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Juristpaketet är framtaget för er som jobbar på byrå och behöver en flexibel 
lösning som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov. Paketet ger 
varje användare tillgång till JP Rättsfallsnet, JP Juridiskt bibliotek och upp till tre 
valfria informationstjänster.

JP Rättsfallsnet

JP Rättsfallsnet är en mycket omfattande samling av svenska domar
och innehåller i dag över tre miljoner domar och beslut. Tjänsten 
bevakar nya avgöranden från förvaltningsdomstolar och allmänna
domstolar, och innehåller även äldre domar och beslut.

JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek publicerar vi löpande rättsfallskommentarer 
av prejudicerande domar från HD, HFD och EU-domstolen samt 
analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Materialet är unikt 
för JP Infonets tjänster och skrivs av väletablerade författare för 
praktiserande jurister.  

Informationstjänster

Vi erbjuder över 20 nischade rättsdatabaser med en mycket bred
bevakning inom respektive område. Tjänsterna innehåller
rättskällor, vägledande dokument, fördjupande analyser och 
domsreferat, checklistor och mycket mer. Alltid kvalitetsgranskat av 
specialiserade jurister.

Juristpaketet 
– för dig som jobbar på byrå 

Juristpaketet.

JP Infonet

Jag vill veta mer!
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från och med den här utgåvan har tidskriften Advokaten fått 
ny form och delvis nytt innehåll. Det är varken första eller sista 
gången som Advokaten fått en redesign. Men för att vara i takt med 
tiden måste tidningar med jämna mellanrum uppgraderas.

En grundläggande tanke inför omgörningen av Advokaten var 
att få in mer advokater, biträdande jurister och andra läsare på det 
redaktionella utrymmet. Göra Advokaten mer mänsklig kort sagt. 
Bland annat märks det på den nya vinjetten ”Ung på byrån”, där 
nyblivna advokater eller biträdande jurister presenteras. Och på att 
Advokaten kommer att innehålla fler enkäter i olika frågor. Även 
Aktuelltsidorna utökas för att tidningen ska rymma fler röster och 
nyheter från Advokat- och Rättssverige.

En annan viktig tanke vi hade var att förstärka Advokatens ka-
raktär av magasin. I tider av digitalt brus blir tryckta kvalitetsme-
dier allt mer relevanta för att beskriva större och komplexa frågor. 
Och inte minst för att läsaren ska få en ökad taktil upplevelse av 
att läsa Advokaten. Det nya lackade omslaget och en ökad satsning 
på professionella fotografbilder är två steg på den vägen.

Även valet av papper har lyfts i omgörningen. Det lackade  
omslaget är ett papper som heter G-Print 200 gram. Till inlagan 
har Advokaten fått ett svenskproducerat papper, Amber Graphic 
100 gram. Pappret är liksom tidigare Svanenmärkt. Sedan 2021 är 
 Advokaten dessutom klimatkompenserad.

Även typografin har setts över. Advokatens nya typsnitt heter PT 
Serif Pro och PT Sans Pro – två moderna, väldigt kompletta typ-
snitt med inte mindre än 70 (!) olika vikter.

Under året kommer fler nyheter som rör Advokaten att presente-
ras. Så håll ögonen öppna.

Trevlig läsning!
tom knutson

Chefredaktör 

 • DIGITALA ADVOKATEN  •
Tips! 
Följ oss gärna på Instagram eller besök oss på webben på 
advokaten.se. Där finns hela tidskriften Advokaten utlagd, 
och det går även att söka olika artiklar, till exempel tidigare 
gästkrönikor, essäer, texter i praktisk juridik samt alla andra 
reportage och Fokusartiklar.

Välkommen 
till nya Advokaten

Advokat Sabina Saidi 
är kritisk mot hur Stockholms 
tingsrätter förordnar försvarare. 
Läs mer på s. 30.

4



ADVOKATEN # 1 2023 

•NYHETER & REPORTAGE• 
8 Fortsatt satsning på etiken

9 Förslag om höjd straffavgift på remiss
13 världen: Minst ett hundra 

riskerar dödsstraff i Iran
14 reportage: Erica Wiking Häger 

vill värna förtroendet
18 gästkrönika: Ellen Hausel Heldahl, 

jurist, och Christina Wainikka, juris 
doktor och docent i civilrätt: ”Offentlig 

sektors dåliga kunskaper i immaterialrätt 
– ett hot mot utvecklingskraften”

•SAMFUNDET• 
50 Disciplinärende
52 Nya ledamöter

54 Advokatsamfundets ordförande, 
Eva-Maj Mühlenbock: 

”Fler skribenter ska synas på denna sida”

•AKTUELLT•
44 Nya uppdrag och utmärkelser 

45 månadens advokat: Karin Roberts 
48 biblioteket: Ny litteratur och lästips

•FOKUS• 
20 domstolsuppdragen 

Konkurrensen mellan advokater om 
domstolsuppdragen hårdnar. I takt med det 
väcker förordnandefrågan allt större upp-
märksamhet, bland advokater och i dom- 

stolarna. Sättet att fördela domstolsuppdrag 
varierar kraftigt mellan olika domstolar. 

Och bland advokaterna går uppfattningen 
isär om hur uppdragen bäst fördelas.

•ESSÄ• 
32 Michael Pålsson, advokat: 

”Den moraliska gränsen och jag”

•PRAKTISK JURIDIK• 
36 Claes Sandgren, seniorprofessor: 

”Förebyggande av korruption 
och annat maktmissbruk” 

•ETIK• 
40 Allvarliga brott utanför

advokatverksamheten
var grund för uteslutning

•LEDAREN• 
6 Stå upp för de viktiga värden som 

konstituerar en demokratisk rättsstat

•INNEHÅLL #1 2023•

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges 
Tid skrifter. Den TS-kontrollerade upplagan 

är 9 600 ex. ISSN 0281-3505

© Sveriges advokatsamfund 2023

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 13 februari 2023. 

Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress 
denna sida). Åsikter och förslag som framförs i 
artiklar står helt för författarnas eller de inter-
vjuades räkning och behöver inte delas av Sve-
riges advokatsamfund. Redaktionen förbe håller 
sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej be-

ställda artiklar och bilder tar redaktionen inget 
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektro-

niskt. Tidskriften publiceras även på internet. 
Den som sänder material till tidskriften anses 

medge elektronisk publicering/lagring.

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande 

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 00 alternativt 
prenumeration@advokatsamfundet.se

PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 500 kr. Studerande 100 kr.

Advokat Michael Pålsson
reflekterar över moraliska gränser på  s. 33. 

Vad gäller när
en advokat begår

brott utanför
advokatverksamheten?

Läs mer på s. 40. 

Möt Månadens advokat,
Karin Roberts, på s. 45.

Jakob Andersson
är ung på Setterwalls.
Läs mer om honom på  s. 47. 

Läs gästkrönikan
av Ellen Hausel Heldahl

och Christina Wainikka på s. 18. 
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•GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET•

D et är nytt år och vår tidskrift Advokaten kom-
mer ut med sitt första redesignade nummer. 
Det känns väldigt roligt! Innehållet är fortfa-

rande lika relevant och aktuellt – men designen har 
genomgått en omsorgsfull omgörning. Vår omvärld 
förändras och det är angeläget att vi följer med i den 
utvecklingen genom att förbättra och förtydliga tid-
ningens visuella uttryck. Bland annat satsar vi mer på 
bildspråk och foto. Hoppas att ni tycker om det! Det 
har varit väldigt givande att samarbeta med Magnus 
Ekberg, creative director, som har arbetat med Advo-
katen under många år och lämnat både nyskapande 
och erfarna förslag. Tack Magnus!

att vår omvärld förändras är också tydligt när 
det gäller vår demokratiska rättsstat. Händelser i Sve-
rige den senaste tiden visar att den inte kan tas för 
given. Jag tror att det är mer angeläget än någonsin 
att vi är vaksamma på när rättsstatens principer 
ifrågasätts – såväl medvetet som omedvetet, för 
det får inte normaliseras. Låt mig därför påminna 
om två färska exempel. 

lagrådet lämnade den 30 december 2022 
allvarlig kritik mot regeringens beredning 
av lagförslag om Försäkringskassans 
handläggning av ärenden om elstöd 
och slopad kontrolluppgiftsskyldighet. 
Lagrådet fann det bland annat an-
märkningsvärt att remissinstanserna 
inte har fått mer tid att ta ställning 
och formulera sina yttranden. Be-
redningskravet enligt regerings-
formen (RF 7:2) ansågs inte vara 
uppfyllt. Förslaget kritiserades 
också av Lagrådet i sak, men 
trots det har man på Reger-
ingskansliet gått vidare. Det 
är anmärkningsvärt eftersom 
ny lagstiftning måste upp-
fylla grundläggande rättssä-
kerhetskrav. Vår rättsstatli-
ga demokrati påverkas mycket 

negativt om remissinstanser inte kan ge sina synpunk-
ter på ny lagstiftning, och när regeringen inte beaktar 
Lagrådets synpunkter. Detta är tyvärr steg i en alltmer 
odemokratisk riktning.

under mellandagarna uppstod en debatt efter 
att ordföranden i justitieutskottet kommenterat en fri-
ande tingsrättsdom innan den vunnit laga kraft. Age-
randet visar att det från vissa delar av politiken finns 
en bristande respekt för den viktiga principen att var-
ken myndigheter, regeringen eller riksdagen får be-
stämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet 

(RF 11:3). Under ett pågående mål i domstol är det 
synnerligen olämpligt att en riksdagsledamot 

kommenterar bedömningen, eftersom det finns 
en risk att det påverkar förtroendet för dom-
stolens oberoende i det enskilda fallet. Denna 
princip gäller oavsett vilket parti ledamoten 
företräder. Den efterföljande debatten vi-

sar att det finns en utbredd oförståelse och 
nonchalans för denna grundlagsskyddade 

princip. Blir dylika partipolitiska bedöm-
ningar återkommande, kan det inne-
bära en risk för domstolarnas fortsatta 
oberoende.

 
efter debatten om huruvida riks-

dagsledamöter bör kommentera 
pågående mål, blev den utbredda 
misstron mot aktörer i rättssta-
ten tydlig. Detta bland annat ge-
nom trakasserier och föraktfulla 
påhopp i sociala medier. Under det 
kommande året har Advokatsam-
fundet valt just hot och hat mot 
advokater, liksom mot andra som 
verkar i rättsstaten, som en särskild 
rättsstatlig fokusfråga. Det kommer 
att behövas. 

år 2023 behöver vi stå upp för de 
viktiga värden som konstituerar en de-

mokratisk rättsstat. l 

Stå upp för de viktiga värden 
som konstituerar en 

demokratisk rättsstat

mia edwall insulander
Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

”Händelser 
i Sverige den 
senaste tiden 
visar att den 
inte kan tas 

för given.6



Arbetsrätt och skiljeförfarande – en utmaning! 
Datum: 24 mars 
 
Equine Law – Om juridik kring hästar  
- Webbinarium 
Datum: 27 mars 
 
Praxis i PMD och PMÖD – en uppdatering 
Datum: 31 mars 
 
Vattenrätt 
Datum: 3 maj 
 
Praktiska erfarenheter av den nya rekonstruktions-
lagstiftningen 
Datum: 5 maj 
 
Licensavtalsrätt 
Datum: 12 maj 
 
Penningtvätt och straffrätten 
Datum: 15 maj 
 
Praktisk bodelning 
Datum: 16 maj 
 
Målsägandebiträdets roll och uppdrag 
Datum: 26 maj 
 
Juridik för forskning, utveckling och innovation 
Datum: 31 maj 
 
Praktisk barnrätt 
Datum: 9 juni

 
 
 
 

Ange 
koden ADV10% 
när du bokar så 

får du 10 procent
 rabatt! Gäller nya 

anmälningar

VÄLKOMMEN PÅ KURS!

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

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

VÅRT KURSUTBUD HITTAR DU PÅ 
WWW.FAKULTETSKURSER.SE

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

Oxforduniversitetet i England.

Välkommen på kurs hos oss i vår

Strandskyddets syfte och tillämpning i praxis 
 - Webbinarium 
Datum: 8 februari 
 
Tvistemålsprocessen I-III 
I – Förberedelse 
Datum: 10 februari
II – Huvudförhandling 
Datum: 17 mars
III – Bevisning 
Datum: 2 juni 
 
Filmjuridik - Webbinarium 
Datum: 14 februari 
 
3D-skrivare – en rättslig utmaning 
Datum: 16 februari 
 
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – 
praxis och ny reglering 
Datum: 24 februari 
 
AI och affärsjuridik 
Datum: 9 mars 
 
Blockchain och juridiken 
Datum: 13 mars 
 
Narkotikamål i praktiken 
Datum: 22 mars 
 
Nya och etablerade standardavtalsvillkor på  
IT-området 
Datum: 23 mars 
 

Här är ett urval av

vårens kurser!
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Antalet anmälningar till disci-
plinnämnden minskade under 
förra året. Samtidigt fortsatte 
Advokatsamfundet sitt målmed-
vetna arbete för att säkra en god 
etisk nivå, ett arbete som också 
ska pågå under detta år. 

Advokatsamfundets disciplin-
nämnd tog under det gångna 
året emot 457 anmälningar mot 
advokater. Det är 4 procent fär-
re anmälningar än under 2021 
och 16 procent färre anmäl-
ningar jämfört med år 2020. 
Samtidigt ökade antalet ad-
vokater mellan åren 2021 och 
2022 med 2,4 procent, och se-
dan 2020 har antalet advokater 
ökat med 5 procent. Även i ett 
längre perspektiv är trenden 
att disciplinanmälningarna blir 
färre, trots att Sveriges advo-
katkår växer kraftigt. 

Advokatsamfundets styrel-
se tog upp 47 disciplinärenden 
på initiativ av generalsekrete-
raren under 2022, som ett led 
i Advokatsamfundets proakti-
va tillsyn.

Advokatsamfundet fortsatte 
under 2022 satsningen för att 
Sveriges advokater ska hålla en 
hög etisk nivå, bland annat ge-
nom disciplinnämndens tillsyn, 
information om advokatetik 
i varje nummer av tidskriften 
Advokaten och etikutbildning-
ar.

– Advokatsamfundet arbetar 
långsiktigt med advokatetiken 
på flera sätt och gör stora sats-
ningar inom området. Inträ-
deskraven för att bli advokat 
är höga och innefattar bland 
annat krav på godkänd advo-
katexamen, som har fokus på 
advokatetik, säger Advokat-
samfundets generalsekretera-
re Mia Edwall Insulander, som 
också lyfter fram den obligato-

riska vidareutbildningen på  
18 timmar per år för alla advo-
kater och den proaktiva till-
synen över advokater och ad-
vokatbyråer.

Under det gångna året gick 
också arbetet vidare för att få 
till stånd en höjning av det 
högsta beloppet för straffav-
giften, som initierades av Ad-
vokatsamfundet under 2021. 
Förslaget remitterades av re-
geringen i december (se s. 9). 

Under 2023 inleder också 
en nytillsatt arbetsgrupp, Till-
synskommittén, en genomlys-
ning av om, och i så fall hur, 
Advokatsamfundets proakti-
va tillsyn bör intensifieras och 
göras mer effektiv (läs mer på 
s. 41). l 

Fortsatt satsning på etiken

Dags för 
Rakel igen
Boka den 8 mars för Advokat-
samfundets och nätverket Hildas 
Rakelkonferens, i år tillbaka på 
Grand Hôtel. 

Efter två digitala konferenser 
kan Rakel åter hållas som en 
fysisk konferens, på Grand 
Hôtel i Stockholm. Bland före-
läsarna finns Emma Frans, för-
fattare, vetenskapsskribent och 
doktor i medicinsk epidemio-
logi vid Karolinska Institutet, 
som talar under rubriken Att 
vara kvinna och expert. 

Advokaterna Frida Wallin 
och Sabina Böö diskuterar om 
det finns särskilda utmaningar 
för kvinnliga försvarsadvoka-
ter. Avslutningsvis talar Malin 
Nyman och Jens Näsström om 
det nya arbetslivet – är det ett 
genombrott för jämställdheten 
eller ny kvinnofälla?

Rakel hålls onsdagen den 
8 mars 2023 kl. 13.00–16.45 
med efterföljande mingel på 
Grand Hôtel i Stockholm. 
Program och anmälan på 
Advokatakademiens webbplats,  
advokatakademien.advokat-
samfundet.se. l 

DISCIPLINNÄMNDEN 2022

 • DISCIPLINNÄMNDEN I SIFFROR  •
 2022 2021 2020
Inkomna anmälningar: 457 476 545
Av styrelsen upptagna disciplinärenden: 47 59 38

 • DISCIPLINNÄMNDEN
 PLENUMBESLUT 2022  •
  2022 2021
Uttalande 5 11
Erinran 80 86
Varning 32 44
Varning + straffavgift 11 15
Uteslutning 4 4
Ingen åtgärd 33 33
Avslag/avvisas m.m. 23 22
Totalt  188 220

Advokatvillkor stred mot EU-rättens regler
Uppgiften om att priset regleras i form av timtaxa 
räcker inte för att ett avtal om advokattjänster  
till en konsument ska anses vara klart och  

enkelt formulerat. Det fastslog EU-domstolen i en dom  
den 12 januari. Domen rör en tvist mellan en advokat och 
en privatperson i Litauen om betalningen för advokatens 
tjänster. 

EU-domstolen konstaterar att enbart en uppgift om tim-
pris i sig inte räcker för att ett avtal ska anses vara klart och 
enkelt formulerat, eftersom konsumenten inte getts någon 
reell möjlighet att kunna bedöma de ekonomiska konse-
kvenserna av avtalet.

EU-domstolens dom i mål C-395/21

Timkostnadsnormen 
höjs med 2,4 procent

2023 års föreskrif-
ter om ersättning 
är nu beslutade 

och utlagda på Domstols-
verkets webbplats. Beslutet 
innebär att timkostnadsnor-
men höjs med 34 kronor, 
till 1 476 kronor i timmen 
för den som är godkänd för 
F-skatt. För biträden som 
betalar A-skatt är timkost-
nadsnormen 1 123 kronor.

Wersäll ska utreda anonyma vittnen
Trots att en utredare helt nyligen 
sa nej till anonyma vittnen har 
regeringen tillsatt en utred-
ning som ska lämna förslag på 
ett sådant system. Anonyma 
vittnen är, enligt regeringen, en 
av flera åtgärder som behövs för 
att ”komma till rätta med den 
tystnadskultur som har blivit sys-
temhotande”. Till utredare har hovmarskalken och 
förre hovrättspresidenten Fredrik Wersäll utsetts. 
Utredningen ska redovisa sitt arbete i fråga om 
anonyma vittnen i oktober 2023. 

Fredrik 
Wersäll.

Äntligen är det dags för en fysisk 
Rakelkonferens igen. Bilden är från 
den senaste konferensen på Grand 
Hôtel, 2019. 
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Advokatsamfundets förslag på remiss

JO kritiserar 
häktet i Göteborg
JO:s besök i häktet i Göteborg 
ledde till kritik på flera punk-
ter. Samtidigt konstaterar JO att 
häktets situation är ansträngd.

Inspektionen genomfördes i 
september, men rapporten var 
färdig i december. I den pekar 
JO Katarina Påhlsson på flera 
brister i verksamheten. Bland 
annat uppgav de flesta intag-
na vid inspektionen att de fått 
ringa och ta emot besök endast 
i samband med polisförhör.

JO:s intryck var 
också att häk-
tet i praktiken 
ofta överläm-
nar ansva-
ret för att hål-
la kontakt med 
omvärlden till 
de intagna själ-
va, exempelvis genom deras 
försvarare, vilket inte är accep-
tabelt. JO är också mycket kri-
tisk till att häktet, när det gäl-
ler intagna med restriktioner, 
ibland skickar så kallad myn-
dighetspost till åklagaren trots 
att häktet kunnat konstatera 
att uppgiften om avsändare är 
korrekt.

Bristerna kan kanske i viss 
mån förklaras med en pressad 
situation för häktet. JO konsta-
terar att häktet under senare 
år ställts inför stora utmaning-
ar, bland annat till följd av den 
 nationella bristen på häktes- 
och anstaltsplatser. Verksam-
heten har också påverkats 
 negativt av hög personalom-
sättning.

JO, dnr 6818-2022

HÖJD STRAFFAVGIFT

Advokatsamfundet vill att 
den högsta straffavgiften för 
advokater som får en varning 
höjs från dagens 50 000 kronor 
till 250 000 kronor. Regering-
en har skickat ut förslaget på 
remiss, innan det behandlas 
 vidare.

Strax före jul, den 21 decem- 
ber, skickade Justitiedeparte-
mentet Advokatsamfundets 
hemställan om höjda straff-
avgifter för advokater på 
remiss till några utvalda in-
stanser, däribland JO, JK, Dom-
stolsverket, Åklagarmyndighe-
ten och fackförbundet Akavia. 

Remisstiden går ut den 21 mars 
2023.

Advokatsamfundets general-
sekreterare Mia Edwall Insu-
lander hoppas att regering och 
riksdag går på samfundets linje 
och vidtar de lagändringar som 
föreslås.

– Det är viktigt att disciplin-
nämnden har tillgång till ef-
fektiva sanktioner som är väl 
avvägda i förhållande till all-
varligheten av överträdelser-
na. Eftersom maxbeloppet på 
straff avgiften har varit oföränd-
rat i så många år, är det nöd-
vändigt att se över om det finns 
skäl att höja det, säger hon.

Straffavgifterna gäller ad-
vokater som har tilldelats en 
varning. Enligt Advokatsam-
fundets förslag blir den lägsta 
möjliga straffavgiften 10 000 
kronor och den högsta 250 000 
kronor. I dag är avgiften lägst 
1 000 kronor och högst 50 000 
kronor. Det högsta beloppet 
har inte ändrats sedan 1997.

straffavgiftens nivå är reg-
lerad i lag. Den 28 juni 2022 
överlämnade Advokatsamfun-
det därför en hemställan till 
Justitiedepartementet om lag-
ändringar för att kunna höja 
straffavgiften. l

Regeringen utlovar åtgärder mot gängen
Justitieminister Gunnar Strömmer utlovade 
på en pressträff vid Folk och Försvars riks-
konferens ytterligare åtgärder mot de krimi-

nella gängen. Bland annat ska en nationell strategi 
tas fram mot organiserad brottslighet. Ansvaret för 
strategin har det nya råd mot organiserad brottslig-
het som inrättats i Justitiedepartementet, och som 
startar sitt arbete i januari. 

Polisen ska dessutom få i uppdrag att hitta vägar 
att stärka myndighetens operativa förmåga, med sär-
skilt fokus på den nationella operativa avdelningen, 
NOA, och på polisens nationella forensiska centrum, 
NFC.

Riksrevisionen granskar hur 
barnkonventionen följs

Riksrevisionen har fått indikationer 
på att barns rättigheter inte efter-
levs i Sverige, trots att barnkon-

ventionen är lag sedan 2020. Myndigheten 
genomför därför en granskning av statens 
insatser för att stärka efterlevnaden av barn-
konventionen.

Granskningen beräknas vara klar i novem-
ber, och ska svara på hur effektivt regeringen, 
Barnombudsmannen och myndigheter har 
arbetat med att stärka barnrättsperspektivet, 
framför allt inom skolsektorn.

Katarina 
Påhlsson.

Det är viktigt att disciplinnämnden har tillgång till effektiva sanktioner, anser Mia Edwall Insulander.

Bolagsjurister spår fler tvister
 En majoritet av bolagsjurister-

na tror på ett ökat antal tvister under 
året 2023, enligt advokatbyrån Baker 
McKenzies rapport The Year Ahead: 
Global Disputes Forecast 2023. Rap-
porten visar på tre stora trender för 
året: ekonomisk osäkerhet, förändring-
ar i den globala handeln och förändra-
de affärsmodeller. De största riskerna 
för tvist anser respondenterna finns 
inom cybersäkerhet och data, ESG, 
post-M&A, skatt och arbetsrätt. 

Källa: Baker McKenzieFO
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Nytt skolämne behövs för att skapa kunskap
Svenska gymnasister har myck-
et vaga begrepp om vad en 
rättsstat är. Och skolböckerna i 
samhällskunskap ger dem inte 
mycket ledning, enligt en under-
sökning. Nu vill stiftelsen bak-
om undersökningen se ändrade 
kursplaner i skolan.

Resultatet blev nedslående när 
Stiftelsen Rättsfonden frågade 
500 gymnasieelever om vad en 
rättsstat är och hur den funge-
rar. Förutom att själva begrep-
pet rättsstat tycktes vara obe-
kant för många visade en stor 
del av eleverna också prov på 
stor okunskap om dess inne-
börd och betydelse för upprätt-
hållandet av demokratin, som 
betydelsen av att domstolarna 
står fria och är oberoende av 
den lagstiftande och den verk-
ställande makten. 

Exempelvis trodde hela  
70 procent av de svarande  
eleverna att en domare vars 

domar flera gånger ändrats av 
en högre instans kan bli avsatt 
för detta. Nästan lika många 
trodde att regeringen, om den 
är missnöjd med en dom, kan 
ändra den. 

Stiftelsen Rättsfondens slut-

sats är dyster: ”Över 80 procent 
av gymnasiets avgångselever 
– läs förstagångsväljarna – vi-
sar sig inte uppfatta de insti-
tutionella skillnaderna mellan 
en liberal demokrati, som den 
svenska, och ett illiberalt stats-
skick”, skriver man i rappor-
ten. En viktig förklaring, enligt 
Rättsfonden, står att finna i 
läromedlen och i själva kurs-
planen för ämnet samhälls-
kunskap, där kunskapen om 
rättsstatens institutioner 
och former får mycket liten 
plats. 

i rapporten från undersök-
ningen, ”Aldrig hört ordet … 
vaddå rättsstat?”, lämnar 
Rättsfonden också flera förslag 
för att förbättra kunskaperna. 
Bland annat föreslås ett nytt 
ämne vid sidan av, eller inom 
samhällskunskapsämnet, med-
borgarkunskap, som bör få sta-
tus som kärnämne. l

Rättsstaten 
diskuterades 
på samfundet

Allt fler gröna tvister vid SCC
Antalet tvister vid där 
minst en av parterna 
huvudsakligen ägnar 

sig åt grön teknik har ökat vid 
skiljedomsinstitutet SCC under 
de senaste åren. Det framgår av 
en rapport presenterad av SCC. 
Institutet tycks också bli allt 
mer attraktivt för gröna före-
tagare utanför landets gränser, 
eftersom andelen tvister med 
utländska parter har ökat inom 
området. 

Vinge bistod med mikrolån
 Advokatfirman Vinge har 

pro bono (utan ersättning) bistått 
Impact Investment Exchange (IIX) i 
en nyemission om 50 miljoner 
US-dollar. Emissionen var den 
femte emissionen hittills i Wo-
men’s Livelihood Bond-serien, som 
syftar till  att ge mikrolån till kvin-
nors företagande i utvecklingslän-
der. Genom emissionen uppskattas 
cirka 300 000 kvinnor kunna få fi-
nansiering för sina företagsidéer 
från fonden.

Inte lagligt förbjuda huvudduk i skolan
Det saknas stöd i lag för en kommun att i kommunala förskolor 
och grundskolor förbjuda huvudduk och liknande plagg. Det 
fastslog Högsta förvaltningsdomstolen i december. Avgö-

randet gäller två mål, där kommuninnevånare hävdat att kommunala 
förbud mot huvudduk stred mot religionsfriheten. Högsta förvalt-
ningsdomstolen konstaterar i sin dom att religionsfriheten, så som 
den kommer till uttryck i regeringsformen, endast skyddar rätten att 
utöva sin religion. Uttryck för religionstillhörighet, som bärandet av 
huvudduk och liknande klädesplagg, omfattas i stället av skyddet för 
yttrandefriheten. En grundläggande förutsättning för att begränsa ytt-
randefriheten är att det sker genom lag, och det kan därmed inte göras 
av kommuner. 

Högsta förvaltningsdomstolen, målen 4266-21 och 4120-21

den 28 november 2022 ar-
rangerade Sveriges advokat-
samfund ett kunskapssemina-
rium på Advokatsamfundets 
kansli med rubriken ”Hur vär-
nar vi rättsstaten i vardagen?”. 
Vid seminariet diskuterade 
företrädare för rättsväsendets 
aktörer i Sverige hur rättssta-
ten kan upprätthållas i det dag-
liga arbetet inom de rättsliga 
institutionerna med utgångs-
punkt bland annat i skriften Slå 
vakt om rättsstaten som följde 
med som bilaga till Advokaten 
nr 6/2022.

Svea hovrätts president An-
ders Perklev var moderator för 
samtalet, där de övriga delta-
garna var Sveriges advokat-
samfunds generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander, Högsta 
förvaltningsdomstolens ord-
förande Helena Jäderblom och 
riksåklagare Petra Lundh. l

DEN OKÄNDA RÄTTSSTATEN

 • ENKÄT •
Hur kan advokater bidra till att öka kunskapen om rättsstaten bland allmänheten?

