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MED DIN SMART PHONE 

FÖR ATT VETA MER! 

 

95 TRÄFFAR. 
ÄR OMSTÄNDIGHETERNA 
STYRKTA?
Med JP Rättsfallsnet får du en unik möjlig-
het att med hjälp av Googles avancerade 
sökteknik hitta relevant information i 
över 1 miljon domar.
 JP Rättsfallsnet erbjuder en komplett 
bevakning av samtliga instanser och 
varje år växer databasen med ca 375.000 
domar. JP Rättsfallsnet ger dig helt nya 
möjligheter att hitta information och 
är ett ovärderligt verktyg för dig som 
exempelvis arbetar med processer eller 
statistik, utvärdering och uppföljning.

Låt oss visa dig! 
Gå in på rättsfallsnet.se
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Ledare Generalsekreteraren

Att styra riket med respekt
REGERINGENS FRÄMSTA UPPGIFT är att styra riket. Riks
dagen är dock ensam lagstiftare och kan utan begränsning 
lagstifta om allt. Den kan även delegera sin makt genom lag. 
Vad som däremot inte kan delegeras är finansmakten. Att 
det är folket genom sina riksdagsmän som beslutar om lag
stiftning och om beskattning av medborgarna anses vara en 
av parlamentarismens och demokratins grundvalar.

Av tradition har Sverige haft en föredömligt hög kvalitet 
på lagstiftningsprocessen. Det har sin förklaring i det om
sorgsfulla beredningsarbete som har kännetecknat svensk 
lagstiftningsprocess. Det beredningskrav som återfinns i re
geringsformen är också en av hörnstenarna i den svenska 
statsförvaltningen. Normalt ska remisstiden vara tre månader. 
Det förekommer att särskilda skäl påkallar en förkortad re
misstid. Konstitutionsutskottet har dock vid upprepade tillfäl
len i samband med granskningar av regeringen, understrukit 
vikten av att beredningskravet verkligen respekteras fullt ut.

På flera områden har dessvärre en förändring av lagstift
ningsprocessen till det sämre kunnat skönjas. En viktig orsak 
till detta är EUinträdet. Detta har påverkat lagstiftningshas
tigheten, lagstiftningstekniken och därmed även kvalitén på 
lagstiftningen. Men, till detta kommer inhemska orsaker.

Det blir vanligare att lagförslag, även komplicerade och 
viktiga sådana, utarbetas internt på departementet och pre
senteras genom en departementspromemoria. Dessa saknar 
den offentliga utredningens kunskapsbredd och kvalitets
säkring som systemet med sakkunniga och experter innebär. 
Ett sådant exempel var den omdebatterade FRAlagstiftning
en. Såväl den tidigare som den nuvarande regeringen fast
ställer också allt oftare utredningsdirektiv, som inte sällan är 
påtagligt snäva. Modellen präglas inte av någon större nyfi
kenhet att få ett gott, brett och relevant utredningsresultat, 
utan liknar i stället allt oftare ett avgränsat beställningsar
bete, som begränsar utredarens möjlighet att komma med 
adekvata förslag. Om och när betänkandet sedermera pre
senteras händer det alltför ofta att remisstiden är mycket 
kort. Remissorganen medges inte rimlig tid för att tränga in 
i frågan och avge ett väl avvägt yttrande. Kriterier för urvalet 
av remissinstanser är ibland också oklara.

TANKEN MED BEREDNINGSFÖRFARANDET är ytterst att 
skapa hög kvalitet på lagstiftningen. Men, remissförfaran
det syftar även till att demokratiskt förankra innehållet i lag

stiftningen. Det har på senare år förekommit att regeringen 
i lagrådsremissen föreslår lagbestämmelser som inte varit 
föremål för remissbehandling. Därtill förekommer att det 
felaktigt i lagrådsremissen anges att förslaget överensstäm
mer med det betänkande som remissbehandlats. Ett sådant 
exempel är implementeringen av tredje penningtvättsdirek
tivet (prop. 2008/09:70). I det fallet föreslogs och genomför
des en lagbestämmelse som strider mot rättegångsbalkens 
regler om frågeförbudet. Advokater är enligt den sålunda 
införda lagen numera skyldiga att svara på frågor från finans
polisen om klienter i allmänhet, det vill säga även sådana kli
enter som inte rapporterats enligt penningtvättslagstiftning
ens föreskrifter. Detta är givetvis helt oacceptabelt. Ett annat 
exempel är den bristande beredningen vid införandet av 
den kanske mest genomgripande lagstiftningen på senare år 
inom processrättens område, nämligen EMR, En modernare 
rättegång (prop. 2004/05:131). I detta fall avsåg ändringen 
bland annat ett principiellt förbud för omförhör i hovrätten 
av den tilltalade i en brottmålsprocess.  Något som inte ens 
utredaren föreslagit och som därmed heller inte blivit före
mål för remissinstansernas överväganden. Detta ledde av 
förklarliga skäl till omfattande problem i rättstillämpningen.

Till detta kommer att redovisningen av remissinstansernas 
åsikter inte sällan görs väl selektivt. Som man frågar får man 
svar. Allt detta inger inte bara starka betänkligheter från prin
cipiella utgångspunkter. Det försvårar även Lagrådets arbete.

REGERINGEN SKA INHÄMTA yttrande från Lagrådet i vissa 
i regeringsformen angivna fall. Om regeringen skulle un
derlåta detta skall den redovisa skälen härför. Ett uteblivet 
lagrådsyttrande kan dock aldrig hindra lagens tillämpning. 
Lagrådets granskning ska avse hur förslaget förhåller sig till 
grundlagarna och rättsordningen i övrigt, hur förslagets fö
reskrifter förhåller sig till varandra, hur förslaget förhåller sig 
till rättssäkerhetens krav, om förslaget är utformat så att la
gen kan antas tillgodose de syften som har angetts och vilka 
problem som kan uppstå vid tillämpningen. Att granskning
ens inriktning kom att skrivas in i regeringsformen berodde 
på att man ville stärka Lagrådets oberoende och samtidigt 
göra klart att granskningen inte skulle avse politik, utan 
vara begränsad till juridiskt–tekniska frågor. Verkligheten 
har dock visat att en sådan skiljelinje är mycket svår att dra. 
Dessvärre förhåller sig regeringar, oberoende av politisk 

ANNE
RAMBERG



5Advokaten Nr 7 • 2013

färg, relativt nonchalanta till Lagrådets kritik. Här finns en 
lång rad exempel från nuvarande och tidigare regeringar. 
Det senaste exemplet är förslaget om 3:12, som inkorpore
rats i höstens budgetproposition. Det reser frågan om riksda
gens ansvar för lagstiftningsprocessen.

Såväl remissinstanserna som lagrådet uppger i sina svar 
på förslaget om 3:12 att konsekvenserna av förslagen inte 
är möjliga att analysera på den korta tid som stod till buds, 
några veckor! Klart är emellertid att förslaget inte löser de 
problem som regeringen vill komma åt. De kvarstår samti
digt som hårt arbetande entreprenörer skadas allvarligt. Till 
detta kommer, att alla de förslag som lämnades av remissin
stanserna för att komma till rätta med det som finansminis
tern betecknar som överutnyttjande, inte beaktats. Därför 
är det starkt motiverat att genomföra en mer gedigen be
redning innan berörda utskott beslutar i ärendet. Det finns 
inget behov av att snabbt genomdriva detta illa underbyggda 
förslag, som uteslutande är styrt av populistiska hänsyn och 
därtill saknar förankring i verkligheten. Och, som numera 
enligt budgetpropositionen inte ens förväntas ge några öka
de intäkter till statskassan att tala om. Riksdagsordningen 
bör i detta fall användas för att upprätthålla tilltron till be
redningskravet och förtroendet för riksdagen, inte bara som 
lagstiftare utan också som granskare av regeringen.

MÖJLIGHETEN ATT TA ETT INITIATIV i utskott utvidgades 1971 
och regleras i riksdagsordningen. Konstitutionsutskottet an
såg vid införandet att denna rätt skulle begagnas med sam
ma försiktighet som tidigare. Av förarbetena framgår vidare 
att politisk enighet bör eftersträvas i de fall ett utskottsinitia
tiv kan komma i fråga. Användandet av utskottsinitiativ äger 
också rum några gånger per riksmöte och har då oftast be
rört interna riksdagsfrågor eller lagtekniska frågor.

Även om initiativrätten skall vara av undantagskaraktär och 
även om enighet inte kan uppnås, finns det goda skäl för be
rörda utskott att överväga ett initiativ i den uppmärksammade 
3:12frågan. Skälen härför är många. Regeringen har trots att 
behov enligt flera finns, vägrat att tillsätta en utredning med 
uppdrag att se över fåmansbolagslagstiftningen från grunden. 
Därtill har regeringen i ett centralt hänseende, nämligen när 
det gäller kapitalandelskravet om fyra procent, valt att bortse 
från såväl remissutfallet som Lagrådets yttrande. Ett flertal 
remissinstanser lämnade förslag på hur man skulle på ett ef
fektivt men konkurrensneutralt sätt åstadkomma det finans
ministern påstår sig vilja uppnå. Det nuvarande förslaget löser 
inte heller de problem som regeringen kallar överutnyttjande. 
Ett utskottsinitiativ skulle visa att riksdagen är oberoende av 
regeringen, har integritet i lagstiftningsfrågor och värnar den 
goda lagstiftningen. Ett utskottsinitiativ skulle därför stärka 
respekten för riksdagen och dess ledamöter.

En utskottsminoritet har enligt riksdagsordningen även 
rätt att begära upplysningar av myndigheter om minst fem 
ledamöter begär det. Utskottsmajoriteten kan avslå minori
tetens begäran om den skulle fördröja ärendets behandling 
så att avsevärt men uppstår. Härmed avses enligt förarbete
na att ett brådskande och viktigt beslut fördröjs. Något som 
talar för att en sådan risk skulle föreligga har inte framkom
mit. Om majoriteten avslår minoritetens begäran måste be
slutet motiveras i betänkandetexten. Majoriteten förväntas 
dock vara frikostig med att låta minoriteten inhämta önskat 

material från berörda myndigheter. Jag hoppas att det finns 
i vart fall fem ledamöter i riksdagen som utnyttjar denna 
demokratiska möjlighet att låta Konkurrensverket och Skat
teverket titta närmare på detta förslag. Och att det finns en 
majoritet som tillmötesgår detta önskemål.

NÅGRA HÄVDAR SÄKERT att den nya budgetprocessen, med 
bland annat rambeslutsmodellen i riksdagen, i praktiken läg
ger hinder i vägen för ett effektivt användande av initiativ
rätten och minoritetsskyddsreglerna. Budgetprocessen har 
nämligen starkt bidragit till den jämförelsevis mycket goda 
utvecklingen av de offentliga finanserna. Den innebär att 
regeringen föreslår ett utgiftstak för de kommande tre åren 
som sedan godkänns av riksdagen. Finansutskottet bereder 
statens budget för ett budgetår i taget och fastställer ramar
na för de 27 utgiftsområdena, varefter anslagsfrågorna för de 
olika utgiftsområdena behandlas i utskottet. Utgiftsramarna 
är då redan beslutade i det första steget. Ramarna utgör där
för bindande restriktioner i det andra steget, vilket innebär 
att det då endast är möjligt att föreslå ett ökat anslag inom 
ett utgiftsområde om detta samtidigt åtföljs av ett förslag om 
minskning av ett annat anslag inom samma utgiftsområde. 
Härigenom anses på goda grunder stabiliteten i de offentliga 
finanserna säkerställas. Försök av partitaktiska skäl att bryta 
ut delar av budgeten är oklokt. Regeringens budget ska ses 
som en enhet och antingen godtas eller förkastas.

Den sedan många år tillämpade budgetmodellen är 
dock inte avsedd att missbrukas av regeringen. Att gömma 
3:12förslaget, som saknar budgetimplikationer, i budgetpro
positionen innebär enligt min mening ett sådant missbruk. 
Skatteutskottet har glädjande nog tagit initiativ till en offent
lig utfrågning i frågan. Det tyder på klokskap. Hoppas de en
skilda riksdagsledamöterna också tar sitt ansvar. 

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Såväl remissinstanserna som lagrådet uppger i sina 
svar på förslaget om 3:12 att konsekvenserna av 
förslagen inte är möjliga att analysera på den 
korta tid som stod till buds, några veckor!”



6

Nyheter

Advokaten Nr 7 • 2013

Stockholm Human Rights 
Award 2013 tilldelas professor 
M. Cherif Bassiouni. Kairo-
professorn är en föregångare 
inom modern internationell 
straffrätt.

M. Cherif Bassiouni anses av 
många som den enskilda person 
som har betytt mest för framväx
ten av den moderna internatio
nella straffrätten. Han har under 
det senaste halvseklet haft sitt 
finger med vid tillkomsten av alla 
de viktigaste internationella kon
ventionerna på den internatio
nella straffrättens område, till ex
empel 1973 års konvention mot 
apartheid, 1984 års konvention 
mot tortyr och den så kallade 
Romstadgan från 1998, som reg
lerar tillkomsten av den interna
tionella brottmålsdomstolen i 
Haag. På senare år har han dock 
riktat kritik mot domstolens väl
diga kostnader och överlastade 
byråkrati och uttryckt tvivel om 
dess fortsatta existens.

M. Cherif Bassiounis arbete till 
stöd för internationell straffrätt 

och mänskliga rättigheter har un
der flera decennier fört honom 
till alla de stora krigsskådeplatser
na, inklusive före detta Jugosla
vien, Afghanistan och Irak. Som 
företrädare för FN har han doku
menterat krigsförbrytelser och 
förberett rättegångar mot gär
ningsmännen. Att våld mot kvin
nor kommit att erkännas som en 
krigsförbrytelse efter de över
grepp som ägde rum i Bosnien i 
början av 1990talet är till stor del 
M. Cherif Bassiounis förtjänst.

M. Cherif Bassiouni har under 
åren också varit aktiv i olika för

sök att skapa fred i Mellanöstern. 
Som rådgivare åt den dåvarande 
egyptiske presidenten Anwar Sa
dat var han en av arkitekterna 
bakom 1978 års avtal i Camp Da
vid om fred mellan Egypten och 
Israel. På senare år har han stött 
2010 års initiativ att bryta Israels 
flottblockad mot Gaza och 2011 
utsåg kungen av Bahrain honom 
till ordförande i en kommission 
med uppgift att undersöka orsa
kerna till och omfattningen av de 
våldsamheter som ägde rum i 
Bahrain i februari och mars 2011.

I den pågående konflikten i Sy
rien har M. Cherif Bassiouni för
sökt få FN att tillsätta en kommis
sion för att samla in bevis för 
krigsförbrytelser, i syfte att bere
da marken för framtida rätte
gångar.

M. Cherif Bassiouni är profes
sor i juridik vid Kairouniversitetet 
och professor emeritus vid juri
diska fakulteten vid DePaul Uni
versity i Chicago, där han har un
dervisat i internationell straffrätt 
och mänskliga rättigheter sedan 
1964.

Få budgetnyheter 
på det rättsliga området
I regeringens budgetproposition 
föreslås inga större förändringar 
i utgifterna på rättsväsendets 
område.

Regeringen föreslår att Rätts
medicinalverkets anslag ökas 
med 20 miljoner. Det finansie
ras genom att anslagen för Eko
brottsmyndigheten och krimi
nalvården minskas med 10 
miljoner vardera. Enligt budget
propositionen är det avgörande 
för hela rättsväsendet att Rätts
medicinalverkets verksamhet, 
med expertkunnande och utlå
tanden, fungerar väl och är ef
fektiv och tillförlitlig. Det höga 
trycket inom rättsväsendet un
der senare år ställer högre krav 
på myndigheten, som behöver 
ytterligare medel för att kunna 
säkerställa sitt arbete, skriver 
regeringen.

Anslaget för rättsliga biträden 
med mera föreslås öka med 40 
miljoner eller 1,7 procent till 
2,306 miljarder. Anslaget be
kostar offentliga försvarare, 
målsägandebiträden, rätts
hjälpsbiträden och andra rätts
liga biträden som ska betalas av 
allmänna medel. Den 31 januari 
tillsatte regeringen en utredare 
som har i uppdrag att föreslå 
åtgärder som kan minska kost
naderna för anslaget.
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M. Cherif Bassiouni är
årets SHRA-pristagare

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD 2013

I den pågående konflikten i Syrien har M. Cherif Bassiouni försökt få FN att tillsätta en kommission för att samla in 
bevis för krigsförbrytelser.

Årets prisutdelningsceremoni 
äger rum tisdagen den 26 no
vember i Berwaldhallen i Stock
holm. Stockholm Human Rights 
Award tillkom 2009 på gemen
samt initiativ av International Bar 
Association (IBA), International 
Legal Assistance Consortium 
(ILAC) och Sveriges advokat
samfund. Priset delas ut årligen 
till en person eller organisation 
för särskilt framstående insatser 
till stöd för demokratisk utveck
ling och mänskliga rättigheter.

FAKTA

Hårdare krav på tolkar 
ökar rättssäkerhet
Ett krav på att tolkar och över
sättare i domstolarna ska vara 
auktoriserade skulle på ett en
kelt sätt öka rättssäkerheten, 
enligt Ann Cederberg, chef för 
myndigheten Språkrådet. I en 
debattartikel på DN debatt i 
slutet av augusti argumente
rade Cederberg för hårdare 
krav på rättstolkar.

