
las till ansvar. Han tack
ade även för allt stöd till 
Ukraina och betonade det 

fortsatta behovet av såväl 
kapital som militär utrustning.

På plats i Miami var Anna Ogrentjuk, ordförande för 
Ukrainas advokatsamfund. Hon beskrev och uttryckte 
stor tacksamhet för allt stöd som Ukraina och landets 
advokater har erhållit, inte bara från IBA och andra ad
vokatorganisationer, utan även från advokatsamfund, ad

vokatbyråer och enskilda advokater. Detta 
gäller även för oss. Såväl Advokatsamfundet 
som landets advokatbyråer och enskilda ad
vokater har bidragit på ett mycket generöst 
sätt.

Det finns ett fortsatt stort hjälpbehov så 
fortsätt att stödja Ukraina.

även irans advokater behöver vårt stöd. Flera av 
våra iranska advokatkollegor frihetsberövas 
för att de utför sitt arbete. Detta är förstås 
helt oacceptabelt. Läs gärna våra uttalanden 
som fördömer regimens aggressivitet mot 
befolkningen och gripandet av iranska advo
kater. De frihetsberövade advokaterna måste 
omgående släppas och hot och trakasserier 
mot advokater måste upphöra.

Den paneldebatt som advokatbyrån 
Roschier nyligen anordnade tillsammans med student
organisationen Elsa rapporteras om i detta nummer av 
Advokaten.

Jag ser gärna att vi advokater på olika sätt manifeste
rar till stöd för såväl Ukraina som för iranska advokater. 
Delta gärna i den insamling till Amnesty International 
som Roschier har initierat. Avslutningsvis vill jag också 
påminna om måndagsrörelsen som varje måndag klock
an tolv samlas på Norrmalmstorg.

JAG SER 
GÄRNA ATT VI 
ADVOKATER 

PÅ OLIKA SÄTT 
MANIFESTERAR 
TILL STÖD FÖR 

SÅVÄL UKRAINA 
SOM FÖR 
IRANSKA 

ADVOKATER.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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