– Som advokater bör 
vi ge oss själva ett 
ständigt pågå-
ende folkbild-
ningsuppdrag vad 
gäller rättsstatens 
grundprinciper. Vi 
bör alla delta mera aktivt i såväl det 
vardagliga som det offentliga sam-
talet kring rättsstatliga frågor för att 
bemöta okunskap och förslag på enk-
la, drastiska lösningar på komplexa 
problem.     
Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling

– Vi advokater behö-
ver ta diskussion och 
debatt kring rätts-
statliga perspek-
tiv. Det kan vi göra 
i stort som smått, på 
en middagsbjudning, 
genom att föreläsa i skolklasser men 
också genom att ge oss ut i den all-
männa debatten och göra våra stäm-
mor hörda i media. 

Elisabeth Rohtlieb, Rohtlieb advokater

– Genom att i flera 
sammanhang, sär-
skilt den offentliga 
debatten, förklara 
de grundläggan-
de principerna i en 
rättsstat, varför dessa 
är så viktiga och advokatens roll i en 
rättsstat. Här tror jag att det är viktigt 
att använda tydliga, konkreta exempel 
och att tänka kommunikativt så att de 
begrepp och koncept som är självklara 
för oss också blir allmänt tillgängliga.

Natali Engstam Phalén, Lindahl

 • MER I PODDEN •
Mer om rapporten 
i nytt poddavsnitt 
Advokatsamfundspodden tar i sitt 
senaste avsnitt avstamp i Rätts-
fondens rapport. I podden samta-
lar journalisten Maciej Zaremba 
och författaren och journalisten 
Lena Andersson med Willy Silber-
stein och Mia Edwall Insulander 
om varför de unga vet så lite om 
rättsstaten och hur kunskapen kan 
förbättras. 

Rapporten ”Aldrig hört ordet … 
vaddå rättsstat?” har sammanställts 
av Maciej Zaremba, tillsammans 
med advokat Clarence Crafoord 
som gjort research. 

Podden hittar du på Advokat-
samfundets webbplats eller där 
poddar finns.

Anders Perklev modererade panelen 
där Mia Edwall Insulander, Petra 
Lundh och Helena Jäderblom 
medverkade.

Seminariet finns att se på Advokat-
samfundets Youtubekanal.  
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Domstolsverket går vidare med förslaget

Vittnen kan delta från servicekontor
Under 2023 kommer parter och 
vittnen i en förhandling kunna del-
ta på distans via videolänk från ett 

statligt servicekontor. 
Det är resultatet av ett samverkansavtal 

mellan Domstolsverket och Statens service-
center, som undertecknades i januari.

Tjänsten kommer inledningsvis att finnas 
tillgänglig vid nio servicekontor i landet. 
Syftet är att underlätta närvaron för vittnen 
och parter och att minska reskostnaderna 
för deltagande i förhandlingar vid dom-
stolarna. 

Säker digital identitet utreds
Regeringen har tillsatt en särskild utredare 
som ska utreda och lämna förslag på hur 
säkra e-legitimationer ska kunna utfär-

das. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och 
robusthet, motverka bedrägerier och underlätta för 
att fler ska kunna få tillgång till en e-legitimation. 
Utredaren ska också lämna förslag om en digital 
identitetsplånbok. 

Utredare är Henrik Ardhede, som tidigare va-
rit särskild utredare i Utredningen om betrodda 
 tjänster. 

Uppdraget ska delredovisas senast den 16 okto-
ber 2023 och slutredovisas senast den 31 maj 2024.

TAXA I FÖRORDNANDEMÅL

Trots hård kritik från Advokat-
samfundet mot förslaget går ar-
betet med att införa en taxa i så 
kallade förordnandemål vidare. 
Och Domstolsverket delar inte 
Advokatsamfundet oro för nega-
tiva rättssäkerhetseffekter.

I en promemoria som har re-
missbehandlats föreslår Dom-
stolsverket att förundersök-
ningskungörelsen ändras så att 
försvarare och målsägandebi-
träden i mål där åtal inte väcks 
ska få ersättning enligt en taxa. 
Taxan ska baseras på längden 
på de förhör som har hållits 
och ska ersätta dagens kost-
nadsräkningar i dessa mål.

Advokatsamfundet riktar i 
sitt remissvar hård kritik mot 
förslagen. Samfundet pekar 
bland annat på att förhörsti-
den är en dålig måttstock när 
skälig ersättning för försvara-
re och målsägandebiträden ska 
bestämmas. Många gånger sak-
nas det nämligen ett samband 
mellan förhörstiden och det ar-
bete som krävts för att tillvara-
ta klientens intressen enligt de 
advokatetiska reglerna.

domstolsverkets rättschef 
Charlotte Driving är av en an-
nan uppfattning. I ett e-post-
svar skriver hon: ”Domstols-
verket anser att förhörstiden 
under förundersökningen är en 
objektiv och mätbar parameter 
som lämpar sig som bedöm-
ningsgrund för den aktuella 
taxan. Skulle ett förordnan-

demål kräva avsevärt mer arbe-
te än normalt finns förutsätt-
ningar att frångå taxan varvid 
timkostnadsnormen får utgöra 
grund för ersättningsbedöm-
ningen i fråga om arbete.”

Just det sista, att det behö-
ver finnas ett stort utrymme 
att frångå taxan, är något som 
Advokatsamfundet också lyfter 
fram i sitt remissvar. 

Totalt har 20 remissinstan-
ser yttrat sig över Domstols-
verkets promemoria. Samtliga 
remissinstanser, förutom Ad-
vokatsamfundet, har tillstyrkt 
eller inte invänt mot förslaget 

om en taxa i förordnandemål. 
De flesta remissinstanser delar 
Domstolsverkets bild att det 
i dag brister i rättens besluts-
underlag vad gäller ersätt-
ningsfrågan i förordnandemål, 
och några remissinstanser har 
även föreslagit att taxan ska 
omfatta fler rättsliga biträ-
den än offentlig försvarare och 
målsägandebiträden.

Enligt Charlotte Driving de-
lar inte Domstolsverket Ad-
vokatsamfundets bedömning 
att de rättsliga biträdena inte 
kommer att få ersättning för 
sitt arbete. ”Verkets bedöm-

ning är att beloppen i taxan 
motsvarar skälig ersättning för 
den aktuella måltypen. Före-
slagna taxebelopp korrespon-
derar med de ersättningsnivåer 
som anges som grundersätt-
ning (nivå 1) i Domstolsverkets 
föreskrifter om brottmålstaxa 
för offentlig försvarare”, skri-
ver hon. 

Driving konstaterar ock-
så att en taxa alltid utgår från 
ett tänkt normalfall, och en ef-
fekt av detta är att det rättsli-
ga biträdet i det enskilda fallet 
ibland kan bli överkompense-
rad, men i vissa fall även un-
derkompenserad. Möjligheten 
att vid behov frångå taxan bör, 
enlig Charlotte Driving, kunna 
jämna ut denna effekt. ”Dom-
stolsverket bedömer att infö-
randet av en taxa inte riskerar 
att påverka rättssäkerheten på 
ett negativt sätt”, skriver hon 
avslutningsvis.

förslaget om taxa i förord-
nandemål bereds nu vidare. För 
att förslaget ska kunna träda 
i kraft krävs att förundersök-
ningskungörelsen (1947:948) 
ändras, så att förundersökan-
de myndighet ges en särskild 
underrättelseskyldighet i för-
ordnandemål. Domstolen skul-
le därmed få uppgifter om den 
aktuella förhörstiden i varje 
mål. Enligt Charlotte Driving 
har Domstolsverket ”i dagslä-
get ingen information om eller 
när en förordningsändring kan 
bli verklighet”. l

Charlotte Driving, Domstolsverkets rättschef.

Fler måste rapportera 
om hållbarhet

Den 10 november 2022 antog 
EU nya, skärpta krav på före- 
tagens hållbarhetsrapportering. 

Direktivet om företags hållbarhetsredo-
visning (CSRD) ersätter tidigare regler om 
icke-finansiell rapportering som infördes 
genom direktivet om icke-finansiell rap-
portering (NFRD). 

CSRD innebär en avsevärd utvidgning 
av antalet företag som omfattas av 
 rapporteringskrav. Kraven på den informa-
tion som ska lämnas skärps dessutom.FO
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•VÄRLDEN•

Finland inför 
domstol 
i klimatstämning
Strax efter Aurorastämningen i 
Sverige drogs även den finländ-
ska regeringen inför rätta för sin 
klimatpolitik.

Det är Greenpeace och Fin-
lands naturskyddsförbund 
som tillsammans lämnat in en 
stämningsansökan till Högsta 
förvaltningsdomstolen, för att 
den finländska staten inte föl-
jer sin egen klimatlag. 

Stämningen fokuserar på 
den finländska skogen och dess 
funktion som kolsänka. Fin-
lands klimatarbete bygger i stor 
utsträckning på skogens förmå-
ga att binda kol, så att det inte 
släpps ut i atmosfären. Men 
enligt de båda organisationer-
na stämmer inte längre beräk-
ningarna om skogens positiva 
inverkan på klimatet. I stället 
har dagens markanvändning 
och det intensiva skogsbruket 
lett till ökade utsläpp. l

Advokater kan inte göras skyl-
diga att rapportera aggressiv 
skatteplanering till andra ak-
törer, eftersom det strider mot 
deras tystnadsplikt. Det framgår 
av ett förhandsavgörande från 
EU-domstolen.

Enligt EU:s så kallade DAC 6- 
direktiv är samtliga förmed-
lare som deltar i potentiellt 
aggressiva gränsöverskridande 
skatteplaneringsarrangemang 
skyldiga att rapportera arran-
gemangen till behöriga skat-
temyndigheter. Skyldigheten 
gäller även personer som till-
handahåller hjälp eller råd, el-
ler – om inga sådana personer 
finns – skattebetalaren själv. 

Varje medlemsstat kan un-
danta förmedlare, om rappor-
teringsskyldigheten strider mot 
tystnadsplikten enligt natio-
nell rätt. De förmedlare som 
undantas från rapporterings-
skyldigheten är då skyldiga att 
underrätta andra förmedlare, 
eller skattebetalaren, om att de 
i stället måste rapportera till 
behöriga myndigheter.

eu-domstolen fick frågan 
om advokaters rapporterings-
skyldighet från den belgiska 
författningsdomstolen, sedan 
den belgiska regionen Flandern 
införlivat direktivet genom ett 

dekret. Dekretet väckte reak-
tioner hos två advokatorgani-
sationer, som menade att det är 
omöjligt för advokater att full-
göra skyldigheten att under-
rätta andra förmedlare utan att 
åsidosätta sin tystnadsplikt.

Och EU-domstolen gav alltså 
advokatorganisationerna rätt. 
Enligt domstolen innebär rap-
porteringskravet ett ingrepp i 
rätten till respekt för kommuni-
kationen mellan advokater och 
deras klienter som garanteras 
i artikel 7 i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Underrättelseskyldigheten 
för advokater som är bundna av 
tystnadsplikt är dessutom inte 
nödvändig för att uppnå di-
rektivets mål att förebygga ris-
ken för skatteflykt och skatte-
undandragande, konstaterar 
domstolen. Den rapporterings-

skyldighet som åligger andra 
förmedlare som inte omfattas 
av tystnadsplikt, eller skatte-
betalaren själv, säkerställer i 
princip att skattemyndigheten 
informeras.

EU-domstolens beslut fatta-
des i stor avdelning, alltså med 
15 medverkande domare.

sveriges advokatsamfund 
lade 2020 till ett nytt kapi-
tel (kapitel 9) om advokatens 
tystnadsplikt i förhållande till 
lagstiftningens krav efter in-
förandet av DAC 6-direktivet 
i samfundets väglednings-PM 
om advokatens tystnadsplikt 
(se Advokatsamfundets cirku-
lär nr 16/2020). 

EU-domstolens dom den 8 december 
2022 i målet Orde van Vlaamse 

Balies m.fl. mot Vlaamse Regering 
(mål C-694/20)

ADVOKATER OCH SKATTEPLANERING

Rapporteringskrav strider 
mot tystnadsplikten

Helsingforsgrupp hotas av stängning
Det ryska justitiedepartementet begärde 
i december att en domstol skulle upplö-
sa människorättsorganisationen Mosk-

vas Helsingforsgrupp, rapporterar organisationen 
Human Rights Watch. Gruppen skapades 1976 i 
Sovjetunionen, till följd av Helsingsforsavtalet 
året innan. Helsingforsgruppen tvingades upp-
höra med sin verksamhet i början av 1980-talet, 
men återuppstod 1989. Enligt justitiedeparte-
mentet har Moskvas Helsingforsgrupp brutit mot 
de juridiska rättigheter som organisationen har, 
bland annat genom att vara registrerad i Moskva 
men också verka i andra städer.

Fortsatt stopp för EU-pengar till Ungern
EU-kommissionen fortsätter att 
stoppa utbetalningar från EU:s sam-
manhållningsfond till Ungern. Den 

22 december meddelade kommissionen att 
landet inte kommer att få sina pengar förrän 
det lever upp till EU:s krav när det gäller rätts-
väsendets oberoende, HBTQ-rättigheter, den 
akademiska friheten och asylsystemet.

Ungerns andel av sammanhållningsfonden 
är betydande, hela 22 miljarder euro. Pengar-
na ska användas till bland annat utbildning för 
barn med funktionsnedsättningar, järnvägs-
satsningar och bredbandsutbyggnad.

EU-domstolen vill ändra stadgar
EU-domstolen vill minska sin 
arbetsbörda genom en ny möj-
lighet att hänskjuta vissa mål om 

förhandsavgörande till tribunalen. Det 
framgår av en begäran som domstolen i 
slutet av december skickade till Europeiska 
unionens råd och EU-parlamentet. Tribu-
nalen har dubbelt så många domare som 
EU-domstolen, 54 domare jämfört med 
EU-domstolens 27, och en högre grad av 
specialisering. EU-domstolen föreslår också 
en utökad möjlighet till prövningstill-
ståndsförfarande för vissa mål.

EU-domstolen sammanträder i stora förhandlingssalen i gamla Palais-
byggnaden i Luxemburg.

Den finländska skogen fungerar 
inte längre som den kolsänka man 
räknat med, menar miljöaktivister.
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Öppet register 
över huvudmän 
ogiltigt
Bestämmelsen om att infor-
mation om de verkliga huvud-
männen för bolag med säte i 
medlemsstaterna alltid ska vara 
tillgänglig för allmänheten är 
ogiltig, enligt ett förhandsavgö-
rande från EU-domstolen. 

Prövningen gäller Luxemburgs 
register över verkliga huvud-
män, som inrättades som en 
del av implementeringen av 
EU:s penningtvättsdirektiv. 
Precis som direktivet föreskri-
ver gjordes delar av informa-
tionen tillgänglig för allmän-
heten, bland annat via internet.

Ett företag i landet och dess 
huvudman väckte då talan mot 
registret i nationell domstol, 
som vände sig till EU-domsto-
len för ett förhandsavgöran- 
de. I domen, som kom den  
22 november, fann domstolen 
att bestämmelsen om att infor-
mationen ska vara tillgänglig 
för allmänheten är ogiltig mot 
bakgrund av EU-stadgan.

Enligt domstolen utgör all-
mänhetens tillgång till infor-
mation om verkliga huvud-
män ett allvarligt ingrepp i de 
grundläggande rättigheterna 
till respekt för privatlivet och 
till skydd av personuppgifter, 
vilka fastställs i stadgan. In-
greppet är begränsat varken till 
vad som är absolut nödvändigt 
eller proportionerligt.

EU-domstolens dom 
i förenade målen C-37/20, 

Luxembourg Business Registers, 
och C-601/20, Sovim

Den iranska regimen fortsätter 
att bemöta protesterna i landet 
med brutalt våld. Nu har de för-
sta avrättningarna genomförts, 
och många fler befaras vara på 
gång. 

Närmare 500 personer, inklusi-
ve 64 barn och 34 kvinnor, hade 
i slutet av 2022 dödats av sä-
kerhetsstyrkor i Iran i samband 
med de omfattande protesterna 
i landet, enligt den Oslobasera-
de människorättsorganisatio-
nen Iran Human Rights. Utöver 
dessa riskerar också minst ett 
hundra personer dödsstraff för 
att de deltagit i protesterna. 

Det iranska rättsväsendet 
har redan utfärdat ett antal 
dödsdomar. I december avrät-
tades också de båda 23-åring-
arna Mohsen Shekari och 

Majidreza Rahnavard genom 
hängning, och i början av ja-
nuari följde ytterligare två 
avrättningar. Avrättningarna 
har fördömts av bland andra 
advokatorganisationen In-
ternational Bar Associations 
människorättsinstitut, IBAHRI, 
som också pekat på att de som 
misstänks för brott i samband 
med protesterna nekas en rätt-
vis rättslig prövning. 

det iranska rättsväsendet 
är inte oberoende, utan kont-
rolleras av regimen. Trots det 
har landets högsta domstol i 
ett par fall upphävt dödsdo-
mar som utfärdats. I slutet av 
december ogiltigförklarade den 
högsta domstolen domen mot 
Noor Mohammadzadeh, som i 
en lägre instans dömts till dö-

den för att han ”fört krig mot 
Gud” under protesterna. Noor 
Mohammadzadeh överklaga-
de domen och hävdade att hans 
erkännande tvingats fram. Hans 
mål ska nu utredas på nytt. 

en rad advokatorganisationer, 
inklusive Sveriges advokatsam-
fund, har fördömt den iranska 
regimens brutala hantering av 
protestera i landet. Många ad-
vokater har också velat visa 
sitt stöd för landets kämpan-
de befolkning. Ett av de senas-
te initiativen på området är 
insamlingen Lawyers for Iran, 
en insamling inom ramen för 
Amnestys arbete, där den som 
vill kan skänka pengar. Insam-
lingen initierades av advokat-
firman Roschier, och avslutas i 
slutet av januari. l

PROTESTERNA I IRAN

Minst ett hundra riskerar dödsstraff

Irans rättsväsende är inte oberoende. På landets högsta domstol finns porträtt av ayatollorna Khomeini och Khamenei.

Spanien: Kvinnorna dominerar juristkåren
Kvinnorna är i majoritet i den spanska jurist-
kåren, men utgör bara en knapp tredjedel i 
ledningen av den. Det framgår av en ny rap-

port från den internationella advokatorganisationen 
IBA. Resultatet från studier liknar det från tidigare 
studier av Storbritannien och Uganda: den största 
andelen kvinnor finns i offentlig sektor, 62 procent. 
I domstolarna är andelen kvinnor 56 procent, med-
an motsvarande siffra för advokatbyråer är 46 pro-
cent. På högre nivå är andelen kvinnor mindre, och 
även där är advokatbyråerna mest mansdominerade, med 28 procent kvinnor. 

Rapporten 50:50 by 2030: A longitudinal study into gender disparity in law 
finns att läsa på IBA:s webbplats, www.ibanet.org.

Perakis tar över CCBE
Från och med den 1 januari i år leds den europeiska 
advokatorganisationen CCBE av den grekiske advokaten 
Panagiotis Perakis. Perakis valdes till ordförande vid 

CCBE:s plenarmöte i november. Panagiotis Perakis har verkat som 
oberoende juridisk expert vid EU-kommissionen i frågor om de 
juridiska aspekterna av den snabba teknikutvecklingen i många 
år. Redan 2011 valdes han in i styrelsen för Atens advokatsam-
fund. Han har också varit ordförande i CCBE:s kommitté för ac-
cess to justice, och lett den grekiska delegationen till CCBE. 

I den nya ledningen ingår också Pierre-Dominique Schupp från 
Schweiz (förste vice ordförande), Thierry Wickers från Frankrike 
(andre vice ordförande) samt Roman Završek från Slovenien 
(tredje vice ordförande).

50:50 by 2030: 
A longitudinal study into gender disparity in law

SPAIN RESULTS REPORT
International Bar Association Legal Policy & Research Unit with the support of the LexisNexis Rule of Law Foundation
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Som barn tyckte Erica Wiking Häger 
om att bestämma, enligt hennes 
mamma. Kanske passar det bra för 

just en advokat, säger Erica och skrattar, 
innan hon konstaterar att advokatyrket är 
väldigt fritt. 

– Det är skönt att vara sin 
egen chef. Det uppskattar jag. 

Erica Wiking Häger är i dag 
chef också för andra, som del-
ägare och styrelseordförande 
på en av Nordens största advo-
katbyråer. I ett konferensrum 
på tolfte våningen i Mannhei-
mer Swartlings kontor i Stock-
holm berättar hon om sin syn 
på advokatyrket och om enga-
gemanget i samfundet och den 
egna byrån. Dialekten, de mju-
ka vokalerna från Falun, kom-
mer fram ibland, kanske för att 
intervjuaren har sitt ursprung i 
samma kommun. 

Advokatyrket var inget själv-
klart val från början för Eri-
ca. Hon tänkte sig först att bli journalist, 
en roll hon också tidigt fick prova på, som 
ungreporter på lokaltidningen Falu-Kuriren 

under tonåren. Språkintresset och en läng-
tan ut i världen förde tankarna till en roll 
som utrikeskorrespondent. Men en store-
bror, som läste på juristlinjen, rekommen-
derade Erica att först skaffa ”en ordentlig 
utbildning”. Erica följde då i hans spår. 

Studierna fångade henne. 
Efter arbete som lärare på ju-
ristutbildningen, domarutbild-
ning, utlandsstudier och arbete 
på ett nystartat bolag i USA vil-
le Erica pröva på livet på advo-
katbyrå. Det har hon alltså inte 
ångrat. 

Hållbarhet i tiden
Erica började sitt liv på advo-
katbyrå runt millennieskiftet. 
Hon kastades rakt in i den nya 
informationsteknologins värld, 
när hon fick arbeta med IT-ju-
ridik. IT-utvecklingen väckte 
bland annat många frågor om 
immaterialrätt och integritet. 

– Dataskydd och integritets-
frågor jobbar jag fortfarande mycket med. 
Det började som ett litet frö där redan 2000. 
Sedan har det exploderat, säger Erica. 

I dag arbetar Erica också med hållbar-
het och riskhantering. Den egna verksam-
hetsinriktningen är ett tydligt exempel på 
advokatrollens rörlighet – för tjugo år se-
dan fanns inte området. Erica beskriver hur 
hon och hennes byrå varit med om att ut-
forma det. 

Hållbarhetsfrågorna kommer i dag in i 
en stor del av byråns ärenden, inte minst i 
transaktioner. Klienterna förväntar sig helt 
enkelt att deras juridiska rådgivare för-
mår att se och hantera risker kopplade till 
bland annat korruption, klimatpåverkan 
och brott mot mänskliga rättigheter. Det 
har i sin tur lett fram till nya arbetssätt, 
berättar Erica. 

– Det är ett stort skifte i hur man arbetar 
som byrå. Vi måste samarbeta horisontellt 
och prata med varandra för att fånga frågor 
kring miljö, mänskliga rättigheter och an-
dra hållbarhetsfrågor. 

I förlängningen väcker dagens fokus på 
hållbarhet också frågor om advokaternas 
ansvar, bortom det rent juridiska, konsta-
terar Erica. Diskussionerna om läkemed-
let OxyContin kan tjäna som en tankestäl-
lare, menar hon.* Här har konsultbolaget 
McKinsey tvingats be om ursäkt för sin roll 

Advokatrollen 
behöver utvecklas 
i takt med tiden

Vi måste 
 samarbeta hori

sontellt och  prata 
med varandra 
för att fånga 
 frågor kring 

 miljö, mänskliga 
 rättigheter och 
andra hållbar

hetsfrågor.

Hon har prövat flera olika juristroller, men advokatyrket är det roligaste 
hon kan tänka sig. Nu leder hon en av de största advokatbyråerna som 
styrelseordförande. Men Erica Wiking Häger vill som styrelseledamot i 

Advokatsamfundet också arbeta för att förtroendet för advokaterna 
upprätthålls, liksom för bättre villkor för brottmålsadvokaterna.

text: ulrika öster foto: micke lundström

DELÄGARE OCH STYRELSELEDAMOT

* OxyContin är ett smärtstillande läkemedel baserat på syntetiskt morfin, som under 1990-talet och det tidiga 2000-talet marknadsfördes stenhårt i USA. Ett av de 
främsta argumenten var att medicinen inte var beroendeframkallande. Så var det inte. I stället blev mängder av amerikaner utan tidigare missbruk beroende av droger. 

›
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 • ERICA WIKING HÄGER  •
Advokat, delägare och styrelseordförande i Mann-
heimer Swartling.
Bor: På Lidingö med man och tre barn i tonåren, 
samt labradoodlen Jordan. Bördig från Falun. 
Gör på fritiden: Har ganska nyligen börjat med 
rodd, ett härligt fritidsintresse. Gillar annars att 
vara på lantstället utanför Vaxholm och pyssla 
med sina (inte så ambitiösa) odlingar.

Advokat Erica Wiking Häger
är övertygad om att advokatrollen
har framtiden för sig. Advokaterna 

behövs inte minst på hennes 
eget område, hållbarhet. 
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i att öka förskrivningen av det ifrågasatta 
läkemedlet.

– Det är ett extremexempel, men man 
måste fundera kring det som advokat. Vad 
är det vi bidrar till nu? Saker och ting kan 
ju vara juridiskt korrekta, men kanske få 
konsekvenser som inte är önskade, säger 
Erica.

Det var ett aktivt val som förde Erica till 
den byrå som hon sedan förblivit trogen, 
Mannheimer Swartling. Från arbetet som 
bolagsjurist på ett nystartat företag i Bos-
ton gjorde hon en medveten undersökning 
av tänkbara arbetsplatser. Tre olika byrå-
er valdes ut, och fick hennes ansökan. Ef-
ter intervjuerna summerade Erica med en 
klassisk pro et contra-uppställning. 

– Det var tre jättebra byråer, men jag 
minns att jag tänkte att den större organi-
sationen skulle vara lättare att 
fungera i om man ville starta 
familj, vilket jag visste att jag 
ville göra, berättar Erica. 

Hon tilltalades också av den 
avslappnade känslan vid inter-
vjun. Ett annat argument för 
Mannheimer Swartling kom 
från Ericas brorson: att det 
fanns coca-colakylar på byrån.

2009, efter nio år på byrån, 
blev Erica delägare. Och även 
det var ett aktivt val, även om 
insikten växte fram. 

– Det bästa rådet jag har fått 
var nog ”om du vill bli deläg-
are ska du vara tydlig med det”. 
Och det var jag, säger Erica, 
som efter sin andra föräldraledighet prata-
de med sina närmsta delägare och uttryck-
te att hon ville satsa på delägarskap. 

Kräver planering och dialog
Som delägare på Mannheimer Swartling 
ser Erica de unga juristerna och advokater-
na pussla med att få ihop dagishämtning-
ar och vabbdagar med karriären. Hon har 
själv varit där. Hur funkade det?

– På det stora hela bra. Det är förstås ett 
krävande yrke med höga krav på tillgäng-
lighet. Men det är kanske också det friaste 
yrke du kan ha, säger Erica. 

Hon beskriver en byråkultur där hon inte 
behövde förklara sig när det inte fungerade 
att ha möten sent på eftermiddagen eller 
mitt i barnens luciafirande på förskolan. 

– Men det kräver ju också att man våg-

ar sätta ramar och gränser själv. Sedan har 
det krävt väldigt mycket planering och för-
stås en god make som har dragit sitt strå 
till stacken. Det har underlättat, konstate-
rar Erica. 

Den gode maken heter Bengt och arbetar 
som affärsutvecklare. Erica lärde känna  
honom redan som ungreporter på Falu- 
Kuriren – de var kollegor på ungredaktio-
nen – men berättar att de blev ett par först 
under studietiden i Uppsala. Tillsammans 
har de tre barn, två på gymnasiet och ett i 
sexan i grundskolan. I familjen finns också 
labradoodlen Jordan. 

Det värsta pusslandet i familjen Wiking 
Häger är nu över, konstaterar Erica. Hon 
vill gärna förmedla detta till de unga: det 
blir lättare när barnen blir större. 

– Många lämnar advokatyrket när barnen 
är små, och man känner att det 
inte funkar. Men om man kom-
mer över puckeln så blir det 
mer hanterbart, säger hon och 
tillägger att en grund för att få 
det att fungera på jobbet är öp-
penhet och kommunikation. 

– Förmedla till ditt team vad 
du behöver. Då blir det förutse-
bart och ni klarar att  leverera 
till klienterna. 

Tror på modellen
För snart två år sedan, 2021, 
tog Erica över rollen som sty-
relseordförande i Mannhei-
mer Swartling. Byrån är känd 
för sin partnerskapsmodell där 

delägarna delar vinsten lika utifrån ett så 
kallat pure lock step-system. Erica tycker 
att ägandeformen är en utmärkt grund för 
att fortsätta utveckla byrån och hänga med 
i tiden. 