Även Advokatsamfundet har 
bland annat i remissvar betonat 
rättstolkarnas betydelse för 
rättssäkerheten, och även pe
kat på vikten av att rättstolkar 
får bättre ekonomiska villkor.

Rättstolkarna har stor betydelse för
rättssäkerheten.
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Justerad timkostnadsnorm föreslås
Domstolsverket vill att 
timkostnadsnormen höjs 
nästa år.

Domstolsverket föreslår att tim
kostnadsnormen för ersättning 
till rättsliga biträden för 2014 fast

ställs till 1 276 kronor exklusive 
moms för biträden med Fskattse
del. 

Det innebär en höjning med 34 
kronor eller 2,74 procent jämfört 
med den nuvarande timkostnads
normen.

Timkostnadsnormen styr er
sättningen till bland andra rätts
hjälpsbiträden, offentliga försva
rare och målsägandebiträden. 
Den fastställs varje år av regering
en utifrån ett beräkningsunderlag 
från Domstolsverket.

Larmbågar kan motsvara 
kroppsvisitation
Rättspsykiatriska regionkliniken 
i Sundsvall använder larmbågar 
vid inpassering på ett sätt som 
saknar stöd i lagen. Det framgår 
av ett beslut från Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).

Larmbågarna används som 
rutin för att kontrollera om in
passerande har med sig metall
föremål. Kontrollen gäller både 
patienter och besökare till av
delningen. Enligt IVO:s beslut 
kan man jämställa kontrollen 
med kroppsvisitation, och för 
att undersöka också besökare 
på det sättet saknas stöd i lag. I 
beslutet konstaterar IVO att be
slut om kroppsvisitation inte får 
fattas generellt. Det är chefs
överläkaren som måste fatta 
besluten, och de måste fattas 
individuellt för varje patient.

Tidigare har Justitieombuds
mannen kritiserat rutinmässiga 
kontroller med larmbåge av pa
tienter och besökare vid rätts
psykiatriska kliniker.
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Skattetillägg ska 
samordnas med åtal
Genom att samordna åtal och 
skattetillägg kan regeringen 
komma runt förbudet mot 
dubbelbestraffning. Förslaget 
kommer från en statlig utred-
ning, men Advokatsamfun-
dets representant är kritisk 
mot många av förslagen. 

Utredningen om rättssäkerhet i 
skatteförfarandet överlämnade 
sitt betänkande till regeringen i 
mitten av september. Advokat 
Börje Leidhammar har medver
kat i utredningen som expert från 
Advokatsamfundet. 

Utredningen föreslår att skatte
tillägg och påföljd för skattebrott 
samordnas i en process i allmän 
domstol genom att åklagaren, 
samtidigt som åtal väcks, också 
yrkar att skattetillägg ska tas ut. 
Motsvarande föreslås gälla tull
tillägg och tullrättsliga brott. Med 
denna lösning undviker man de 
dubbla förfaranden för samma 
brott, som enligt Högsta domsto
len är oförenliga med Europakon
ventionen. 

Utredningen föreslår också att 
Skatteverket ska få fortsätta att 
genomföra så kallade tredjemans
revisioner och generella tredje
mansrevisioner. Den som tredje
mansrevisionen avser får 
möjlighet att begära att uppgifter 
och handlingar ska undantas från 
revisionen. 

DESSUTOM VILL utredningen öka 
möjligheten till ersättning för 

kostnader för ombud, biträde el
ler utredning i ärenden och mål 
om skatt. 

Förslagen föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2014.

Advokatsamfundets represen
tant i utredningen, advokat Börje 
Leidhammar, har i ett särskilt ytt
rande kritiserat delar av försla
gen. Bland annat påpekar han att 
samma beviskrav bör gälla för att 
påföra skattetillägg som i brott
mål. Leidhammar är också nega
tiv till förslaget om prövningstill
stånd i hovrätterna för mål om 
skattetillägg, och han anser att 
offentlig försvarare ska kunna ut
ses i mål om skattetillägg. 

BÖRJE LEIDHAMMAR ifrågasätter 
också behovet av generella tredje
mansrevisioner, och anser att de 
revisoner som ändå kan bli aktu
ella ska prövas av domstol.  UÖ

Förbudet mot dubbla 

förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatte-

förfarandet (SOU 2013:62)

Börje Leidhammar.

Fel att hemligstämpla 
hel förundersökning
Stockholmspolisen gjorde fel 
när man vägrade att lämna ut 
en hel förundersökning till en 
advokatbyrå, med hänvisning 
till sekretess. Det fastslår Kam
marrätten i Stockholm, som 
prövat polisens beslut.

Advokatbyrån begärde att få 
ta del av handlingarna kring en 
nedlagd förundersökning, men 
fick bara själva beslutet samt 
byråns egen korrespondens 
med polisen. Polisen ansåg 
nämligen att ”omständigheter
na i sin helhet” var sådana att 
man inte kunde utesluta att ut
lämnandet kunde orsaka skada 
eller men för någon enskild. 

Enligt Kammarrätten får inte 
polisen hantera ett begärt ma
terial på detta sätt. Visserligen 
finns det uppgifter i handling
arna som kan omfattas av se
kretess. Men andra uppgifter 
kan lämnas ut. Polisen måste 
därför göra en noggrann pröv
ning av varje enskild uppgift. 
Kammarrätten återförvisar där
för ärendet till Stockholmspoli
sen för ny handläggning.
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Advokaten Nr 7 • 2013

Försvarare får inte 
ta del av SKL-underlag
Statens kriminaltekniska labo
ratorium vägrade lämna ut ett 
underlag i en förundersökning 
till den misstänktes försvarare 
med hänvisning till förunder
sökningssekretessen. Advoka
ten överklagade, men kammar
rätten går på SKL:s linje.

Advokaten pekade i sitt 
överklagande på principen 
om att försvarare har rätt att 
fortlöpande ta del av det som 
framkommer under förunder
sökningen. Men enligt förun
dersökningsledaren skulle det 
skada utredningen om hand
lingarna lämnas ut. Kammar
rätten kommer i sitt beslut fram 
till att de begärda handlingarna 
omfattas av sekretess. Enligt 
domstolen kan man, inom 
ramen för rättegångsbalkens 
regler, begränsa den misstänk
tes insyn om den skulle skada 
utredningen. 

Regeringen står fast vid 
kapitalsandelskravet
Endast delägare som äger 
minst fyra procent ska få till-
lämpa löneunderlagsregeln. 
Omvärldens kritik är fortsatt 
mycket stark. 

Regeringen uppger att den har 
lyssnat på den kritik som re
missinstanserna och Lagrådet 
har riktat mot tidigare förslag 
om ändringar i de så kallade 
3:12reglerna, och att förslaget 
har förändrats så att inte några 
delägare ska få en höjning av lö
neuttagskravet. I stället föreslås 
en sänkning av det högsta löneut
tagskravet för att få använda lö
neunderlagsregeln. Däremot står 
regeringen fast vid att gå vidare 
med ett kapitalandelskrav som 
innebär att bara delägare som 
äger minst fyra procent av kapita
let i ett företag får tillämpa löne
underlagsregeln. Regeringen fö
reslår även att det lönebaserade 
utrymmet höjs.

Förslagen föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2014. Förslaget till 
sänkning av löneuttagskravet 
ska dock tillämpas först från och 
med beskattningsåret 2016. Där
med får det betydelse för det lö
neuttagskrav som ska vara upp
fyllt från och med 2015.

Kritiken från omvärlden har 
inte mildrats med regeringens 

nya förslag. Bland kritikerna 
finns såväl Advokatsamfundet 
som FAR (branschorganisatio
nen för redovisningskonsulter, 
revisorer och rådgivare), ITföre
tag, tandläkare och andra små
företagare.

FAR anser att förslaget till nya 
3:12regler fortfarande är ett 
dråpslag mot företag som vill 
växa. Det bibehållna kravet på 
en ägarandel om fyra procent 
slår hårt mot växande tjänstefö
retag som vill ta in nya delägare, 
anser FAR, som dessutom fram
håller att ägarkravet leder till en 
extrem snedvridning av konkur
rensen då det blir olika beskatt
ning av ägarna i det lilla respek
tive det stora företaget.

ANNE RAMBERG, generalsekrete
rare i Sveriges advokatsamfund, 
instämmer i FAR:s kritik och skri
ver i ett blogginlägg att: ”nästan 
alla är eniga med finansministern 
att det nuvarande systemet bör 
ändras. Men att det måste ske 
utan att konkurrensen snedvrids. 
Det måste ske med tillämpning av 
likabehandlingsprincipen. Reger
ingens nya förslag innebär inte 
det.” Ramberg anser att kravet på 
ägarandel om fyra procent är inte 

mindre än en katastrof för tjäns
teföretag som står i begrepp att ta 
in nya delägare. Det snedvrider 
konkurrensen på ett sätt som 
kommer leda till att väl fungeran
de företag, som under lång tid 
före 3:12reglerna haft samma 
struktur, bryts upp. Det skapar 
även mycket olyckliga snedvrid
ningar vad gäller delägarna in
ternt. Alla har inte samma äga
randel. Det kommer innebära att 
vissa del ägare beskattas med 20 
procent och andra med 58 pro
cent. 

FINANSMINISTERNS argument 
för införande av en fyraprocents
spärr, att delägande under fyra 
procent inte innebar någon 
risk, stämmer inte heller, anser 
Ramberg. En av landets största 
revisionsbyråer har överklagat 
hovrättens dom i det så kallade 
Prosolviamålet. I det målet har 
hovrätten dömt ut ett rekord
stort skadestånd på flera miljar
der. Ramberg konstaterar: ”Del
ägarna i den revisionsbyrån, 
liksom i övriga konsultbyråer, tar 
i realiteten en mycket stor risk 
oaktat de inte kommer upp i fyra 
procent. Därmed faller Borgs ar
gument.”
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Advokaten Nr 6 • 2013Advokaten Nr 6 • 2013

Lagrådet sågar regeringens 
förslag om nya 3:12-regler.

Regeringen vill ändra i 3:12-reg-
lerna, de regler som reglerar be-
skattningen av ägare i fåmansfö-
retag. Den 19 juni lämnade 
Lagrådet sitt yttrande som i det 
närmaste är unikt vad gäller den 
grava kritik man riktar mot försla-
gen och beredningen.

Lagrådet skriver att det ”inte 
kan tillstyrka att de föreliggande 
förslagen läggs till grund för lag-
stiftning”. Lagrådet anser att de 
olika delförslagen sedda för sig är 
av relativt enkel beskaffenhet, 
men att när man ser till helheten 
är det ”mycket svårt – för att inte 
säga närmast omöjligt – att över-
blicka konsekvenserna av försla-
gen”.

Anledningen till detta är att för-
ändringar av olika parametrar i 
regelsystemet får verkningar som 
slår åt olika håll. Liknande svårig-
heter finns, enligt Lagrådets ytt-
rande, när det gäller att över-
blicka vilka konsekvenser de 
justeringar av parametrar som 
gjorts i det föreliggande förslaget 
jämfört med det som remissbe-
handlades.

Kritiken mot regeringens för-
slag om nya 3:12-regler växer 
från flera håll. Och än mer ef-
ter Lagrådets massiva kritik.

Den 20 juni kommenterade fi-
nansminister Anders Borg Lagrå-
dets yttrande. Borg inledde med 
att säga att Lagrådets yttrande 
”visar på de svårigheter som är 
förknippade med att motverka 
det överutnyttjande som sker 
idag”. Han stod fast vid att reger-
ingen ska gå vidare med ett kapi-
talandelskrav. Vid den fortsatta 
beredningen kommer regeringen 
dock att pröva om det ”alls är 
lämpligt att gå vidare med försla-
get om det höjda löneuttagskra-
vet, eller om det kan behöva för-
ändras, för att möta Lagrådets 
synpunkter”.

När det gäller kritiken av be-
redningen av lagstiftningsären-
det skrev Anders Borg att det 
normala för vissa skatteförslag 
inför budgetpropositionen varit 
att avisering skett i samband med 
vårpropositionen. Så, menar 
han, har skett även i detta lagstift-
ningsärende och att det i nuläget 
inte finns anledning att frångå 
denna rutin. 

ADVOKATSAMFUNDETS general-
sekreterare Anne Ramberg var i 

sin tur starkt kritisk mot Anders 
Borg och kommenterade på Twit-
ter hans uttalande:

 ”Ett uttryck för maktens arro-
gans när den är som värst.”

Det har riktats omfattande kri-
tik från både allmänhet och vik-
tiga delar av näringslivet, från 
bland annat revisorer, läkare, 
tandläkare samt IT-entreprenö-
rer. En debatt pågår på tidningar-
nas debattsidor, olika nätforum 
och inte minst i sociala medier.

FAR, BRANSCHORGANISATION 
för redovisningskonsulter, reviso-
rer och rådgivare, har startat en 
hemsida där man låter företag 
som berörs komma till tals och 
där man också kan ta del av re-
geringens förslag och partiernas 
åsikter om 3:12.

”I processen har det inte fun-
nits tid för konsekvensanalys 
samtidigt som förslaget riskerar 
att kasta in fler än 300 000 före-
tagare i en osäker skattesitua-
tion”, skriver FAR på hemsidan 
och fortsätter:

”Det är inte för sent för reger-
ingen att backa. Det är bra att reg-
lerna ses över. De är väl generösa 
idag. Men översynen måste ske i 
nära dialog med näringslivet. Och 
det finns ingen anledning att has-
ta fram något som i praktiken blir 
en ny entreprenörsskatt.” 

Den 20:e augusti presenterade 
FAR ett eget förslag med nya 
3:12-regler.

EN ANNAN HEMSIDA i samma 
ämne är ”Backa bandet, Borg!” 
som tillhandahålls av Svenskt 
Näringsliv. Det finns även en 
Facebooksida med samma 
namn. På hemsidan skriver man: 
”Anders Borgs förslag innebär 
kraftiga försämringar om de ge-
nomförs och reglerna blir om 
möjligt ännu krångligare än de är 
idag. Konsekvenserna är dessut-
om dåligt utredda: remissbe-
handlingen, när olika aktörer i 
samhället fick tycka till om försla-
gen, hastades över på tre veckor 
– istället för normala tre måna-
der.” 

När det gäller kapitalkravet i de 
nya 3:12-reglerna kan detta kom-
ma att påverka syftet att stimule-
ra anställningar på ett negativt 
sätt. 

Dessutom kan syftet att stimu-
lera mindre fåmansföretag att ny-
anställa motverkas av den före-
slagna höjningen av kravet på ut-
tag av lön för att få använda löne-
underlagsregeln.

Lagrådet är även kritiskt till be-
redningen av ärendet: 

”Det framgår inte av remissen 
i vad mån lagstiftningsärendet 
har bedömts vara särskilt bråd-
skande eller varför inte en fördju-
pad översyn av fåmansbolagsreg-
lerna bedömts vara behövlig. Den 
bild som ges av remissen av hur 
företag organiseras och de aktu-
ella skattereglerna utnyttjas ger 

inte intryck av att vara väl grun-
dad, något som också påvisas i ett 
betydande antal remissyttran-
den. Att döma av det material 
som står till Lagrådets förfogande 
synes det ha varit fullt möjligt att 
bereda ärendet på ett mer nor-
malt sätt och därmed säkrare 
förankra förslagets grunder och 
öka träffsäkerheten i reglering-
en.” TK/MP

PÅ SVENSKA DAGBLADETS de-
battsida skrev Fredrik Johansson, 
policychef vid Stockholms Han-
delskammare, den 12 augusti att 
Stockholm är hem för många av 
Sveriges verkligt stora multinatio-
nella företag, men också för ut-
ländska företags regionala verk-
samheter i Skandinavien eller 
Nordeuropa. Men denna styrke-
position är naturligtvis inte given. 
”Den del av tjänstesektorn som 
riskerar att drabbas hårdast av de 
nya 3:12- reglerna utgör en viktig 
del av den ekologi i vilken avance-
rade och ledande företagsfunk-

tioner kan förläggas. Advokater, 
revisorer, managementkonsulter, 
kommunikatörer, reklambyråer, 
rekryteringsföretag etc är alla de-
lar av detta. Det finns en dynamik 
mellan tjänstenäringen och dess 
kunder. Ju bättre tjänstenäringen 
är, desto tryggare är det att förläg-
ga verksamhet i Stockholm. Och 
ju fler funktioner som placeras 
eller utvecklas här, desto starkare 
kan tjänstenäringen utvecklas.”

PÅ DI DEBATT skrev företrädare 
för organisationen Företagarna 
den 15 augusti att småföretagen 

drabbas hårt av de nya fåmansbo-
lagsregler som regeringen lagt 
fram; det är alltså inte bara part-
nerägda konsultbolag som träffas 
av skärpningarna.

SÅ SENT SOM DEN 6 AUGUSTI sva-
rade Anders Borg på en skriftlig 
fråga i riksdagen, om regeringens 
förslag om förändringar av 
3:12-reglerna, från Leif Jakobsson, 
S, och han sa sig då vara inställd 
på att gå vidare med arbetet att ta 
fram nya 3:12-regler.

”Förslagen i lagrådsremissen 
innebär samtidigt att det löneba-
serade utrymmet utökas, vilket 
gör att de delägare som får tilläm-
pa löneunderlagsregeln kommer 
att kunna ta ut en större andel 
utdelning till 20 procents beskatt-
ning. Den förbättringen gynnar 
givetvis även delägare i mindre 
vård- och it-företag. 

Syftet med förändringarna i 
3:12-regelverket har hela tiden 
varit att motverka överutnyttjan-
de genom att anställda med 
mycket litet ägande kan tillämpa 
regler som är avsedda för perso-
ner som genom sitt ägande tar 
risker. Jag avser därför att gå vi-
dare med ett kapitalandelskrav.”

Debatten om regeringens nya 
3:12-förslag ser med andra ord ut 
att fortsätta under hösten. TK/MP

Anders Borg.En ökad möjlighet för kontaktför-
bud föreslås nu.

Högsta domstolen har fastslagit 
att avsikten med den aktuella hand-
lingen saknar betydelse. En hand-
ling av det aktuella slaget är ägnad 
att kränka den sexuella integriteten 
om samtycke saknas.

Svidande kritik    från Lagrådet

Tilltagande kritik mot förslaget           om nya 3:12-regler

NYA 3:12-REGLER

• Lagrådets yttrande, http://www.lagradet.se/yttranden/
• FAR:s hemsida, http://www.nyaentreprenorsskatten.se/
• Backa bandet Borg, http://backabandetborg.se/
•  Anders Borgs svar i riksdagen, Svar på skriftlig fråga 2012/13:618, 

3:12-reglerna, http://www.riksdagen.se
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Anmäld grooming 
leder sällan till åtal
Lagregeln om kontakt med 
barn i sexuellt syfte, grooming, 
fungerar inte, menar Brottsfö-
rebyggande rådet, Brå. Mellan 
den 1 juli 2009, då straffbe-
stämmelsen om kontakt med 
barn i sexuellt syfte infördes, 
och fram till slutet av 2012 re-
gistrerades 617 anmälda brott 
av polisen. Av dessa lagfördes 
endast fem fall. Det konstaterar 
Brå, som på regeringens upp-
drag utvärderat den nya lagre-
geln.

Det stora problemet med la-
gens utformning är att anmälan 
måste göras vid rätt tidpunkt 
för att någon ska kunna fällas 
för brott. Gärningsmannen 
måste ha kommit överens med 
ett barn om att träffas, i syfte 
att begå sexualbrott mot bar-
net. Men det krävs också att 
gärningsmannen konkret för-
berett mötet, till exempel ge-
nom att köpa biljett åt barnet 
eller lämna en vägbeskrivning. 
För att lagen ska fylla sin funk-
tion att skydda barn från brott 
bör gärningsmannens möte 
med barnet inte heller ha ägt 
rum än. 

Läs på www.bra.se

”Otrohetskontrollen” 
var en våldtäkt
Oavsett vilket syfte mannen 
hade med handlingen bedömer 
Högsta domstolen att det var 
våldtäkt när han med våld eller 
hot om våld förde upp fingrarna 
i sin sambos underliv.

Det finner HD i sin dom i ett 
uppmärksammat mål. 

Tingsrätten dömde mannen 
för våldtäkt sedan han hade 
åtalats för att han efter våld och 
hot hade fört upp fingrarna i sin 
sambos underliv för att kontrol-
lera om hon hade varit otrogen. 
Men hovrätten bedömde gär-
ningen som olaga tvång på den 
grunden att mannen inte hade 
haft något sexuellt syfte med 
sin handling.

Nu har Högsta domstolen för-
klarat att mannen ska dömas 
för våldtäkt. Om en man tvingar 
en kvinna att tåla att han för in 
sina fingrar i hennes underliv, så 
har handlingen en påtaglig sex-
uell prägel som är ägnad att 
kränka hennes sexuella integri-
tet.

Avsikten med handlingen 
saknar betydelse. En handling 
av det aktuella slaget är alltid 
ägnad att kränka den sexuella 
integriteten om den utförs utan 
ett giltigt samtycke, skriver HD.

Därför är det fråga om en 
straffbar sexuell handling. Om-
ständigheterna i fallet är såda-
na att handlingen ska bedömas 
som våldtäkt, inte mindre grov 
våldtäkt.

HD:s dom den 13 juni 2013 i 
mål nr B 1195-13

Ökad möjlighet  
för kontaktförbud
Regeringen har överlämnat en 
remiss till Lagrådet med förslag 
till ändringar i lagen om kon-
taktförbud. Förslaget innebär 
att den risk för brott som krävs 
för att ett kontaktförbud ska få 
meddelas inte längre behöver 
vara påtaglig. Följden blir att 
risken för brott inte längre be-
höver vara akut. Möjligheten att 
använda ett sådant förbud 
kommer därmed att öka.

 Lagändringen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2014.

Advokaten 6/2013.

Anders Borg.

Polisen topsar 
färre misstänkta
Under första halvåret 2013 tog 
polisen dnaprov, ”topsningar”, 
från 20 000 misstänkta gär
ningsmän. Det är en minskning 
med en tredjedel jämfört med 
förra året. Under samma tid 
2012 gjorde polisen 30 000 
topsningar.

Enligt Statens kriminalteknis
ka laboratorium (SKL) innebär 
det att färre dnaspår från 
brottsplatser kan kopplas till 
misstänkta personer. Antalet 
matchningar mellan misstänkta 
och brottsplatsspår har minskat 
med 14 procent från förra året.

Men enligt Rikspolisstyrelsen 
beror det mindre antalet tops
ningar i år på att polisen redan 
har topsat många yrkeskrimi
nella, och det minskade antalet 
spår som kan kopplas till miss
tänkta kan bero på att många 
mängdbrott, som inbrott, be
gås av internationella ligor som 
försvinner ut ur landet innan de 
kan gripas och topsas.

Många yrkeskriminella har hunnit 
topsas av polisen.
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Advokaten Nr 7 • 2013

Förslag om stärkt skydd 
för barn mot övergrepp
Regeringen vill ha ny lag om re
gisterkontroll av personer som 
ska arbeta med barn. Reger
ingen har beslutat om en pro
position med förslag till lagänd
ringar som utgör ett led i 
genomförandet av EU:s direktiv 
om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell ex
ploatering av barn och barn
pornografi. Syftet med lagänd
ringarna är att skapa ett 
starkare skydd för barn mot 
sexuella övergrepp.

Enligt för
slaget införs 
en ny lag om 
registerkon
troll av per
soner som 
ska arbeta 
med barn. 
Genom la
gen skapas 
en skyldig
het för den 
som erbjuds 
en anställ
ning, ett 
uppdrag el
ler en praktiktjänstgöring inom 
vissa verksamheter att på begä
ran visa upp ett utdrag ur be
lastningsregistret, om arbetet 
innebär direkt och regelbunden 
kontakt med barn.

Penningtvätten i Sverige är 
sannolikt omfattande och om-
sätter mångmiljardbelopp. 
Det visar en nationell rapport 
över riskerna för penningtvätt 
som Finansinspektionen tagit 
fram i samarbete med bland 
andra Advokatsamfundet. 

Rapporten tydliggör att det finns 
ett behov av mer fakta om pen
ningtvättens exakta omfattning, 
liksom om inom vilka sektorer 
den är mest förekommande och 

hur den påverkar samhällets olika 
delar. Den belyser också delar av 
den svenska lagstiftningen kring 
penningtvätt som kan behöva ses 
över. 

ADVOKATSAMFUNDET HAR, som 
enda organisation, tillsammans 
med 16 myndigheter deltagit i ar
betet med rapporten. Anne Ram
berg har genom ställföreträdande 
chefsjuristen Johan Sangborn 
företrätt Advokatsamfundet i ar
betsgruppen.

Rapporten är den första samla
de bedömningen av läget vad gäl
ler penningtvätt i Sverige, och ska 
ligga till grund för regeringens stra
tegi för att bekämpa penningtvätt 
i Sverige. Advokatsamfundet har 
under hela processen med pen
ningtvättslagstiftningen och EU
direktiven på området pekat på att 
advokaters rapporteringsskyldig
het enligt lagen om penningtvätt 
kan komma i konflikt med tyst
nadsplikten. Detta påpekas också i 
Finansinspektionens rapport. 

Riskerna  med penningtvätt kartlagda

Domarnämnden oenig om chefsposten
i försvarsunderrättelsedomstolen
Domarnämnden har fattat be-
slut om förslag till ordförande 
och administrativ chef i För-
svarsunderrättelsedomsto-
len. Men tre ledamöter var 
skiljaktiga.

Advokatsamfundets generalse
kreterare Anne Ramberg och 
riksdagsledamoten Maria Abra
hamsson ansåg att det var uteslu
tet att föreslå Maria Hedegård, 
som är rättschef i Försvarsdepar
tementet, till ordförandetjänsten. 
F.d. riksdagsledamoten Sören 
Lekberg anslöt sig till deras skilj
aktiga mening i fråga om Hede
gård.

Enligt dem finns det skäl att 
uppställa lämplighetskrav som 
går utöver vad som annars for
dras för en domarbefattning, när 
det gäller en myndighet som För
svarsunderrättelsedomstolen, 
som är beroende av allmänhe
tens förtroende för att fullgöra sin 
verksamhet.

”MED HÄNSYN till allmänhetens 
begränsade insyn i domstolens 
verksamhet är det av yttersta 
vikt att ordföranden i fråga om 
självständighet och opartiskhet 
åtnjuter ett mycket högt förtro
ende hos allmänheten”, skriver 
Anne Ramberg och Maria Abra

hamsson och fortsätter: ”När det 
gäller Maria Hedegård måste det 
anses uteslutet att hon i direkt 
anslutning till 20 års tjänstgöring 
i Försvarsdepartementet skulle 
kunna komma ifråga för den ak
tuella tjänsten”. ”Hon har från 
denna tid fått […] lysande vitsord 
av generaldirektören för FRA, 
ställföreträdare för den part vars 
ansökningar om signalspaning 
domstolen har att pröva”, påpe
kar de särskilt.

DE SKILJAKTIGA LEDAMÖTERNA 
ifrågasätter inte Maria Hede
gårds personliga integritet eller 
kunskaper på området. Men de 
anser att de höga och särskilda 
kraven på ordföranden i en spe
cialdomstol som Försvarsunder

rättelsedomstolen måste beaktas. 
”Att sätta upp Maria Hedegård på 
förslag till anställning som ord
förande i Försvarsunderrättelse
domstolen skulle riskera, för att 
inte säga undergräva, allmänhe
tens förtroende för domstolens 
oberoende och ordförandens 
opartiskhet”, skriver Maria Abra
hamsson och Anne Ramberg i sin 
skiljaktiga mening.

MARIA ABRAHAMSSON och Anne 
Ramberg ansåg att inte heller 
någon av de övriga behöriga sö
kande borde komma i fråga som 
ordförande i Försvarsunder
rättelsedomstolen, eftersom de 
inte nådde upp till de höga kun
skaps och erfarenhetskraven på 
de särskilda områden som krävs 
just i Försvarsunderrättelse
domstolen.

Men enligt Domarnämndens 
majoritet är det inte nämndens 
sak att pröva frågan om lämplig
het. Huruvida det ur allmän för
troendesynpunkt alls kan anses 
lämpligt att ordföranden närmast 
kommer från en lång och kvali
ficerad tjänstgöring i Försvars
departementet är en fråga som 
svårligen låter sig prövas inom ra
men för nämndens skicklighets
bedömning, skriver nämndens 
majoritet.

Maria Hedegård, rättschef i För-
svarsdepartementet.

Förslag om skärpt straff 
för mord får kritik
Advokatsamfundets generalse
kreterare Anne Ramberg är kri
tisk till justitieminister Beatrice 
Asks förslag att skärpa normal
straffet för mord till livstids 
fängelse, som presenterades 
den 30 augusti. 

Enligt Anne Ramberg agerar 
regeringen på bristfälligt un
derlag. Om man ska omkullkas
ta den några år gamla lagstift
ningen, ska det göras genom en 
noggrann utredning, inte ge
nom en intern departements
promemoria. Anne Ramberg 
anser att förslaget är ett sätt för 
regeringen att visa att man tar 
hårdare tag. Förslaget är för 
onyanserat och saknar spänn
vidd föratt täcka extrema situa
tioner, anser hon. Departe
mentspromemorian med 
förslaget kommer tätt inpå va
let, och mycket kort tid efter 
den utredning om påföljder vid 
mord som ledde till lagändring
arna 2009.

Lagändringarna 
ska skapa ett 
starkare skydd för 
barn.
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HD ska pröva ersättning 
till privat försvarare
En man var åtalad för försvå
rande av skattekontroll. Men ef
ter en dags förhandling lade 
åklagaren ned åtalet. Tingsrät
ten meddelade friande dom 
och ogillade yrkanden om före
tagsbot. 

Den åtalade mannen hade an
litat en advokat som privat för
svarare. Han begärde ersätt
ning av staten för sina 
försvararkostnader med 
385 000 kronor inklusive 
moms, vilket motsvarade 110 
timmar med en timersättning 
på 2 800 kronor exklusive 
moms.

Tingsrätten beviljade ersätt
ning för bara 80 timmars arbe
te. Tingsrätten ansåg att advo
katen hade överarbetat målet 
och lagt ned för mycket tid på 
det, eftersom han hade kommit 
in i det i ett sent skede och ef
tersom åtalet hade lagts ned 
efter bara en dags huvudför
handling.

Tingsrätten fastställde också 
timersättningen till 1 205 kronor 
exklusive moms, enligt den då 
gällande timkostnadsnormen 
för rättsbiträden.

Hovrätten fann liksom tings
rätten att försvararen skulle ha 
timersättning enligt timkost
nadsnormen, och att han bara 
skulle ha ersättning för 80 tim
mars arbete. Men ett hovrätts
råd var skiljaktigt och ville att 
försvararen skulle få ersättning 
i enlighet med den frikände 
mannens överklagande, bland 
annat på grund av att advoka
ten hade många års erfarenhet 
av att vara försvarare i eko
brottmål.

Högsta domstolen har beviljat 
prövningstillstånd och ska nu 
pröva frågan om ersättningen.

Turerna i Prosolvia-målet tog 
en ny och dramatisk vändning 
då parterna förliktes innan 
Högsta domstolen meddelat 
om den skulle bevilja pröv-
ningstillstånd eller inte.

Den 24 september meddelade 

Prosolvias konkursförvaltare och 
PWC att parterna träffat en förlik
ning i den tvist som Hovrätten för 
Västra Sverige dömt i. 

Enligt uppgörelsen ska PWC 
betala 742,5 miljoner kronor. För
likningslikviden ska betalas om
gående. Enligt den tidigare do

men från hovrätten uppgick 
skadeståndet till Prosolvias kon
kursbo till sammanlagt 2,2 miljar
der kronor.

SOM EN FÖLJD av uppgörelsen 
återkallar PWC sitt överklagande 
till Högsta domstolen, och det 

Högsta domstolen ska pröva frågan 
om ersättning till privat försvarare.

Hovrättens dom i Prosolvia-
målet var inte annat än en 
sensation. Den innebär i sig en 
tydlig signal om att en ökad 
riskmedvetenhet krävs.

Domen från Hovrätten för Västra 
Sverige i Prosolviamålet kom när
mast som en total överraskning 
för branschen. Tingsrätten hade 
ogillat konkursboets talan. Men 
hovrätten fann att revisionsbyrån 
PWC och den huvudansvarige 
revisorn solidariskt ska betala 
skadestånd till Prosolvias kon
kursbo med sammanlagt 2,2 mil
jarder kronor. Den skada som de 
ska ersätta är dels bristen i kon
kurserna, dels förlorade rörelse
värden.

Liksom tingsrätten anser hov
rätten att redovisningen i Prosol
via 1997 stred mot god redovis
ningssed och att revisionen av 
bolaget var vårdslös. Men där 
tingsrätten bedömde att det inte 
fanns ett skadeståndsgrundande 
orsakssamband mellan den oakt
samma revisionen och skadan 
som drabbade Prosolvia, anser 
hovrätten att det finns ett tillräck

ligt samband. Tingsrätten ställde 
upp det etablerade beviskravet 
att konkursboet måste visa att ett 
hypotetiskt händelseförlopp var 
klart mera sannolikt än PWC:s 
alternativa förklaringar. 

I sin bedömning har hovrätten 
sänkt beviskravet när det gäller 
orsakssambandet mellan reviso
rernas oaktsamhet och skadan 
för konkursboet: Konkursboet 
måste visa att det hypotetiska för
loppet är övervägande sannolikt.
Hovrätten går i domen på kon
kursboets linje och bedömer att 
pressen inte skulle ha skrivit kri
tiskt om Prosolvias redovisning 
1998, om revisorerna hade revi
derat aktsamt. Och det är enligt 
hovrätten övervägande sannolikt 
att Prosolvia då inte hade drab
bats av betalningsoförmåga, utan 
hade överlevt och fortsatt växa. 
Enligt hovrätten ledde mediernas 
rapportering till att kunder och 
aktiemarknad förlorade förtroen
det för Prosolvia.