Det saknas dock inte utmaningar: kon-
junkturen och det geopolitiska läget är 
bara ett par. Men den fråga som nog dis-
kuteras allra mest är hur advokatbyrån ska 
fortsätta att attrahera de unga juristerna. 

– Att advokatrollen fortsätter att vara ett 
förstahandsval hos de unga juristerna är en 
av de stora frågorna. Så att rätt personer 
söker sig till advokatyrket och rätt perso-
ner väljer att stanna kvar, summerar Erica. 

För att lyckas med det måste Erica och 
hennes medarbetare ständigt blicka ut mot 
samhället och inte minst prata med unga 
medarbetare, studenter och klienter.

– Det är farligt att isolera sig och tänka 
att ”vi kan och vet bäst”, säger Erica, som 
konstaterar att hennes byrå hittills har va-
rit och är lyckligt lottad, med många an-
sökningar från kvalificerade kandidater. 

En annan utmaning är att få delägar-
kretsen att sträva åt samma håll. Samarbe-
te och laganda, som är ett av byråns ledord, 
tar tid och måste få ta tid, fastslår Erica, 

som också ser att ledningen av de stora 
advokatbyråerna har blivit allt mer av en 
egen profession.  

Trots de höga kraven och professionali-
seringen finns det också en poäng med att 
ledningen kommer ur delägarkretsen, och 
att delägarna roterar på olika ledningsupp-
drag, menar Erica. 

– Det blir också ett sätt att få organisa-
tionen att hålla samman. Att alla gör sin 
tid på olika förtroendeposter. Det ger också 
förståelse för olika delar av verksamheten. 

Viktigt värna förtroendet
Sedan 2022 sitter Erica Wiking Häger ock-
så i Advokatsamfundets styrelse. Engage-
manget i samfundet kändes som ett natur-
ligt steg, när ansvaret för den egna byrån 

 • ERICAS RÅD TILL UNGA •
Ericas råd till unga jurister som undrar hur de ska 
orka med advokatlivet
l  Tänk på arbetet som ett maratonlopp, inte en 

sprint.
l  Våga lyssna till dig själv och dina egna intressen.
l  Hitta tid för återhämtning. Det går inte att vara 

på högvarv hela tiden. 

Erica Wiking Häger 
vill se bättre villkor för 
brottmålsadvokaterna, 
men även affärsbyråernas 
situation är viktig att bevaka. 

Jag tror att vi  
befinner oss i en 

tid när vi behöver 
fundera över  

advokatrollen. 
Hur ska vi  

upprätthålla  
vårt anseende 

brett i samhället?

›
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ökade, berättar hon. Dels för att hon vill 
vara med och vidareutveckla advokatkåren, 
dels för att alla typer av byråer ska vara re-
presenterade i styrelsen. 

Kanske är engagemanget också viktigare 
nu än det varit på länge, funderar Erica.

– Jag tror att vi befinner oss i en tid när 
vi behöver fundera över advokatrollen. Hur 
ska vi upprätthålla vårt anseende brett i 
samhället? Hur ska vi hänga med i tiden så 
att vi är relevanta för klienterna, säger hon.

Ett skäl att reflektera över vad en advo-
kat är och ska vara är den senaste tidens 
intensiva medieintresse för olika etiska 
övertramp inom kåren. Erica är oroad av 
den bild som målas upp. 

– Det är väldigt allvarligt och måste tas 
på största allvar. Det kan ju gå snett för 

den bäste, men det får inte bli ett mönster 
med advokater som har hanterat klient-
ärenden på ett sätt som inte är förenligt 
med vad yrket ska stå för. Då måste vi age-
ra på det, fastslår Erica. 

Agerandet kan ta sig formen av utbild-
ning och disciplinära insatser, men bygger 
också på vilka som antas i Advokatsamfun-
det. Ytterst handlar det om att upprätthålla 
förtroendet för advokatkåren, menar hon. 

En annan viktig fråga, som blivit tydlig 
för Erica genom styrelsearbetet i samfun-
det, är villkoren för brottmålsadvokaterna. 

– Det är jättetufft att vara brottmåls-
advokat och leva på taxa. Det måste vara 
möjligt att leva på arbetet, och det måste 
finnas utrymme och tid att vägleda de unga 
juristerna man har hos sig, säger hon.

Samtidigt sticker Erica inte under stol 
med att Advokatsamfundet också måste 
ta hänsyn till affärsbyråernas situation. 
Och här är till exempel möjligheten att 
inhämta ett informerat samtycke från 
klienter där det annars skulle kunna före-
ligga konflikt något som borde utredas 
 närmare. 

– Vi och andra byråer med stor transak-
tionsverksamhet konkurrerar med varan-
dra, men de största konkurrenterna är fak-
tiskt internationella byråer, som har helt 
andra förutsättningar att hantera konflikt-
frågor. Vill man att de svenska byråerna 
ska vara konkurrenskraftiga även i de glo-
bala ärendena så tror jag definitivt att frå-
gan om informerat samtycke är något man 
behöver titta på. l
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När EU-kommissionen presenterade sin innova-
tionsagenda sommaren 2022 låg fokus på hur 
innovationskraften kan öka inom EU. En frå-

ga som pekades ut som avgörande var att öka antalet 
innovationsupphandlingar. För att dessa ska få avsedd 
effekt behöver innovationerna dock komma till nytta 
för fler. De rättsliga analyser som är nödvändiga för att 
möjliggöra detta har i princip inte gjorts. 

Varje år upphandlar myndigheterna i Sverige för 
drygt 800 miljarder kronor. Hur denna upphandling be-
drivs har därför stor påverkan på såväl offentlig som 
privat sektor. I den nationella upphandlingsstrategin 
framgår att de upphandlande myndigheterna behöver ta 
ett större ansvar för att upphandla mer strategiskt. För-
ändringar i vår omvärld inom exempelvis klimat, miljö, 
demografisk utveckling och migrationsströmmar ställer 
stora krav på den offentliga sektorns utvecklingskraft. 
Även medborgarnas ökade förväntningar på service bi-
drar till behoven av mer strategiskt beslutsfattande.

en av de brister vi ser i offentlig upphandling är 
kunskapsluckorna inom immaterialrätt och hur dessa 
rättigheter ska hanteras vid upphandling. De immate-
riella rättigheterna är centrala för utvecklingen av vår 
kunskapsekonomi. Felaktig hantering leder till en lägre 
grad av verksamhetsutveckling, innovation och förnyel-
se i offentlig sektor. För att sätta det i relation till EU:s 
innovationsagenda innebär en felaktig hantering av im-
materialrättigheterna att de positiva effekter som kan 
uppnås vid mer innovationsdriva upphandlingar inte 
uppstår. Samtidigt begränsas då även säljarens, närings-
livets, utrymme för utveckling och innovation, vilket får 
betydelse för svensk och europeisk konkurrenskraft. 

I arbetet med vår bok, Immaterialrätt i offentlig upp-
handling (Norstedts Juridik 2022), gjorde vi en genom-
lysning av 197 klausuler om immaterialrätt. Bland 197 
slumpmässigt utvalda upphandlingar som annonserats 
under 2022 och som innehöll underrubriken ”immate-
rialrätt” krävde myndigheten äganderätt till immateri-
alrättigheter i 93,9 procent av fallen. Klausulerna åter-
fanns i upphandlingar från såväl kommuner som olika 
myndigheter. 

Äganderätten är en viktig princip i en rättsstat. 
Äganderätten måste hanteras på ett effektivt och rätts-
säkert sätt. Det inkluderar immateriella rättigheter i 
offentlig upphandling. 

För många företag är de immateriella rättigheterna 
viktiga. Kunskapsbaserade tillgångar är avgörande för 
deras möjlighet att konkurrera på en global marknad. 
Det är därför bekymmersamt att svenska myndigheter i 
sina upphandlingsdokument i stor utsträckning kräver 
full äganderätt till immateriella rättigheter. 

Anledningen till dessa krav är sannolikt att många 
myndigheter använder standardmallar utan att re-
flektera över lämpligheten i den enskilda situationen. 
Många offentliga aktörer tycks förbise skillnaden mel-
lan skrivningar om fysiska föremål, som exempelvis 
kontorsstolar, och tjänster, såsom insamling av data.

De standardiserade skrivningarna får stora effekter. 
Vilket företag vill avsäga sig sitt know-how, sina im-
materiella tillgångar eller möjlighet att konkurrera på 
den globala marknaden genom att lämna över ägan-
derättigheterna? Konsekvensen blir att företag avstår 
från att lämna anbud eller hoppas på att den upphand-
lande myndigheten aldrig följer upp kravet. I värsta fall 
förstår inte företaget vad det skrivit på, vilket belystes 

               Offentlig sektors       dåliga kunskaper
i immaterialrätt – ett hot       mot utvecklingskraften

Ellen Hausel Heldahl
– jurist och expert 

på offentlig 
upphandling på 

Svenskt Näringsliv. 
Hon har tidigare 

varit chef för 
avdelningen för 
tillsynen över

offentlig upphandling
på Konkurrensverket,
kansliråd i Regerings-
kansliet och huvud-
sekreterare i flera

utredningar.

Artikelförfattarna Ellen Hausel Heldahl och Christina Wainikka på 
Svenskt Näringsliv tar i sin gästkrönika upp kunskapsluckorna inom 
immaterialrätt vid offentliga upphandlingar och hur dessa rättighe-

ter hanteras vid upphandling. Felaktig hantering av immaterialrättig-
heter leder till problem för båda parter men också för samhället.
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nyligen i ett rättsfall där Migrationsverket förvärvat en 
omfattande rätt till programvara. Företaget som vun-
nit upphandlingen menade att om det tolkat villkoren 
på samma sätt som myndigheten hade det satt ett helt 
annat pris. Nu förlorade det i domstol utan möjlighet 
till ytterligare ersättning. 

en annan effekt är att innovationer låses in. 
Om ett företag äger rättigheterna kan det fortsät-
ta kommersialisera sin innovation. Om exempelvis en 
kommun förvärvar rättigheterna kan kommunen vis-
serligen använda innovationen fritt, utan att behö-
va fråga någon, men den kan inte kommersialisera 
 innovationen så att den kommer till nytta för andra. 
Det sätter den kommunala kompetensen stopp för. 

Denna inlåsning av innovationer gör att de positiva 
effekterna av ökade innovationsdrivna upphandling-
ar helt uteblir. Effekten blir snarast den motsatta. Det 
kanske blir fler innovationer, men väldigt få kommer 
att få nytta av dem. Det är som om vi alla skulle köpa 
en ny cykel varje gång vi kände för att ta en cykeltur. 

Offentlig upphandling bygger på att den upphand-
lande myndigheten sätter upp villkoren för affären och 
att leverantören har att acceptera villkoren eller avstå 
från att lämna anbud. Det innebär att ansvaret för väl-
balanserade skrivningar om immaterialrättigheter vid 
offentlig upphandling helt faller på de offentliga aktö-
rerna. Sedan en tid har såväl Upphandlingsmyndighe-
ten som Patent- och registreringsverket i uppdrag att 
se över hur immaterialrättigheter kan hanteras bättre 
vid upphandling. Så vitt vi kunnat se har detta dock 
inte fått någon effekt än. Samarbetet syns inte heller 
på respektive myndigheters hemsidor. 

Felaktig hantering av immaterialrättigheter vid of-
fentlig upphandling skapar problem för båda parter, 
men också för samhället i stort. Det torde råda konsen-
sus om att vi behöver ett starkt innovationsdrivet nä-
ringsliv. Men genom kraven vid offentlig upphandling 
stryper det den offentliga innovations- och utveck-
lingskraften i sin linda. Genom att det allmänna tar 
över äganderätten har företaget inget kvar att bygga 
vidare på. 

 
ett bakomliggande problem är att det är fråga om 
två rättsområden som sällan möts. Förvisso nämns 
immateriella rättigheter på några ställen i upphand-
lingsdirektiven, men detta ger inte mycket vägledning 
i enskilda fall. De som arbetar med upphandlingsfrågor 
har ofta en alltför grund kunskap i immaterialrättsli-
ga frågor. Det innebär att de inte kan utvärdera effek-
ten av olika skrivningar. De som arbetar med immate-
rialrättsliga frågor har å sin sida inte alltid insikt i den 
särskilda avtalskonstruktion som offentlig upphand-
ling innebär. 

Det vi kan se är också att det politiska systemet be-
höver göra korrekta rättsliga analyser. Dessa analyser 
måste både se till rättsläget som sådant och till den 
praktiska tillämpningen av gällande regler. Utan så-
dana analyser föreligger stor risk att kontraproduktiva 
beslut fattas. 

ellen hausel heldahl 
Jurist och expert på offentlig upphandling

på Svenskt Näringsliv
christina wainikka

Juris doktor och docent i civilrätt, 
policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv

               Offentlig sektors       dåliga kunskaper
i immaterialrätt – ett hot       mot utvecklingskraften

Christina Wainikka
– juris doktor och
docent i civilrätt

samt för närvarande
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materialrätt på
Svenskt Näringsliv.
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Förordnandefrågan
väcker starka känslor

Konkurrensen mellan advokater om domstolsuppdragen hårdnar. 
I takt med det väcker förordnandefrågan allt större uppmärksamhet, 

bland advokater och i domstolarna. Sättet att fördela domstolsuppdrag 
varierar kraftigt mellan olika domstolar. Och bland advokaterna 

går uppfattningen isär om hur uppdragen bäst fördelas.
text: ulrika öster foto: tt m.fl.

 • DOMSTOLSUPPDRAGEN •
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et fanns en tid då varje stad hade sina advokater, välkän-
da av både domare och domstolssekreterare i den lokala 
tingsrätten. När ett mål kom in, och det behövdes en för-
svarare, lyfte domaren eller sekreteraren luren och ring-
de den advokat som kunde passa för just det uppdraget. 
Om han (för det var då oftast en han) hade tid och inte 
var jävig var saken klar. 

I dag är situationen en annan. I Advokatsamfundets 
matrikel finns närmare 1 500 advokater som uppger att 
de arbetar med brottmål. Till dessa kommer biträdande 
jurister på advokatbyråerna och andra jurister som ock-
så kan förordnas till vissa av uppdragen. 

Konkurrensen är med andra ord stenhård, inte minst 
i storstadsregionerna. Det har satt sina spår, bland an-
nat har allt fler brottmålsadvokater börjat marknadsfö-
ra sig och sina tjänster. Reklamen avslutas ofta med en 
uppmaning till den som misstänks för brott att begära 
en viss advokat. 

Just det gör i dag också en rätt stor andel – omkring 
hälften – av alla misstänkta, enligt uppskattningar från 
domstolschefer. Men i alla de mål där tilltalade och måls-
ägande inte har egna önskemål faller i stället ansvaret 
för att förordna lämpliga försvarare, målsägandebiträden 
och andra rättsliga biträden på domstolarna. Det är ett 
viktigt uppdrag, som många gånger också innebär mycket 
arbete och många frågor för domstolarna, visar det sig.

Får påhoppp
– Det är fascinerande, det här. Jag förstår ju att det hand-
lar om mångas inkomst och att det är viktigt att man 
upplever att det går rätt till. Ändå var jag så förvånad i 
början av hur mycket tid vi fick lägga på att besvara … 
nästan påhopp från advokater. Jag kände att det här mås-
te vi göra nåt åt, säger Catarina Barketorp, lagman vid 
Uppsala tingsrätt. 

”Påhoppen” handlade alltså om vilka advokater som 
förordnades för olika uppdrag och om upplevda orättvi-
sor när vissa fick uppdrag men inte andra. 

Ett annat problem, när Catarina Barketorp tog över 
som lagman i Uppsala för sju år sedan, var att domsto-
lens handläggare, som rent praktiskt höll i förordnan-
dena, bjöds på middagar och andra arrangemang av ad-
vokatbyråer på orten. 

– Jag sa att ”så kan vi inte hålla på, vi kan inte springa 
på sånt som de vi ger uppdrag till arrangerar. Det är ab-
solut no no”, säger Catarina Barketorp, och tillägger att 

hon förstås inte kan veta säkert om sådant fortfarande 
förekommer utanför arbetstid. 

Uppsala tingsrätt satte inledningsvis hoppet till det 
system som Advokatsamfundet lanserade just år 2015, 
där advokater och biträdande jurister själva kunde anmä-
la intresse för olika domstolsförordnanden via person-
korten i samfundets matrikel. Men för Catarina Barketorp 
blev dessa listor en besvikelse. Problemet var framför allt 
att en stor mängd advokater med verksamhet i andra de-
lar av landet anmälde sig för uppdrag i Uppsala tingsrätt.

– Men vi använde de där listorna så gott det gick. Lo-
kala advokater började då begära ut att få se hur många 
förordnanden olika advokater hade fått. De jämförde med 
egna förordnanden och det ägnades oerhört mycket tid 
åt det här, för att bevisa vad advokaterna upplevde som 
någon sorts orättvisa, berättar Catarina Barketorp.

Positiv respons
Uppsala tingsrätt har numera gått över till ett eget, digi-
talt förordnandesystem, där advokater och andra juris-
ter får anmäla direkt till tingsrätten vilka förordnanden 
de tar, för att sedan tilldelas förordnanden i turordning. 
Den som inte går att nå eller som tackar nej hamnar sist 
på listan igen, med undantag för den som tackat nej på 
grund av jäv. 

Tingsrätten är långt ifrån ensam om att skapa egna 
listor. I en enkät från Advokatsamfundet i februari 2022 
uppgav 36 av landets 48 tingsrätter att de endast använ-
de egna listor för förordnanden. 8 använde delvis egna 
listor och delvis Advokatsamfundets webbaserade listor, 
medan 2 förlitade sig helt på samfundets listor (läs mer 
om enkäten i faktaruta på s. 23). 

En av de domstolar som nyligen gått över till ett eget, 
digitalt förordnandesystem är Södertörns tingsrätt. 
 Innan det nya systemet sjösattes den 1 september 2022 
förde tingsrätten en dialog med försvarare, målsägande-
biträden och åklagare.

– Vi fick då övervägande positiv respons, berättar lag-
mannen Eva-Lena Norgren.

Tingsrätten hade också kontakt med Advokatsamfun-
det, som, enligt Eva-Lena Norgren, delade bedömning-
en att ett digitalt förordnandesystem kunde ha många 
fördelar. 

Hittills är också Eva-Lena Norgren nöjd med hur sys-
temet fungerat. Tingsrätten har gott om advokater och 
jurister. 

– En stor fördel med vårt nya förordnandesystem, som 
jag ser det, är att det blir transparent. Tidigare var det 
många advokater som lyfte behovet av att få ökad insyn 
i hur de fria förordnandena fördelades. Det kom också 
frågor om varför man inte hade fått fler förordnanden, 
säger Eva-Lena Norgren.

Frågor kommer det fortfarande, konstaterar lagman-
nen. Men nu kan domstolen lättare visa hur fördelningen 
ser ut. Eftersom nästan 500 möjliga målsägandebiträden 
och nästan 400 möjliga offentliga försvarare ska dela på 
uppdragen i Södertörn kan det dock ta tid innan den som 
fått ett uppdrag får nästa. 

 • VAD?  •
Många advokater 
har under de senaste 
åren kontaktat Ad-
vokatsamfundet och 
pekat på oklarhe-
ter i hur domstolar 
förordnar rättsliga 
biträden, och att det 
pågår stora föränd-
ringar på området.

 • HUR?  •
Advokatsamfundet 
genomförde en en-
kät om förordna-
desystemet bland 
landets domstolar i 
början av 2022. Med 
utgångspunkt i den 
intervjuades fyra ad-
vokater och åtta do-
mare vid tings- och 
förvaltningsrätter. 
Intervjuerna genom-
fördes huvudsakli-
gen per telefon, men 
några svar lämnades 
via e-post.

Jag förstår ju 
att det hand

lar om mångas 
inkomst och att 

det är viktigt 
att man upp

lever att det går 
rätt till. Ändå 
var jag så för
vånad i början 
av hur mycket 
tid vi fick lägga 

på att besva
ra … nästan 
påhopp från 
advokater. 

catarina barketorp
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att se att så många advokater utan brottmålserfarenhet 
ändå ville bli uppsatta på Advokatsamfundets listor, sä-
ger hon, och tillägger att det i allvarlig brottslighet måste 
förordnas en erfaren brottmålsadvokat.

I dag finns ett system med symboler i form av hattar 
(som markerar utbildning) och ett eller flera kugghjul 
(erfarenhet) som kan vara till hjälp. Men utöver det är 
tingsrätten enligt lagmannen noggrann med att i allvarli-
ga brott förordna advokater som är kända som specialise-
rade brottmålsadvokater. Vid just de allvarligaste brotten 
har dock de allra flesta, uppskattningsvis mellan 85 och 
90 procent av de tilltalade, en egen begäran om advokat. 

Cecilia Klerbro vill, utöver domstolens ansvar, också 
lyfta fram advokaternas eget ansvar.

– Jag hoppas att advokater inte tar allt för svåra upp-
drag, utan att de då tackar nej, säger Cecilia Klerbro, och 
tillägger att hon inte känner till i vilken utsträckning de 
verkligen gör det. 

Prövar lämplighet
Alla intervjuade domare återkommer till att deras upp-
drag primärt är att förordna lämpliga försvarare, måls-
ägandebiträden och andra rättsliga biträden. Advoka-
ters och juristers intresse av att få uppdrag kommer i 
andra hand. 

Just möjligheten att sätta upp krav för olika typer av 
förordnanden, och därmed se till att biträden är lämpliga, 
är ett argument för att skapa egna listor över biträden, 
anser Johan Kvart, lagman vid Malmö tingsrätt. 

– För att sättas upp på listan måste juristen visa att 
hon eller han uppfyller kraven. Vi har också ett internt 
remissförfarande för dem som ansöker om att komma 
upp på listorna, på domstolen, berättar Johan Kvart, som 
tillägger att kraven varierar för olika typer av uppdrag.

Precis som Cecilia Klerbro menar dock Johan Kvart att 
biträdens lämplighet måste prövas i det enskilda fallet, 
och särskilt då uppdraget rör allvarlig brottslighet eller 
exempelvis unga misstänkta. 

– I slutänden är våra listor bara ett beslutsstöd. Det är 
inget som säger att man måste vara uppsatt på listan för 
att förordnas som offentlig försvarare. Inte heller innebär 
det någon garanti att få uppdrag för att man är uppsatt 
på listan, fastslår han. 

Även Södertörns tingsrätt ställer särskilda krav i mål 
som avser allvarlig, ovanlig eller komplicerad brottslig-
het. Enligt Eva-Lena Norgren bör advokat med särskild 
erfarenhet inom området förordnas som offentlig försva-
rare exempelvis i mål med frihetsberövade, mål som rör 
brott som har mer än två år i straffskalan, sexualbrotts-
mål och ekobrottmål. 

– För egen del tycker jag att våra riktlinjer täcker vikti-
ga undantag från den automatiska fördelningen av upp-
drag. I stället för att förordna den som står näst på tur, 
väljer vi någon som uppfyller de särskilda erfarenhets-
kraven, säger lagmannen.

I riktlinjerna står dessutom särskilt: ”Vid tveksamhet 
ska domstolshandläggaren ta upp frågan med en doma-
re.” l

Även i Uppsala är konkurrensen om uppdragen hård.
– Vi slumpar fram flera uppdrag per dag. Men med 160 

advokater på försvararlistan tar det ändå ett par månader 
innan man får nytt uppdrag, konstaterar Catarina Bar-
ketorp, som uppger att det nu kommer färre frågor från 
missnöjda advokater.

När frågorna kommer är det dessutom lätt att ta fram 
uppgifter om vilka som förordnats. 

Advokater har ansvar
En av de få tingsrätter som fortfarande använder sig av 
Advokatsamfundets webbsida för förordnanden är Nacka 
tingsrätt utanför Stockholm. Här delar handläggarna ut 
förordnandena i bokstavsordning efter Advokatsam-
fundets lista. Eftersom olika handläggare börjar på oli-
ka bokstäver kommer förordnandena att spridas ut. Ju-
rister utan koppling till advokatbyråer som är upptagna 
som biträden finns på en egen lista, men även de får 
uppdrag i bokstavsordning. 

Lagmannen Cecilia Klerbro tycker att systemet fun-
gerar bra, men påpekar också att det i många fall inte 
behöver användas.

– I mer än 50 procent av alla mål begärs en speciell 
advokat till uppdraget. Så det är inte i så många fall som 
man går på listorna, säger hon. 

En svårighet som ibland uppstår är att säkra att den 
som förordnas har tillräcklig kompetens för uppdraget. 
Här var listorna inledningsvis problematiska, konstate-
rar Cecilia Klerbro. 

– När vi började med det här systemet kunde vi upp-
leva att det i allvarliga brott förordnades försvarare som 
man såg inte var brottmålsadvokater. Det var lite tråkigt 

Cecilia Klerbro.

Catarina Barketorp.

›

 • OM ENKÄTEN TILL DOMSTOLARNA  •
Advokatsamfundet sände i februari 2022 ut en enkät till landets samtliga tingsrätter och för-
valtningsrätter för att ta reda på hur de förordnade rättsliga biträden. Nästa alla domstolar, 46 
av 48 tingsrätter och 11 förvaltningsrätter av 12, svarade på enkäten. Totalt 57 av 60 underrätter 
har alltså besvarat alla eller några av frågorna.

Svaren visar tydligt att de allra flesta domstolar numer helt eller delvis använder ett system 
med egna listor för att förordna rättsliga biträden. Vissa kombinerar också egna listor med att 
titta på Advokatsamfundets förordnandelistor.

En mycket stor andel av domstolarna ställer geografiska krav för att en advokat eller en jurist 
ska få finnas med på förordnandelistorna. Kraven varierar, från att biträdet ska ha sin huvudsak-
liga verksamhetsort i domsagan till att det krävs ett mottagningskontor eller filialkontor i dom-
stolens närhet. Det förekommer också krav på att juristen inte står på någon annan domstols 
förordnandelistor. I några domstolar har man i stället för geografiska krav valt att i första hand 
förordna biträden som finns i domstolens närhet. 

Utöver de geografiska kraven, och allmänna krav som en jur. kand. eller advokattitel, före-
kommer det också olika erfarenhets- och utbildningskrav, framför allt kopplade till rollen som 
särskild företrädare.

System för förordnande av rättsliga biträden
 Samfundets listor Egna listor Kombination Totalt antal svar
Förvaltningsrätter 0 10 1 11
Tingsrätter 2 36 8  46
Totalt 2  46  9 57

Geografiska krav för förordnande
 Geografiska krav Premierar  Totalt
Förvaltningsrätter 6 4 10
Tingsrätter 39 7 46
Totalt 45 11 56

Många 
faktorer 

spelar in när 
tingsrätter 

väljer 
advokater 

– vänd!FO
TO

: C
A

R
L 

JO
H

A
N

 E
R

IK
SO

N
, T

O
B

IA
S 

LI
ED

H
O

LM



ADVOKATEN # 1 2023 

•FOKUS•

24

›

Självklart 
måste biträden 
kunna få vara 
verksamma på 
flera orter utan 
att domstolar

na ska lägga 
sig i det. Ingen 
kommun kan 

hindra ICA från 
att etablera sig 
för att huvud
kontoret inte 

är beläget inom 
kommunen. 

lina staaf stigsson

Vilka geografiska krav får en domstol 
ställa på biträden för att de ska förordnas? 
JK har sagt sitt i frågan, men fortfarande är 

skillnaderna stora mellan tingsrätterna. 
Och bland advokaterna går meningarna 

isär, när olika intressen möts.

Frågan om fördelningen av domstolsuppdrag, och 
därmed av skattepengar, är långt ifrån ny. Redan 
2004 tog tidskriften Advokaten upp frågan i ett fo-

kus. I tidningen efterlyste dåvarande JK Göran Lambertz 
tydliga kriterier från domstolarnas sida, och påpekade att 
det inte ska ”finnas någon misstanke om att den som ger 
choklad till tingsrätten får flest uppdrag”.  

Nu, 18 år senare, är det åter Justitiekanslern som rört 
om i grytan och kritiserat en domstol. Det handlar för-
stås om JK:s kritik mot Alingsås tingsrätt, som i sina rikt-
linjer för förordnanden krävde att advokater och jurister 
skulle ha sin huvudsakliga verksamhetsort inom tings-
rättens domsaga (se faktaruta på s. 26). JK ansåg ett krav 
på mottagningskontor inom domsagan vara rimligt, men 
däremot inte kravet på huvudsakligt verksamhetsställe. 

Kravet på en geografisk förankring i domsagan eller 
dess närhet är inte unikt för Alingsås. Alla de intervju-
ade lagmännen uppger att de har sådana krav. Biträden 
i Uppsala tingsrätt måste ha mottagningskontor inom 
domsagan, alltså i Uppsala län. Nacka tingsrätt förordnar 
just nu bara biträden från Nacka och angränsande kom-
muner, medan Södertörns tingsrätt förordnar biträden 
från domsagan och Stockholms kommun. 

Vill ha närhetsprincip
Även Malmö tingsrätt har i dagsläget krav på ett mottag-
ningskontor i domsagan. Men här är nya, och hårdare, 
riktlinjer på gång, trots kritiken mot Alingsås tingsrätt. 

– Vi hade redan före JK:s beslut bestämt oss för att göra 
en översyn av vår hantering av förordnanden och våra 
förordnandelistor, berättar Johan Kvart.

De nuvarande riktlinjerna har, enligt Johan Kvart, fått 
till följd att väldigt många advokater med utgångspunkt 
i exempelvis Stockholm står med på listorna. 

– Det har visat sig när vi följer upp detta att det ty-
värr inte fungerat så bra som vi hade hoppats, säger Jo-
han Kvart.

Baksidan av att många advokater är baserade på an-
dra håll i landet har främst varit att de som förordnas 
i allt för stor utsträckning försöker sköta uppdraget på 
distans, uppger lagmannen. Många gånger tar det också 
längre tid att få till stånd förhör och förhandlingar när 
en advokat verksam i Stockholm ska bokas in. 

– Vi vill försäkra oss om någon form av närhets- 
princip, så att de vi förordnar har möjlighet att vara fy-
siskt närvarande i större utsträckning och med kortare 
inställelsetid, så att ärenden inte fördröjs. Och även så 
att det blir de förordnade advokaterna som utför arbe-
tet och inte hela tiden sätter någon i sitt ställe, säger 
Johan Kvart.

JK:s kritik mot Alingsås tingsrätt har inte fått Malmö 
tingsrätt att ändra sina planer.

– Vi menar nog att beslutet inte sätter några hinder 
i vägen för att införa någon form av närhetsprincip, ef-
tersom JK skriver att det måste finnas sakliga skäl för 
eventuella begränsningar. Jag menar att det finns sakli-
ga skäl för en begränsning: att det måste bli en kvalifi-
cerad juridisk hjälp som parter och andra ska få. Om den 
inte håller kvalitén, då måste man göra något, konsta-
terar Johan Kvart. 

Planen, som samordnas med flera tingsrätter i Skå-
ne, är nu att kräva huvudsaklig verksamhetsort i Skåne, 
berättar Johan Kvart. På detta vis kommer tingsrätterna 
också ifrån det besvärliga med att bedöma om mottag-
ningskontor håller måttet, och om de över huvud taget 
är bemannade.  

Hård konkurrens om uppdrag
Det är förstås inte bara JK och domarna som har upp-
fattningar om vilka krav man kan ställa på de biträden 
som förordnas. Redan i början av 2022 debatterades just 
frågorna om geografiska krav och mottagningskontor i 
tidskriften Advokaten. De debatterande advokaterna lyf-
ta fram olika viktiga intressen för och emot geografiska 
kriterier för förordnandena. 

Advokat Mikael Niklasson i Helsingborg var en av de-
battörerna. Han har levt med diskussionen ett bra tag: 
redan 2015 diskuterade advokaterna i Helsingborg vilka 
advokater som skulle få stå på tingsrättens listor. Se-
dan dess har frågan blivit ännu viktigare, påpekar Mi-
kael Niklasson. 

– Då var vi ungefär 50 försvarsadvokater, varav kanske 

MOTTAGNINGSKONTOR OCH HUVUDKONTOR

Många faktorer spelar in när 
tingsrätter väljer advokater

Johan Kvart.

Mikael Niklasson.

FO
TO

:  
PE

R 
CA

R
LS

SO
N

 M
.F

L.



ADVOKATEN # 1 2023 

•FOKUS•

25

›

10 med mottagningskontor. Nu har siffran växt så att vi 
är åtminstone 120 försvarsadvokater. Av de extra 70 så 
är den övervägande delen advokater med mottagnings-
kontor, berättar han, och tillägger att det blir omöjligt 
för tingsrätten att ha någon egentlig kännedom om så 
många advokater.

Konkurrensen är alltså hård i Helsingborg – åtmins-
tone i större mål, enligt Mikael Niklasson. 

– Då är vi 120 som slåss om uppdragen. Har man hu-
vudkontor och fem mottagningskontor och får förord-
nanden från sex tingsrätter kan advokaterna på den by-
rån prioritera mål med anhållna, mål som gäller allvarlig 
brottslighet, mål med flera misstänkta och liknande, kon-
staterar han.

Risken är, enligt Mikael Niklasson, att det om utveck-
lingen fortsätter blir svårt att driva en brottmålsbyrå i 
Helsingborg, med den tuffa konkurrensen, och att även 
Helsingborgsadvokaterna sprider ut sig, vilket i viss ut-
sträckning redan skett.

På den andra sidan i debatten stod advokat Lina Staaf 
Stigsson och hennes kolleger på byrån. Lina Staaf Stigs-
son är verksam i Dalarna. Hennes byrå har kontor i Mora 
och Borlänge, och Lina arbetar främst i tingsrätterna i 
Falun och Mora. 

Även Lina Staaf Stigsson anser att det är viktigt att kli-
enterna får en advokat i sin närhet. Det innebär dock inte 
att domstolen ska kunna kräva huvudsaklig verksamhet 
på orten, fastslår hon.

– Ett sådant krav i sin tur innebär en faktisk konkur-
rensbegränsning för de jurister som har huvudsakligt 
verksamhetsställe på annan ort, säger Lina Staaf Stigs-
son, som fortsätter: 

– Självklart måste biträden kunna få vara verksamma 
på flera orter utan att domstolarna ska lägga sig i det. 
Ingen kommun kan hindra ICA från att etablera sig för 
att huvudkontoret inte är beläget inom kommunen. Då 
kan inte heller domstolarna hindra biträden att få vara 
verksamma på flera orter. 

Riktlinjer varierar
Intresset av att brottmålsadvokater ska kunna driva by-
råer även på mindre orter står alltså mot principen om 
fri konkurrens. Klart är att domstolarnas olika riktlinjer 
får stora konsekvenser för advokaters konkurrenssitu-
ation. Med Mikael Niklassons ord, numera får han vart 

 • REGLER FÖR MOTTAGNINGSKONTOR  •
Ett mottagningskontor ska vara utformat på ett, utifrån advokat-
etiska regler, tillfredsställande sätt, och det ska vara fråga om 
ett befintligt kontor där klienter kan tas emot. Det får inte vara 
fråga om att ”mottagningskontoret” enbart utgörs av en postbox 
eller annars inte uppfyller advokatetiska krav på advokatrörel-
sens organisation. Detta var också något som Advokatsamfundet 
påtalade i sitt yttrande till Justitiekanslern i samband med JK:s 
tillsynsärende mot Alingsås tingsrätts riktlinjer för förordnanden 
av rättsliga biträden. 

Utöver att mottagningskontoren redan måste leva upp till de 
allmänna advokatetiska reglerna för advokatkontor, avser Advo-
katsamfundet att titta närmare på hur sådana kontor registreras 
och används. Enligt chefsjuristen Johan Sangborn har ett arbete 
för att ta hand om dessa frågor inletts, och närmare besked är att 
vänta under 2023. Bland annat kommer en ny tillsynskommitté 
att behandla frågan ur ett proaktivt tillsynsperspektiv.

Domstolarna bör inte kräva 
att biträden har huvudsaklig 
verksamhetsort inom domsagan, 
anser advokat Lina Staaf Stigsson. FO
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att det krävs ett mottagningskontor på orten. Men vad 
är egentligen ett mottagningskontor? 

Frågan är inte ny för domstolarna. Catarina Barketorp i 
Uppsala har hört talas om lagmanskollegor som ”inspek-
terat” mottagningskontor för att se om det verkligen är 
ett seriöst mottagningskontor. Själv har hon dock inte 
tagit det steget. 

I Malmö har många Stockholmsbyråer etablerat mot-
tagningskontor. 

– Men jag har en känsla av att det sällan är någon där 
på mottagningskontoret, säger lagmannen Johan Kvart.

Även advokat David Sommestad har uppmärksammat 
frågan om hur mottagningskontoren ser ut och vilka krav 
som borde kunna ställas på dem. Han drar en parallell 
till de jurister med egen verksamhet som söker inträde 
i Advokatsamfundet. Företrädare för avdelningen reser 
då till byråernas kontor för att kontrollera att de lever 
upp till kraven på ett advokatkontor. 

– När man redan är inne som advokat i samfundet ver-
kar det inte finnas samma krav. Då kan man sätta upp 
ett skrivbord i en industrilokal, och ingen kontrollerar 
det. Då kan jag tycka att man går ifrån de etiska reglerna 
om hur en kontorsorganisation ska se ut och vilka krav 

hundratjugonde uppdrag som delas ut i Helsingborg, i 
stället för vart femtionde. 

Även advokat David Sommestad i Nyköping vittnar om 
en hård konkurrens om uppdragen. 

– Majoriteten av advokaterna i Nyköpings tingsrätt är 
numera inte Nyköpingsbor, utan de kommer någon an-
nanstans ifrån. Vi ser liknande mönster runt omkring 
alla storstäderna, konstaterar han. 

Tillskotten av advokater från bland annat Stockholm 
får också till följd att Nyköpingsadvokaterna behöver 
söka sig till andra tingsrätter. 

– Risken är att vi kommer att se en massa advokater 
som mest sitter i sina bilar och åker mellan olika tings-
rätter i stället för att hålla sig till sin hemort, förutspår 
David Sommestad.

Hård konkurrens är en sak. Men Mikael Niklasson har 
också reagerat mot att konkurrensen inte sker på lika vill-
kor, eftersom olika tingsrätter har olika riktlinjer. 

Bilden bekräftas av Advokatsamfundets enkät till dom-
stolarna. De geografiska kraven kan se mycket olika ut, 
även mellan granndomstolar. 

Ett exempel är tingsrätterna i Uppsala och Västerås, 
ungefär sju mil ifrån varandra. Medan Uppsala tingsrätt 
kräver att advokater ska ha mottagningskontor i domsa-
gan ställde Västmanlands tingsrätt i februari, när enkä-
ten gjordes, i stället kravet huvudsaklig verksamhet inom 
domkretsen (detta har dock ändrats efter JK:s kritik mot 
Alingsås tingsrätt, så att det nu bara krävs mottagnings-
kontor). I praktiken kunde därmed advokaterna i Väst-
manland etablera mottagningskontor i Uppsala och ta 
uppdrag där, medan Uppsalaadvokaterna var utestängda 
från förordnanden i Västerås. 

Lagmän inspekterar
JK:s yttrande har kanske gjort det lite tydligare vad en 
domstol kan kräva av de biträden som förordnas. Sam-
tidigt har det också väckt liv i en fråga som blivit allt 
mer aktuell med den hårdnande konkurrensen mellan 
advokater, åtminstone utanför Storstockholm. JK säger 

 • JK:S KRITIK MOT ALINGSÅS TINGSRÄTT  •
I ett beslut den 23 november 2022 kritiserade Justitiekanslern Alingsås tingsrätts riktlinjer  
för att förordna offentliga försvarare och andra rättsliga biträden. Enligt JK var kravet på att  
biträden ska ha sitt huvudsakliga verksamhetsställe inom domsagan inte sakligt motiverat  
och missgynnar jurister som inte har sitt huvudkontor, men däremot ett mottagningskontor,  
på orten.

Anmälan kom från två advokater. JK begärde ett yttrande från Advokatsamfundet, som riktade 
kritik mot de geografiska kraven och även mot de särskilda erfarenhetskrav som finns i riktlin-
jerna.

Justitiekanslern underkände alltså kravet på huvudkontor inom domsagan. JK konstaterade 
att domstolen ska utse lämpliga biträden, och att denna lämplighetsprövning kräver kännedom 
om personerna. Att det tidigare funnits personer som man inte haft sådan kännedom om på för-
ordnandelistorna är dock inte skäl nog för det geografiska kravet. Inte heller kostnadsskäl mo-
tiverade begränsningen, ansåg JK, eftersom kostnaderna räknas utifrån eventuellt mottagnings-
kontor på orten. Kravet på att biträdet ska ha ett mottagningskontor inom domsagan var dock 
godtagbart, enligt JK.

JK hade inga invändningar mot tingsrättens erfarenhetskrav på advokater eller biträdan-
de jurister på advokatbyråer, utan ansåg att kraven rymdes inom ”den lämplighets- och kun-
skapsprövning som tingsrätten har att göra vid förordnanden av försvarare och andra rättsliga 
biträden”.

Advokat David Sommestad befarar en utveckling där 
advokaterna måste tillbringa allt mer av sin tid 

i bilen, på väg mellan domstolar.
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svarare måste vara beredd att genomföra det uppdraget 
själv. Det är ett personligt uppdrag och det ska utföras 
på ett personligt sätt. Jag tycker inte att det är ett gene-
rellt jättestort problem, men det var ett problem som vi 
adresserade med nya riktlinjer, konstaterar han.

Lagmannen i Uppsala, Catarina Barketorp, sänder ett 
liknade budskap till advokaterna. 

– Ta inte på er uppdrag som ni inte hinner med. Och 
känn er trygga med att vi gör så gott vi kan. Vi försöker 
bara fördela det här på bästa sätt vi kan. Vårt enda intres-
se är att en misstänkt ska få så bra försvar som möjligt, 
eller att ett brottsoffer ska få så bra stöd som möjligt av 
sitt målsägandebiträde, säger hon.

Precis som flera av domarna lyfter också advokat Mi-
kael Niklasson fram risken för att klienter drabbas när 
hans eller hennes biträde har sin huvudsakliga verksam-
hetsort långt från tingsrätten och klienten.

– Sitter man i Malmö och det är ett enkelt mål så blir 
det inte lönsamt att träffa klienten en gång i Helsingborg 
på plats och kanske vara med i ett förhör i Helsingborg. 
I stället försöker advokaten kanske medverka vid förhör 
per telefon och träffa klienten via telefon eller video. 
Så avståndet minskar möjligheten till personlig kontakt 
mellan advokat och klient, säger han. 

Även David Sommestad i Nyköping ser liknande ris-
ker. Telefonförhör, uteblivna häktesbesök och substitu-
tion kan bli en konsekvens av att advokater har många 
uppdrag utspridda över Sverige, menar han. 

– Då har man gått ifrån vad det handlar om att vara 
advokat. Jag tror att många, framför allt i brottmålen, 
faktiskt har behov att träffa någon. Sitter de häktade så 
är det ju bara advokaten de får träffa, förutom polisen. 
Där finns en viktig social effekt och ett skäl att man ska 
ha nära till sin advokat, säger han, och tillägger att det 
också ofta finns oroliga släktingar och anhöriga till den 
som sitter häktad som vill träffa advokaten. l

som ställs på ett advokatkontor, säger David Sommestad.
Enligt Advokatsamfundets ska dock även mottagnings-

kontor leva upp till kraven på kontorsorganisation (se 
faktaruta på s. 25). Men förutom de advokatetiska aspek-
terna pekar David Sommestad också på praktiska pro-
blem som kan uppstå när det startas mottagningskontor 
som huvudsakligen står tomma.

– Åklagare skickar brev, och de kommer tillbaka för 
att det inte finns någon som tar emot posten. Eller poli-
ser som ska lämna förundersökningar, men det är ingen 
där. Det blir förseningar i handläggningen, säger han.

Samtidigt är långt ifrån alla mottagningskontor obe-
mannade och öde. Kontoren har vuxit fram under en lång 
tid, och är ett naturligt redskap för advokater verksamma 
utanför storstäderna. Lina Staaf Stigsson är en av dem. 
Hon berättar att byrån sett flera skäl att skapa mottag-
ningskontor. 

– En viktig anledning är att vår personal ska ha kor-
tare resväg till jobbet. Vi är 14 anställda och har perso-
nal bosatt bland annat i Karlstad, Ekshärad, Borlänge 
och Leksand. Det ursprungliga ”huvudkontoret” i Mora 
är knappast ett huvudkontor längre, utan mer ett kun-
skapscenter där vi ser till att träffas regelbundet för att 
utbyta kunskap och för att känna byrågemenskap. Mer-
parten av våra anställda delar sin tid mellan flera kontor, 
säger hon, och fortsätter: 

– En annan anledning är de stora geografiska avstån-
den mellan orterna i trakterna där vi är verksamma. Ge-
nom att ha kontor på fler ställen kan vi hjälpa till och 
serva klienterna så att de inte behöver åka flera timmar 
för att få träffa en advokat. 

Lina Staaf Stigsson ser dessutom mottagningskonto-
ren som ett sätt att ”serva” glesbygden med i viss mån 
ämnesspecialiserade advokater.

– Det känns viktigt för glesbygdens överlevnad över-
huvudtaget, oavsett bransch, konstaterar hon.

Viktigt ta ansvar
Mottagningskontorens organisation är alltså en fråga 
som engagerar, kanske i synnerhet advokater på mindre 
orter. Men även domarna i Göteborg och Malmö känner 
väl till fenomenet. 

Göteborgs tingsrätt har redan i dag krav på huvudsak-
lig verksamhet i närheten av tingsrätten, närmare be-
stämt ska de som förordnas vara baserade inom tio mils 
radie från Göteborg. Och enligt lagmannen Göran Lun-
dahl planeras inga förändringar i riktlinjerna, som han 
anser har löst ett stort problem för tingsrätten och för 
de personer som behöver biträden. 

– När vi hade systemet med mottagningskontor var det 
ganska många advokater verksamma i Stockholm som 
hade mottagningskontor i Göteborg. När vi förordnade 
dem kom de inte! De deltog inte vid polisförhör, de vil-
le vara med på länk och de ville substituera, säger han. 

Nu är situationen bättre, anser Göran Lundahl, som 
samtidigt manar advokaterna att ta ansvar för de upp-
drag de antar.  

– Den som tackar ja till ett uppdrag som offentlig för-
Hård konkurrens

även i förvaltningsrätten – vänd!

 • ENKÄT  •
Planerar ni att ändra, eller har ni redan ändrat, i era riktlinjer för förordnanden efter JK:s beslut?
– Vi tog fram nya riktlinjer med krav på primärkontor i domsagan som 
skulle ha trätt i kraft den 1 februari 2023. Direkt när JK hade meddelat 
sitt beslut antog vi dock justerade riktlinjer där vi i stället kräver att 
juristen har primärkontor eller mottagningskontor inom domsagan. 
Dessa riktlinjer träder, precis som de tidigare, i kraft den 1 februari 
2023. Vi hoppas nu på ett klargörande från Advokatsamfundet om 
vad man enligt samfundets mening kan ställa för krav på ett mot-
tagningskontor. 

Elisabet Wass Löfstedt, lagman vid Nyköpings tingsrätt

– Vi kommer troligen att ändra våra riktlinjer till att stå mer i enlighet 
med JK:s uttalanden. Hur ändringen kommer att se ut mer i detalj 
kan jag inte i dagsläget ge besked om. Jag vill innan en ändring be-
slutas stämma av frågan med de tingsrätter som finns i regionen, 
det vill säga Borås, Uddevalla, Göteborg, Halmstad, Varberg och 
Vänersborg. Flera av dem tillämpar samma eller liknande riktlinjer 
som Alingsås gör i dag.

Jörgen Nilsson, lagman vid Alingsås tingsrätt

Jag tror att 
många, fram
för allt i brott
målen, faktiskt 
har behov att 
träffa någon. 

Sitter de häkta
de så är det ju 

bara advokaten 
de får träffa, 

förutom poli
sen. Där finns 

en viktig social 
effekt och ett 
skäl att man 

ska ha nära till 
sin advokat. 

david sommestad

Göran Lundahl.FO
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Konkurrensen om uppdragen 
är hård även i förvaltningsrätterna, 
konstaterar lagmannen 
Helena von Braun.
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P recis som tingsrätterna har landets förvaltnings-
rätter sett över sina system för förordnanden un-
der de senaste åren. Enligt Advokatsamfundet en-

kät i februari använde tio av elva domstolar som svarat 
egna listor när rättsliga biträden ska förordnas i exem-
pelvis tvångsvårdsmål och migrationsmål. Förvaltnings-
rätten i Göteborg är en av dessa. 

Domstolen använder sedan några år ett digitalt sys-
tem med listor för de olika uppdragstyperna som före-
kommer. Förordnandena delas ut i turordning. Den som 
tackar nej eller inte svarar åker ner på listan och hamnar 
efter dem som inte fått förordnanden. 

Lagmannen Helena von Braun tycker att förordnande-
systemet fungerar bra. 

– Det är ett enkelt system. Domstolshandläggarna vet 
vem de ska ringa. Inga tveksamheter, utan systemet skö-
ter detta själv och det ska inte missgynna någon, säger 
hon.

I LVU-målen görs dessutom en lämplighetsprövning 
i det enskilda fallet.

– Där bedömer vi erfarenhet. Vi har också riktlinjer 
för när man får biträda ett barn i LVU-mål, berättar He-
lena von Braun. 

Förvaltningsrätten ställer också geografiska krav på 
biträdena, som måste ha besökskontor i domsagan. 

Svårt vara rättvis
Förvaltningsrättens system för förordnanden har alltså 
stora likheter med tingsrätternas. Men på en punkt skiljer 
det sig åt. Förvaltningsrätten räknar nämligen in också 
de biträden som begärs i förordnandesystemet. 

– Om du har begärt ett speciellt biträde – för vi har en 
del som är väldigt populära – så påverkar det hur många 
uppdrag som ett biträde får, säger Helena von Braun. 

Systemet liknar det som används av Migrationsverket, 
där biträdesuppdragen delas ut efter en digital lista, och 
där ett uppdrag där man begärts räknas som ett förord-
nande. Ordningen har fått hård kritik från advokater, som 
anser att det missgynnar kunskap och erfarenhet genom 
att populära biträden inte kommer att förordnas av ver-
ket. ”Om du inte har förslag på namn när du söker asyl 
får du per automatik de minst efterfrågade biträdena. 
Det ser jag som ett potentiellt rättssäkerhetsproblem”, 
sa till exempel advokat Petter Aasheim som intervjuades 
i Advokaten nr 7 2022. 

Helena von Braun förstår att förvaltningsrättens 
system kan upplevas som att populära biträden miss-
gynnas. 

– Så kan man absolut tänka. Men det är svårt att göra 
en rättvis fördelning på detta och i de fall att ett biträde 
förordnas enligt listorna så sker det i turordning, säger 
hon, och tillägger att de ofta begärda biträdena ju är i 
domstolen ändå. 

Klart är också att konkurrensen är hård om förvalt-
ningsmålen, precis som om brottmålen.

– En del biträden ringer och frågar och säger att de 
inte fått något uppdrag på jättelänge. Men vi har 360 
biträden på listan i Göteborgsområdet, och kanske 500 
LVU-mål om året. Det innebär att biträdena kanske får 
ett sådant mål om året. l

FÖRVALTNINGSRÄTTERNA

Hård konkurrens
även i förvaltningsrätten

 • OM MIGRATIONSVERKETS FÖRORDNANDESYSTEM  •
Sedan några år tillbaka är Migrationsverkets förordnandesystem datoriserat. Advokater och an-
dra jurister som åtar sig uppdrag som offentliga biträden anmäler detta till Migrationsverket, 
och redovisar vilka tider de finns tillgängliga i en digital kalender. Uppdragen fördelas sedan 
i turordning till biträdena. Även biträden som begärs personligen får en markering i systemet 
och hamnar därmed sist i turordningen för att förordnas. 

Vi har 
360 biträden 

på listan i 
Göteborgs 
området, 

och kanske 
500 LVUmål 
om året. Det 
innebär att 
biträdena 

kanske får ett 
sådant mål 

om året. 
helena von braun

Rättssäkerhet 
viktigare än 

rättvisa – vänd!

Även förvaltningsdomstolarna har allt mer gått över till egna förordnandelistor. 
I förvaltningsrätten i Göteborg används ett digitalt system som ska säkra 
att inga biträden missgynnas. Men till skillnad från tingsrätterna räknar 

förvaltningsrätten även den som begärs personligen in i systemet.
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Förordnandet av rättsliga biträden 
bör inte främst handla om rättvisa 

mellan advokater, utan om klienternas 
rätt till kompetenta biträden. Det anser 

advokat Sabina Saidi, som ser problem med 
att allt fler tingsrätter litar på listor och 

turordning när uppdragen fördelas. 

Sabina Saidi har arbetat med brottmål i över 15 år. 
Hon efterlyser hårdare krav på de advokater som 
förordnas till försvarare och målsägandebiträden, 

särskilt i stora och svåra brottmål.
Flera av Stockholms tingsrätter har under de senas-

te åren gått över från att använda Advokatsamfundets 
listor till egna listsystem. Det senaste exemplet är en 
av landets mest brottmålstunga domstolar, Södertörns 
tingsrätt. Sedan den 1 september 2022 tillämpas där ett 
digitalt system, som automatiskt förordnar försvarare, 
målsägandebiträden och andra biträden i turordning. 

Sabina Saidi är kritisk mot systemet, eftersom det inte 
tar hänsyn till advokaternas erfarenhet och kompetens. 

– Vi brottmålsadvokater, som bara arbetar med brott-
mål, likställs med sådana som jobbar med helt annat och 
med helt oerfarna advokater. Vi ser varje dag exempel 
på att domstolarna förordnar oerfarna advokater för ex-
tremt allvarlig brottslighet. Men också att man förordnar 
personer som kanske har år i yrket, men inte jobbar med 
brottmål, säger hon. 

Lagmannen vid Södertörns tingsrätt, Eva-Lena Nor-
gren, delar inte bilden att oerfarna advokater får allt för 
svåra uppdrag. 

– Det framgår av våra riktlinjer att i mål som avser 
allvarlig, ovanlig eller komplicerad brottslighet bör ad-
vokat med särskild erfarenhet inom området förordnas 
som offentlig försvarare, säger hon.

Undantaget gäller exempelvis mål med frihetsberö-
vande, mål som rör brott som har mer än två år i straff-
skalan, sexualbrottsmål och ekobrottmål.

– För egen del tycker jag att våra riktlinjer beaktar vik-
tiga undantag från den automatiska fördelningen av upp-
drag. I stället för att förordna den som står näst på tur, 
väljer vi i sådana fall någon som uppfyller de särskilda 
erfarenhetskraven, säger Eva-Lena Norgren. 

Efterfrågades av advokater
Men Sabina Saidi tycker inte att riktlinjerna verkar föl-
jas. Hon säger sig ha talat med domstolshandläggare som 

uppger att de har instruktioner att följa listorna och där-
för inte vågar frångå dem. Dessutom saknas det, enligt 
Sabina Saidi, tydliga kriterier för hur biträden egentligen 
utses, när tingsrätten frångår listorna. 

– Den ansvariga på tingsrätten som jag talat med upp-
ger att det är personkännedom som gäller. Samtidigt 
uppger handläggarna att det nu är så många på listorna 
att personkännedom är en omöjlighet, och att de inte 
har någon information om personen som kommer upp 
på listan, inte ens vilket år hen blev advokat eller om hen 
har erfarenhet av brottmål, säger hon.

Själv har Sabina Saidi sagt ifrån när en nybliven advo-
kat på hennes byrå erbjöds ett förordnande i ett synnerli-
gen grovt vapenbrott. Uppdraget gick då vidare till annan 
byrå. Omvänt har de fem delägarna på hennes byrå, som 
alla är specialiserade på brottmål sedan många år, under 
tiden med det nya listsystemet inte fått ett enda upp-
drag där tingsrätten frångått listan, påpekar Sabina Saidi.

Enligt Eva-Lena Norgren är förklaringen till att advo-
katerna får få mål dock framför allt den hårda konkur-
rensen om uppdragen. Förra året fick tingsrätten in om-
kring 9 200 brottmål. I en stor del av dessa hade ingen 
inte rätt att få ett offentligt biträde. I mål som rör all-
varligare brottslighet har den misstänkte ofta önskemål 
om en specifik försvarare, förklarar hon. 

– I de målen som återstår använder vi förordnande-
systemet. I listan över offentliga försvarare konkurre-
rar drygt 400 advokater om förordnandeuppdragen. En 
konsekvens kan bli att vissa advokater upplever sig inte 
få tillräckligt många uppdrag, säger Eva-Lena Norgren.

STOCKHOLMSADVOKATEN

Rättssäkerhet viktigare än  rättvisa
 • ADVOKATSAMFUNDETS 
 MERITMARKERINGAR  •
2017 införde Advokatsamfundet, efter önskemål från domstolar-
na och från advokater, ett system med meritmarkeringar i dom-
stolslistorna på samfundets webbplats. De första meritmarkering-
arna var hattsymboler, som gavs till advokater och biträdande 
jurister för deltagande i vissa kurser. 

Hattsystemet fick kritik, bland annat för att det inte tog hän-
syn till erfarenhet. En ny symbol – kugghjulet – lanserades därför 
i listorna under 2018. Genom att registrera sin erfarenhet inom 
olika områden kan en advokat nu få mellan ett och tre kugghjul 
som visas i domstolslistan. Meritregistreringen görs på heder och 
samvete och Advokatsamfundet bedriver tillsyn över systemet 
och gör kontroller. 