I det hypotetiska händelseför
loppet, där revisorerna inte hade 
varit vårdslösa, är det övervägan
de sannolikt att kunder och an

dra aktörer hade agerat annor
lunda och att Prosolvia hade 
kunnat genomföra nyemission 
och ordna rörelsefinansiering, 
skriver hovrätten. Därmed anser 
hovrätten att det finns ett tillräck
ligt orsakssamband mellan revi
sorernas oaktsamhet och skadan.

 
NY SPELPLAN?

I den situation som nu uppstått 
finns det en hovrättsdom men 
inte något avgörande från Högsta 
domstolen. Tidskriften Advoka
ten talade med flera personer 
med insyn i Prosolviamålet, inn
an parterna i förliktes. De ansåg 
att om hovrättens dom stod sig, 
alltså om Högsta domstolen inte 
skulle bevilja prövningstillstånd, 
så har vi en helt ny spelplan med 
radikalt förändrade risker och 
villkor.

Det kan nu finnas anledning att 
fundera över om sysslomän  
som styrelseledamöter eller revi
sorer och andra rådgivare – som 
advokater – kan komma att dö
mas att betala skadestånd i stor
leksordningar som inte har före
kommit i svensk rätt tidigare. 

När det gäller bedömningen av 
orsakssambandet – frågan om så 
kallad adekvat kausalitet – hän
visar hovrätten till det så kallade 
Landskronamålet (NJA 2013  
s. 145). Där ansågs Landskrona 
kommun skadeståndsansvarig 
för en mordbrand anlagd av 

en LVUomhändertagen flicka, 
på grund av socialnämndens 
bristande tillsyn över henne. I 
domen slår HD fast att bevissvå
righeterna vid underlåtenhet som 
grund för skadeståndsansvar bör 
medföra bevislättnader för den 
skadelidande.

Enligt hovrätten har effekten 
av revisorernas oaktsamhet legat 
i farans riktning och varit en för
utsebar konsekvens av oaktsam
heten – det innebär att hovrätten 
anser att orsakssambandet är 
adekvat och därmed skade
ståndsgrundande.

MER OM HOVRÄTTENS DOM

Förlikning nådd     i Prosolvia-målet

Prosolvia-domen ställer        viktiga frågor på sin spets
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Axel Calissendorff 
startar boutiquebyrå
Axel Calissendorff, senior part
ner på Roschier och tidigare 
ordförande i Sveriges advokat
samfund, sluter sig till skaran 
av erfarna advokater som väljer 
att lämna en större affärsjuri
disk advokatbyrå för att övergå 
till nischad advokatverksamhet 
på egen boutiquebyrå. Axel Ca
lissendorff startar nischbyrån 
tillsammans med Jan Sjöberg 
som nu är partner på Wistrand. 
Firmanamnet blir Calissendorff 
& Co.

Axel Calissendorff lämnade 
Mannheimer Swartling 2005, 
och ansvarade därpå för att eta
blera den finländska advokatfir
man Roschier i Sverige och för 
att bygga upp Roschiers kontor 
i Stockholm. Under de senaste 
åren har han haft ett antal mer 
personliga uppdrag, bland an
nat som så kallad trusted advi
sor åt flera bolag och företags
ledare med central ställning i 
det svenska näringslivet.

Axel Calissendorff.
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Förlikning nådd     i Prosolvia-målet
blir alltså inte någon prövning i 
HD.

I ett pressmeddelande säger 
advokat Lars Zetterberg, Pro
solvias konkursförvaltare: ”Med 
hänsyn till PWC:s försäkrings
skydd och ekonomiska förhål
landen samt processrisken och 

tidsfaktorn vid en prövning i HD 
innebär förlikningen ett tillfreds
ställande resultat för konkurs
boet eftersom alla fordringsägare 
får i stort sett fullt betalt”.

PETER CLEMEDTSON, styrelse
ordförande i PWC, hade följande 

kommentar: ”Vi anser att den för
likning som nu är träffad är den 
bästa lösningen i den uppkomna 
situationen för våra partners, 
medarbetare och kunder. Vi kan 
nu äntligen efter mer än 12 år läg
ga ärendet bakom oss och fullt ut 
fokusera på våra kunder.”  TK

Prosolvia-domen ställer        viktiga frågor på sin spets

Man kan anta att advokater inte 
är lika utsatta som revisorer för 
risken att drabbas av skade
ståndsansvar. I revisorernas verk
samhet, där det handlar om att 
granska redovisningar, är det lätt
are att bedöma om uppgifter är 
rätt eller fel. I advokatverksamhe
ten är det sällan så tydligt, med 
undantag för rådgivning på skat
teområdet. Men på det området 
är orsakssambandet ofta lätt att 
bedöma eftersom ett felaktigt råd 
leder till att skatt faller ut med 
visst belopp.

Revisorer, advokater och andra 

rådgivare kan ha anledning att 
reflektera över sina försäkrings
skydd och även omvärdera vilka 
ersättningstak som är adekvata i 
fortsättningen. Med höjda hög
stanivåer i försäkringarna kom
mer rådgivarna att få högre 
premiekostnader för sina försäk
ringar. 

Domen kan även innebära ett 
incitament för en ökad process
benägenhet, en amerikanisering 
av svensk rätt.

FAR, branschorganisationen 
för redovisningskonsulter, reviso
rer och rådgivare, har varnat för 

att revisorer kan få svårt att hitta 
försäkringsgivare som är beredda 
att försäkra revisionsverksamhet. 
Det kan leda till att byråerna be
dömer revisionsverksamheten så 
riskfylld att de väljer att avveckla 
den för samhället nödvändiga re
visionen.

Hovrättens dom är en stark sig
naleffekt till det svenska näringsli
vet att riskmedvetenheten måste 
höjas. I Sverige, där det länge har 
ansetts som mycket svårt att få 
någon ställd till svars i sådana här 
fall, har det infunnit sig en ny si
tuation.  MA, TK

Ratsit och Merinfo 
bryter mot lagen
I två beslut konstaterar Datain
spektionen att webbplatserna 
ratsit.se och merinfo.se lämnar 
ut ekonomisk information om 
privatpersoner på ett sätt som 
strider mot kreditupplysningsla
gen. Ratsit och Merinfo anser att 
den lönerankning som de publi
cerar består av oprecis statistik 
där det inte går att utläsa någon 
enskild persons inkomst, och att 
informationen inte är avsedd att 
visa någons kreditvärdighet. 
Därför anser företagen att de 
inte behöver följa kraven i kre
ditupplysningslagen. Men enligt 
Datainspektionen är lönerank
ning kreditupplysningsverksam
het. Därför måste företagen följa 
kreditupplysningslagen.
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När Kofi Annan och Jan Elias-
son besökte Uppsala var uni-
versitetsaulan med 1 800 plat-
ser fullsatt. Dessutom följde 
3 000 tittare seminariet via en 
webbsändning.

Kofi Annan, Förenta nationernas 
förre generalsekreterare, och Jan 
Eliasson, nuvarande vice general
sekreterare, medverkade i ett of
fentligt seminarium vid Uppsala 
universitet den 2 september. An
nan och Eliasson talade om FN:s 
utmaningar i ljuset av förändrade 
globala förutsättningar, särskilt 
med utgångspunkt från Kofi An
nans bok Interventioner – ett liv i 
FN:s tjänst. De reflekterade också 
över egna erfarenheter från sitt 
arbete och samarbete inom orga
nisationen.

Utrikespolitiska föreningen i 
Uppsala och Uppsala universitet 
arrangerade seminariet. Peter 
Wallensteen, professor i fredsoch 
konfliktforskning i Uppsala, var 
moderator.

Kofi Annan berättade att han 
och Jan Eliasson har samarbetat 
om många frågor. Han nämnde 
särskilt hur Jan Eliasson som ord
förande för generalförsamlingen 
2005 och han själv som generalse
kreterare arbetade med att refor
mera FN – en utmanande uppgift.

– Jag var fast besluten att öppna 
organisationen genom att samar
beta med civilsamhället, sade Kofi 
Annan.

Fastän FNstadgan är skriven i 
namn av ”vi, de förenade natio
nernas folk”, hade den då blivit 
en klubb för suveräna stater som 
såg FN som sitt exklusiva besluts
område. Som organisationen 
hade utvecklats, gick folken ofta 
inte att återfinna någonstans, me
nade Kofi Annan.

– Flera ambassadörer frågade 
mig: ”Herr generalsekreterare, 
vem gav er mandat att föra civil
samhället, dem som står utanför, 
in i FN? ”Jag sa: ”Se på första ka
pitlet i FNstadgan. Den börjar 
’Vi, folken …’ Folket finns utanför 
byggnaden av glas, och om vi ska 
nå ut till dem måste vi engagera 
dem!” mindes Kofi Annan.

– Jag brukade kalla civilsamhäl
let ”eldkastarna” . De kunde säga 
saker som jag som generalsekre
terare inte kunde. Men ibland 
beredde de vägen för oss. De var 
isbrytarna. Om jag hade vetat vad 
jag upptäckte om hur svagt stödet 
från regeringarna i vissa nyckel
frågor var, skulle jag ha engage
rat civilsamhället och använt det 
mycket mer!

NÄR DET GÄLLER den arabiska vå
ren sade Kofi Annan att han redan 
från början var bekymrad över att 
det skapades ett intryck av att ga
tan är ett alternativ till val och par

lament, vilket underminerar de
mokrati och stadgat styrelseskick. 

Kofi Annan förklarade att man, 
för att skapa ett sunt demokra
tiskt samhälle, måste bygga på tre 
pelare:

• Fred och stabilitet
• Ekonomisk utveckling
• Rättsstatens värderingar (rule 

of law) och respekt för mänskliga 
rättigheter.

– Man kan inte få hållbar utveck
ling utan stabilitet, och man kan 
inte få stabilitet utan utveckling – 
och båda måste vara rotade i rätts
staten och i respekt för mänskliga 
rättigheter, sade Kofi Annan.

Jan Eliasson instämde. Han lade 
till att fred, utveckling och mänsk
liga rättigheter måste genomföras 
samtidigt.

– Om en av de tre pelarna är 
svag, rasar hela byggnadsverket, 
sade han.

Jan Eliasson betonade också hur 
viktigt det är agera på ett tidigt sta
dium för att förebygga konflikter.

– Vi bör lyssna till de första lju
den, vibrationerna i marken, av en 
konflikt som håller på att bryta ut, 
de första brotten mot de mänskli
ga rättigheterna. Om vi flyttar fo
kus från de sena stadierna av kon
flikten till de tidiga, är det närmast 
en historisk uppgift, sade han.

FN:s förre rättschef och under
generalsekretare Hans Corell kon
staterade i sin avslutande sam
manfattning att de begrepp som 
ständigt hade återkommit i sam
talet var rättsstatens värderingar – 
rule of law – och mänskliga rättig
heter. Som jurist gladdes han av 
att ickejuristerna Annan och Eli
asson i sina inlägg hade återkom
mit till och understrukit vikten av 
de begreppen, och påminde om 
hur han själv som FN:s rättschef 
och Kofi Annan som generalsekre
terare hade startat ett arbete 1999 
som resulterade i en enhet för 
rule of law inom generalsekrete
rarens kontor – som nu leds av Jan 
Eliasson! MA  

Rättsstaten är grunden för 
fred, stabilitet och utveckling

KOFI ANNAN:
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Jan Eliasson och Kofi Annan talade om FN:s utmaningar i ljuset av förändrade globala förutsättningar.
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Hovrätten prövar 
Rwandamålet
Den 20 juni i år dömde Stock
holms tingsrätt en 54årig 
svensk medborgare för folk
mord och grovt folkrättsbrott till 
livstids fängelse. Åtalet gällde 
händelser i Rwanda 1994. Enligt 
tingsrätten hade den åtalade 
personen haft en ledande roll på 
lägre nivå och, i samverkan med 
andra, medverkat till mord, för
sök till mord, anstiftan av mord 
samt människorov. Tingsrätten 
fann också att den åtalade per
sonligen gjort sig skyldig till för
sök till mord genom att under 
flera massakrer skjuta mot folk 
med ett automatvapen.

Ett stort antal målsägande 
hade begärt skadestånd av den 
åtalade. Enligt tingsrätten kun
de dock inte skadestånd dömas 
ut, eftersom det begärts enligt 
svensk rätt. Rwandisk rätt an
sågs i stället vara tillämplig på 
skadeståndsfrågan.

Domen har överklagats av så
väl den dömde som åklagaren 
och målsägandena. Svea hov
rätt inledde huvudförhandling
en den 9 september. Rätte
gången planeras pågå i ungefär 
ett halvår. Under den tiden 
kommer hovrätten också att 
hålla syn i Rwanda.

Situationen i Syrien är nu så 
svår att syrier som kommer 
till Sverige generellt ska ges 
permanent uppehållstillstånd. 
Det fastslog Migrationsverket 
i september. Nu köar hundra-
tals desperata syrier vid  
Sveriges ambassader i Mellan-
östern, i tron att de ska få 
hjälp att komma lagligt till 
Sverige. 

Krigsflyktingar från Syrien som 
beviljas uppehållstillstånd i Sve
rige ska i normalfallet ges perma
nent uppehållstillstånd. Det be
slutade Migrationsverkets 
rättschef i ett rättsligt ställningsta
gande i början av september. Hit
tills har en del av dessa uppehålls
tillstånd varit treåriga.

Det är personer med ett gene
rellt skyddsbehov som i och med 
det nya beslutet nu beviljas per
manenta uppehållstillstånd. Be
slutet har sin grund i att situatio
nen i Syrien förvärrats, och nu 
präglas av generellt våld. 

PERSONER FRÅN SYRIEN som i 
dag har tillfälliga uppehållstill
stånd i Sverige kan nu ansöka om 
att få permanent uppehållstill
stånd. Som en följd av detta kan 
sedan också anhöriga till perso

ner med permanent uppehålls
tillstånd ansöka om familjeåter
förening.

Den nya hållningen till asylsö
kande syrier i Sverige innebär 
inte att Sverige aktivt hjälper 
människor att lämna det krigs
drabbade landet. 

Många syrier missförstod dock 
nyheterna och uppfattade att en 
ny laglig väg öppnats till Sverige.

Konsekvensen har blivit att 
hundratals syriska flyktingar 
varje dag köar utanför Sveriges 
ambassader i Kairo, Amman och 
Ankara.   UÖ

Sverige får inte utvisa en  
familj till Tjetjenien, efter- 
som det skulle strida mot 
tortyrförbudet i Europa- 
konventionen. Det fastslog 
Europadomstolen i början 
av september. 

Målet gäller en tjetjensk familj, 
man, hustru och ett barn, som 
sökt asyl i Sverige. I sin ansö
kan har mannen uppgett att han 

utsatts för tortyr och att han 
riskerar att torteras igen. Mig
rationsverket och migrations
domstolarna ansåg dock inte att 
situationen i Tjetjenien i sig var 
grund för asyl, och att mannens 
berättelse hade stora brister.

Beslutet vann laga kraft i okto
ber 2009. Familjen vände sig till 
Europadomstolen, och utvisning
en stoppades av domstolen i vän
tan på en dom.

Den 5 september kom så 
domen. Europadomstolen fast
slog där att Sverige genom att 
utvisa mannen skulle göra sig 
skyldig till brott mot artikel tre i 
Europakonventionen, förbudet 
mot tortyr och omänsklig be
handling.

Visserligen fanns det, enligt 
domstolen, tveksamheter i fa
miljens berättelse, men flera om
ständigheter samverkar.  UÖ

Rättsligt ställningstagande 
skapade rusning på ambassader

Utvisning till Tjetjenien brott mot tortyrförbudet

EUROPADOMSTOLEN

Bangladeshisk 
advokat fängslad
Den bangladeshiske advokaten 
Adilur Rahman Khan, sekrete
rare för människorättsorganisa
tionen Odhikar, fängslades den 
10 augusti. Han har sedan dess 
hållits i förvar, anklagad för att 
ha publicerat falsk information 
och stört ordningen. 

Enligt International Bar Asso
ciations Human Rights Institute 
(IBAHRI) är anklagelserna mot 
Adilur Rahman Khan kopplade 
till en rapport publicerad av 
Odhikar. Organisationen har 
där utrett omständigheterna 
kring en demonstration där 61 
personer dödades av polisen. 
Representanter för Odhikar 
uppger att polisen försökt få 
fram namn och adress till de 61 
dödsoffren, vilket Odhikar väg
rade att lämna ut. Strax därefter 
greps Khan. 

IBAHRI uppmanar nu Bangla
desh att leva upp till sina för
pliktelser enligt konventionen 
om medborgerliga och politiska 
rättigheter, och släppa Adilur 
Rahman Khan.

Tusentals syriska flyktingar har tagit sig till Turkiet. Många av dem vill nu 
komma till Sverige.
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Men advokater och andra som 
kommunicerar med domsto
larna måste utföra särskilda 

moment för att kunna läsa sina medde
landen och för att kunna hantera dem 
på ett praktiskt och advokatetiskt riktigt 
sätt.

Varje dag skickar domstolarna stora 
mängder material till parter och parts
företrädare. Övergången till elektronisk 
kommunikation har inneburit att både 
domstolarna och de som domstolarna 
kommunicerar med sparar tid. Men en 
stor del av kommunikationen sker med 
vanlig post, eftersom många av med
delandena innehåller personuppgifter. 
Genom den nya kommunikationslös
ningen ska domstolarna kunna skicka 
meddelanden som innehåller känsliga 
uppgifter på ett säkert sätt.