Kriterierna för att få kugghjul skiljer sig mellan olika uppdrag. 
För att en försvarare ska få tre kugghjul måste han eller hon till 
exempel ha minst sex års erfarenhet av uppdrag som försvarare 
och ha haft minst 300 huvudförhandlingar, varav 50 med frihets-
berövad eller häktad klient.

Den ansvariga 
på tingsrätten 
som jag talat 

med uppger att 
det är person

kännedom som 
gäller. Sam
tidigt uppger 
handläggarna 

att det nu 
är så många 
på listorna 
att person 

kännedom är 
en omöjlighet. 

sabina saidi

 • SLUTSATS  •
Domstolarna försö-
ker i tilltagande grad 
att ta egna grepp 
på hur biträden ska 
förordnas. Meto-
derna och villkoren 
som sätts upp va-
rierar dock kraftigt. 
Bland advokaterna 
går uppfattningar-
na isär om hur bi-
träden egentligen 
bör förordnas, och 
olika högst legitima 
intressen kommer 
i konflikt med var-
andra. 
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som har kunskap och kan hjälpa brottsoffret genom en 
utredning och process. 

Eva-Lena Norgren utesluter inte att listsystemet kan 
förbättras i framtiden. 

– Förordnandesystemet är nytt och började gälla den  
1 september 2022. Inför starten har vi anpassat våra rikt-
linjer och haft utbildning för medarbetarna. Vi har tydliga 
riktlinjer för hur man ska göra vid tveksamhet när man för-
ordnar. Med ett nytt förordnandesystem kommer det för-
modligen att uppstå ett behov av förbättringar, säger hon. 

Södertörns tingsrätt har löpande så kallade dialogmö-
ten med åklagare, försvarare och målsägandebiträden. 
Här kommer frågan om förordnanden att diskuteras.

– Vid nästa möte har vi redan planerat att lyfta frågan, 
säger hon och tillägger att nästa dialogmöte är planerat 
att hållas under våren 2023. l

Sabina Saidi efterlyser en uppvärdering av yrket som 
brottmålsadvokat. Men hon befarar att om dagens ut-
veckling fortsätter, kommer förutsättningarna för att dri-
va specialistbyråer som också kan utbilda nya brottmåls-
advokater att minska ordentligt. En anledning är just att 
domstolarna håller hårt på sina listor, vilket gör att ad-
vokatbyråerna inte kan fördela ut uppdrag efter kompe-
tens och lämplighet. 

– Just nu ser vi inga sådana förutsättningar att lära 
upp. Det premieras inte att anställa och gå den långa 
vägen och lära av äldre. Vi får färre mål att fördela 
och kan inte styra upplärningen eller fördela mål efter  
erfarenhet och kompetens. I stället får de unga ibland 
mera komplicerade och erfarenhetskrävande mål än vi 
själva. 

Eva-Lena Norgren påpekar att det med dagens system 
är domstolen och inte advokatbyråer som bedömer vem 
som är lämplig för ett visst uppdrag.

– Vi övergick till vårt nya förordandesystem bland an-
nat för att det säkerställer en ökad transparens i fördel-
ningen av uppdragen. Det var något som var starkt efter-
frågat bland advokater, säger Eva-Lena Norgren.

Handlar om rättssäkerhet
Vad kan då göras för att säkra att de biträden som för-
ordnas också är lämpliga för och klarar av uppdragen? 
Det är ju knappast rimligt att domstolarna ska ha ingå-
ende kännedom om tusen advokater och jurister, kon-
staterar Sabina Saidi.

– När det var färre byråer som tidigare fick uppdragen 
fanns det ju en mycket större möjlighet för domstolar-
na att ha personkännedom. Detta är i dag inte möjligt, 
säger hon.

Ett sätt att komma åt problematiken skulle kunna vara 
att domstolarna tar hjälp av Advokatsamfundets listor 
och de meritmarkeringar som sedan några år finns där, 
påpekar Sabina Saidi. 

Ett annat alternativ, enligt Sabina Saidi, skulle kunna 
vara att upprätta olika listor för olika svåra brott, kan-
ske baserat på vilka advokater som har ett, två eller tre 
kugghjul i samfundets matrikel.

I slutänden handlar frågan om vem som förordnas om 
rättssäkerhet, snarare än rättvisa advokater emellan, an-
ser Sabina Saidi. 

– Staten ger dig inte vad den lovar: en lämplig advokat 
som kan försvara dig och tillvarata dina rättigheter. Sta-
ten går in med åklagare och polis och då måste du som 
tilltalad ha den bäst lämpade vid din sida. Det gäller för 
målsäganden också, att biträdet finns där som ett stöd, 

Rättssäkerhet viktigare än  rättvisa

Advokat Sabina Saidi 
vill se en uppvärdering 

av yrket som brott-
målsadvokat. 
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Förintelsen hade inte varit möjlig 
utan att domare, åklagare, poliser och 
andra ämbetsmän lojalt tillämpat 
de nazistiska lagarna, konstaterar 
advokat Michael Pålsson. Bilden visar 
järnvägsspåret som leder in till 
koncentrations- och förintelselägret 
Auschwitz-Birkenau, cirka 5 mil 
sydväst om Kraków i södra Polen.
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I förordet till GULAG-arkipela-
gen skriver Aleksandr Solzjenit-
syn att han ännu inte gett upp 

allt hopp om att människor och na-
tioner trots allt ska kunna lära från 
andra människors erfarenheter utan 
att personligen behöva genomgå 
alla hemskheter. Utifrån dessa i mitt 
tycke kloka ord, har jag försökt att 
läsa mig till lite klokskap i en tid när 
en stor del av åtminstone landets 
unga befolkning helt tycks sakna 
kunskaper om rättsstaten.1 Hur det 
står till med befolkningen i övrigt 
vet jag inte.

Varje samhälle är beroende av att 
ha en lojal och fungerande byråkrati. 
Allt från domare och åklagare till so-
cialtjänstemän och handläggare på 
kommunens fastighetsförvaltning. 

Att vi dessutom måste kunna lita 
på att myndigheter följer den po-
sitiva rätten är en förutsättning för 
demokrati. Om myndigheterna i stor 
utsträckning skulle avvika från den 
positiva rätten, skulle det innebä-
ra ett avsteg från i demokratisk ord-
ning fattade regler. Detta skulle ris-
kera att försätta oss i ett allvarligt 

demokratiproblem där alla institu-
tioner skulle kunna ifrågasättas. 

Men byråkrati kan också bli 
skrämmande. För om staten blir ond 
men ämbetsmannen blint fortsätter 
att tjäna sin herre, då blir byråkratin 
motorn i det ondas maskineri och vi 
riskerar att utan eftertanke sugas in 
i ett omänskligt system. Frågan är 
alltså vilket ansvar vi som enskilda 
människor har för att upprätthål-
la ett moraliskt anständigt samhäl-
le? Har vi som samhällsmedborgare 
till och med i vissa fall en skyldig-
het att bryta mot den positiva rätt-
en när densamma tydligt bryter mot 
ens moraliska övertygelser? Eller för 
att uttrycka det krasst: ska jurister 
och övriga ämbetsmän vara lojala 
och viljelösa redskap åt staten sna-
rare än att se till verklig rättvisa åt 
människorna? Som historien visar 
har nämligen människors lojalitet 
oftast varit starkare gentemot mak-
ten än mot moraliska principer eller 
enskilda människors väl. Byråkratins 
kvarnar fortsätter att mala enligt sin 
herres befallningar. Oavsett vad be-
fallningarna är.

Jag tror personligen att vi alla 
måste ta hänsyn till moraliska över-
väganden inte bara privat, utan 
ibland också i våra yrkesroller. Att 
den positiva rätten kan strida mot 
verklig rättvisa är såväl Iran som 
Kina nutida bevis på. 

Det är tämligen självklart att För-
intelsen inte hade varit möjlig utan 
att domare, åklagare, poliser och an-
dra ämbetsmän lojalt tillämpat de 
nazistiska lagarna. Motsvarande kan 
för övrigt sägas om Sovjetimperiets 
helvete. Det är helt enkelt inte möj-
ligt att administrera ett land utan 
lojala ämbetsmän som verkställer de 
lagar och andra beslut som makten 
bestämt. 

Robert H. Jackson, en av åklagar-
na i Nürnbergprocessen, påstås ha 
sagt att människor med makt inte 
kan skjuta över ansvaret på en fik-
tion, staten. ”Brott begås alltid bara 
av personer.” Personer kan inte ”av-
svärja sig den egna intelligensen 
och det egna moraliska ansvaret”. 

Ändå var det just detta många 
tyska jurister och andra ämbetsmän 
efter kriget försökte att göra. 

Det är omodernt att referera till historiska händelser om man vill diskutera 
risker med samhällsutvecklingen. Antingen heter det att man relativiserar 

historien eller så påpekas det förnumstigt att historien minsann inte upprepar 
sig. Innan efterklokhetens kranka blekhet drabbar oss alla, vill jag ändå vrida 
blicken till backspegeln för att trots allt försöka att hitta någon lärdom från 

tidigare generationer i syfte att rädda ett anständigt samhälle.

Den moraliska 
gränsen och jag

Michael Pålsson
är advokat och
delägare hos 

Advokatfirman 
Juhlin & Partners 
i Helsingborg och 
arbetar med av-

talsrätt, arbetsrätt
och tvistelösning 
av kommersiella 

tvister.

1 Gymnasieelever 
saknar kunskaper om 
svensk demokrati, 
Dagens Nyheter, 
30/11 2022 ›FO
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I Nazityskland tycks såväl domare 
som åklagare, men också icke- 
judiska advokater och rättsveten-
skapsmän, snabbt ha anpassat sig 
och mer eller mindre aktivt medver-
kat till att barbarisera lagarna från 
rättsstatliga principer till politise-
ring och verkställande av nazister-
nas politiska mål. Icke-judiska ad-
vokater verkar, med få undantag, 
inte heller i större utsträckning ha 
protesterat mot att judiska advoka-
ter inte längre var anställningsba-
ra. Domare, åklagare, advokater och 
professorer krokade arm med nazis-
terna i stället för att försvara rätts-
statliga ideal, moral och medmänsk-
lighet. Ett folk, en Führer, ett legalt 
system. De som inte stödde nazis-
terna ansågs som förrädare. 

När juristerna efter kriget försva-
rade sig med att de bara följde vid 
varje tid gällande lag, hade de rätt 
i sak. Frågan är dock om det är ett 
rimligt försvar för eftervärlden att 
skylla allt på lagstiftaren? I så fall 
torde vi helt kunna lägga ner frågan 
om personligt ansvar utanför den 
positiva rätten och krasst konstate-
ra att ingen moral existerar. Det tror 
jag emellertid att få av oss vill.

så vad är det som händer med 
oss när den verkligt orättvisa, totali-
tära, regimen tar över? För även om 
de flesta av oss inte tar en ledande 
och aktiv roll när samhället går från 
en rättsstat till ett barbariskt välde, 
tycks de flesta ändå följa strömmen 
hur obehaglig den än är. 

När är det dags att reagera? Om 
vi tycker att det är viktigt att beva-
ra fri- och rättigheter, fri åsiktsbild-
ning, demokrati och att den positiva 
rätten i mesta möjliga mån måste 
korrespondera mot verklig rättvisa 
och anständighet, då tror jag att det 

är viktigt att i förväg tänka igenom 
hur jag som enskild jurist eller äm-
betsman i det statliga och kommu-
nala systemet ska reagera när dessa 
lagar och system blir omänskliga och 
moraliskt oanständiga. 

Det är nämligen lätt att i efter-
hand anse att nästan alla tyskar 
borde ha reagerat redan då Hit-
ler kom till makten. Men om man 
inte ställer sig frågan på förhand 
när och hur de borde reagerat då är 
risken överhängande att många av 
oss skulle kunna medverka till att 
något liknande skulle kunna hän-
da igen. Den människa som inte har 
en plan före det att lagarna redan 
smittats av perversionen, lär heller 
inte upptäcka problemet förrän det 
är försent. Det är nämligen lätt att 
konstatera att även om vi säger att 
något liknande Nazi-Tyskland och 
Förintelsen inte får hända igen, så 
räcker det att betrakta utveckling-
en i exempelvis Ryssland för att för-
stå att perversa system knappast hör 
historien till. Och så sent som vid 
inbördeskriget i gamla Jugoslavien 
på 1990-talet förekom folkmord. Mo-
derniteten har inte gjort oss immuna 
mot ondska.

Detta, tror jag, betyder att var och 
en av oss på förhand behöver sätta 
en strategi för hur vi som individer 
ska agera om och när den positi-
va rätten ter sig pervers. Var går den 
moraliska gränsen för att sköta mitt 
eget och strunta i andra, och när 
måste jag börja agera och protestera 
mot att systemet blivit barbariskt? 

Ett återkommande försvar hos den 
tyska befolkningen efter kriget tycks 
ha varit att de inte kände något per-
sonligt ansvar för övergreppen efter-
som det inte var just de personligen 
som hade beordrat mördandet. Man 
kunde alltid skylla på någon annan 

som var överordnad och om ingen 
annan så slutligen på Führern själv. 

Det är förmodligen ett ytterst 
mänskligt försvar för ens egna till-
kortakommanden att skylla på någon 
annan och att inte personligen vil-
ja ta ansvar. Det är i vart fall tydligt, 
inte bara med exemplet Nazitysk-
land utan även från dagens Kina och 
Ryssland eller Nordkorea och andra 
liknande regimer, att hot och tvång 
från överordnade kan få människor 
att nitiskt utföra sina sysslor hur 
hemska de än är, utan att detta tycks 
ge dem dåligt samvete. Vi tycks lida 
av ett slags gemensamt, genetiskt 
systemfel, som gör att vi som flock-
djur inte reagerar när den positiva 
rätten på ett allvarligt och väsentligt 
vis driver oss in i ett system som är 
så långt från anständighet att det blir 
barbari. Det blir viktigare att tillhöra 
flocken – som ett stim fiskar – än att 
reagera mot orättvisor. 

detta leder till den hemska slut-
satsen att vi alla har potentialen att 
bli en del av maskineriet till ett nytt 
folkmord. Viljan att vara till lags och 
att lyda order från överordnade och 
inte avvika från flocken tycks för de 
flesta av oss vara en så stark driv-
kraft att vi kan förmås till nästan vad 
som helst. 

Eftersom de flesta av oss till synes 
lättvindigt anpassar oss till ett nytt 
system, hur gräsligt det än är, blir 
det närmast omöjligt för de individer 
som verkligen vill protestera – sär-
skilt om de vill göra det genom ved-
ertagna kanaler. Om alla andra har 
anpassat sig och tillämpar ett per-
verst system, har det ingen betydel-
se hur många gånger jag än överkla-
gar. Dessutom kommer jag att göra 
mig själv omöjlig inom organisatio-
nen och förr eller senare tvingas slu-

”Ett återkom-
mande för-

svar hos den 
tyska befolk-
ningen efter 
kriget tycks 
ha varit att 

de inte kände 
något person-
ligt ansvar för 
övergreppen 
eftersom det 
inte var just 
de personli-

gen som hade 
beordrat 

mördandet. 
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ker vränga lagen måste juristen vid-
hålla att de brutit mot den. När en 
fraktion försöker använda makten 
för att undergräva rättsstaten måste 
juristen försvara densamma och då 
också ta viss risk vad den personliga 
karriären och säkerheten anbelang-
ar. När de mäktiga är frestade att 
förkasta lagen måste juristen ställa 
frågan om vi en dag, när vår allmakt 
försvagas, inte kommer att behöva 
lagen. Jurister som gör så kan rentav 
komma att betecknas som förräda-
re. Men de som inte gör så förråder 
sitt kall.” 

jag har inget recept för att göra 
samhället immunt mot att gå i to-
talitär eller auktoritär riktning. Men 
eftersom jag tror att det är viktigt 
att åtminstone försöka dra lärdom 
av historien, menar jag att det är 
viktigt att alla vi som har en roll 
inom rättsstaten tidigt gör våra rös-
ter hörda när politikerna vill dra oss 
åt fel håll. 

Ett konkret nutida exempel är att 
det finns svenska politiker som men-
ar att offentligt anställda människor 
ska kunna straffas om de inte anger 
till exempel papperslösa människor. 
Skulle en sådan lag komma att in-
stiftas menar jag att vi, människor 
i civilsamhället, har en personlig 
skyldighet att, med risk för vår egen 
karriär, vägra att tillämpa en sådan 
lag. Den av oss som vågar måste 
visa alla andra att ett fönster till an-
ständigheten ännu är öppet. Andra 
människor kommer att följa.

Ett sådant ställningstagande är 
inte lätt – men nödvändigt. Att för-
svara människors lika värde och 
rättsstaten är värt stora uppoffring-
ar.

michael pålsson 
Advokat

ta ändå. Eftersom nästan alla andra 
agerar som om det perversa vore nor-
malt, blir barbariet det nya normala. 

Visst fanns det undantag även i 
Nazityskland. Modiga människor 
som likt den tyske advokaten Franz 
Kaufmann fick plikta med sitt liv för 
sina protester mot behandlingen av 
judarna under Förintelsen. Proble-
met är emellertid att allt för få av 
oss är födda till hjältar. Vi vill bara 
ha ett så bra liv som möjligt för oss 
och våra familjer och sluter därför 
upp bakom ett allt mer barbariskt 
system och blir allt likgiltigare inför 
grymheterna så länge vi själva inte 
blir drabbade. I stället för att kritise-
ra och protestera, vill vi rationalisera 
och försvara vårt beteende. Om alla 
i stället reagerade mot ett samhälle 
som höll på att moraliskt förvridas, 
skulle perversionen aldrig kunna ge-
nomföras. 

så vad kan vi göra för att undvika 
att passiviseras till likgiltiga bödlar, 
effektiva byråkrater av ett perverst 
system? Victoria J. Barnett2 visar på 
det goda exemplet. Hur ibland en-
staka individer under Förintelsen 
lyckades så ett frö av förnuft och fri-
het som kunde väcka en hel by. En 
sådan sak som att vara den första i 
grannskapet som vågar skydda en 
flykting kan visa övriga medborgare 
att det faktiskt finns motstånd mot 
systemet. Sådant individuellt mod 
kan kanske ha avgörande betydel-
se. Att någon vågar visa på ett alter-
nativ till att blint följa ett perverst 
system.

Människan har föga förvånande 
inte genomgått någon allmän för-
ändring i våra personligheter se-
dan Förintelsen. Som verkligheten 
visar medverkar byråkrater, poliser 
och jurister till fullo för att genom-

föra regimernas barbariska system 
i dagens Kina, Kuba, Nordkorea och 
Ryssland med flera stater. Men till 
skillnad från människorna i nyss-
nämnda länder har vi i den fria värl-
den fortfarande ett val. Vi kan välja 
att lära oss av historien och nutiden 
för att undvika att bli verktyg i ter-
rorstatens tjänst. 

Även om historien inte är någon 
handbok för hur vi ska agera, kan 
ändå några viktiga ledtrådar hittas 
för den som orkar skåda i backspe-
geln. 

För det första tycks det vara av 
stor vikt att vi hela tiden är på vår 
vakt när det gäller att försvara 
grundläggande värden, exempelvis 
människors lika värde, demokrati, fri 
åsiktsbildning och rättssäkerhet. Så 
fort politiker och opinion driver mot 
en förflackning av grundläggande 
värden måste var och en av oss per-
sonligen våga ta strid, våga gå emot.  

När klåfingriga politiker vill börja 
tänja på människors lika värde, ex-
empelvis på grund av etnicitet, reli-
gion eller kulturell bakgrund, är det 
dags att snabbt reagera. I annat fall 
riskerar vi att snabbare än vi trott 
vara möjligt falla ned i samma mör-
ker som under Förintelsen. Som i 
Srebrenica. Som i Rwanda. Som be-
handlingen av uigurer i dagens Kina. 
Som Rysslands mördande av civila 
ukrainare. 

Den tyskfödde amerikanske ju-
risten Thomas Franck påstås  ha 
sagt ungefärligen följande: ”Vad är 
då den adekvata rollen för en ju-
rist? Förvisso är det att stå upp för 
rättsstaten. Vad det innebär är up-
penbart: När politiska beslutsfat-
tare tror att det är till samhällets 
omedelbara fördel att kringgå lagen 
måste juristen tala om de långsiktiga 
kostnaderna. När politikerna försö-

”När klå- 
fingriga 

politiker vill 
börja tänja på 

människors 
lika värde, 
exempelvis 
på grund av 

etnicitet, 
religion eller 

kulturell 
bakgrund, 
är det dags 
att snabbt 
reagera.

2 Bystanders. Con-
science and Com- 
plicity During the 
Holocaust, Victoria  
J. Barnett, Green-
wood Press, 1999
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F örebyggande åtgärder handlar 
om att bygga integritet medan 
bestraffning och andra sank-

tioner handlar om övervakning. De 
två typerna av åtgärder samverkar 
dock så till vida som bestraffande 
åtgärder vanligen har avskräckande 
och därmed förebyggande verkan. 

Det finns två övergripande stra-
tegier för korruptionsbekämpning-
en som båda kan motivera förebyg-
gande åtgärder. Den ena bygger på 
teorin om det kollektiva handlandet 
(”collective action”) som innebär att 
alla företag inom en bransch skulle 
tjäna på en överenskommelse sins-
emellan att inte agera korrupt fast-
än vart och ett har ett incitament att 
lämna mutor för att få affärsmässi-
ga fördelar. Läkemedels- och sam-
hällsbyggarbranscherna har båda en 
sådan självreglering, av vilka den 
förstnämnda har haft ett mycket 
gott resultat. 

Den andra teorin bygger på ”prin-
cipal–agent-problemet”. Den tar 
sikte på relationen mellan en person 
som är arbets- eller uppdragstaga-
re (agenten) och handlar i strid med 
sin arbets- respektive uppdragsgiva-
res (principals) intressen. Det otill-
börliga ligger i det förhållandet att 
agenten gynnar sig själv i maskopi 

med en tredje part, till exempel en 
leverantör som får en fördel, nor-
malt till nackdel för principalen. Det 
förebyggande arbetet kan då vara 
inriktat på att skapa en kultur inom 
företaget som motverkar ett korrupt 
beteende. 

Men det förekommer också att 
principalen uppmuntrar ett korrupt 
beteende, därför att det gynnar fö-
retagets affärer. Även då handlar det 
om att förbättra företagskulturen, en 
uppgift som kan vara än svårare ef-
tersom företagsledningen själv är en 
del av problemet.

Den senare teorin är särskilt sty-
rande för åtgärder på företagsnivån 
men alla företag har ett intresse av 
att deras branscher är så fria från 
korruption som möjligt eftersom de 
förlorar i det långa loppet på att mu-
tor brukas som konkurrensmedel. 
En utbredd korruption är dessutom 
skadlig för samhällsekonomin och 
för tilliten i samhället.

oavsett teori finns det dock 
några principer för i stort sett all 
korruptionsbekämpning, inklusive 
det förebyggande arbetet:

l En fortlöpande riskanalys bör 
vara utgångspunkt för bekämpning-
en.

l Det krävs ett långsiktigt arbete 
för att bryta med den korrupta kul-
tur som råder såväl inom en bransch 
som inom ett företag.

l Ett företags risker är mer eller 
mindre specifika vad gäller kontex-
ten, rättsliga, landspecifika och 
branschspecifika risker med flera.

l Både givande och tagande av 
mutor bör ingå i ett företags be-
kämpning av korruption.

l Företagsledningen har ansvar 
för bekämpningen men inte sällan 
krävs att externa rådgivare kopp-
las in, särskilt om ledningen bejakar 
mutbrott eller annat maktmissbruk.

Kulturen inom ett företag, eller 
en hel bransch, är i många fall det 
största hindret för bekämpningen av 
korruption och annat maktmissbruk. 

Det finns en rad faktorer som är 
tecken på en korrupt kultur och där-
för manar till vaksamhet: en enhets 
ovilja att dela information med an-
dra i företaget; konsensuskultur; 
motvilja inom en enhet mot att tala 
om risker; obenägenhet att ifråga-
sätta vissa personer; långtgående 
självständighet och slutenhet för 
vissa enheter; förekomsten av sub-
kulturer; negligering av formella be-
slut med mera. 

Nätverk, informella regler och 

Det förebyggande arbetet mot korruption och annat maktmissbruk är ett 
engagerande och professionellt krävande uppdrag för den advokatbyrå som 
vill bistå företag i deras förebyggande insatser. I artikeln beskrivs vad som 
ofta är kännetecknande för en korrupt kultur och det ges även handfasta 

råd för korruptionsbekämpning och det förebyggande arbetet.

Claes Sandgren, 
seniorprofessor vid
Stockholm Centre 
for Commercial 
Law, Stockholms 

universitet, 
aktuell med 

boken ”Korruption, 
intressekonflikter, 

maktmissbruk 
och maktfull-
komlighet”.

Förebyggande av
korruption och      annat maktmissbruk 
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Agenter, distributörer, mäklare, 
dotterbolag, lokala konsultfirmor, 
företag i finansiella centra och skat-
teparadis med flera kan vara mel-
lanhänder liksom den som utövar 
handel med inflytande. De medel 
som ställs till mellanhändernas för-
fogande betecknas inte sällan som 
sponsorstöd, donationer, konsulter-
sättningar, tekniska avgifter osv. Be-
talningarna kan också döljas genom 
att diffusa tjänster ersätts med upp-
skruvade belopp eller att fakturor 
manipuleras på annat vis.

Revision brukar vara ett inslag i 
de flesta program för att bekämpa 
missförhållanden, inklusive korrup-
tion. Revision är emellertid i vissa 
fall mindre ändamålsenlig som ett 
verktyg för att spåra korruption, ef-
tersom den görs i efterhand och fak-
turor sällan röjer om mutor betalats. 

Ny teknik, såsom artificiell intel-
ligens (AI), kan försvåra korruption 
och annat maktmissbruk genom att 
den ersätter personliga kontakter 
och på så vis fungerar förebyggande. 
Ett företag kan även använda tek-
niken, för att spåra exempelvis kor-
rupta handlingar, och den fyller på 
så vis en kontrollerande funktion. 
Men ny teknik kan även användas 
för att dölja ett korrupt agerande. AI 

långvariga relationer mellan affärs-
parter kan visserligen bidra till ett 
effektivt och förtroendefullt sam-
arbete. Men de kan även luckra upp 
gränsen mellan aktörernas personli-
ga relationer å ena sidan och de yr-
kesmässiga å den andra och därför 
bli en grund för ett korrupt beteen-
de.  

Ett informellt nätverk inom ett 
företag kan leda till ”group think”, 
som innebär att nätverket saknar be-
redskap att sätta i fråga sina tanke-
mönster och att utmana den eller de 
auktoriteter som är bestämmande. 
En sådan bunkermentalitet kan upp-
stå även i en ledningsgrupp. Det kan 
förebyggas om gruppen ges en diver-
sifierad sammansättning (ålder, kön, 
bakgrund, utbildning med mera). 

en korrupt kultur är vanligen 
resultatet av socialiserings- och ra-
tionaliseringsprocesser, så kall-
lad naturalisering. Det kan leda till 
att de anställda förnekar att de har 
ett ansvar, att de rättfärdigar sina 
handlingar, såsom att dessa görs för 
företagets bästa, och de kanske till 
och med anser att deras agerande är 
samhällsnyttigt; även det konsti-
gaste arbetssätt kan verka naturligt. 
Socialiseringen av nyanställda sker 

steg för steg så att de kommer att 
uppfatta en osund kultur som nor-
mal. Introduktionen av nyanställda 
bör därför tydliggöra de krav på in-
tegritet som ställs på dem.

Skyddet för visselblåsare har fått 
en kraftfull förstärkning av vissel-
blåsarlagen (2021:890). Dess syfte är 
bland annat att skapa lättillgängli-
ga rapporteringssystem som fångar 
upp misstänkta överträdelser och 
skapar en motiverande attityd till 
rapportering. Det kan bidra till ett 
klimat som främjar kritik och upp-
märksamhet på missförhållanden. 
Visselblåsning kan vara ett sätt att 
kringgå korrupta mellanchefer och 
att väcka en ledning som inte vill se 
problemen. Dessa system fyller både 
en förebyggande och en övervakan-
de funktion. 

Mellanhändernas roll uppmärk-
sammas allt mer som en följd av att 
korruptionsbekämpningen riktas 
mot givarsidan, särskilt som större 
företag regelmässigt anlitar mellan-
händer för ljusskygga transaktioner. 
Både brittisk och amerikansk rätt 
har en sådan inriktning. Brottsbal-
kens bestämmelse om vårdslös fi-
nansiering av mutbrott, som influe-
rats av UK Bribery Act, är ett svenskt 
exempel. 

”Kulturen 
inom ett 
företag, 

eller en hel 
bransch, är 
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kan missbrukas av makthavare som 
kan skapa, manipulera och tillämpa 
AI för att gynna sig själva vilket ska-
par risker för korruption. 