I dag finns olika metoder för att skyd
da uppgifter vid elektronisk kommuni
kation.

Vid stora företagsöverlåtelser och an
dra känsliga affärsjuridiska transaktio
ner används ”säkra datarum”, där do
kument finns tillgängliga endast för dem 
som är behöriga, och där det loggas vilka 
som har tagit del av vilken information.

För säker kommunikation i andra 
sammanhang är det vanligt att använ
da VPNtjänster – tjänster för säkra da
torförbindelser – eller epostkryptering. 
VPN kräver att de parter som vill kom
municera ansluter sig till en kommer
siell VPNtjänst. Kryptering kräver att 
parterna har haft kontakt med varan
dra i förväg och har installerat särskilda 
program eller har utväxlat certifikat el
ler nycklar för kryptering och dekryp
tering.

Domstolsverket har upphandlat ett 
system för säker epost. Fem domstolar 
har testat systemet. Nu får alla domsto
lar möjlighet att börja använda det.

Många av de uppgifter som domsto
larna hanterar är offentliga och skul
le omedelbart lämnas ut om någon be
gärde ut dem. Men personuppgiftslagen 
innebär att det är nödvändigt att begrän
sa risken för okontrollerad spridning av 
uppgifterna.

Med det system som ska införas hos 
domstolarna behöver mottagarna inte 
installera särskilda program eller utväx
la certifikat eller nycklar. 

De elektroniska meddelandena skick
as inte direkt till mottagaren. I stället lag
ras de krypterat på en säker server hos 
Domstolsverket. Domstolen skickar ett 
aviseringsmeddelande till mottagaren 
som innehåller en länk. När mottaga
ren – till exempel en advokat – klickar 
på länken, upprättas en säker förbindel
se mellan mottagarens dator och Dom
stolsverkets server. Genom den säkra 
förbindelsen kan mottagaren ta del av 
meddelandet och besvara det på ett sä
kert sätt. Därmed är meddelandet skyd
dat från att obehöriga snappar upp det.

MED DET NYA SYSTEMET kan domsto
larna skicka meddelanden till ombud 
och partsföreträdare med tre olika sä
kerhetsnivåer.

Den lägsta säkerhetsnivån motsvarar 
vanlig, okrypterad epost. 

När domstolen skickar ett medde
lande på den mellersta säkerhetsnivån 
får mottagaren ett meddelande om att 
ett dokument finns på Domstolsverkets 
säkra server. 

Den högsta säkerhetsnivån innebär 
att mottagaren får epost om att en sä
kerhetskod skickas med SMS till motta
garens mobiltelefon. Säkerhetskoden 
behövs för att hämta meddelandet på 
Domstolsverkets server. 

Varje domstol måste själv ta ställning 
till med vilken säkerhetsnivå ett medde
lande ska skickas. 

Meddelandena lagras i 30 dagar på 
Domstolsverkets server. Därefter ra
deras det. Därför är det viktigt att mot 
tagaren hämtar det säkra meddelan
det från servern så snart som möjligt. 
Om mottagaren vill ha tillgång till med 
delandet senare, är det nödvändigt att 
spara det på den egna datorn eller att 
skriva ut det. Och om mottagaren inte 
stänger meddelandet genom att logga 
ut på rätt sätt, finns det risk att det går 
förlorat.

Det går inte heller att vidarebeford
ra meddelandet direkt från den egna 
epostlådan. Meddelandet måste först 
sparas på den egna datorn. För advoka
ter, som är vana vid att vidarebefordra 
meddelanden direkt till klienten, inne

Reportage Teknik

I oktober inför domstolarna ett system för säkrare e-post. 
Det nya systemet minskar risken för att känsliga uppgifter sprids.

TEXT MAGNUS ANDERSSON FOTO ISTOCKPHOTO

Domstolarnas nya 
e-postsystem ger bättre 
personuppgiftskydd

Agneta 
Kornstrand.
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Advokatsamfundet gavs möjlighet att 
lämna synpunkter på Domstolsverkets 
testverksamhet med att utvärdera sys
temet för säker epost medan testerna 
pågick.

Advokatsamfundet anser att elektro
nisk kommunicering innebär stora för
delar för advokaten. Men Advokatsam
fundet konstaterar att kravet på att varje 
meddelande först måste sparas på ad
vokatens dator innan det kan vidarebe
fordras till klienten innebär en ökad och 
inte önskvärd administrativ börda för 
advokaterna.

– Det är meningen med produkten att 
det inte ska vara helt enkelt att vidare
befordra och sprida uppgifterna. Det är 
en del i säkerhetspaketet, säger Agneta 
Kornstrand.

Advokatsamfundet noterar också att 
det i dag är mer regel än undantag att 
man läser epost från flera olika elek
troniska enheter. Därför är det vikigt att 
systemet inte innebär hinder för att an
vända mer än en enhet för att hantera 
eposten.

Det finns skäl att sända meddelan
den med olika typer av säkerhetsnivå
er, för att minska de olägenheter och 
det merarbete som det skulle innebä
ra om all kommunikation från domsto
larna sänds med höga säkerhetsnivåer, 
skrev Advokatsamfundet i sitt yttrande. 
Och Advokatsamfundet framhöll också 
att lagringstiden för meddelandena inte 
borde vara för kort.

– Efter synpunkterna från Advokat
samfundet har Domstolsverket förlängt 
den tid meddelandena lagras på servern 
från 14 dagar till 30 dagar, förklarar Ag
neta Kornstrand. n

bär det nya systemet alltså ett extra mo
ment.

Det säkra systemet innebär att dom
stolarna kan skicka sekretessbelagd in
formation med epost. Domstolsverkets 
föreskrifter anger uttryckligen att se
kretessbelagda uppgifter inte får skick
as utan kryptering. Men det mesta som 
domstolarna skickar är inte sekretessbe
lagd information.

AGNETA KORNSTRAND, chef för Dom
stolsverkets avdelning för domstols
utveckling, berättar att det viktigaste 
syftet med det nya systemet är att höja 
säkerheten vid hanteringen av person
uppgifter.

– När vi expedierar exempelvis do
mar via epost är det känslig informa
tion, även om den inte är sekretessbe
lagd, förklarar hon.

Datainspektionen har klargjort att det 
krävs krypterade lösningar när myndig
heterna förmedlar känslig information.

– Brottmålsdomar är typiskt sett 
känslig information, och då är det per
sonuppgiftslagen som gäller. Att sprida 

informationen kan vara en integritets
kränkning, säger Agneta Kornstrand.

Domstolarna får möjlighet att börja 
använda systemet under oktober. De 
fem ”pilotdomstolarna” som har testat 
systemet fortsätter att använda det. Men 
hur snabbt de övriga domstolarna väl
jer att ta det i bruk kommer troligen att 
variera.

Agneta Kornstrand berättar att de 
domstolar som har testat systemet har 
varit övervägande positiva – på grund av 
att de nu i ännu större omfattning kan an
vända epost för att kommunicera med 
parter och ombud. Bland epostmotta
garna har reaktionerna varit mer blan
dade. Enligt Agneta Kornstrand finns 
det stor förståelse hos mottagarna för 
att säkerhetslösningarna är viktiga för att 
skydda personuppgifter, trots att många 
tycker att det blir mer komplicerat. 

– När man höjer säkerheten, sker det 
ofta lite på bekostnad av användbarhe
ten. Men alternativet är i många fall att 
skicka meddelandet med brev. Vilket är 
då mest krångligt? säger Agneta Korn
strand.

Med det nya 
systemet kan 
domstolarna
skicka meddelan-
den med tre olika 
säkerhetsnivåer.

”När vi expedierar 
exempelvis domar via 
e-post är det känslig 

information, även om 
den inte är sekretessbelagd”
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ka säkerhetstjänster i civiliserade länder 
utan även av medievärldens egna inne
boende tekniska mekanismer som styr 
åt ökad kommersialisering, och åt en 
marknad som prioriterar yta och lätt
viktighet före djup och demokratiskt 
ansvar. Samtidigt som intet ont anande 
internetanvändare manipuleras, kart
läggs och analyseras utan att själva veta 
om det eller förstå vidden av det.

Torekull konstaterade att de tryckta 
medierna av oräkneliga belackare be
traktas som en långsamt döende dino
saur. Själv tror han att de har en framtid 
med flera möjligheter; i takt med den di
gitala utvecklingen gryr det paradoxalt 
nog en ny morgon för de tryckta medier
na. Å ena sidan har vi i dag en samman
lagd yttrandefrihet som vi aldrig har haft 
i världshistorien.

– Å andra sidan har vi aldrig haft såda
na oerhörda möjligheter att kontrollera 
individerna som vi har nu. Det är inte 
lika enkelt att kontrollera det tryckta or
det, sa Torekull som menade att i den di
gitala världen kan vi komma att  börja 
längta efter skriften igen.

– Det kan en dag visa sig att papperet 
på något vis åter blir räddningen för det 
civiliserade budskapet, sa Torekull och 
tillade:

– Jag vill uttala min djupa oro för att 

vi, medan den största förändringen av 
kommunikation sedan det tryckta ordet 
kom till äger rum, håller på att glida in i 
en twittervärld av ytlighet och geschäft.

 
PINSAMT HEMLIGT

Mikael Holmström, säkerhetspolitisk 
reporter på Svenska Dagbladet, har vid 
flera tillfällen avslöjat missförhållanden 
som myndigheter försökt dölja. Han 
tecknade en kritisk bild av deras bemö
tande av journalister.

Han tog upp två händelser, som var för 
sig visade på samma fenomen när myn
digheter vill undgå mediernas gransk
ning genom att på olika sätt missbruka 
lagstiftningen. Den ena händelsen var 
när högt uppsatta tjänstemän aktivt för
sökte mörklägga och förhindra att de så 
kallade tsunamibanden lämnades ut för 
att stoppa en granskning av myndighe
ternas agerande vid katastrofen.

Den andra händelsen var det svens
ka försvarets bristande beredskap lång
fredagen 2013 då ryska stridsflygplan 
ostört från svensk sida kunde genom
föra en simulerad attack mot olika mål 
i Sverige.

I bägge fallen hade myndigheterna 
samma tillvägagångssätt för att undvi
ka att i efterhand bli granskade, enligt 
Holmström; de hänvisade till ”rikets sä

Under rubriken ”Hotet mot press
friheten” diskuterades villko
ren för dagens granskande jour

nalistik vid ett seminarium, i ABFhuset 
i Stockholm den 27 augusti. Seminariet 
arrangerades med anledning av att Ber
til Torekulls Stora murvelpris delades ut 
till Mikael Holmström och Nils Funcke.

Bertil Torekull beskrev hur dagens 
medielandskap förändras rasande 
snabbt. I spåren av den pågående digi
taliseringen har tidningarnas redaktio
ner försvagats i takt med att de tryckta 
medierna förlorat mark. Åtskilliga i dag 
saknar journalister med fördjupade äm
neskunskaper samt tid och resurser att 
bedriva granskande journalistik.

Samtidigt pågår en annan utveckling 
där myndigheter, inte sällan i samarbe
te med globala internetföretag, blir allt 
starkare och skickligare på att kontrol
lera medierna och läsarna/datoranvän
darna.

– Jag ser framför mig hur det vi kallar 
sanning jagas som en skållad råtta värl
den runt, sa Bertil Torekull som ansåg 
att inte bara visselblåsare, som Chelsea 
Manning och Edward Snowden, utan 
även journalister kan komma att drab
bas även i Sverige.

Enligt Torekull hotas yttrandefrihe
ten inte endast av diktaturer eller av oli » 

Samtidigt som internet inneburit ökad yttrandefrihet för miljontals människor 
så hotas pressfriheten av flera samverkande krafter. Några av dem är teknik-
utveckling, kommersialisering och myndigheter som blir allt mäktigare. 

TEXT TOM KNUTSON FOTO ISTOCKPHOTO, TOM KNUTSON

Allt starkare myndigheter
och svagare redaktioner
sätter pressfriheten under tryck

STORA MURVELPRISET 2013 

”Jag vill 
uttala min 
djupa oro 

för att vi, 
medan den 
största för-
ändringen 
av kommu-

nikation 
sedan det 

tryckta 
ordet kom 

till äger rum, 
håller på 

att glida in 
i en twitter- 

värld av 
ytlighet och 

geschäft”
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kerhet” för att förhindra och försvåra 
mediernas granskning.

– I Sverige brukar vi säga att vi har 
hemligt och kvalificerat hemligt (KH). 
Här var det en annan hemligstämpel 
som jag kallar PH, inte KH, utan Pinsamt 
Hemligt. Den skulle dölja pinsamheter, 
sa Holmström som anser att i båda fallen 
användes hemligstämpeln med syftet 
att skrämma källor från att lämna mer 
uppgifter om tillståndet i staten.

– Det är oroande att försöken att 
skrämma källor fortsatt genom jakten 
på de försvarsbloggar där kritiken mot 
försvarsledningen och försvarspoliti
ken är ett återkommande tema, tillade 
Holmström. 

 
REN OBSTRUKTION IBLAND

Nils Funcke, journalist och tryckfri
hetsexpert, har återkommande rap
porterat om hur politiker och myndig  
heter försökt dölja misstag och fel de be
gått. Enligt honom tarvas tre egenska
per för att granskande journalistik ska 
kunna förverkligas: misstänksamhet, 
sittfläsk och goda kunskaper om gällan
de regler.

– Med misstänksamhet menar jag för
mågan att ana att något är på tok, att 
anta att något är på ett visst sätt och att 
sedan pröva den hypotesen, sa Funcke 
och fortsatte:

– Sittfläsk behövs för att systematiskt 
gå igenom källor i form av dokument 
men också leta reda på personer som vet 
någonting. Man brukar säga att man ska 
följa pengarna så hittar man skurken. 
Men man kan också följa dokumenten 

för att blottlägga missförhållanden och 
oegentligheter.

Ett sådant tillfälle var när Funcke år 
2006 kunde avslöja att den dåvarande 
utrikesministern Laila Freivalds och Ut
rikesdepartementet medverkade till att 
Sverigedemokraternas tidnings, SDku
riren, webbplats, som var skyddad en
ligt grundlagen, hade stängts eftersom 
redaktionen hade medverkat till att en 
karikatyr av profeten Muhammed hade 
publicerats.

När det gäller kunskaperna om tryck
frihetens regelverk hos myndigheter 
respektive journalister konstaterade 
Nils Funcke att det inom journalistkå
ren råder stora kunskapsbrister.

– På den andra sidan, hos myndig
heterna, finns inte bara motsvarande 
okunnighet på många ställen utan där 
finns också en ovilja att göra rätt. Ibland 
också en ren obstruktion emot gällan
de bestämmelser och regler, slog Nils 
Funcke fast och gav ett exempel från Re
geringskansliet där ett antal ebrev av
slöjade en mörkläggningsaktion, men 
han tillade att det kan finnas legitima 
skäl för att myndigheter ska få sekretess
belägga uppgifter.

 
INDIVIDENS SKYDD

Anne Ramberg, Advokatsamfundets ge
neralsekreterare, poängterade att man 
kan ställa sig frågan vem tryckfriheten 
är till för:

– Givetvis är medias skyddsbehov 
stort. Men man kan komma ihåg att år 
1766 var det faktiskt den enskildes skydd 
som man ville värna. Det är viktigt att vi 

också talar om den enskildes ansvar och 
skydd i det här sammanhanget.

Ytterst handlar den här balansakten, 
enligt Anne Ramberg, om å ena sidan ett 
säkerhetsintresse och å andra sidan ytt
rande och tryckfrihet. Ramberg beto
nade även hur viktiga visselblåsare, som 
Edward Snowden och Chelsea Manning, 
är för att värna rättsstatens och demokra
tins utveckling, även om de begår brott.

 
VÅGA TRO PÅ DEN GODA STATEN

Anna Skarhed, justitiekansler, hade en 
helt annan uppfattning om skälen för 
myndigheternas agerande än Holm
ström och Funcke och sa sig tro på den 
goda staten.

– Jag tycker att vi i Sverige ska våga tro 
på det goda samhället men vi ska inte 
vara dumma eller naiva, sa hon och till
lade att det är bekymmersamt om jour
nalistiken inte har kraft och ork att ta itu 
med missförhållanden.

När myndigheter gör fel så handlar 
det, enligt Skarhed, inte om onda myn
digheter som vill hålla allmänheten ut
anför utan det beror för det mesta på 
okunskap och att man har ont om tid och 
resurser och när det till exempel krävs att 
man ska fatta beslut om utlämnande av 
allmänna handlingar på extremt kort tid.

 På seminariet diskuterades även det 
regeringsförslag som innebär att spione
ribestämmelserna utvidgas till att även 
omfatta internationella militärinsatser. 
Det rådde enighet bland deltagarna om 
att förslaget är mycket dåligt och skulle 
innebära inskränkningar av meddelar
friheten där den behövs som bäst. n

”Givetvis är 
medias 
skydds-

behov stort. 
Men man 

kan komma 
ihåg att år 

1766 var det 
faktiskt den 
enskildes 
skydd som 

man ville 
värna.”

Anne Ramberg.