Ansvarsutkrävande bör spela en 
roll inom det förebyggande arbetet, 
eftersom medvetenheten om negati-
va påföljder kan vara en avhållande 
faktor. Det kan noteras att Skattever-
ket har en plikt att göra en anmälan 
till åklagare så snart det finns an-
ledning att anta att givande av muta 
förekommit (18 kap. 8 § skatteför-
farandeförordningen). Likaså ska 
den som är skäligen misstänkt för att 
i en statlig anställning ha gjort sig 
skyldig till tagande av muta anmä-
las till åtal (22 § lagen om offentlig 
anställning) med följd att åklagaren 
kan komma även givaren på spåren. 
En privat arbetsgivare har däremot 
ingen sådan anmälningsplikt.

den i praktiken viktigaste for-
men av ansvarsutkrävande är avske-
dande och uppsägning av anställ-
da och uppdragstagare, en sanktion 
som kan vara ingripande såväl eko-
nomiskt som i form av det socia-
la stigma som är den här påföljdens 
följeslagare. Vanligen träffar de och 
företaget en uppgörelse i vilken ut-
omstående saknar insyn.

Medierna spelar en stor roll för 
ansvarsutkrävandet. Snart sagt alla 
medier sätter en ära i att angri-
pa maktmissbruk och helst fälla en 
tolvtaggare. Företag bör därför ha 
en beredskap att bemöta anklagel-
ser om korruption och annat makt-
missbruk. 

Företagets ledning har ansvaret 
för att korruption förebyggs och led-
ningen ska också vara ett föredö-
me för hela företaget. Fisken ruttnar 
som bekant från huvudet. 

Varje större företag bör ha ett po-
licydokument som lägger fast dess 
regler i fråga om korruption, jäv och 
annat maktmissbruk. Policyn bör 
avse både anställdas och uppdrags-
tagares maktmissbruk. Det bör också 
klargöras vilka påföljder som utlöses 
av regelöverträdelser.

Företag bör ha system för att göra 
en fortlöpande analys av risker och 
sårbarheter: vilka områden inom fö-
retaget, vilka dotterbolag, vilka slags 
transaktioner är riskutsatta? Det kan 
gälla enskilda anställda, konsulter, 
leverantörer, mellanhänder med fle-
ra. Riskanalysen är en av de faktorer 
som ska ligga till grund för de före-
byggande åtgärderna.

Både leverantörer, mellanhänder 
och andra samarbetsparter bör med 
jämna mellanrum utvärderas för att 
företaget ska kunna bedöma om af-
färsrelationen ska förlängas, särskilt 
om denna varat lång tid. En sådan 
utvärdering kan uppmärksamma av-
vikande mönster i verksamheten vil-
ka tyder på bristande integritet, ex-
empelvis att ett dotterbolag plötsligt 
säljer stora mängder av en viss pro-
dukt till en viss kund. 

Företag bör omsorgsfullt granska 
sina affärsrelationer i korrupta län-
der eller branscher, såsom vapen-
industrin, där det krävs att en lokal 
agent eller annan mellanhand enga-
geras. Extraktiva näringar och infra-
struktur är också känsliga sektorer 
som omsätter väldiga belopp. Det 
ställer strikta krav på ett förebyg-
gande arbete. 

Mycket av policyarbetet kan före-
tagen utföra själva. De kan också  ta 
till vara andra företags erfarenheter. 
TI-Sverige har ett näringslivsforum, 
Business Integrity Forum (tidigare 
Corporate Supporters Forum), som 

riktar sig till internationellt verksam-
ma företag för erfarenhetsutbyte.

Många organisationer har hand-
ledningar och annat standardma-
terial som företaget kan använda 
rörande det förebyggande arbetet, ex-
empelvis Brå, Greco, IMM, Riksrevi-
sionen, SKR, Statskontoret, Transpa-
rency International och Transparency 
International–Sverige. Revisonsbyrå-
erna har lathundar och ISO 37001 ger 
anvisningar om ledningssystem mot 
mutor. Nationella anti-korruptions-
gruppen inom Polisen bistår gärna 
även den privata sektorn med råd om 
det förebyggande arbetet.

det finns handledningar för 
upphandlingsområdet. Svensk stan-
dard för offentlig upphandling, SS-
EN 17687:2022, innehåller bland 
annat en integritets- och ansvarig-
hetspolicy, en riskhanteringsstrategi 
och metod för mätning av prestanda 
och kvalitet. Upphandlingsmyndig-
heten har en vägledning som riktar 
sig till upphandlande myndigheter 
vilken kan vara till nytta även för de 
leverantörer som lämnar anbud. 

Många handledningar utgörs 
främst av listor av punkter som kan 
vara med i en policy för förebyggan-
de. Hit hör sådant som ledningens 
ansvar, öppen kultur, tydlig policy, 
fortlöpande utbildning, mångfaldig 
sammansättning av styrande organ, 
en funktion för kontroll av regelef-
terlevnaden (”compliance”), utnytt-
jande av ny teknik, intern revison, 
”tvåmannabeslut” och arbetsrota-
tion, behörighetsspärrar i IT-system 
och IT-kontroller, visselblåsarsys-
tem, sanktioner för regelöverträdel-
ser, evidensbaserat handlande osv. 
Vissa företag har en klargörande an-
tikorruptionspolicy som kan vara en 
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ve så kallade dilemmaövningar som 
blivit en populär genre. Advokatby-
rån kan naturligtvis också biträda 
företaget i de fall där regelöverträ-
delser ägt rum eller kan misstän-
kas ha ägt rum. Det kan bland annat 
gälla utformningen av en uppgörelse 
med den enskilde. Det är däremot en 
öppen fråga i vad mån som byrån är 
skickad att medverka i genomföran-
defasen. Ett stort antal medarbetare 
måste engageras i det förebyggande 
arbetet och uppgiften att säkerstäl-
la att det sker fullgörs kanske bäst av 
företagets compliancefunktion.

som framgått kan det vara ett 
engagerande och professionellt 
krävande uppdrag för en advokat-
byrå att medverka i ett företags  an-
strängningar att förbygga korrup-
tion och annat maktmissbruk. Det 
som här sagts är tillämpligt även på 
uppdrag för kommuner, inklusive 
deras bolag och utförare av kommu-
nala samhällstjänster.

Åtgärder som kan förebygga kor-
ruption kan för övrigt vara relevanta 
också för bekämpning av brott mot 
mänskliga rättigheter, penningtvätt 
och bedrägerier. Ett företag bör allt-
så beakta i vad mån som även andra 
slags överträdelser bör inbegripas i 
dess förebyggande arbete. 

Det finns anledning att tro att ef-
terfrågan på tjänster av detta slag 
kommer att öka som en följd av att 
det ställs skärpta krav på näringsli-
vets integritet. Det fordras dock att 
byråerna skaffar sig en kompetens 
inom området så att de kan mäta sig 
med andra kategorier av rådgivare. 

claes sandgren
Seniorprofessor vid Stockholm 

Centre for Commercial Law,  
Stockholms universitet

förebild, såsom PEAB (som har ett 
etiskt råd), Swedbank och Vasakro-
nan – för att nämna ett par företag 
från några olika branscher. Göte-
borgs stads och Uppsala kommuns 
antikorruptionsarbete kan också 
nämnas som goda exempel.

inriktningen på förebyggande 
innebär att företagen bör bedriva ar-
betet fortlöpande och inte kallar in 
en advokatbyrå eller annan rådgi-
vare först sedan regelöverträdelser 
ägt rum eller befaras ha ägt rum. Ett 
företag kan därför ha goda skäl att 
engagera en byrå för ett förebyggan-
de arbete.

Men byrån kan inte stanna vid att 
pricka av de standardåtgärder som 
brukar rekommenderas utan bör 
ställa de känsliga frågorna och lyfta 
fram många av de ämnen som kom-
menterats i det föregående. 

l Var ligger problemen i klientens 
företag? 

l Är det företagsledningen som är 
problemet, det vill säga byråns upp-
dragsgivare? 

l Accepterar ledningen en osund 
kultur eller till och med uppmuntrar 
en sådan? Hur agerar man i så fall? 

l Bör uppdraget lyftas så att sty-
relsen blir uppdragsgivare?

l Är det hela branschen som lider 
av svag integritet och vore ett större 
grepp därför ändamålsenligt? 

l Försvåras riskanalysen av att fö-
retagets anställda inte vill kännas 
vid integritetsproblemen, kanske 
därför att deras egen position i före-
taget skulle äventyras?

l Finns det långvariga relationer 
till affärsparter, informella nätverk 
och mellanhänder som står i vägen 
för en genomlysning? 

l Finns seriös introduktion av ny-

anställda som hindrar att de sociali-
seras in i en osund kultur? 

l Sköter revisorerna sitt uppdrag 
genom att slå larm om integritets-
brister? 

l Agerar företagsledningen om ett 
korrupt agerande kommer till dess 
kännedom?

Det kan förekomma att det före-
byggande arbetet bör bygga på ett 
empiriskt material, exempelvis an-
ställdas eller kunders uppfattning-
ar om företagets integritet. Det kan 
kräva att en specialiserad firma kon-
trakteras att göra en sådan under-
sökning.

Viss rådgivning kan emellertid 
vara relativt standardiserad, såsom 
utformningen av policydokument 
och utbildning av personal, inklusi-

Claes Sandgrens
bok ”Korruption, 

intressekonflikter, 
maktmissbruk 
och maktfull-
komlighet”.
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I ett beslut förra året tillämpa-
de Advokatsamfundets disci-
plinnämnd för första gången be-
stämmelsen i rättegångsbalken 
8:7 a om uteslutning på grund av 
brott utanför advokatverksam-
heten som skäl för att utesluta 
en advokat.

Vid sitt sammanträde behand-
lade disciplinnämnden fyra 
ärenden mot en advokat. Dis-
ciplinnämnden fann att advo-
katen uppsåtligen hade gjort 
orätt i sin advokatverksamhet 
och beslöt att utesluta honom 
ur Advokatsamfundet enligt 
bestämmelsen i rättegångsbal-
ken 8 kap. 7 § första stycket.

Disciplinnämnden fann 
dessutom att det fanns skäl för 
uteslutning enligt bestämmel-
sen i rättegångsbalken 8 kap.  
7 a §, eftersom advokaten ge-
nom att begå allvarliga brott 
utanför advokatverksamheten 
hade visat sig uppenbarligen 
olämplig att vara advokat. Det 
är första gången sedan bestäm-
melsen infördes 2018 som dis-
ciplinnämnden tillämpar den 
som skäl för att utesluta en ad-
vokat.

Advokat Anna Steén, le-
damot av disciplinnämnden, 
berättar att bestämmelsen i 
RB 8:7 a bara har tillämpats 
en gång tidigare, i ett ären-

de 2020. Det gällde en advokat 
som hade dömts två gånger för 
olovlig körning, grovt brott – 
först till dagsböter och sedan 
till fängelse i 14 dagar.

– Frågan i ärendet 2020 var: 
Har advokaten visat sig vara 
uppenbart olämplig att vara 
advokat? I sitt beslut tyckte 
disciplinnämnden inte det, vid 
en samlad bedömning av brot-
tens karaktär och övriga fram-
komna omständigheter. Det 
fanns inget samband med ad-
vokatverksamheten och ingen 
annan grund för att advokaten 
hade brutit mot god advokat-
sed, så det blev ingen påföljd 
alls, säger Anna Steén.

I ett av de ärenden som led-
de till beslutet om uteslutning 

2022 hade en tidigare klient 
anmält advokaten. Anmälaren 
hade varit advokatens klient i 
tre ärenden om uppehållstill-
stånd, och de båda hade ut-
vecklat en nära privat relation. 
Enligt anmälaren hade advo-
katen utövat påtryckningar på 
honom att döda advokatens ti-
digare hustrus nya sambo. Ad-
vokaten åtalades för stämpling 
till mord, men frikändes för det 
brottet. Däremot dömdes han 
för vållande till kroppsskada, 
olovlig körning vid fyra tillfäl-
len, grovt rattfylleri och hastig-
hetsöverträdelse till fängelse i 
fyra månader.

Av tingsrättens dom fram-
går att advokatens avsikt var 
att sambon skulle dödas. Det 
framgår också att kontakterna 
mellan advokaten och klienten 
var omfattande: Under en fem-
årsperiod skickade de 28 000 
meddelanden till varandra.

disciplinnämnden påminner 
i sitt beslut om att en advokat 
ska vara lojal med sin klient 
och utöva sina uppdrag med 
oberoende och integritet. Ef-
tersom klienten i ärendet sökte 
uppehållstillstånd befann han 
sig i en mycket utsatt situation 
och i ett beroendeförhållande 
till advokaten. Disciplinnämn-

Allvarliga brott utanför 
advokatverksamheten 
var grund för uteslutning

 • UTESLUTNING PÅ GRUND AV BROTT UTANFÖR ADVOKATVERKSAMHETEN  •
Enligt de ursprungliga reglerna i rättegångsbalken om uteslutning på grund av brott, kunde en advokat uteslutas bara om 
brotten hade begåtts i advokatverksamheten. Undantaget gällde oredlighetsbrott, som var grund för uteslutning även om de 
begicks utanför verksamheten. Oredlighet omfattar bedrägligt förfarande och annat ekonomiskt handlande som inte kan an-
ses acceptabelt för en advokat.

År 2010 gav Advokatsamfundet en arbetsgrupp i uppdrag att utforma förslag till en lagändring för att göra det möjligt att 
ingripa disciplinärt när det gäller advokaters privata angelägenheter. Arbetsgruppen presenterade en promemoria 2011, där 
den föreslog att disciplinnämnden skulle kunna utesluta advokater som utan samband med advokatverksamheten gjorde sig 
skyldiga till allvarlig brottslighet. Samma sak skulle gälla vid upprepad brottslighet, om det fanns synnerliga skäl.

Efter att Advokatsamfundet hade begärt en lagändring hos regeringen, föreslog Justitiedepartementet i promemorian En 
utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (Ds 2016:39) att en advokat skulle kunna uteslutas också när advokaten visar 
sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att begå brott utanför verksamheten. Regeringen föreslog i sin proposition 
2016/17:209 att lagen skulle ändras i enlighet med promemorians förslag.

Lagändringarna, där den nya paragrafen 8 kap. 7 a § infördes i rättegångsbalken, trädde i kraft den 1 januari 2018.

›

Advokat Anna Steén, ledamot av 
disciplinnämnden.
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Ny tillsynskommitté ska 
se över proaktiva arbetet 
Advokatsam-
fundets 
styrelse 
har tillsatt 
en ny ar-
betsgrupp: 
tillsynskom-
mittén.

Tillsynskom-
mitténs uppdrag är att göra en 
översyn över om Advokatsam-
fundets proaktiva tillsynsarbete 
kan förbättras och effektiviseras 
för att öka advokaternas regelef-
terlevnad, både när det gäller 
advokatetik och lagar, och hur 
det i så fall ska ske. Syftet är att 
säkerställa advokatväsendets 
oberoende och självreglering på 
längre sikt samt att upprätthålla 
det stora förtroendet för yrkesti-
teln advokat. Tillsynskommittén 
ska lämna de förslag som den 
bedömer är nödvändiga för att 
stärka samfundets proaktiva till-
syn ytterligare och göra den mer 
effektiv.

Ordförande i tillsynskommittén 
är advokat Bo Ahlenius, Lund, och 
vice ordförande är advokat Bengt 
Ivarsson, Linköping.

Den uteslutne advokaten hade dömts 
för bland annat grovt rattfylleri och 

vållande till kroppsskada, sedan han 
med 2,38 promille alkohol i blodet körde 

på en annan bil där en person satt, 
så att hon fick en whiplashskada, 

samt därefter körde ned en vägskylt.

Bo Ahlenius.

Höjd straffavgift 
är ute på remiss 
Regeringen skickade ut Advokat-
samfundets förslag om att höja 
straffavgiften i disciplinärenden 
på remiss några dagar före jul. 
Advokatsamfundet har föreslagit 
att den högsta straffavgiften för 
advokater som får en varning av 
samfundets disciplinnämnd höjs 
från 50 000 kronor till 250 000 
kronor och bad i juni 2022 Justi-
tiedepartementet ta initiativ till 
lagändringar för att höja avgiften, 
som är fastställd i rättegångs-
balken.

Några utvalda instanser får sva-
ra på remissen, däribland JO, JK, 
Domstolsverket, Åklagarmyndig-
heten och fackförbundet Akavia. 
Sista dag för svar är den 21 mars 
2023. Enligt Advokatsamfundets 
förslag blir den lägsta möjliga 
straffavgiften 10 000 kronor och 
den högsta 250 000 kronor. I dag 
är avgiften lägst 1 000 kronor och 
högst 50 000 kronor. 

Det högsta beloppet har inte 
ändrats sedan 1997.

Läs mer på s. 9.
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den konstaterar att advokaten, 
genom att uppmana sin klient 
att begå ett mycket allvarligt 
brott, allvarligt har brutit mot 
lojalitetsplikten och därmed 
åsidosatt sina plikter som ad-
vokat.

Enligt disciplinnämnden gör 
klientens mycket utsatta situa-
tion advokatens agerande sär-
skilt klandervärt, och advoka-
ten har även bortsett från det 
uppträtt på ett sätt som förtjä-
nar mycket allvarlig kritik. Dis-
ciplinnämnden finner att ad-
vokaten allvarligt har åsidosatt 
sina plikter som advokat och 
att omständigheterna är syn-
nerligen försvårande.

av utredningen i ärendet 
framgår också att advokaten 
har involverat sig i en alltför 
nära relation med klienten. 
Han har utnyttjat beroendeför-
hållandet till klienten för sina 
egna personliga intressen. Där-
igenom har han brustit i kravet 
på oberoende och integritet i 
förhållande till sin klient. Dess-
utom har advokaten berättat 
för klienten om ett uppdrag för 
en annan klients räkning utan 

samtycke. Genom att göra det 
har advokaten brutit mot god 
advokatsed.

Disciplinnämnden konsta-
terar också att advokaten har 
startat ett byggbolag tillsam-
mans med en annan tidigare 
klient, i strid med förbudet mot 
ekonomiska transaktioner med 
klienter. Advokaten lånade pri-
vat ut 25 000 kronor till klien-
ten för bolagsstarten. Efter att 
klientuppdraget upphörde, har 
advokaten och klienten hand-
lat med begagnade bilar. Dis-
ciplinnämnden konstaterar att 
en advokat ska vara en fri och 
obunden rådgivare i förhållan-
de till sin klient. Det innebär 
att advokaten med hänsyn till 
lojalitetsplikten inte får enga-
gera sig i affärer med klien-

ten. Även om klientuppdraget 
hade upphört när handeln med 
begagnade bilar inleddes, bor-
de advokaten ha insett att han 
hade en kvardröjande lojali-
tet mot klienten och att han av 
den anledningen inte borde ha 
inlett några ekonomiska för-
bindelser med klienten. Genom 
det har han allvarligt åsidosatt 
sina plikter som advokat.

– Det är allvarligt att ad-
vokaten har visat bristande 
lojalitet mot sin klient. I fle-
ra ärenden har han äventyrat 
kärnvärdena, inte förhållit sig 
oberoende och inte haft inte-
gritet, och allvarligt brustit i 
lojalitetsplikten framför allt 
genom att ut öva påtryckning-
ar mot sin klient och uppma-
na klienten att begå ett myck-

et allvarligt brott, säger Anna 
Steén.

Anna Steén förklarar att en 
advokat inte ska komma kli-
enten så nära som advokaten i 
ärendet gjorde.

– Han involverade klienten i 
sina egna personliga problem. 
Då är man inte den professi-
onella, oberoende advokaten 
som har den integritet som 
faktiskt krävs av en advokat i 
förhållande till klienten, sä-
ger hon.

i en senare dom dömde 
tingsrätten advokaten för bru-
kande av osann urkund vid två 
tillfällen. Advokaten har själv 
berättat att han underteckna-
de läkarintyg med en läkares 
namn och skickade in dem till 
socialtjänsten. Av tingsrättens 
dom och advokatens egna upp-
gifter framgår att han uppsåt-
ligen har begått ett allvarligt 
brott. Genom det har han gjort 
sig skyldig till ett allvarligt 
brott mot god advokatsed.

Det framgår av utredning-
en i två andra disciplinärenden 
att advokatbolagets revisor har 
konstaterat brister i bolagets 

Migrationsverkets information 
om vilka handlingar biträden fick 
ge in genom verkets ”biträdes-
sida” var inte tydlig. Men advo-
katen borde ändå ha säkerställt 
mera noggrant att han inte han-
terade sekretessbelagda uppgif-
ter på ett otillåtet sätt.

Migrationsverket anmälde en 
advokat, som hade varit förord-
nad som offentligt biträde i ett 
ärende enligt lagen om särskilt 
utlänningskontroll, till Advo-
katsamfundets disciplinnämnd. 
Anmälan avsåg att advokaten 
hade sänt in ett överklagan-
de genom Migrationsverkets 
så kallade biträdessida, i strid 
med ett särskilt sekretessför-
behåll som advokaten hade 
fått del av. Sekretessförbehål-
let innebär att en inlaga som 
biträdet har upprättat, och som 
innehåller uppgifter som om-

fattas av förbehållet, inte ska 
ges in via biträdessidan utan 
genom rekommenderat brev el-
ler personlig överlämning. När 
ett biträde lägger in material 
på biträdessidan blir det ome-
delbart diariefört, inscannat 
och tillgängligt i Migrations-
verkets ärendehanteringssys-
tem.

i ärendet som anmälan gäl-
ler finns handlingar från Sä-
kerhetspolisen som innehåll-
er uppgifter som omfattas av 
sekretess. Säkerhetspolisen 
har bedömt att handlingarna 
innehåller uppgifter som rör 
säkerhetskänslig verksamhet 
och därför är säkerhetsskydds-
klassificerade enligt säkerhets-
skyddslagen.

Advokaten hade bedömt att 
överklagandet inte innehöll 
uppgifter som omfattades av 

Advokaten borde ha säkerställt
att han följde sekretessreglerna 

›
 • UR RÄTTEGÅNGSBALKEN 8 KAP. OM ADVOKATER  •
7 § 1 st. En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som an-
nars förfar oredligt, ska uteslutas ur advokatsamfundet. […] Är omständigheterna 
mildrande, får advokaten i stället tilldelas en varning.
7 § 2 st. En advokat som annars åsidosätter sina plikter som advokat får medde-
las en varning eller erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får 
advokaten uteslutas ur samfundet […]
7 a § 1 st. En advokat som, i andra fall än som avses i 7 § första stycket, genom 
att begå brott har visat sig uppenbart olämplig att vara advokat ska uteslutas ur 
advokatsamfundet. […]
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redovisning och interna kon-
troll under flera år. Dessutom 
har advokaten försvårat Ad-
vokatsamfundets tillsyn över 
hans advokatverksamhet ge-
nom att inte svara samfundet 
vid flera tillfällen. Genom det 
har han allvarligt åsidosatt sina 
plikter som advokat.

Disciplinnämnden konstate-
rar att en advokat ska tillvara-
ta sin klients intressen inom 
ramen för lag och god advo-
katsed samt främja hederlighet 
och redbarhet inom rättssam-
hället. Enligt disciplinnämnden 
har advokaten inte bedrivit sin 
advokatverksamhet på ett sätt 
som främjar det goda rättssam-
hället. I stället har hans verk-
samhet allvarligt äventyrat ad-
vokatens kärnvärden, särskilt 
när det gäller hans brister i att 
upprätthålla oberoende och in-
tegritet samt hans åsidosättan-
de av lojalitetsplikten, då han 
utövade påtryckningar mot sin 
klient och uppmanade klienten 
att begå ett mycket allvarligt 
brott.

Sammantaget finner nämn-
den att advokaten genom att 
agera på detta sätt uppsåtligen 

gjort orätt i sin advokatverk-
samhet. Därför beslöt nämnden 
att utesluta honom ur Advo-
katsamfundet enligt rätte-
gångsbalken 8 kap. 7 § första 
stycket.

Disciplinnämnden konsta-
terar därefter att det finns skäl 
för uteslutning enligt 8 kap. 
7 a §, eftersom advokaten har 
begått allvarliga brott utanför 
advokatverksamheten – även 
om nämnden skulle ha kommit 
till en annan slutsats vid pröv-
ningen enligt rättegångsbalken 
8 kap. 7 § 1 och 2 styckena.

nämnden konstaterar att 
advokatens brottsliga verk-
samhet inte är en engångsfö-
reteelse eller har orsakats av 
ett tillfälligt sjukdomstillstånd. 
I stället har det varit fråga 
om flera upprepade uppsåtli-
ga gärningar, och advokaten 
har genom sitt agerande visat 
bristande respekt för lagstift-
ningen och uppenbart lagtrots. 
Disciplinnämnden slår fast att 
brottet brukande av osann ur-
kund till sin karaktär är särskilt 
förtroendeskadligt för advokat-
kåren, oavsett om det begåtts 

i advokatverksamheten eller i 
den privata sfären. Genom sitt 
förfarande har advokaten visat 
sig uppenbart olämplig att vara 
advokat.

Anna Steén förklarar att bru-
kande av osann urkund är ett 
förtroendeskadligt brott.

– Man ska kunna lita på att 
handlingar som en advokat ger 
in till myndigheter är korrekta, 
oavsett om det är i den privata 
sfären eller om det är i advo-
katverksamheten, säger hon.

Anna Steén menar att ytter-
ligare praxis får utvisa hur all-
varlig brottsligheten utanför 
advokatverksamheten måste 
vara för att advokaten ska an-
ses uppenbart olämplig.

– Förarbetena säger att det 
kan anses mindre allvarligt 
om det är en engångshändel-
se eller om ett tillfälligt svag-
hets- eller sjukdomstillstånd 
har orsakat att advokaten be-
gick brottet. Man kan också se 
strängare på uppsåtliga gär-
ningar än på oaktsamhet, och 
man ska se på vilket slags brott 
det är, på straffvärdet och på 
påföljden.

magnus andersson

sekretessförbehållet, utan – så-
vitt avsåg uppgifter som inte 
redan tidigare hade delgivits i 
ärendet – endast uppgifter som 
framgick av en artikel i tidning-
en New York Times. Med hän-
syn till det ansåg han att han 
kunde använda biträdessidan.

i sitt beslut konstaterar dis-
ciplinnämnden att Migrations-
verkets information kunde ge 
fog för uppfattningen att bi-
träden kunde kommunicera 
genom biträdessidan, om av-
sändaren bedömde att hand-
lingen inte innehöll uppgifter 
som omfattades av sekretess. 
Om vissa typer av dokument 
inte fick kommuniceras via bi-
trädessidan över huvud taget, 
kunde det ha framförts tydliga-
re till advokaten. 

Trots det, och trots advoka-
tens egen bedömning att över-

klagandet inte innehöll någ-
ra uppgifter som omfattades 
av sekretessförbehållet, borde 
advokaten utifrån den infor-
mation som han hade fått om 
ärendets känsliga natur ha vid-
tagit ytterligare åtgärder för att 
säkerställa att han inte han-
terade uppgifter som var före-
mål för särskild sekretess på 
ett otillåtet sätt. Han kunde till 
exempel ha kontaktat Migra-
tionsverket eller Säkerhetspo-
lisen, eller för säkerhets skull 
inte ha kommunicerat med 
Migrationsverket via biträdes-
sidan över huvud taget. Det ut-
talar disciplinnämnden i sitt 
beslut. Utöver det uttalandet 
föranledde Migrationsverkets 
anmälan ingen åtgärd av disci-
plinnämnden.

läs hela disciplinnämndens 
beslut på sidan 50. l

Jens Kallmin arbetar 
med proaktiv tillsyn 
Advokatsamfun-
det förstärker 
sitt tillsyns-
arbete ytter-
ligare under 
2023. Sedan den 
5 december 2022 
är Jens Kallmin 
biträdande chefsjurist på Advo-
katsamfundet. Han arbetar fram-
för allt med samfundets proaktiva 
tillsyn. Jens Kallmin är hovrätts-
assessor från Svea hovrätt. Han 
har arbetat hos Justitiekanslern 
och senast på Domstolsverkets 
internationella enhet.

Advokatsamfundets satsning 
på mer proaktiv tillsyn över advo-
kater och advokatbyråer inleddes 
redan 2009, bland annat på grund 
av ny lagstiftning mot penning-
tvätt. Sedan dess kan samfundets 
åtgärder för tillsyn över efter-
levnaden av regler initieras både 
när det finns särskild anledning 
och på slumpmässiga grunder. 
År 2016 inledde Advokatsam-
fundet ett än mer systematiserat 
tillsynsarbete med bland annat 
granskningsrapporter för byrå-
erna.

Trots otydlig information från Migrationsverket  
borde en advokat ha gjort mer för att skydda sekretessen, 
ansåg disciplinnämnden. 