Publicisten Bertil Torekulls jour-
nalistpris Stora murvelpriset 2013 
tilldelades Mikael Holmström och 
Nils Funcke.
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Den lika känsliga som svåravväg
da balansen mellan yttrande
friheten och rätten till skydd av 

privatlivet i ljuset av Europakonventio
nen om de mänskliga rättigheterna be
handlades ingående av en namnkunnig 
panel vid ett seminarium på Rosenbad i 
Stockholm i början på september.

Seminariet hölls samma vecka som 
Europadomstolen fyllde 60 år. Den 
svenska domaren i Strasbourg Helena 
Jäderblom inledde med en uppskattad 
redogörelse av senaste nytt i arbetet 
med konventionens artikel 10 (yttrande
friheten) och artikel 8 (rätt till skydd för 
privat och familjeliv).

Justitierådet Göran Lambertz adres
serade läget med utgångspunkt från 
tryckfrihetsförordningen (TF) och ytt
randefrihetsgrundlagen (YGL) i sitt inle
dande anförande.

– Att jag håller mig till dem beror inte 
på att kränkningarna av privatlivet är 

störst där utan på att skyddet på det om
rådet i Sverige är väldigt svagt, sa Lam
bertz.

Han konstaterade att avvägningen 
inom det så kallade medieområdet inne
bär att endast förtal förbjuds – i övrigt 
förbjuds inga kränkningar av privatlivet.

– På TF och YGLområdet tillåter vi ex
empelvis ofredande, sexuellt ofredande 
och brott mot personuppgiftslagen. 
Även om det handlar om allvarliga 
kränkningar är de tillåtna därför att TF 
och YGL tar över.

Han exemplifierade med fyra exem
pel från den svenska verkligheten, om 
än något omstuvade, vilka alla torde fäl
las om de togs upp av domstolen i Stras
bourg; bland annat publiceringen av 
namn på alla som bytt kön under ett år i 
Sverige.

 Avvägningen som gjorts på TF och 
YGLområdet är, enligt Lambertz, ingen 
avvägning utan man lämnar de grund

lagsskyddade medierna i fred bortsett 
från förtal på artikel 8området.

– Är det moraliskt att vänta på en fäll
ning, under tiden kan ju oskyddade per
soner drabbas hårt? Det åberopas från 
medierna att det här klarar vi själva, ge
nom POverksamhet och liknande, men 
detta är något för lagstiftaren anser jag, 
framhöll Lambertz. 

ANNE RAMBERG, generalsekreterare i 
Sveriges advokatsamfund, inledde med 
att konstatera det är lätt att instämma i 
vad Göran Lambertz sagt.

– Skärningspunkten mellan yttrande
friheten och privatlivet kan uppfattas 
som en motsättning och att en avväg
ning mellan dem måste till. Samtidigt 
hotas de av samma saker: kommersiali
seringen/handeln med persondata och 
något annat gemensamt, det nationella 
säkerhetsintresset. Bägge innebär in
trång i privatlivet och en begränsning i 
yttrandefriheten, sa Anne Ramberg och 
nämnde sajter som Ratsit, vilka säljer in
formation på nätet, information som är 
ett utflöde av vår offentlighetsprincip.

– Är det acceptabelt att kunna hämta 
information från myndigheter och till

Referat

Skyddet för privatlivet behöver stärkas. Det anser flera företrädare för olika delar 
av rättssamhället. 

TEXT OCH FOTO PER JOHANSSON

Delikat balans av frihet     och skydd i fokus

Hans-Gunnar 
Axberger.

Mårten Schultz, 
Anne Ramberg, 
Göran Lambertz, 
Sten Heckscher 
och Helena  
Jäderblom.

Peter Danowsky.
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Referat 

ett mjukt sätt i civilrätten, sa Schultz som 
fick medhåll av panelen för detta.

– Skadeståndsrättsliga sanktioner är 
tilltalande. Det ska kosta att använda 
persondata på ett kränkande sätt, sa 
Anne Ramberg.

Advokat Peter Danowsky anslöt sig till 
Axbergers uppfattning att i balansen 
mellan den personliga integriteten och 
yttrandefrihetsintresset får det senare 
anses överordnat. Han varnade för en 
övertro på att rättssystemet kan lösa alla 
marginella företeelser som ingen gillar 
och framhöll att inom de etablerade me
dierna, de grundlagsskyddade medierna 
i allt väsentligt samt de vilka lever på en 
kommersiell marknad, pågår ett inten
sivt etik och integritetsarbete. Man ser 
det snarare som en överlevnad att värna 
dem som skulle kunna utsättas för över
grepp än att utsätta dem för övergrepp.

– Jag vill betona att från mediernas 
sida, som jag ofta företräder, finns ett 
starkt och vidgat integritetsarbete med 
hänsyn till den personliga integriteten. 
Vi kan inte närma oss detta ifrån margi
nalföreteelserna. Vi måste göra det uti
från det övergripande yttrandefrihetsin
tresset, sa Danowsky. n

handahålla på nätet om exempelvis vil
ka som är intagna på anstalt eller har 
skyddat boende? undrade Ramberg.

Hon, liksom övriga panelen, var posi
tiv till en kompletterande lagstiftning för 
att stärka integritetsskyddet.

– Vi bör försöka hitta en lagstiftning 
som bättre tillvaratar integriteten, som 
är otrolig svag och borde skärpas. Det 
blev lite bättre i regeringsformen men är 
inte tillräckligt, sa Ramberg som delade 
Lambertz bedömning att Sverige inte 
skulle klara en prövning i Strasbourg i 
fallen han nämnde. 

HansGunnar Axberger, f.d. JO och 
pressombudsman, kallade det ett fattig
domsbevis att vi hela tiden måste refe
rera till Europakonventionen i detta 
sammanhang och efterlyste en nationell 
diskussion om vad som är ett rimligt 
svenskt rättighetsskydd. 

HAN BETECKNADE SKYDDET som gott 
ur ett Europaperspektiv i flera avseen
den. Yttrandefriheten är väl skyddad 
och offentlighetsprincipen något att 
vara stolt över.

– Utgångspunkten är god, samtidigt 
när det kommer till privatlivet och inte

gritetsskyddet är vi underutvecklade, 
noterade Axberger.

Han framhöll att det finns ett starkt 
motstånd mot skydd för privatlivet/inte
gritet i den svenska rättspolitiska debat
ten; den goda sidan av detta är att det ger 
bra villkor för massmedierna, den sorg
liga är att många riskerar att bli mobbade 
på nätet. Han förordade en skärpning av 
integritetsskyddet. 

– Men jag är inte helt bekväm i den 
uppfattningen. Detta rör sig om kommu
nicerande kärl, man kommer inte åt det
ta utan att det blir en inskränkning i ytt
randefriheten, sa Axberger. 

Professorn i civilrätt vid Stockholms 
universitet Mårten Schultz utnämnde 
skadeståndsrätten till de mänskliga rät
tigheternas bästa vän, ty där finns hela 
apparaten för mjuka avvägningar mel
lan intressen.

– Jag tror det finns utrymme för att 
stärka rättighetsskyddet inom civilrät
ten genom att öppna upp möjligheten 
att få ideell ersättning genom fördrags
bundna tolkningar även mellan privat
rättsliga rättsobjekt, det vill säga inte 
bara när stat och kommun är svarande. 
Detta är att stärka rättighetsskyddet på 

Delikat balans av frihet     och skydd i fokus
”Vi bör 
försöka 

hitta en lag-
stiftning 

som bättre 
tillvaratar 
integrite-
ten, som 
är otrolig 
svag och 

borde 
skärpas.”
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Enligt den information som Advo
katsamfundet erhållit framgår 
att advokater vid inpassering i 

domstolslokalerna ute i landet normalt 
tvingas genomgå säkerhetskontroll och 
i vissa fall också får plånböcker och väs
kor (med akter och andra klienthand
lingar) genomsökta av domstolens vakt
personal. 

Detta är givetvis något som inger oro 
med tanke på lagstiftningens utform
ning och innehåll, liksom med hänsyn 
till advokatens tystnadsplikt och skydd 
mot insyn i klienthandlingar. Problema
tiken är också bekymmersam utifrån det 
faktum att advokater, precis som dom
stolens personal, åklagare med flera, 
har tingsrätten som sin arbetsplats. 

ADVOKATER ÄR SOM HUVUDREGEL 

UNDANTAGNA FRÅN SÄKERHETS-

KONTROLL 

Enligt lagen om ändring i lagen (1981: 
1064) om säkerhetskontroll i domstol 
finns ett uttryckligt undantag för vissa 
personer som inte ska behöva genomgå 
säkerhetskontroll. Advokater hör till dem 
som undantas från kontrollåtgärder (3 §). 

Advokater är, precis som domare och 
åklagare med flera, nödvändiga aktörer 
för att domstolsprocesser ska kunna ge
nomföras och domstolsväsendet i stort 
ska kunna fungera. Anledningen till att 
det i lagstiftningen har gjorts undantag 
för advokater från att behöva genomgå 
en beslutad säkerhetskontroll är givetvis 
att lagstiftaren ansett att dessa personer 
i allmänhet inte utgör någon säkerhets
risk, utan tvärtom anses nödvändiga 
för att den dömande verksamheten ska 
kunna utföras. 

Enligt säkerhetskontrollagen kan 
emellertid domstolen besluta att sådana 
personer som enligt huvudregeln skulle 
ha varit undantagna från säkerhetskon
troll ändå ska omfattas av kontroll. För 
detta krävs dock att det föreligger sär
skilda skäl för ett sådant beslut. 

HUR VET VAKTPERSONALEN 

ATT DU ÄR ADVOKAT?

Advokater som har sin verksamhet på 
domstolsorten eller som av andra skäl 
är väl kända på domstolen, behöver nor
malt inte visa att han eller hon är advo
kat som besöker domstolen i tjänsten. I 

dessa fall uppstår därför sällan problem 
vid inpasseringen för advokater.

Om advokaten däremot inte tidigare 
varit på domstolen i tjänsten, eller en
dast varit där ett fåtal gånger, kan det 
uppstå frågor och diskussion kring hu
ruvida advokaten verkligen är advokat 
eller inte. Det blir då ofta en fråga om att 
advokaten måste styrka sin identitet. 

Frågan om hur identifiering av advo
kater som normalt inte besöker domsto
len i tjänsten ska kunna undantas från 
kontrollåtgärder kan lösas på olika sätt. 

Det enklaste sättet att kunna styrka sin 
identitet som advokat är givetvis att upp
visa en advokatlegitimation, som direkt 
visar att innehavaren är ledamot av Sve
riges advokatsamfund och därmed un
dantagen från säkerhetskontroll (enligt 
huvudregeln).

Även om en advokat skulle sakna sär
skild advokatlegitimation till styrkande 
av sitt tjänsteärende i domstolen, bör 
det dock allmänt sett vara tillräckligt 
att advokaten genom vanlig identitets
handling kan styrka sin identitet för att 
kunna undantas från säkerhetskontroll, 
särskilt med hänsyn till att det i landets 

Reportage Rekommendationer

Under en längre tid har flera advokater i olika delar av landet uppmärksammat Advokatsamfundet på allvarliga 
problem i samband med inpasseringskontroller i domstol. Johan Sangborn, ställföreträdande chefsjurist vid 
Advokatsamfundet som handlägger frågor som rör säkerhetskontroll i domstol, redogör här för dagens regler. 

Så fungerar säkerhets- 
kontrollen i domstol

Johan Sangborn, 
stf. chefsjurist vid 
Advokatsamfun-
det som handläg-
ger frågor som rör 
säkerhetskontroll i 
domstol.

• Skaffa advokatlegitima
tion. Uppvisande av en 
advokatlegitimation är 
det enklaste sättet att 
visa att du är advokat och 
därmed undvika problem 
vid inpasseringskontroll i 
domstol. Information om 
advokatlegitimation finns 
på Advokatsamfundets 
webb www.advokatsam
fundet.se eller kontakta 
Advokatsamfundets 

kansli, receptionen, 
irma.lahtinen@advokat
samfundet.se eller 
08459  03  99.  
• Har du ingen advokatle
gitimation bör du ta med 
dig en vanlig idhandling 
till domstolen för att, 
tillsammans med uppgif
terna i Advokatsamfun
dets matrikel, kunna visa 
att du är advokat. Finns 
ditt domstolsförordnande 

som rättsligt biträde till 
hands, kan det vara klokt 
att även ta med detta för 
att underlätta styrkandet 
av att du är advokat.
• Kontakta gärna dom
stolen för att informera 
om ditt kommande tjäns
tebesök och för att bli 
upptagen på en lista eller 
dylikt för dem som inte 
ska behöva genomgå sä
kerhetskontroll.

• Tvingas du trots allt att 
genomgå säkerhetskon
troll bör du, för att und
vika genomsökning av din 
väska, plånbok eller andra 
personliga tillhörigheter, 
åberopa din lagstadgade 
tystnadsplikt och skyddet 
för klientkorrespondens, 
liksom säkerhetskontroll
lagens bestämmelser 
om förutsättningarna för 
genomsökande av per

sonliga föremål. Godtar 
vaktpersonalen inte dina 
invändningar, bör någon i 
ledande ställning på dom
stolen tillkallas. 
• Kontakta gärna Advo
katsamfundet om du har 
några frågor eller vill dela 
med dig av dina erfaren
heter kring säkerhets
kontroll i domstol: johan.
sangborn@advokatsam
fundet.se. 

REKOMMENDATIONER TILL ADVOKATER VID DOMSTOLSBESÖK:
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las på det sätt som lagstiftningen anvisar.
Likaså har Advokatsamfundet mycket 

tydligt klargjort att det under inga om
ständigheter får förekomma att advo
kater – om de trots allt av något skäl an
ses behöva genomgå säkerhetskontroll 
– ska behöva utstå den ingående, lagstri
diga, kränkande och helt oacceptabla 
genomsökning av portföljer och plån
böcker under inpassering i domstolar, 
som skett i flera fall. 

Det är viktigt att komma ihåg att dom
stolen trots allt inte bara är arbetsplats 
för domare och övrig domstolsperso
nal. Domstolen är också en arbetsplats 
för advokater. Advokater förtjänar där
för att bemötas på samma sätt och med 
samma respekt och förtroende som öv
riga som har en domstol som sin arbets
plats. I vart fall måste bemötandet mot
svara befintlig lagstiftning.

Eftersom kontinuerliga säkerhetskon
troller i domstolarnas entréer införs allt
eftersom över hela landet, är det viktigt 
att påpeka att det inte bara är brottmåls
advokater som omfattas av kontrollåt
gärderna. Även de advokater som pro
cessar i tvistemål, advokater som deltar 
vid edgångssammanträden eller del
tar vid någon form av förhandling eller 
sammanträde i en domstol, berörs av sä
kerhetskontrollerna och måste därmed 
också kunna visa att de är advokater. n

domstolar finns lättillgängliga uppgifter 
om vilka som är ledamöter av Sveriges 
advokatsamfund.

För att ytterligare underlätta inpas
seringen utan att behöva genomgå sä
kerhetskontroll, kan advokaten med 
fördel dessutom kontakta domstolen 
(lagmannen eller annan som ansvarar 
för säkerhet på domstolen) i förväg och 
informera om sitt kommande mål/ären
de i domstolen. Denna information bör 
nedtecknas av domstolen så att vaktper
sonalen har en lista för advokater och 
andra som ska undantas från sedvanlig 
säkerhetskontroll. 

Ett annat sätt att visa att du är advokat 
och inte ska behöva genomgå säkerhets
kontroll är att visa upp ditt förordnande 
som anger att domstolen utsett dig som 
rättsligt biträde.  

GENOMSÖKNING AV ADVOKATERS 

VÄSKOR, PLÅNBÖCKER MED MERA

Genomsökning av advokaters väskor, 
plånböcker och andra personliga tillhö
righeter är något som inte bara starkt kan 
ifrågasättas utifrån det förhållandet att 
kroppsvisitation och undersökning av 
väskor eller andra föremål enligt lag en
dast får ske för att eftersöka vapen och an
dra föremål som är ägnade att komma till 
användning vid sådan brottslighet som 
anges i lagen (5 § säkerhetskontrollagen). 

Ofta är det därmed uppenbart att genom
sökning av advokaters tillhörigheter går 
utöver vad som är syftet med åtgärden. 
Framför allt kan dock ett sådant agerande 
ifrågasättas med beaktande av den i lag 
fastslagna, i praxis utvecklade och den 
advokatetiskt reglerade tystnadsplikten 
och konfidentialiteten som gäller för in
formation och uppgifter mellan en ad
vokat och en klient. Att undersöka hand
lingar i advokaters medhavda väskor 
eller plånböcker innebär därför ett klart 
ingrepp i detta lagstadgade klientprivile
gium som tystnadsplikten utgör. 

ADVOKATSAMFUNDETS ÅTGÄRDER

Det är självfallet helt oacceptabelt att do
mare och andra anställda vid en dom
stol utsätts för hot och trakasserier av 
kriminella element till följd av fullgö
rande av sina tjänsteåligganden. Detta 
får dock inte innebära att säkerhetskon
troller beslutas utan tillräckliga skäl i det 
konkreta fallet eller att kontrollerna ut
förs på ett mer ingående sätt än vad som 
är tillåtet enligt lag.