HD fastställde omskrivet 
beslut om uteslutning 
Advokatsamfundets disciplin-
nämnds beslut i februari 2022 
att utesluta en mycket omskriven 
brottmålsadvokat ur samfundet 
ska stå fast. Högsta domstolen 
(HD) avslog den uteslutne advo-
katens överklagande av uteslut-
ningen den 8 december. Disciplin-
nämndens prövning omfattade 
flera disciplinärenden. HD beak-
tar liksom disciplinnämnden att 
den uteslutne advokaten tidigare 
har fått flera disciplinpåföljder 
under sin korta tid som advokat. 
HD konstaterar i sitt beslut att 
han allvarligt har brutit mot god 
advokatsed i flera avseenden, 
samt att arten och omfattningen 
av de åsidosättanden av god ad-
vokatsed han har gjort sig skyldig 
till, och det förhållandet att han 
också vid andra uppdrag allvarligt 
har brutit mot god advokatsed, 
innebär att omständigheterna är 
synnerligen försvårande. Därmed 
ska disciplinnämndens beslut att 
utesluta honom stå fast.

HD:s mål nr Ö 2071-22

Jens Kallmin.
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Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Fredrik Morfeldt har från 
den 1 januari utsetts till ny 
delägare i Cirio.

l Dahae Roland och Måns 
Persson har utsetts till deläg-
are i Delphi. 

l Malin Kulander, Olof Neig-
lick Fristorp och Bengt Wahl-
ström är alla nya delägare i 
Glimstedt, och verksamma vid 
kontoret i Kalmar. 

l Helena Strömbeck har ut-
setts till ny delägare i Foyen. 

l Anna Almroth tillträder som 
ny delägare på MAQS Advo-
katbyrå.

l Erika Svensson, Filip Malm 
och Lina Stenson har utsetts 
till delägare i Lindahl. Erika är 
verksam i Uppsala, Filip i Gö-
teborg och Lina i Helsingborg. 

l Mattias Wiklund Matala och 
Anders Frick blev vid årsskiftet 
nya delägare vid Setterwalls 
Malmökontor.

l Niklas Alvestrand Körling 
är sedan den 1 december ma-
naging partner vid Wistrands 
kontor i Stockholm. Niklas 
efterträdde Fredrik Råsberg, 
som nu i stället är styrelseord-
förande i byrån. 

l Jenny Lundberg och Caro-
lina Wahlby är från årsskiftet 
delägare i Hannes Snellman. 
Maria Orrgard har samtidigt 
utsetts till specialistpartner 
i byrån. 

l Anna Beck-Friis Arp blir ny 
delägare i Flood Herslow Hol-
me från den 1 januari 2023.

l Erik Rosenberg, biträdande 
jurist på Lindahl i Malmö, har 
av NU: Nolla utanförskapet 
utsetts till Årets läxhjälpare 
i Malmö. Tania Rajabian, as-
sistent och ansvarig för CSR 
på Linklaters i Stockholm, har 
utsetts till Årets läxhjälpare i 
Stockholm.

l Anders Perklev och Marga-
reta Brattström har av reger-
ingen utsetts till justitieråd i 
Högsta domstolen. 

l Cecilia Renfors, justitieråd i 
Högsta domstolen, har utsetts 
till ny ordförande i Nämnden 
för brottsskadeersättning vid 
Brottsoffermyndigheten.

Forts. på nästa uppslag!

 • NYA JUSTITIERÅD •

Anders Perklev, president 
i Svea hovrätt
– Efter många år som 
chef ser jag nu fram emot 
att få ägna mig helhjärtat 
åt juridiken. Sedan hoppas 
jag naturligtvis också att 
i någon mån kunna bidra i
Högsta domstolens viktiga prejudikatbildande 
verksamhet.

Margareta Brattström, pro-
fessor i civilrätt, Uppsala 
– Juridik är både viktigt 
och kul! Högsta domsto-
lens ansvar för prejudikat 
tydliggör rättstillämpning-
ens centrala roll för dess 
arbete. Jag ser fram emot att få 
verka i en sådan miljö, och hoppas kunna bidra till 
domstolens uppdrag med mina erfarenheter.

I november besökte ”morgon-
dagens ledare” Förintelsens  
minnesplatser i Norge. Två unga 
advokater var med på resan, som 
gjorde djupt intryck. 

Advokaterna Gina Samaan och 
Joakim Lundqvist fick repre-
sentera advokatkåren när ett 
trettiotal av ”morgondagens 
ledare” reste i Förintelsens spår 
i Norge i november. 

Resenärerna fick bland annat 
vandra i flyktingarnas spår över 
gränsen mellan Norge och Sve-
rige tillsammans med Freddy 
Meholm, som bara var ett barn 
när han tvingades fly. Joakim 
Lundqvist nämner just denna 
vandring som det som gjort 
mest intryck under resan.

För Gina Salmaan var de per-
sonliga mötena med överlevare 
starka upplevelser, liksom be-
rättelserna om alla hjältar som 
riskerade sina egna liv för att 
hjälpa sina medmänniskor att 
överleva. Men resan gjorde det 
också smärtsamt påtagligt för 
vad som alltjämt sker runt om 
i världen, där människor varje 
dag avrättas och får sina hem 
förstörda. 

– Det blev en sorglig påmin-
nelse om alla de människor 
som, likt judarna på 40-talet, 
fortfarande tvingas fly för sina 
liv, i hopp om ett bättre liv i ett 
annat land, säger hon.

Det finns flera skäl att min-
nas händelserna i Norge under 
kriget, menar de båda advoka-
terna. Joakim Lundqvist lyfter 
framför allt fram två anled-
ningar.

– Det ena är för att förstå 
att Förintelsen var något som 
också inträffade i vårt absoluta 
närområde. Det andra är för 
att inse vikten av att värna om 
våra rättsstatliga, demokratiska 
och människorättsliga grund-
valar för att något liknande 
inte ska kunna upprepas. l

Vad ser du mest fram emot i rollen som justitieråd?

Advokater reste i Förintelsens spår

 • OM RESAN •
Hågkomstresan till Förintelsens 
minnesplatser i Norge arrangerades 
av Micael Bindefelds Stiftelse till 
minne av Förintelsen och Voksen-
åsen. Gården Voksenåsen är Norges 
nationalgåva till Sverige som tack 
för den humanitära hjälpen under 
och strax efter andra världskriget. 

Voksenåsen.

Gina 
Samaan.

 Joakim
Lundqvist.
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Du är ansvarig för byråns sociala 
arbete i Stockholm. Varför har du 
engagerat dig i detta?

– Att öka mångfalden inom 
näringslivet är något jag tyck-
er är oerhört viktigt. Vi har en 
bristande mångfald på affärsju-
ridiska byråer. Det finns ingen 
bra anledning till att samman-
sättningen av vår personal-
styrka inte ska motsvara den 
mångfald som finns i vårt sam-
hälle i dag.

Vad driver dig?
– Medmänskligheten är min 

främsta drivkraft. Jag har alltid 
haft oerhört ont av att se andra 
utsättas för utanförskap, oav-
sett form. Jag vill vara en röst 
för barn och ungdomar som 
riskerar att möta motgångar. 
Men också för de personer som 
det inte är lika självklart för att 
satsa på sina egna drömmar. 
Jag antar att jag har 
en god portion em-
pati och patos som 
fungerar som min 
kompass. Jag tycker 
inte att det är till-
räckligt att behandla 
alla lika, jag tror att 
vi i många situatio-
ner behöver sträcka 
ut en hand till dem 
som är i behov av 
hjälp.

Varför ska advokater 
arbeta för mångfald?

– Min uppfattning 
är att det kommer 
att vara en stor konkurrensför-
del för de advokatbyråer som 
engagerar sig i mångfaldsfrå-
gor. Jag är övertygad om att det 
inte bara blir en mer dynamisk 
stämning på jobbet utan att vi 
även kan erbjuda våra klienter 
bättre tjänster med en bredare 
erfarenhetsbas bland oss kol-
legor.

Hur är intresset från 
kollegerna?

– Det bästa med 
 Delphi är allas en-
gagemang, det gör 
CSR-arbetet enormt 
roligt. Vi gör det-
ta tillsammans. Det 
är meningsfullt och 
ger oss glädje och 
energi. Delphi har 
ett strukturerat och 
ihärdigt mångfalds-
arbete. Vi har haft 
ett antal personalak-
tiviteter under de 
senaste åren för att 

hjälpa kvinnor och barn som 
lever i social och ekonomisk 
utsatthet. Tillsammans har vi 
stöttat fritidsaktiviteter, hand-
lat julklappar och sett till att 
det finns mat på bord som an-
nars skulle vara tomma under 
högtider och lov.

Du har fyra barn och arbetar på 

en affärsjuridisk byrå. Hur får du 
livet att gå ihop?

– Det går alldeles utmärkt. 
Mina ledord är tydlighet, re-
spekt och glädje. Jag älskar att 
arbeta som advokat. Det är sti-
mulerande, utmanande och gi-
vande. Arbetet kan vara väldigt 
flexibelt, men det krävs plane-
ring och tydlighet. Jag får ener-
gi av högt tempo och är bra på 
återhämtning när det tillåts.

– Under kortare perioder kan 
det vara påfrestande för fa-
miljen när jag arbetar mycket. 
Min man arbetar som barnlä-
kare och arbetar också många 
och långa pass. Vi pratar ofta 
med våra barn om att vi har 
valt våra yrken för att vi tyck-
er om dem. Det är inte tillåtet 
att prata negativt om arbete 
hemma hos oss. Det är särskilt 
viktigt för mig som kvinna och 
mamma till fyra döttrar – alla 
föräldrar som vill och kan jobba 
ska respekteras för detta. Det 

går att vara en närvarande för-
älder och samtidigt ha ett jobb 
som kräver höga prestationer. 
Jag gillar att mamman i mina 
barns rollekar alltid har med 
sig en dator och en kopp kaffe!

Har du någon advokatförebild?
– Jag arbetar tillsammans 

med Elisabeth ”Lisa” Eklund. 
Lisa är en fantastisk advokat. 
Klienterna uppskattar hen-
nes pragmatiska arbetssätt 
och att hon lyssnar på dem 
enormt mycket. Lisa värnar om 
klienter, kollegor och byrån. 
Hon värdesätter moral, har en 
oklanderlig disciplin och aldrig 
sinande energi. Sedan min för-
sta anställningsintervju har jag 
känt att jag har Lisas fulla stöd 
och respekt. Det är få förunnat 
att ha den situationen på sitt 
arbete och det har givetvis va-
rit en stor anledning till att jag 
kan vara en bra advokat och en 
bra förälder samtidigt. l

”Medmänskligheten är min främsta drivkraft”
 • MÅNADENS ADVOKAT •
Karin Roberts 
Karin Roberts är advokat och coun-
sel på Delphi, där hon också ansva-
rar för Stockholmskontorets sociala 
arbete och mångfaldsarbete. Nyli-
gen nominerades Karin Roberts till 
titeln Årets jurist 2022. 

Det finns ingen 
bra anledning 

till att samman-
sättningen av 
vår personal-

styrka inte ska 
motsvara den 
mångfald som 

finns i vårt 
samhälle i dag.
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Juletider är gåvotider. Utöver sitt 
vanliga pro bono-arbete passade 
många advokatbyråer inför julen 
på att ge stöd till olika initiativ för 
utsatta människor världen över. 
Här är ett axplock av julgåvor.

Delphi meddelade i 
sociala medier att by-
rån skänkt en julgåva 
till Stockholms Stads-
mission som ger akut 
hjälp och långsiktigt 
stöd till människor 
som lever i utsatthet. 
”I år hoppas de kunna 
erbjuda 450 barn och 
föräldrar som lever i 
fattigdom ett julfiran-
de i gemenskap med 
julmat och festliga ak-
tiviteter”, skriver Del-
phi om Stockholms 
Stadsmission. Advo-
katbyrån Morris rikta-
de sin julgåva till Alla 
Kvinnors Hus initiativ 
Alla kvinnors ljus.

Mannheimer Swartling läm-
nade inför julen stöd till stads-
missionerna i Skåne, Göteborg 
och Stockholm. Foyen rikta-
de också sitt stöd till stadsmis-
sionerna. Även Lindahl hade 
stadmissionen på sin julklapps-
lista, tillsammans med bland 
annat Aktiv skola och Röda 
Korset Ukraina. Lindahl skänkte 
också en gemensam julgåva till 

Amnestyinsamlingen Lawyers 
for Iran, som stödjer frihets- 
och kvinnokampen i Iran.

Storbyrån Vinge gav i år sin 
julgåva till Rädda Barnen, med-
an Wistrand lämnade ett bidrag 

till Hand in Hands 
”viktiga arbete med 
att utrota fattigdom 
genom entreprenör-
skap”.

Setterwalls tänkte 
inför julen på krigets 
Ukraina, och skänkte 
en gåva till de drab-
bade barnen och 
familjerna i Ukrai-
na via UNHCR. ”Vi 
stöttar deras viktiga 
arbete med skydd, 
tak över huvudet och 
andra förnödenhet-
er till människor på 
flykt” skrev byrån. 

Också MAQS tänk-
te inför julen särskilt 
på krigets offer och 

skänkte sin julgåva till Ope-
rationAid som arbetar för att 
hjälpa människor i Ukraina med 
förnödenheter och medicinsk 
utrustning. 

Stockholmsbyrån Synch gick 
handgripligt till väga och ord-
nade en egen tomteverkstad 
på kontoret, där medarbetar-
na slog in julklappar. Klapparna 
överlämnades sedan till Hedvig 
Eleonora församling som för-

delade dem till barn i försam-
lingen som kunde behöva en 
julklapp. 

Roschier tänkte inför julen 
så som många andra på barn 
som behöver särskild uppmunt-
ran. Byrån gav gåvor till orga-
nisationerna Lastenklinikoiden 
Kummit i Finland och Barncan-
cerfonden i Sverige. Krigsjulen 
2022 fick också Beredskapslyf-
tet hjälp i arbetet med att skapa 
aktivitetscentrum för ukrainska 
flyktingbarn i Stockholm och 
Helsingfors. l

Julen är givandets tid

Roschier hjälpte tomten och kom 
med klappar till sjuka barn på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus i Solna. Bak-
om masken gömmer sig Mahmud 
Karimli, som till vardags arbetar 
med kontors- och konferensservice 
på byråns Stockholmskontor.

Nya uppdrag och 
utmärkelser – forts.
l Maria Billing, tidigare 
advokat och chefsjurist på 
Advokatsamfundet, har ut-
setts till hovrättsråd tillika 
vice ordförande på avdelning 
i Svea hovrätt. Även Christian 
von Szalay, Åsa Bokström, 
Henrik Matz och Cecilia Hager 
blir hovrättsråd tillika vice 
ordförande på avdelning i 
Svea hovrätt.

l Ann-Louise Roos blir hov-
rättsråd tillika vice ordförande 
på avdelning i Hovrätten över 
Skåne och Blekinge.

l Karin Mårtensson har ut-
setts till hovrättsråd tillika 
vice ordförande på avdelning 
i Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.

l Niklas Ljunggren har ut-
nämnts till hovrättsråd tillika 
vice ordförande på avdelning 
i Hovrätten över Skåne och 
Blekinge.

l Helen Voelkerling blir hov-
rättsråd tillika vice ordförande 
på avdelning i Hovrätten över 
Skåne och Blekinge.

l Universitetslektor Richard 
Croneberg och bitr. univer-
sitetslektor Anna Nilsson, 
båda verksamma vid Lunds 
universitet, belönas med pris 
från Emil Heijnes Stiftelse 
för "värdefulla insatser inom 
rättsvetenskaplig forskning”. 
Pris summan är 100 000 kronor 
till var och en av de båda pris-
tagarna.

l Caroline Falconer har ut-
setts till generalsekreterare 
för SCC Skiljedomsinstitut.

Ny medalj till 
Stig Strömholm
Svenska 
Akademien 
har tilldelat 
professor 
emeri-
tus Stig 
Strömholm 
sin främsta ut-
märkelse, Akademiens stora pris. 
Stig Strömholm var professor i 
allmän rättslära samt i civilrätt 
med internationell privaträtt 
och dessutom rektor för Uppsala 
universitet 1989–1997. Förutom 
en mängd vetenskapliga publika-
tioner har Stig Strömholm också 
skrivit en rad skönlitterära verk. 

Alla kvinnors ljus 
ska öka medveten-
heten om våld i nära 
relationer. Varje dag 
i december fick på 
ljuset symbolisera en 
av de kvinnor som 
mördades i nära re-
lationer under 2021. 
Projektet fick inför 
julen stöd bland 
andra av advokat-
byrån Morris.

Diskussion behövs 
om tvångsmedel 
Eventuella nya tvångsmedel måste dis-
kuteras, beredas ordentligt och värderas 
utifrån behov, effektivitet och propor-
tionalitet. Det fastslog Advokatsam-
fundets generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander som i januari talade på Folk 
och Försvars rikskonferens i Sälen. 

– Rubriken på det här passet är Sprick-
or i samhällskontraktet. Jag är inte säker 
på att nya tvångsmedel kan laga de 
sprickorna, sa Mia Edwall Insulander. 

Generalsekreteraren talar tillsam-
mans med Jerzy Sarnecki, professor 
emeritus vid Stockholms universitet. Se-
minariet går att se på Folk och Försvars 
Youtubekanal.

youtube.com/@folkochforsvar
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 • UNG PÅ BYRÅN: JAKOB ANDERSSON  •

Stimulerande, välbetalt 
och roligt att jobba på byrå
Jakob Andersson är sedan några månader advokat på Setterwalls, 
där han främst arbetar med tvistlösning.

Har du någon advokatförebild?
– Svaret måste vara någon som jag har bevittnat ”in action”. 

Det vore för smörigt att uppge mina närmaste delägare (men nu 
kanske jag gjorde det ändå!). Försvararen Ulrik Smedberg får bli 
mitt självklara svar; en snabbtänkt och skicklig retoriker vars 
kostnadsräkningar inte reflekterar hur mycket han egentligen 
slåss för sina klienter. Från mitt eget skrå måste jag ändå nämna 
Åke Fors, för hans juridiska bredd och djupsinniga kommersiel-
la kunnande. Fanny Gleiss Wiborg och Emilia Lundberg känns 
också som självklara omnämnanden.

 
Vad är det bästa med ditt arbete?

– Lagkänslan och den ömsesidiga lojaliteten mellan de biträ-
dande juristerna och delägarna på min arbetsplats är oerhört 
motiverande. Den har fått mig att inse att utöver självklarhe-
ter som att ha ett stimulerande och välbetalt arbete så kan man 
faktiskt också ha väldigt roligt och trivsamt på affärsjuridisk 
byrå.

Hur tas du som yngre advokat emot i tvistlösningskretsar?
– Jag upplever mig ha blivit mycket väl mottagen i egentligen 

alla avseenden. Det kan nog bero på att jag har haft förmånen 
att inte bara få jobba med gigantiska tvister, där ens roll som 
nykläckt lätt reduceras till att göra rättsutredningar, utan fak-
tiskt också få ha en del eget ansvar under förhandlingar. Jag tror 
det finns goda förutsättningar i tvistlösningsvärlden att göra ett 
namn för sig tidigt. Till exempel finns det många föreningar att 
engagera sig i. Ett annat sätt är att profilera sig inom rättsområ-
den genom föreläsande och artikelskrivande, något som jag per-
sonligen kan rekommendera. l

Morgan Johanssons lagbok gick för 18 000
18 000 kronor 
blev slutpriset på 
den förre justitie-
ministern Morgan 
Johanssons (S) 
lagbok när den i 
december såldes 
på auktionssajten 
Tradera. Pengarna 
gick till Musik-
hjälpen, som 2022 hade temat ”För en tryggare barndom på flykt från 
krig”. Lagboken var komplett med anteckningar från arbetet i departe-
mentet. De mest slitna sidorna i boken är, enligt den förre justitieminis-
terns uppgift till Dagens juridik, föga förvånande brottsbalken.

Vänersborg får ny domstolsbyggnad
Regeringen har gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Väners-
borg. Byggstarten är planerad till början av 2024 med beräknad inflytt-
ning under sommaren 2026. Byggnaden är ritad av arkitektkontoret 
FOJAB och kommer att uppföras intill centralstationen i Vänersborg.

Lukta på SCC:s skiljeförfaranden
Hur doftar ett skiljeförfarande vid 
SCC Skiljedomsinstitut? Svaret är 
ambra, trä och kryddor. Så doftar i 
alla fall den parfym som skiljedoms-
institutet tagit fram i samband med 
nylanseringen av varumärket. Doften 
är framtagen med hjälp av artificiell 
intelligens, AI, som analyserat bilder 
och logotyper hämtade från insti-
tutets webbplats. Resultatet blev 
SCCENT – The scent of world class 
arbitration. Parfymen kan beställas 
via SCC:s webbplats.

Johanna Ekström prisad för bråkighet
TT-journalisten Johanna 
Ekström fick i de-
cember ta emot det 
svenska 17-nätverkets 
årliga pris Årets brå-
kigaste kvinna. Utmär-
kelsen – för en sådan är 
det – fick hon för sin gransk-
ning av hur e-handelsbolag som 
kapitaliserar på feministiska 
reklambudskap riktade till kvin-

nor samtidigt till lejon-
parten av bolagen ägs 
av män. 

17-nätverket har 
som syfte att få fler 

kvinnor att både äga 
och driva stora bolag. 

Advokatbyrån Setterwalls är 
partner till nätverket, och priset 
utdelades av byråns managing 
partner Henrik Kjellander. 
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 • NY LITTERATUR I URVAL •
Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser 2022 
(Iustus. 325 s. Vingestipendiet 
2022)

Andrews, Oskar: Borgenärs-
kollektiv : en studie av fyra 
borgenärskollektivs rättsliga 
klassificering (Jure. 578 s. Diss. 
Stockholms universitet, 2022)

Brännberg, Conny: Att vara ord-
förande och ledare : handbok 
för dig som leder möten och 
människor i kommun och regi-
on (4. uppl. Norstedts Juridik. 
176 s.)

Ceder, Maria: Trafikkommentarer 
/ Maria Ceder, Erik Olsson, Eva 
Römbo, Åsa Ståhl (11. uppl. 
Norstedts Juridik. 920 s.) 

Dahlström, Mats: Brott och på-
följder : en lärobok i straffrätt 
om brottsbalken / Dahlström, 
Strand, Westerlund (8. uppl. 
Bruun Juridik. 622 s.)

Grylin, Hanna: Ärendehandlägg-
ning inom socialtjänsten : i 
teori och praktik / Hanna Gry-
lin, Candice Ståhl (Norstedts 
Juridik. 294 s.)

Handbok i rättspsykologi / 
Pär Anders Granhag, Leif A. 
Strömwall, Karl Ask och Sara 
Landström, red. (2. uppl. Liber. 
2021. 483 s.) 

Landin Almhagen, Birgitta: Att 
lyckas med förvärv och fusio-
ner : en modell för att undvika 
kulturkrockar / Birgitta Landin 
Almhagen, Hans Richter (Eker-
lids. 269 s.)

Larsson, Nils: Arrende- och andra 
nyttjanderättsavtal i praktiken 
/ Nils Larsson, Stieg Synner-
gren (6. uppl. Norstedts Juridik. 
460 s.) 

Larsson, Nils: Kommersiella 
hyres- och arrendeavtal i prak-
tiken / Nils Larsson och Stieg 
Synnergren (7. uppl. Norstedts 
Juridik. 321 s.)

Lindskog, Stefan: Betalning :  
om kongruent infriande av 
penningskulder och andra  
betalningsrättsliga frågor  
(3. uppl. Norstedts Juridik.  
1076 s. Institutet för rätts-
vetenskaplig forskning ; 206)

Lundin, Stefan: Lagen om tobak 
och liknande produkter och 
lagen om tobaksfria nikotin-
produkter : kommentarer och 

rättsfall (2. uppl. Norstedts 
Juridik. 377 s.)

Lynge Andersen, Lennart: Aftaler 
og mellemmænd / Lennart 
Lynge Andersen, Palle Bo 
Madsen (8. udg. København : 
Karnov Group. 475 s.)

Phelan, William: Great judgments 
of the European Court of Jus-
tice : rethinking the landmark 
decisions of the foundational 
period (Oxford : Oxford Univ. 
Press, 2019. 258 s.)

Redfern and Hunter on inter-
national arbitration / Nigel 
Blackaby, Constantine Parta-
sides with Alan Redfern (7. ed. 
Oxford : Oxford Univ. Press. 
732 s.)

Røed, Anne Cathrine: Foreldelse 
av fordringer : kommentarer til 

 • LÄSTIPS  •

När barnen tystnar : 
förtryck i hederns 
namn
Författare: Annika 
Norée
Förlag: Norstedts 
Juridik 
Hedersmotiv utgör 
en straffskärpande 
grund sedan juli 2020 
och från juni 2022 är 
hedersförtryck ett eget brott med ett straff på 
fängelse i lägst ett och högst sex år. Förfat-
taren går igenom den rättsliga regleringen på 
området och klargör var gränsen går mellan 
föräldrars rätt att bestämma över sina barn 
och det straffbara området för brott mot bar-
nens frihet och frid. Författaren avslutar med 
förslag till ytterligare lagreglering för att för-
stärka skyddet för barn som riskerar att falla 
offer för hedersrelaterat våld och förtryck.

Bevisbörda och beviskrav i tvistemål 
Författare: Lars Heu-
man
Förlag: Norstedts 
Juridik
Ny upplaga av Lars 
Heumans framställ-
ning och analys av 
bevisbördeteorier 
som diskuterats i den 
rättsvetenskapliga lit-
teraturen. Vidare un-

dersöks i vad mån Högsta domstolens praxis 
och andra rättskällor ger uttryck för att olika 
bevisteorier godtagits eller förkastats. Boken 
hjälper jurister att lösa många av de problem 
som bevisbördeläran ger upphov till och be-
handlar ett omfattande rättsfallsmaterial som 
berör stora delar av civilrätten. Denna andra 
upplaga är utökad med nyskrivet material och 
behandlar cirka 150 nya HD-fall utöver de 300 
rättsfall som analyserades i den första uppla-
gan. Föregående upplaga kom ut 2005.

 • BOK  •
Advokaträtt 
Professor Mads Bryde 
Andersen har tillsam-
man med advokat 
Lars Lindencrone 
Petersen gett ut en 
ny upplaga av verket  
Advokatretten (Ex 
Tuto). I boken ger 
författarna en sam-
lad redogörelse över 
den juridik som rör 
advokatyrket och be-
handlar utvecklings-
tendenserna inom 
advokatbranschen, som internationalisering, 
ökad specialisering, skärpt konkurrens med 
andra rådgivningsbranscher och uppkomsten 
av helt nya affärsområden. Advokatyrket har 
förändrats och utvecklats väsentligt sedan 
första upplagan kom ut 2005. Dessutom har 
flera lagreformer genomförts som påverkar 
advokatens verksamhet på olika sätt vilket 
gjort det nödvändigt med en omfattande om-
arbetning. Boken används i kursen Advokatret 
vid Köpenhamns universitet och finns även 
fritt tillgänglig som e-bok på webbsidan www.
jurabog.dk.

 • TVÅ FESTSKRIFTER  •

Magna Mater : Marianne Levin 2022, Jure. 
Immaterialrättsnestorn 
Marianne Levin, profes-
sor vid Stockholms uni-
versitet, har tillägnats en 
festskrift med anledning 
av att hon fyllt jämnt. 
Bidragen speglar fest-
skriftsföremålets forsk-
ningsintresse och rör sig 
kring immateralrätt och 
angränsande rättsområden.

Vänbok till Martin Borgeke, Jure.
Även Martin Borgeke, 
före detta justitieråd, 
författare och föreläsare 
med mera på straffrät-
tens område, tillägnas 
en vänbok, under re-
daktion av Petter Asp, 
Stefan Lindskog och 
Catharina Månsson. 

 • ANTOLOGI  •
Legal due diligence in international M&A 
transactions : A Baker McKenzie practitioner's 
guide, Beck Hart Nomos
22 jurister från Baker 
McKenzie har bidragit 
i denna antologi som 
ger praktiker en hand-
ledning till hanteringen 
av due diligence-pro-
cessen i internationella 
M&A-transaktioner. 
Redaktörer för antologin 
är Florian Kästle och 
Carl Svernlöv.

 • JURIDISKA BIBLIOTEKET •
Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
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foreldelsesloven og utvalgte 
bestemmelser i spesiallovgiv-
ningen (4. utg. Oslo : Cappelen 
Damm akademisk, 2019. 2 vol., 
1352 s.)

Sabockis, Dagne: Competition 
and green public procurement 
in EU law : a study under Direc-
tive 2014/24/EU (Jure. 355 s. 
Skrifter / Handelshögskolan i 
Stockholm, rättsvetenskapliga 

institutionen ; 18. Diss. Han-
delshögskolan i Stockholm, 
2022)

Sandgren, Claes: Korruption, in-
tressekonflikter, maktmissbruk 
och maktfullkomlighet (Jure. 
257 s.)