Advokatsamfundet har därför till fler
talet tingsrätter i landet påtalat att det är 
nödvändigt att ordningsvakterna vid sä
kerhetskontroller informeras bättre om 
vad som lagligen får genomsökas och att 
advokater som besöker domstolarna i 
tjänsten utan undantag måste behandFO
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”Domstolen 
är också 

en arbets-
plats för 

advokater. 
Advokater 
förtjänar 
därför att 

bemötas på 
samma sätt 

och med 
samma 

respekt 
och 

förtroende 
som övriga 
som har en 

domstol 
som sin 

arbetsplats.”
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Gästkrönika

Nu sätts kameraövervakningen      i fokus

TISDAGEN DEN 25 JUNI i år skulle författaren George Orwell 
ha fyllt 110 år. Orwell är mest känd för sin bok 1984 där han 
beskriver ett dystopiskt framtida samhälle där befolkningen 
ständigt bevakas av storebror, övervakningsstaten.

Ett par dagar senare, den 1 juli, trädde en ny lag i kraft i 
Sverige: kameraövervakningslagen.

Tidigare reglerades kameraövervakning av två lagar: per
sonuppgiftslagen (avseende platser dit allmänheten inte har 
tillträde) och lagen om allmän kameraövervakning (avseen
de platser dit allmänheten har tillträde). Dessa regler har nu 
ersatts av kameraövervakningslagen.

En nyhet i kameraövervakningslagen är att möjligheterna 
att använda kameraövervakning utan tillstånd har utökats i 
butiker, vid bankomater, i vagnar och stationer i tunnelba
nan, samt i parkeringshus. Det räcker i dessa fall att göra en 
anmälan till länsstyrelsen. Det har alltså blivit enklare än tidi
gare att kameraövervaka sådana platser.

Nytt är också att Datainspektionen har övertagit Justitie
kanslerns rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut som rör 
kameraövervakning för att tillvarata allmänna intressen. 
Från och med den 1 juli granskar vi samtliga beslut som läns
styrelserna fattar i ärenden som rör kameraövervakning. I 
den granskningen ingår att ta ställning till om övervakningen 
är motiverad och om behovet av kameraövervakning väger 
tyngre än enskildas intresse av att inte bli övervakade.

Fram till skrivande stund, i mitten av september, har vi 
överklagat ett femtontal av länsstyrelsernas beslut, däribland 
ett beslut där en restaurang fått tillstånd både att sätta upp 
övervakningskameror och att spela in bildmaterial. För ka
meraövervakning med bildinspelning krävs tyngre vägande 
skäl än då övervakningen bara sker i realtid (då bilden visas 
på en skärm och inget bildmaterial sparas). Det gäller för den 
som söker tillstånd att kunna visa att det finns tillräckliga 
problem med exempelvis våldsbrott eller inbrott för att moti
vera att kameraövervakning kombineras med bildinspel
ning. Det kan till exempel ske genom att sökanden bifogar 
kopior av polisanmälningar eller anmälningar till försäk

ringsbolag. I det här fallet överklagade Datainspektionen 
länsstyrelsens beslut för att få prövat vad som krävs för att 
sökanden ska anses ha visat att en viss plats är särskilt brotts
utsatt i lagens mening.

Ett annat ärende som vi överklagat gäller nya Tele2 Arena i 
Stockholm. Av arenans närmare 400 (!) övervakningskame
ror har vi överklagat sex stycken. Dessa övervakar ett par res
tauranger och barer på arenan. Det är platser som det är ex
tra viktigt att man kan befinna sig på utan att bli övervakad 
och där praxis är restriktiv när det gäller att tillåta kamera
övervakning.

I samband med att den nya kameraövervakningslagen 
trädde i kraft har Datainspektionen även fått ett centralt till
synsansvar för all kameraövervakning. Någon sådan funk
tion har inte funnits tidigare. Lagstiftarens mål är att det ska 
leda till en likriktning av praxis på området.

ETT AV DATAINSPEKTIONENS UPPDRAG framöver är därför 
att verka för enhetlighet, bland annat så att länsstyrelsernas 
bedömningar blir mer likartade. I dag kan det till exempel 
vara så att en länsstyrelse bedömer att inspelat bildmaterial 
får sparas i två veckor, medan en annan länsstyrelse anser att 
materialet får sparas i två månader, trots att det handlar om 
liknande situationer. 

Redan nu, efter bara några månaders centralt tillsynsan
svar, ser vi dessutom att det finns en rad svåra och intressan
ta frågeställningar som vi kommer att behöva utreda närma
re framöver.

Under de senaste åren har det satts upp ett stort antal 
webbkameror vars bilder man kan se i realtid på olika webb
platser. Vissa webbkameror kräver tillstånd medan andra 
inte gör det. Gränsdragningen kan dock vara svår att göra, 
man behöver ju inte alltid se en persons ansikte för att kunna 
identifiera personen i fråga.  Även utmärkande klädsel, spe
ciella kroppsrörelser eller särskild kroppskonstitution kan 
göra det möjligt att identifiera en person och i sådana fall gäl
ler reglerna i kameraövervakningslagen.

GÄSTKRÖNIKÖR
KRISTINA SVAHN STARRSJÖ
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En annan svår fråga är övervakningskameror som sätts 
upp av anhöriga på exempelvis äldreboenden. För persona
len kan detta upplevas som påträngande och kränkande. 
Här finns det en rad frågor att titta närmare på. Typiskt är en 
övervakningskamera som en privatperson sätter upp i sitt 
eget hem inte något som omfattas av kameraövervakningsla
gen. Men, kan ett äldreboende betraktas som ett eget hem? 
Vad händer om flera personer delar boende i samma sal? 
Vad gäller när det är en anhörig som sätter upp kameran? 
Det är ju inte den anhöriga som bor där. Och vad gäller om 
den boende saknar beslutsförmåga?

Det kan te sig lite underligt att en övervakningskamera 
inne i ett rum på ett äldreboende kan betraktas som privat 
och därmed inte omfattas av kameraövervakningslagen, 
medan en kamera i en korridor på samma äldreboende är 
omgärdad av en rad regler.

För kameraövervakning gäller vidare olika regler beroen
de på om allmänheten har tillträde till platsen som överva
kas eller inte. Gränsen mellan dessa två typer av platser är 
dock inte självklar, trots femton års praxis med tidigare lag
stiftning. Ta hotell som exempel: ska ett hotells konferens
rum och korridorer räknas som platser dit allmänheten har 
tillträde? Svaret är att det beror på, bland annat på hotellets 
storlek och om det krävs passerkort för att nå korridorer och 
konferensrum.

I förarbetena till kameraövervakningslagen sägs att Data
inspektionen ska kunna ge vägledning, bland annat i form av 
allmänna råd. Att klargöra gränserna mellan platser dit all
mänheten har, respektive inte har, tillträde kommer att bli 
en viktig del i detta uppdrag.

Kameraövervakning är dock bara ett av många arbetsom
råden för Datainspektionen. Myndighetens uppdrag är att 
verka för att människor skyddas mot att deras personliga in
tegritet kränks genom behandling av personuppgifter och 
att god sed iakttas i kreditupplysnings och inkassoverksam
het. Det innebär att vi bland annat granskar hur myndighe
ter som Försvarsmakten och Polisen hanterar personuppgif

Nytt är också att Datainspektionen har 
övertagit Justitiekanslerns rätt att överklaga 
länsstyrelsernas beslut som rör kameraövervakning 
för att tillvarata allmänna intressen. 

ter, hur vården utbyter uppgifter om sina patienter, hur 
inkassobolag hanterar uppgifter om skuldsatta och hur an
vändningen av nya tekniker som gpspositionering, appar 
och rfid påverkar skyddet av den personliga integriteten. 
Som nytillträdd generaldirektör är det en spännande utma
ning för mig att säkerställa att Datainspektionen fokuserar 
på rätt områden.

AVSLUTNINGSVIS KAN JAG KONSTATERA att även om hoten 
mot den personliga integriteten förmodligen aldrig har varit 
så många som nu, så har heller inte debatten om den varit så 
livlig och uppmärksammad. Det är positivt och betyder att 
Datainspektionens roll är särskilt viktig, bland annat när det 
gäller synpunkter på nya författningsförslag.

PS. I somras firade inte bara Orwell födelsedag. Det gjorde 
även Datainspektionen. Den 1 juli fyllde myndigheten 40 år 
vilket gör Datainspektionen till världens första och äldsta 
dataskyddsmyndighet.

Kristina Svahn Starrsjö 

Generaldirektör Datainspektionen

Nu sätts kameraövervakningen      i fokus

GÄSTKRÖNIKÖR
KRISTINA SVAHN STARRSJÖ
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Den offentliga upphandlingen omsätter stora belopp varje år. Med stora 
ekonomiska värden, snåriga regler och otydlig rättspraxis blir den också 
ett allt större arbetsområde för advokaterna. 
Inom upphandlingen möts två världar och logiker, det offentliga och det 
privata. Advokaterna spelar en viktig roll för att underlätta mötet. Samtidigt 
måste advokatbyråerna själva vänja sig vid att granskas och presentera sig i 
offentliga upphandlingar. 
Det handlar om ett affärsområde med krångliga regler, stora pengar och 
starka politiska intressen.
TEXT TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER FOTO ISTOCKPHOTO, TT

»

agens system med två oli
ka upphandlingslagar 
kom till för knappt tju
go år sedan. I och med 
att myndigheters, kom
muners och landstings 
inköp formaliserades 
och reglerades öppna

des ett helt nytt rättsom
råde. 
Det är stora värden som 

står på spel. Varje år handlar 
statliga myndigheter och företag, 

kommuner och landsting upp varor, tjäns
ter och byggentreprenader för uppskattningsvis mellan 500 
och 600 miljarder kronor, en siffra som motsvarar mer än 
15 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Enligt mark
nadskonsultföretaget Doublecheck uppgår advokatbyråer
nas arbete åt kommuner och landsting till drygt 300 miljoner 
kronor. De tre största leverantörerna är Mannheimer Swart
ling Advokatbyrå, Advokatfirman Lindahl och Setterwalls 
Advokatbyrå.

Upphandlingarna, där våra skattepengar fördelas till varu 
och tjänsteleverantörer, omgärdas av en detaljerad och svår
överskådlig svensk lagstiftning, grundad på EUdirektiv. Över 
alltihop svävar EUprinciper om likabehandling och transpa

rens, och ytterst målet om en öppen och fri europeisk mark
nad. På senare år har också allt fler beslutsfattare, både inom 
EU och i Sverige, uttryckt att upphandlingen dessutom ska 
användas för att uppnå miljömässiga och sociala mål. 

Mycket pengar, krångliga regler och starka intressen, så 
kan upphandlingsområdet något förenklat beskrivas. Och 
som på alla hårt reglerade områden finns det gott om arbete 
för advokater. 

Advokat EvaMaj Mühlenbock har sett det nya fältet växa 
fram och utvecklas från starten.

– Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i Sverige 
1994 men skulle egentligen ha trätt i kraft ett år tidigare. Un
der den tiden så kom jag att arbeta mot upphandlingsdirek
tiven för en engelsk klient. När det här kom till Sverige då 
kände jag redan till lagstiftningen på ett sätt som man inte är 
van vid annars. Då var jag nästan ensam om att jobba med det 
här. Det var till och med så att det var svårt att hitta duktiga 
kollegor om vi var jäviga, berättar Mühlenbock.

Advokat Joakim Lavér vittnar om samma sak.
– Jag började på advokatbyrå 1991. Då var detta ett icke

område. Det fanns överhuvudtaget inte, säger han, och fort
sätter:

– Det har utvecklats från helt obefintligt, till att i vart fall alla 
de stora advokatbyråerna har någon eller flera jurister som 
jobbar med det dagligdags. Upphandling har blivit en disci
plin som fullservicebyrån måste ha på sin palett. 

Fokus Offentlig upphandling

Advokater i mötet   mellan två världar
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OMFATTNINGEN VARIERAR

Utvecklingen för upphandlingsjuridiken har alltså på knap
pa tjugo år gått från ingenting till något varje affärsjuridisk 
byrå måste erbjuda för att kunna kalla sig fullservice. Under 
denna period har också åtminstone både antalet och värdet 
av större upphandlingar (så stora att de enligt reglerna mås
te utannonseras i EU:s databas) ökat i takt med att många 
kommuner, landsting och statliga myndigheter börjat hand
la upp verksamheter som de tidigare själva skött, som äldre
vård, ITstöd och kollektivtrafik.

På Joakim Lavérs byrå Hannes Snellman arbetar i dag to
talt åtta jurister i konkurrens och upphandlingsgruppen. 
På Lindahl, där EvaMaj Mühlen
bock är verksam, sysselsätter EU 
och konkurrensrättsgruppen, där 
upphandlingar ingår, tio jurister i 
Stockholm, plus minst lika många 
personer vid byråns andra kontor. 

Alla de intervjuade advokaterna 
företräder både beställare och le
verantörer, alltså de myndigheter 
som handlar upp och de som blir 
upphandlade. Och omfattningen 
av uppdragen varierar. 

– Ibland när vi jobbar för upp
handlande myndigheter och en
heter som har väl uppbyggda upp
handlingsavdelningar är vi bara bollplank i svåra juridiska 
frågor. Ibland när myndigheterna kanske är litet mindre 
utan egen upphandlingsavdelning så hjälper vi dem och le
der dem igenom en hel stor upphandling. Då skriver vi kom
mersiella villkor, förfrågningsunderlag och föreslår utvärde
ringsmodeller, berättar Anna Ulfsdotter Forssell på Delphi.

I Delphis upphandlingsgrupp, som också rymmer konkur
rensrätt och allmän EUrätt, arbetar 13 jurister. Klienterna på 
upphandlingsområdet är till ungefär lika delar beställare och 
leverantörer.  

För klienter som är leverantörer kan en enskild upphand

ling vara avgörande för hela verksamheten i Sverige under de 
närmaste åren. Just därför kommer advokaten in på ett tidigt 
stadium i upphandlingen, säger Anna Ulfsdotter Forssell. 

– Då hjälper vi till genom att gå igenom de handlingar som 
finns i upphandlingen, ställa frågor om det behövs, för att få 
klargörande, och så hjälper vi till att kvalitetssäkra anbud. 
Om det är förhandlingar hjälper vi till i dem, säger Ulfsdot
ter Forssell.

Tyngdpunkten i arbetet, vad advokaterna så att säga får 
göra mest, varierar lite över tid. Efter införandet av den så 
kallade tiodagarsfristen i upphandlingar 2002 (se faktaru
ta på s. 31) uppstod närmast en ”boom” av överprövningar 

kanske som ett resultat av ett upp
dämt behov att testa lagstiftning
en i domstol, uppger advokat Pe
ter Forsberg på Hannes Snellman. 
Han började arbeta på advokatby
rå ungefär vid den tidpunkten, och 
kom just därför att inrikta sig på of
fentlig upphandling. På senare år 
tycker han sig dock ha märkt ett 
allt större fokus på strategisk råd
givning, där advokaterna kommer 
in tidigare i processen, och till ex
empel bistår med utformning av 
förfrågningsunderlag och utvär
deringsmodeller samt frågor som 

uppkommer under anbudsprocessen. 

FÅ BOLLEN ÖVER NÄTET

Att företräda omväxlande köpare och säljare i upphand
lingsärenden kräver naturligtvis en del eftertanke för att 
undvika jäv. Exempelvis kan det vara svårt för en advokat
byrå med ett stort läkemedelsföretag som klient att hjälpa 
ett landsting med upphandling. Samtidigt ger det fördjupa
de kunskaper att kunna stå på båda sidorna.

– Om man har den stora bilden, att man arbetar både med 
upphandlande myndigheter och med leverantörer, så för

Den totala upphandlings
pliktiga volymen i statliga 
myndigheter, kommuner 
och landsting i Sverige 
år 2010 uppskattades 
av Konkurrensverket att 
uppgå till 510–608 miljar
der kronor, vilket motsva
rar 15,5–18,5 procent av 
landets BNP. I hela EU an
nonserades under 2008 
upphandlingar för mer än 
390 miljarder euro. 

Av upphandlingen över 
tröskelvärdena år 2009 
gällde 81 miljarder kro
nor tjänster, 26 miljarder 
varor och 48 miljarder 
byggentreprenader. Den 
höga siffran för tjänster 
(liksom den höga to
talsumman för 2009) 
påverkas av att SL detta 
år genomförde sin stora 
upphandling av kollektiv
trafik i Stockholm. 

Vägverket i topp
Flest annonser i TED av 
de svenska upphandlarna 
år 2009 hade Vägverket 
följt av Stockholms kom
mun.

Överprövningar ökar
Antalet överprövningar 
av upphandlingar har 
ökat i förvaltningsdom
stolarna från 875 in
komna mål år 2003, när 

det blev praktiskt möjligt 
att begära överprövning 
i domstol, till 2 083 in
komna mål år 2009.

2010 prövades 3 154 
mål om upphandling i 
förvaltningsrätterna. 

I 31 procent av målen 
fick den klagande leve
rantören rätt, och upp
handlaren fick göra om 
eller rätta till upphand
lingen. 

Upphandling över 
tröskelvärdena 
(annonserade i EU- 
databasen TED)  
i Sverige 1997–2009, 
värde i miljarder kronor
1997 48
1998 47
1999 45
2000 60
2001 80
2002 91
2003 88

2004 83
2005 109
2006 74
2007 106
2008 112
2009 155

UPPHANDLING I SIFFROR

Eva-Maj Mühlenbock.