Savin, Andrej: EU internet law  
(3. ed. Cheltenham, UK :  
Edward Elgar Publ. 360 s.  
Elgar European law series)

Seifert, Monica: Arbitral jurisdi-
ction in multi-contract rela-
tions : a comparative study of 
Swedish, Swiss and English 
Law (Jure. 319 s. Diss. Stock-
holms universitet, 2022)

Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet : de-
chargeinstitutet i svensk aktie-
bolagsrätt (3. uppl. Norstedts 
Juridik. Institutet för rättsve-
tenskaplig forskning ; 190)

Wallin, Marie: Sexualbrotten 
och brotten mot kvinnor : en 
praktisk vägledning (Norstedts 
Juridik. 236 s.)

Wennberg, Suzanne: Introduktion 
till straffrätten (13. uppl. Nor-
stedts Juridik. 143 s.)

Visser, Derk: Visser’s Annotated 
European Patent Convention 
/ Kaisa Souminen, Peter de 
Lange, Andrew John Rud-
ge (2022 ed., updated till 
01.03.2022. Alphen aan den 
Rijn : Wolters Kluwer. 888 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 advokatsamfundet.se 

 • MEDIERNA  •
Domstolarnas oberoende 
i centrum på Twitter
Justitieutskottets ordförande Ric-
hard Jomshof lyckades mobilisera 
stora delar av Rättssverige på 
Twitter i mellandagarna. Jomshof 
hade retat sig på Solna tingsrätts 
friande dom i målet mot elva män 
som kastat sten i anslutning till 
en demonstration i Rinkeby på 
långfredagen 2022. Tweeten möt-
tes av samfälld kritik från rätts-
väsendet och advokatkåren, som 
ansåg att Jomshof i sin roll som 
utskottsordförande måste res-
pektera domstolarnas oberoende. 
”Vi har oberoende domstolar. Att 
Jomshof inte accepterar det är en 
varningssignal” skrev till exempel 
advokat Peter Hellman på Twit-
ter. Domen har överklagats.
 
 • PODD  •
Eriksson folkbildade om 
advokaten i rättsstaten
Försvarsadvokaten 
Johan Eriksson gästa-
de i januari podden 
Bildningskomplexet där 
han fick tillfälle att sprida 
just bildning om advokatens roll. 
Tillsammans med programledaren 
Benjamin Elfors talade han bland 
annat om försvarsadvokatens 
ansvar när staten begår övergrepp 
mot den enskilde, om risken att 
bli duperad av charmiga klienter 
och den hatstorm som följde när 
Eriksson försvarade den terror-
dömde Rakhmat Akilov.

Ove Bring är professor emeri-
tus i folkrätt. I sin senaste bok 
Anfallskrigens argument. Kon-
sten att rättfärdiga våld stude-
rar han hur anfallskrig motive-
rats genom tiderna. 

Vilka är de vanligaste sätten, 
historiskt sett, att rättfärdiga 
ett anfallskrig?

– Vanligast är att skylla på 
den andre som påstås ha at-
tackerat först. Näst vanligast 
är påståendet att den egna 
nationen står inför ett över-
hängande säkerhetspolitiskt 
hot som berättigar till ett an-
fall. Första världskriget är ett 
exempel på det senare. Jag 
tänker då på Tysklands krigs-
förklaring mot Ryssland den  
1 augusti 1914 som svar på 
den ryska mobiliseringen. Det 
pågående Ukrainakriget är ett 
annat exempel. Samma mor-
gon som invasionen inleddes 
sändes ett förinspelat tal av 
Putin i rysk TV. Putin häv-
dade där att Ukraina var ett 
hot mot Rysslands 
historiska framtid 
som nation, “en 
fråga om liv och 
död, en fråga om 
vår själva existens 
som stat”.

Ge ett kreativt ex-
empel på hur an-
fallskrig har mo-
tiverats genom 
tiderna.  

– Gustav III:s iscensätt-
ning av kriget mot Ryssland 
1788 var kreativt för sin tid. 
Min bok tar upp detta ex-
empel. Gustav ville framstå 

som en modern 
regent i upplys-
ningens anda och 
han hade därför 
accepterat en re-
geringsform som 
förbjöd kungen att 
starta krig utan 
ståndsriksdagens 
klartecken.  Han 
visste att han aldrig 
skulle få ständer-
nas samtycke, trots 

att Ryssland var upptaget med 
att kriga i söder mot turkarna. 
Territoriella vinster i Kare-
len lockade. Enligt regerings-
formen kunde kungen gå till 
krig i självförsvar, om svenskt 
territorium attackerades. Han 
lät därför operans skrädda-
re i Stockholm skicka över 
ett antal kosackuniformer till 
svenska Finland. Egna solda-
ter drog på sig uniformerna 
och fejkade ett ryskt anfall. 
Kungen kunde därmed inleda 
ett “försvarskrig”. Det varade i 
två år och ledde inte till några 
territoriella vinster.

Vad kan vi lära av historien på 
det här området?

– Vi måste tidigt avslö-
ja falska argument om att det 
var den andre som började. 
Hitler försökte med detta trick 
gentemot Polen i september 
1939 och Stalin på ett liknan-
de sätt vid finska vinterkri-
gets utbrott senare samma år. 
Detaljerna om hur detta gick 
till finns beskrivna i min bok. 
Det är viktigt att det inter-
nationella samfundet tidigt 
kommer till skott (!) i form av 
motåtgärder. Sanktioner är 
viktiga, även om de inte kan 
producera omedelbar fred i 
det enskilda fallet. Men de vi-
sar att en majoritet av stater 
försvarar folkrätten och inte i 
uppgivenhet och passivitet är 
beredda att riskera en erode-
ring av dess principer.   

Viktigt att genomskåda 
falska krigsargument

 • TRE FRÅGOR TILL … OVE BRING  •
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Bakgrund
Advokat A har varit förord-
nad som offentligt biträde i ett 
ärende enligt lagen om särskilt 
utlänningskontroll (1991:572). 

Anmälan
X har i anmälan som kom in 
till Advokatsamfundet den  
5 november 2021 riktat an-
märkningar mot advokat A och 
anfört i huvudsak följande.

Advokat A förordnades som 
offentligt biträde den x sep-
tember 2021. I ärendet finns 
handlingar från Säkerhetspo-
lisen som innehåller uppgifter 
som omfattas av sekretess en-
ligt 15 kap. 1 §, 18 kap. 2 §,  
21 kap. 5 §, 35 kap. 1 § och  
37 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
Handlingarna har av Säker-
hetspolisen bedömts innehålla 
uppgifter som rör säkerhets-
känslig verksamhet och därför 
är säkerhetsskyddsklassificera-
de enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). Säkerhetspolisen 
har bedömt att uppgifterna är 
begränsat hemliga, dvs. att ett 
röjande av uppgiften kan med-

föra ringa skada för Sveriges 
säkerhet (2 kap. 5 § säkerhets-
skyddslagen).

Advokat A har i samband 
med förordnandet fått infor-
mation om att det i ärendet 
finns känslig information som 
ska hanteras i särskild ordning. 
Handlingen från Säkerhetspoli-
sen har delgetts med förbehåll 
som bl.a. innebär att uppgif-
terna inte får föras vidare. Av 
förbehållet framgår även att 
yttranden m.m. som innehåller 
uppgifter hänförliga till särskilt 
sekretessbelagd information 
ska överlämnas till Migrations-
verket personligen alternativt 
skickas med rekommenderat 
brev.

Advokat A har även fått ett 
informationsbrev där det mer 
ingående beskrivs hur den se-
kretessbelagda informationen i 
ärendet ska hanteras. Bl.a. an-
ges att Migrationsverkets digi-
tala tjänst för biträden (nedan 
biträdessidan) kan användas i 
ärendet men att tjänsten inte 
får användas för kommunice-
ring av uppgifter som är före-
mål för särskild sekretess. Både 
sekretessförbehållet och infor-
mationsbrevet har överlämnats 
till advokat A personligen.

Den x oktober 2021 lämna-
de advokat A in en överklagan-
deskrift i ärendet via biträdes-
sidan. Överklagandet innehöll 
flertalet uppgifter hänförliga 
till  informationen från Säker-
hetspolisen som omfattas av 
sekretess och är  säkerhets-
skyddsklassificerad.

Att handlingen lagts upp via 
biträdessidan innebär att en 
automatisk aktbilaga i Centra-
la utlänningsdatabasen (CUD) 
genereras och att uppgifter-
na därmed görs tillgängliga 

och synliga i Migrationsverkets 
ärendehanteringssystem. Ge-
nom att säkerhetsskyddsklas-
sificerade uppgifterna gjorts 
tillgängliga i CUD och ärende-
hanteringssystemen bedömer 
X att uppgifterna kan ha röjts.

Mot bakgrund härav finner X 
anledning att göra en anmälan 
till Advokatsamfundet.

X har gett in ett informa-
tionsblad angående kommuni-
cering av uppgifter med förbe-
håll daterat 2021-09-xx och ett 
informationsbrev till offentliga 
biträden daterat 2021-09-xx.

Advokatens yttrande
Advokat A har tillbakavisat an-
märkningarna och anfört i hu-
vudsak följande.

Ostridigt i målet har han in-
givet ett överklagande rörande 
förvar via verkets biträdessida. 
Ostridigt är också att han fått 
del av det förbehåll och det in-
formationsbrev som omnämns 
i anmälan.

Nedanstående synpunkter 
och omständigheter blir, till 
följd av att sekretessförbehållet 
inte eftergivits honom, begrän-
sade till relativt allmänna och 
principiella uppgifter.

Det kan således antecknas:
– att biträdessidan i och för 

sig får användas,
– att det beslut som överkla-

gades har delgivits honom via 
biträdessidan,

– att beslutet innehåller 
uppgifter som delvis har karak-
tär av de uppgifter som han an-
givit i sin överklagandeskrift,

– att han i övrigt i sin skrift 
hänfört sig till uppgifter som 
vid tidpunkten för skrivelsen 
inte delgivits i ärendet, upp-
gifterna framgick av en artikel 
i en tidning, som han hade läst 
vid tidpunkten för överklagan-
det,

– att nämnda artikel 
innehåller uppgifter rörande 
klienten och påstådda misstan-
kar mot honom samt ytterliga-
re information i ärendet,

– att nämnda artikel numera 
är tillförd ärendet och delgiven 
via biträdessidan.

Av anmälan till disciplin-
nämnden framgår ej vilken el-
ler vilka uppgifter som anses 
röjda.

Den av honom upprätta-
de överklagandeskriften har 
medvetet utformats på ett så 
allmänt sätt som möjligt, hu-
vudsakligen utifrån kända upp-
gifter i nämnda tidningsartikel. 
Hans bedömning vid tillfäl-
let var att överklagandet inte 
innehöll uppgifter som omfat-
tades av förbehållet och att det 
således inte skulle strida mot 
förbehållet att ge in dessa via 
biträdessidan.

Han har genom skrivelse 
från Migrationsverket daterad 
2021-11-xx informerats om att 
myndigheten inte avser efter-
ge sekretessen i förhållande till 
Advokatsamfundets disciplin-
nämnd eller till advokat han 
avsett konsultera i ärendet. 
Han är således förhindrad 
att komplettera målet med 
kopior av Migrationsverkets 
beslut i förvarsfrågan, hans 
klagoskrift eller omnämnd 
 tidningsartikel. 

Ytterligare skriftväxling
X har under ytterligare skrift-
växling i ärendet inkommit 
med ett yttrande upprättat av 
verksjurist Y vari i huvudsak 
följande anförts. 

Det aktuella ärendet hos 
Migrationsverket är ett s.k. 
kvalificerat säkerhetsären-
de som prövas enligt lagen om 
särskild utlänningskontroll 
(1991:572). Ärenden av detta 
slag innehåller såväl försvars-
sekretess (15 kap. 2 § offent-
lighets- och sekretesslagen 
[2009:400] [OSL]), som utri-
kessekretess (15 kap. 1 § OSL), 
samt förundersökningssekre-
tess (18 kap. 1 § andra styck- 
et 2 OSL) och (18 kap 2. § an-
dra stycket 4 OSL) förutom den 
sedvanliga sekretessen för 

 • DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2022  •

1 Advokat borde ha vidtagit ytterligare åtgärder för att säkerställa att han 
inte skulle komma att hantera uppgifter som var föremål för särskild se-
kretess på ett otillåtet sätt. Uttalande. Beslutet i sin helhet.

Beslut från disciplinnämnden

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

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
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personen det berör (37 kap. 1 § 
OSL). 

Ärendet och det höga sekre-
tesskydd som omgärdar det är 
bl.a. till för att skydda Sveriges 
säkerhet, Säkerhetspolisens ut-
redning och Sveriges förhållan-
de till annan stat.

Biträdessidan är en sluten 
sida som ligger på Migrations-
verkets server. När Migra-
tionsverket lägger in material 
på denna sida lämnar det inte 
verket och blir inte inscannat 
i ärendehanteringssystemet. 
Biträdet hämtar ut materialet 
som kommunicerats genom att 
använda Bank-ID.

När ett biträde lägger in ma-
terial på biträdessidan blir det 
omedelbart diariefört och in-
scannat i Migrationsverkets 
ärendehanteringssystem.

Advokat A skickade in över-
klagande via biträdessidan 
(trots att han fått ett noggrant 
specificerat förbehåll och där-
med blivit informerad om att 
biträdessidan inte var använd-
bar när han skulle lämna upp-
gifter som innehöll sekretess). 
Han tog inte heller kontakt 
med Migrationsverket eller Sä-
kerhetspolisen för att få hjälp 
med sekretessbedömningen el-
ler tillvägagångssättet.

Mot bakgrund av att det ur 
överklagandeskriften kan utlä-
sas uppgifter som avslöjar Sä-

kerhetspolisens ansökan och 
utredning och de länder som 
varit aktuella är hela överkla-
gandeskriften sekretessbelagd 
med stöd av ovan nämnda be-
stämmelser. Säkerhetspolisen 
kontaktade Migrationsverket 
så fort de såg att överklagan-
deskriften lagts in och den in-
scannade handlingen plocka-
des omedelbart bort.

En handling som är sekre-
tessbelagd med stöd av ovan 
nämnda bestämmelser får inte 
scannas in i Migrationsverkets 
ärendehanteringssystem. Det-
ta p.g.a. att den då är tillgäng-
lig för samtliga med behörighet 
till något ärendehanteringssys-
tem som är kopplat till centrala 
utlänningsdatabasen (dvs. mer-
parten av Migrationsverkets 
personal, utlänningspolisen 
och personer på Sveriges be-
skickningar runt om i världen).

Detta är orsaken till att för-
behållet gavs och skälet till att 
advokat A nu anmälts till Sveri-
ges advokatsamfund.

Nämndens bedömning 
och beslut
X har riktat anmärkningar rö-
rande hur advokat A har utfört 
uppdraget som offentligt bi-
träde. Anmärkningarna avser 
att advokat A inkommit med 
en överklagandeskrift till Mig-
rationsverket genom myndig-

hetens s.k. biträdessida, i strid 
med ett särskilt sekretessförbe-
håll som advokaten fått del av. 
Advokat A har tillbakavisat an-
märkningarna och redogjort för 
att hans bedömning varit att 
överklagandeskriften inte inne-
hållit uppgifter som omfattas 
av sådan sekretess att skriften 
inte kunnat ges in via Migra-
tionsverkets biträdessida.

Av utredningen framgår att 
det aktuella sekretessförbe-
hållet innebär t.ex. att en inla-
ga som det offentliga biträdet 
upprättat, vilken innehåller så-
dana uppgifter som omfattas 
av sekretessförbehållet, inte 
ska kommuniceras med Migra-
tionsverket via biträdessidan 
utan genom rekommenderat 
brev eller personlig överläm-
ning. Advokat A har uppgett 
att överklagandeskriften enligt 
hans bedömning inte inne-
höll uppgifter som omfattades 
av sekretessförbehållet, utan 
– såvitt avser uppgifter som 
inte redan tidigare delgivits i 
ärendet – endast uppgifter som 
framgått av en artikel i en tid-
ning. Med hänsyn härtill anser 
advokat A att han har haft möj-
lighet att använda sig av biträ-
dessidan för den aktuella över-
klagandeskriften, på det sätt 
som skedde.  

Nämnden konstaterar inled-
ningsvis att den information 

som lämnats av Migrationsver-
ket, vad gäller användning av 
biträdessidan, kunnat ge fog 
för uppfattningen att kommu-
nikation med  Migrationsverket 
kunnat ske genom biträdes-
sidan, för det fall den hand-
ling som kommunicerats enligt 
avsändarens bedömning inte 
innehöll uppgifter som omfat-
tades av sekretess. För det fall 
vissa typer av dokument i det 
aktuella ärendet, exempelvis 
en överklagandeskrift, inte fick 
kommuniceras via biträdes-
sidan överhuvudtaget, kunde 
detta ha framförts tydligare till 
advokaten. Oaktat detta, och 
advokat A:s egen bedömning 
att överklagandeskriften inte 
innehöll några sådana uppgif-
ter som omfattades av sekre-
tessförbehållet, borde advokat 
A utifrån den information som 
han erhållit om ärendets käns-
liga natur, ha vidtagit vissa yt-
terligare åtgärder – exempel-
vis kontaktat Migrationsverket 
eller Säkerhetspolisen – för att 
säkerställa att han inte skul-
le komma att hantera uppgif-
ter som var föremål för särskild 
sekretess på ett otillåtet sätt, 
eller för säkerhets skull över-
huvudtaget inte kommunice-
rat med Migrationsverket via 
biträdessidan. Utöver detta ut-
talande föranleder X:s anmälan 
ingen åtgärd. l

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.
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• Etappmanual + lokal karta m faktarutor
• Stadsguide. Svensk färdledare Dag 1-9
• Daglig följebil + Biltransporterat bagage
• Ca vecka, 21-22 och 36-37. 9 dagar
• Cykla ca 35 alternativt 65 km per dag
• DeGaVi MTB/E-cykel med fotbroms 
• Pris 1 p. i Kat.Deluxe sek 29.330 inkl. 

flyg t/r Stockholm/Köpenhamn-Porto. 
Även cykling: Jabugo-Sevilla-Cádiz; Granada-
Ùbeda-Córdoba; (Madrid) Segovia-La Rioja.

Cádiz 

GALICIEN
Gourmetresa på cykel
Individuell cykling i toppklass utan guide
Upplev Porto, Baiona, Vigo, Isla de Ons 
skönhet, O Groves fiskhall, Cambados vin-
odlingar, Santiago de Compostelas kultur-
skatter ... Prova Galiciens bästa Albariños. 
Fisk,- och skaldjursrätter på flera Michelin 
krogar - där bord är reserverat åt Dig!

www.spanskastigar.se info@spanskastigar.se +46703670900

 • NY ADVOKAT: SOFIA LILJA  •

Sofia Lilja vid Kaiding i Östersund blev 
advokat den 8 december. 

Varför har du valt att bli advokat?
– Jag ville ha ett arbete som är me-

ningsfullt, varierat och utmanande 
vilket jag upplever att arbetet på en 
advokatbyrå är. När jag börjar arbets-
dagen vet jag aldrig riktigt hur dagen 
kommer att se ut eller vilka frågor jag 
kommer hantera vilket jag tycker är 
både utmanande och roligt.  

Du arbetar med brottmål och humanjuri-
dik. Varför har du valt den inriktningen?

– Inledningsvis var det slumpen då 
byrån hade behov av en biträdande 
jurist med den inriktningen. Men jag 
är väldigt glad att det blev just så. Jag 
upplever att arbetet är meningsfullt 
och jag uppskattar den kontakt med 
människor som arbetet innebär. Jag 

har även insett att jag trivs som bäst i 
rättssalen. Även om det är mycket för-
beredelse inför en rättegång är det där 
och då som det avgörs, vilket kräver att 
man är på tårna. 

Vad är det bästa med att arbeta i 
 Östersund?

– För det första har jag väldigt trev-
liga och kompetenta kollegor på kon-
toret. Sedan upplever jag att det är ett 
bra klimat inom juristkåren i Öster-
sund. Som i många mindre städer hål-
ler man god ton till varandra, vilket 
jag i slutändan tror gynnar klienten. 
Det bästa med Östersund som stad är 
framför allt närheten till naturen och 
fjällen. Det finns utrymme att både ha 
ett intressant arbete och en menings-
full fritid. Jag har ett stort skid- och 
friluftsintresse och fjällen är aldrig 
långt borta. l

Närheten till fjäll och natur
det bästa med Östersund
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 • NY ADVOKAT: SOFIA LILJA  •

 • NYA LEDAMÖTER 
 DEN 8 DECEMBER 2022  •

Natali Agirman, Therese Ström 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Niclas Bladfält, Advokatfirman Del-
phi i Östergötland AB,  Linköping
Mikaela Bolin, Linklaters Advo-
katbyrå AB, Stockholm
Sandra Brandin, Advokatfirman 
ACTA i Skåne KB, Helsingborg
Malin Carlsson, Advokatbolaget 
Helsing HB, Helsingborg
Lina Eklund Dahl, Advokat Sofia 
Möller AB, Karlstad
Robin Entenza, Gernandt & 
 Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm
Eddie Exelin, Anno XIX Advokater 
KB, Mölndal
Ali Ghorbani, Legal24 Advokat-
byrå AB, Stockholm
Emma Greiff, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Linnéa Gävbo, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Demira Hajdarevic, Roschier 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Sara Holmberg, Falkenborn 
 Advokatbyrå AB, Stockholm

Cornelia Håkansson, Kilpatrick 
Townsend & Stockton Advokat 
KB, Stockholm
Malin Håkansson Dunér, Advokat-
firman Cederquist KB,  Stockholm
Farukh Imitov, Terra Advokat AB, 
Stockholm
Felicia Lakso, Advokatfirman 
MORE Evander KB, Stockholm
Joanna Landau, Cirio Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Sofia Lilja, Advokatbyrån Kaiding 
Kommanditbolag, Östersund
Rebecka Lundgren, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Göteborg
Sasha Matić, Advokatfirman 
De Basso AB, Sundsvall
Omid Moallemi, Lewis Langley 
& Partners Advokatbyrå HB, 
Stockholm
Erik Myrberg, Bird & Bird Advokat 
KB, Stockholm
Urban Myrberg, Advokatfirman 
Salmi & Partners AB, Stockholm
Olle Månsson, Advokatfirman 
 Lindahl KB, Göteborg
Gustav Nilsson, Advokatfirman 
Juhlin & Partners KB, Helsingborg
Marcus Nyberg, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Erik Orehall, Advokatfirman 
 Lindahl KB, Stockholm
Rasmus Reinerstam Lönnerberg, 
Advokatfirman Salomonsson & 
Jovicic AB, Stockholm
Wilhelm Rönnqvist, Advokat-
firman Delphi KB, Stockholm
Elin Sahlin, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Stockholm
Daniel Stålberg, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
 Stockholm
Martin Szydlowski, Endsjö 
 Advokatfirma AB, Stockholm
Kevin Theander, Advokatfirman 
De Basso AB, Stockholm
Michel Weimer, ERLEGAL Advokat 
KB, Stockholm
Linnea Wisell, Elander Advokat-
byrå AB, Stockholm
Andréas Åhlund, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
 Stockholm

 • REGISTRERAD 
 EU-ADVOKAT  • 
Giada Maglione (avvocato, Ita-
lien), Roschier Advokatbyrå AB, 
Stockholm

 • UTTRÄDDA LEDAMÖTER •

Per O. Almborg, Ystad, 8 decem-
ber 2022
Anna Alnervik, Landskrona, 
30 november 2022
Sanela Begovic, Stockholm,   
1 december 2022
Göran Grundén, Täby, 1 januari 
2022
Jonny Gustafsson, Vikbolandet, 
1 december 2022 
Douglas Hamilton, Stockholm, 
18 november 2022
Carl Näsholm, Stockholm, 
1 december 2022
Janette Olofsdotter Nielsen, 
 Herrljunga, 14 november 2022
Ingrid Sager, Göteborg, 
30 november 2022
Jan Sjöberg, Lidingö, 8 december 
2022

 • AVLIDEN LEDAMOT  •
Anders Isaksson, Tyresö, 16 mars 
2022

 • REMISSÄRENDEN  •
Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:

R-2022/1343 Betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet 
vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)
R-2022/1657 Departementspromemorian Återkallelse av sändningstillstånd med 
hänsyn till Sveriges säkerhet (Ds 2022:20)
R-2022/1777 Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättig-
heter för barn och vuxna i skyddat boende
R-2022/1793 Promemorian Skatteverket som behörig brottsbekämpande myn-
dighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU
R-2022/1796 Departementspromemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s 
förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21)
R-2022/1874 Skatteverkets promemoria Lönegaranti
R-2022/1884 Betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid 
(SOU 2022:48)
R-2022/1966 Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid 
 säkerhetsprövning
R-2022/2127 Promemorian 2019 års Haagkonvention om erkännande och verk-
ställighet av utländska domar på privaträttens område
R-2022/2282 Promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer
R-2022/2308 Arbetsförmedlingens förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyl-
dighet för leverantörer
R-2022/2345 Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot 
produkter som producerats genom tvångsarbete
R-2022/2370 Betänkandet EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års 
 ändringsdirektiv på miniminivå (SOU 2022:62)
R-2022/2426 Domstolsverkets promemoria Förslag till ändring i förundersök-
ningskungörelsen
R-2022/2449 Domstolsverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd 
om kvällsberedskap
R-2022/2464 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om taxa vid tillämpningen av 
 ersättningsskyldighet för kostnader för analys av blod, urin och saliv
R-2022/2504 Finansinspektionens promemoria Förslag till ändringar bland an-
nat om kapitaltäckning för mycket stora värdepappersbolag
R-2022/2577 Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers 
olika röstvärde Läs remissvaren på advokaten.se.

37 nya advokater
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Vi har lämnat året 2022 bakom oss, ett år som 
förstås huvudsakligen har präglats av kriget 
i Europa. Kriget som fortsätter och där vi ty-

värr inte ser några positiva signaler om att det börjar 
gå mot sitt slut. Det är svårt att känna någon optimism 
när det handlar om kriget i Ukraina, situationen i Iran 
och kvinnornas utsatthet i Afghanistan. Men det är 
vårt ansvar att göra vad vi kan för att bidra och hjälpa 
till. Var och en efter sin förmåga och möjlighet.

ett nytt år kan innebära förändringar på oli-
ka sätt. Oftast är det en bra tidpunkt att tänka nytt. 
Så kommer det att bli med denna ”spalt”. Det var min 
företrädare Christer Danielsson som införde detta re-
gelbundna inlägg från samfundets ordförande när han 
tillträdde för några år sedan. Sidan har varit mycket 
uppskattad och jag vill själv ta tillfället i akt och tacka 
så mycket för de mejl och glada tillrop jag har fått un-
der min tid, snart två år, som ordförande. Nu är tanken 
att fler skribenter ska synas på denna sida.

advokatsamfundet har, som bekant, många fan-
tastiska ledamöter som på olika sätt, oftast helt ideellt, 
engagerar sig för samfundets bästa. Inte minst gäller 
det styrelsen och disciplinnämnden. Tanken är att ni 
ska få möta några av dem här i Advokaten. Denna av-
slutande sida i tidskriften kommer att få besök av flera 
ledamöter med olika ansvarsroller inom samfundet. De 
som kommer att medverka är disciplinnämndens ord-
förande Börje Samuelsson, nämndens vice ordförande 
Magnus Wallander och styrelsens vice ordförande Pet-
ter Hetta.

Jag ser fram emot det. Själv kommer jag också att 
återkomma, men inte i varje nummer.

Fortsätt gärna att mejla mig. Jag uppskattar mycket 
när ni hör av er. l

Fler skribenter ska
synas på denna sida

eva-maj mühlenbock
Ordförande

Sveriges advokatsamfund

”Jag vill själv 
ta tillfället i 

akt och tacka 
så mycket för 
de mejl och 
glada tillrop 
jag har fått 
under min 

tid, snart två 
år, som 

ordförande.

•TILL SIST•
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Lagen (2022:964) om  
företagsrekonstruktion,1u
Marie Karlsson-Tuula
ISBN: 978-913902329-6

Kreditsäkerhet i fartyg, 2u
Hugo Tiberg, Johan Schelin, 
Annina H. Persson
ISBN: 978-913902515-3

Häktning, 1u 
Elias Cansu, Lars Holmgård, 
Simon Andersson
ISBN: 978-913901990-9 

GDPR-guiden, 1u 
Hanna Kjellman, Didrik Värmon
ISBN: 978-913902512-2

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

Ledighetslagarna, 2u
Hanna Björknäs, Bo Ericson, 
Kurt Eriksson
ISBN: 978-913902769-0

Nya sociallagarna, 36u
Lars Lundgren,  
Per-Anders Sunesson
ISBN: 978-913902625-9

Ny juridik 4:22

ISBN: 978-913902706-5

Mänskliga rättigheter i  
europeisk praxis, 6u
Hans Danelius, Johan Danelius, 
Thomas Bull, Iain Cameron 
ISBN: 978-913911679-0

Aktuell utgivning



Inga stilbrott i år.
Lagboken 2023 – den självklara accessoaren för jurister. 
Pålitlig och exklusiv kvalitet i år igen.