”Om man har den stora 
bilden, att man arbetar 

både med upphandlande 
myndigheter och med 
leverantörer, så förstår 
man problematiken på 
ett mycket bättre sätt”  

Eva-Maj Mühlenbock
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står man problematiken på ett mycket bättre sätt, konstate
rar EvaMaj Mühlenbock. 

Även Advokatfirman Cederquists konkurrens och upp
handlingsgrupp på nio personer arbetar med både leveran
törer och beställare. Men enligt ansvarig partner advokat 
Carl Bokwall har byrån valt att i huvudsak arbeta med leve
rantörer och större statliga bolag och myndigheter, eftersom 
uppdrag för kommuner och landsting skapar allt för många 
jävssituationer. 

Carl Bokwall beskriver sin byrås arbetssätt på upphand
lingsområdet. 

– Vi arbetar nog med färre kunder än många av våra kon
kurrenter, och satsar på att bygga relationer med långsikti
ga tunga nyckelkunder på leverantörssidan inom specifika 
branscher. Vårt fokus är att etablera oss som rådgivare åt fö
retag som har en betydande del av sina intäkter från offent
liga affärer. Sådana kunder ser upphandlingsrättslig rådgiv
ning som en strategisk resurs vilket är en viktig komponent 
i att bygga långsiktiga relationer och få en djup och bred för
ståelse för hur en viss bransch fungerar. Vi undviker alltså 
att jobba med strökunder som bara vill överpröva upphand
lingar, säger Bokwall. 

– Ett av våra fokusområden är enskilda större upphand
lingsprojekt där vi kan agerar rådgivare åt en anbudsgivare 
eller åt det allmänna, upphandlingar som driften av Stock
holms tunnelbana, driften av S:t Görans sjukhus eller driften 
av Rakel, det nationella kommunikationssystemet för sam
verkan om och ledning av samhällets krishanteringförmåga. 
Affärstänkandet är viktigt i arbetet med offentliga upphand
lingar, betonar Carl Bokwall, som fastslår att området har 
gått från att vara ett nischat rättsområde till att vara mer ett 
affärsområde. 

Men det är affärer med ganska speciella förutsättningar, 
vilket också ger advokaten en speciell roll. 

– Offentlig upphandling handlar i grund och botten om 
statliga pengar som ska ut i privata fickor till det allmännas 
fromma. I de affärerna är det två rätt olika kulturer som möts. 
Mötet förenklas inte alltid av ett rätt rigoröst regelverk som 
ligger som ett tennisnät mellan parterna. Mitt jobb är att se 
till att bollen går över nätet, förklarar Bokwall.

LITEN KONKURRENS UTIFRÅN

Antalet upphandlingar har vuxit under de nitton år som vi 
haft dagens lagstiftning. De affärsjuridiska byråerna tycks 
ha satsat på sin upphandlingsverksamhet i motsvarande 
grad, och i dag märker advokaterna en tuff konkurrens om 
uppdragen på området.

– De flesta stora byråer har en upphandlingsverksamhet. 
När myndigheter upphandlar juridiska tjänster, alltså även 
inom upphandling, brukar det regelmässigt komma in mel
lan fem och tio anbud. Så det finns absolut konkurrens inom 
området, fastslår Anna Ulfsdotter Forssell.

Främst är det de stora Stockholmsbaserade advokat

byråerna och de internationella byråer som har kontor i Stock
holm som slåss om upphandlingskakan. Vid överprövningar 
kommer det dock även in en del andra advokater, berättar 
Joakim Lavér. Det finns också ett antal upphandlingskonsul
ter utan advokattitel som ger råd och i vissa fall processar. 

Däremot är konkurrensen från utländska advokatbyråer 
i det närmaste obefintlig, trots att upphandlingsjuridiken i 
många delar är gemensam för EU.

– I de processuella delarna skiljer det sig mycket åt mel
lan länderna. När det gäller den materiella rådgivningen är 
det visserligen mycket EUrätt men trots att lagstiftningen 
i de materiella delarna bygger på EUrätt så finns det klara 
nationella skillnader avseende hur regelverket skall tolkas. 
Det framkommer inte minst när man biträder klienter som 
omfattas av det här regelverket och som har verksamheter i 
många EUländer, säger Joakim Lavér.

Det är inte ovanligt att de svenska upphandlingsadvoka
terna får hjälpa utländska bolag och deras advokater till rät
ta i den svenska lagstiftningen. På samma sätt samarbetar 
svenskarna med utländska advokatbyråer när klienter deltar 
i upphandlingar i andra länder. 

SVÅRT ATT MÄTA FÖRTROENDE

En följd av lagen om offentlig upphandling är att advokater 
som vill arbeta för beställare – stat, kommuner och lands
ting – också själva måste delta i upphandlingar. 

– Det är annorlunda jämfört med att bli konkurrensutsatt 
på den privata sidan. Den stora skillnaden är att när privata 
aktörer väljer advokat eller advokatbyrå så handlar det väl
digt mycket om förtroende. Priset har naturligtvis betydelse, 
men i första hand är det förtroendefrågan som är viktig för 
privata aktörer. Den kommer inte in på samma sätt i en of
fentlig upphandling. Där blir det mer fråga om pris och kva
litet där kvalitet oftast mäts i erfarenhet och så vidare, säger 
Joakim Lavér, och fortsätter:

– Tjänster i allmänhet är svårare att köpa än varor som är 
lättare att mäta och väga. Särskilt svårt blir det att köpa tjäns
ter som bygger på förtroende. Det förhållandet kan vara en 
bidragande orsak till att upphandling av juridiska tjänster är 
undantagna från EUdirektivens tillämpning. 

Anna Ulfsdotter Forssell är mer positiv till att presentera 
sig i offentliga upphandlingar. »

Fokus Offentlig upphandling
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– Det tar lite tid, men det tar inte mer tid än att sälja mot 
privat verksamhet. Alla advokater måste ju tänka på att få in 
nya uppdrag, skriva artiklar, finnas med på olika föreläsning
ar och konferenser. Så jag skulle vilja säga att det är ett trans
parent sätt och kanske ibland lite mer rättvist än den privata 
marknaden som ibland styrs på ett sätt som man inte kan 
förutsäga, säger hon. 

På Cederquist har byrån  valt en mer selektiv policy vad gäl
ler deltagande i offentliga upphandlingar.

– Vi lämnar numera sällan anbud på offentliga upphand
lingar om inte upphandlingen omfattar större projekt, berät
tar Carl Bokwall. 

TVÅ SIDOR AV MYNTET

Upphandlingsjuridiken tycks vara en stadig källa till upp
drag för advokatbyråerna, även om 
de känner av en viss konkurrens. 
Däremot är området knappast omgi
vet av glamour och spänning så som 
transaktionsjuridik eller processer.

Flera av de intervjuade advoka
terna vittnar om att de själva tänkte 
på upphandling som tråkigt. Men 
det var innan de började arbeta med 
området.

– Det är rolig, dynamisk juridik. 
Det är mycket rättsfall, svårtilläm
pat, vilket gör det till en utmaning. 
Sedan får man jobba med stora vik
tiga samhällsprojekt. Det är också kul 
att man får läsa i tidningen om sådant 
man jobbat med, säger Joakim Lavér.  

Hans kollega Peter Forsberg vill 
lyfta fram det affärsmässiga i arbetet.

– Om man ser lite bakom juridiken 
kan man bidra till att göra en bra affär eller bra upphandling. 
Oavsett vilken sida man sitter på, säger han. 

Även Anna Ulfsdotter Forssell uppskattar dynamiken på 
området, i form av nya direktiv och många mål. Hon trivs 
också med att arbeta nära myndigheternas och företagens 
verksamhet. 

Dessutom känner hon att hennes arbete gör nytta.
– Vi vill ha bra upphandlingar som ger valuta för skatte

pengarna. I grund och botten är det ett gott syfte. Plus att jag 
naturligtvis är för en tanke om konkurrens och att man ska 
konkurrensutsätta alla kontrakt och att konkurrens är bra, 
sammanfattar hon. 

Just dynamiskt är ett ord som återkommer när upphand
lingsadvokaterna beskriver sitt arbete. Dynamiken skänker 
spänning och skapar utmaningar i arbetet. Den andra sidan 
av myntet är att det många gånger kan vara svårt för såväl ad
vokater som klienterna att förutsäga hur en upphandling el
ler en överprövning ska gå. 

– Lagstiftningen har ändrats väldigt många gånger under 
den tid den har varit i kraft, och vi får nya direktiv inom en 
snar framtid. Det är en föränderlighet som gör att det blir väl
digt jobbigt för landets upphandlande myndigheter och en
heter att upphandla korrekt hur goda föresatser de än har, 
eftersom regelverket förändras. I takt med det så får du osäk
ra domare. Vi har en spretig praxis fortfarande, konstaterar 
EvaMaj Mühlenbock. 

Joakim Lavér beskriver regelverket som snårigt. 
– Man måste nästan vara specialiserad på området för att 

kunna klura ut vad som faktiskt gäller. Det går inte riktigt att 
läsa direktiven eller lagtexten och förstå. Det är en brist, tyck
er jag. Den bristande transparensen gör det svårt för fram
för allt mindre aktörer. Lagstiftningen  är inte någon jättebra 
produkt, säger han.

VILL SE DRAMATISKT GREPP

Joakim Lavér är inte ensam om att 
se problem i lagstiftningen kring 
upphandling. I Upphandlingsutred
ningens slutbetänkande Goda affä
rer – en strategi för hållbar offentlig 
upphandling skriver utredaren An
ders Wijkman i sammanfattningen:

”Lagstiftningen och dess tillämp
ning upplevs som både krånglig och 
oflexibel samt emellanåt även otyd
lig. Myndigheternas begränsade 
möjligheter till förhandling upplevs 
ofta stå i vägen för den goda affären. 
Hur långtgående miljökrav och so
ciala krav som får ställas, inte minst 
i förhållande till EUlagstiftningen, 
omgärdas också av frågetecken. Vi
dare råder oklarheter i vilken mån 

som enskildas särskilda behov och val kan beaktas.”
Krångligheten, som även andra advokater vittnar om, på

verkar olika myndigheter och leverantörer olika, beroende 
på vilka egna resurser de har. 

– Om man tar ett exempel som Sveriges landsting eller Tra
fikverket så har de egna jurister och kanske egna upphand
lingsexperter och upphandlingsavdelningar. Men en liten 
kommun som ska följa precis samma regelverk, de kanske i 
bästa fall har någon som har ansvaret för det här. Så det ser 
väldigt olika ut. Alla ska tillämpa regelverket men har väldigt 
olika förutsättningar, summerar Joakim Lavér.

Carl Bokwall tycker att myndigheterna ibland är lite för 
rädda för regelverket kring upphandling. 

– Den upphandlande myndigheten är ibland oroligare 
för regelverket än de borde behöva vara. Det hämmar och 
skrämmer lite. Det finns stora möjligheter till dialog i upp
handlingsförfarandet men myndigheterna är väl försiktiga 
när det gäller att utnyttja det fullt ut för att få en bättre leve

Peter Forsberg. 

”Man måste nästan vara specialiserad på området för att kunna klura ut vad som                    faktiskt gäller. Det går inte riktigt att läsa direktiven 

eller lagtexten och förstå. Det är en brist, tycker jag. Det                    påverkar transparensen att det är så svårt för framför allt mindre aktörer. ”   Joakim Lavér 
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rans. Men i många fall tillåter inte förfarandet förhandling 
utan man får bara gå på det skriftliga och då blir inte upp
handlingen bättre än de krav som har ställts, säger han. 

Utredaren Anders Wijkman föreslår i sitt betänkande en 
rad olika åtgärder för att förenkla för och vägleda aktörer
na i upphandling. Bland annat vill han höja gränsen för di
rektupphandling, alltså då den upphandlande myndigheten 
inte behöver ta in anbud i en viss form, betydligt. 

EvaMaj Mühlenbock vill gå längre än så. Hon påpekar att 
EUdirektiven bara omfattar upphandlingar över tröskelvär
dena och att många andra medlemsländer valt att ha andra 
regler för mindre upphandlingar. 

– Jag skulle personligen önska att man tog ett dramatiskt 
grepp och lyfte bort alla upphandlingar under tröskelvärdet 
och där bara tillämpade de EUrättsliga principerna, inte att 
man ägnar sig åt den här detaljstyrningen, säger hon. Samti
digt tillägger hon att det nog inte är genomförbart idag efter 
20 års anpassning till LOU, säger hon.

EvaMaj Mühlenbock anser att dagens regler lett till en 
mängd överprövningar omkring ganska små värden, något 
som kostar mycket pengar.  

SPRETIG PRAXIS

Ungefär sju procent av de genomförda upphandlingarna 
överprövas i dag i domstol. Om det är många prövningar 
eller inte är svårt att säga. Statistiken visar dock att antalet 
överprövningar har ökat något genom åren. Andelen över
prövade upphandlingar varierar ganska betydligt mellan 
olika sektorer. Inom bland annat livsmedels och ITsektorn 
är det betydligt vanligare med överprövning än i många an
dra sektorer. 

Överprövningen görs i de allmänna förvaltningsdom
stolarna, alltså förvaltningsrätter, kammarrätter och ytterst 
Högsta förvaltningsdomstolen.

Anna Ulfsdotter Forssell är på det hela taget nöjd med för
valtningsdomstolarnas hantering av upphandlingsmålen.

– Jag tycker att domstolarna gör ett väldigt gott arbete, och 
jag märker att det blir allt fler domare som vill döma i dessa 
mål för att de är intresserade just av upphandlingsrätten. Om 
man backar tio–tolv år i tiden så var upphandlingsmålen nå
got som det verkade som att domarna fick på sitt bord och 
inte riktigt visste vad de skulle göra med. Men nu har vi en 

stor mängd domare som tycker att detta är spännande och 
det kanske är därför de söker sig till allmän förvaltningsdom
stol, säger hon. 

Andra advokater talar dock om domstolarnas bedömning
ar som ett stort osäkerhetsmoment för både upphandlare 
och leverantörer. Många förvaltningsrättsdomare har fort
farande för dåliga kunskaper om upphandlingsrätten, och 
kammarrätternas praxis beskrivs som spretig och svårtol
kad. 

– När rättsområdet är så dynamiskt och i vissa fall svårtol
kat är det ibland svårt att ge konkret rådgivning. Det förekom
mer även att domstolarna gör olika tolkningar av vad som 
krävs för att ett visst krav skall vara uppfyllt och det kan där
för vara svårt att förutse hur en domstol kommer att döma i 
det enskilda fallet. Det kan vara väldigt svårt att hantera, fast
slår Joakim Lavér.

Både han och EvaMaj Mühlenbock efterlyser också fler av
göranden från Högsta förvaltningsdomstolen. 

– Två procent av alla överklaganden till HFD beviljas pröv
ningstillstånd. Mot bakgrund av att man har en spretig kam
marrättspraxis inom flera viktiga upphandlingsområden , så 
kan jag tycka att det vore viktigt att HFD tog upp och avgjorde 
fler mål . Dessutom är det anmärkningsvärt att så få mål hän
skjuts från Sverige till EUdomstolen. Jag tror inte att vi har 
haft något, säger Joakim Lavér. 

Peter Forsberg efterlyser fler muntliga förhandlingar i 
upphandlingsmålen. Det är idag möjligt att få en muntlig för
handling, men detta är något som domstolarna sällan be
viljar. 

– Jag har haft flera fall där jag tyckt att vissa frågor kunnat 
åskådliggöras bättre vid en muntlig förhandling. Man kan till 
exempel tydligare åskådliggöra hur en utvärderingsmodell 
kan slå i vissa fall. Men jag upplever att domstolarna är väldigt 
obenägna att hålla muntlig förhandling i upphandlingsmål, 
sammanfattar Forsberg.

SVÅR DOMSTOLSUPPGIFT

Anders Wijkman lyfter i sin utredning fram de problem han 
anser att överprövningarna leder till, nämligen ”förseningar 
och fördyringar samt, inte sällan, till svårigheter att tillhan
dahålla viktig offentlig service”. För att komma till rätta med 
dem vill han bland annat centralisera överprövningarna till »
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OFFENTLIG UPPHANDLING GENOM ÅREN

Joakim Lavér.

”Man måste nästan vara specialiserad på området för att kunna klura ut vad som                    faktiskt gäller. Det går inte riktigt att läsa direktiven 

eller lagtexten och förstå. Det är en brist, tycker jag. Det                    påverkar transparensen att det är så svårt för framför allt mindre aktörer. ”   Joakim Lavér 
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tre förvaltningsrätter och tillåta tillfällig direktupphandling 
när en upphandling överprövas. 

Kanske kan en specialisering och centralisering av döman
det höja kvaliteten, tror Joakim Lavér. Anna Ulfsdotter Fors
sell, däremot, vill behålla överprövningarna vid alla landets 
tolv förvaltningsrätter, utifrån principen att dömandet ska 
göras nära människor och företag. 

Enligt Carl Bokwall ligger dock problemen delvis på en an
nan nivå. 

– Jag tror att det kan vara svårt för förvaltningsdomstolarna 
att hantera mål med stora kommersiella inslag och samhälls
intressen och tvingas bedöma hur samhällsviktiga leveran
ser och stora ekonomiska värden ska fördelas. Vi har några 
grundläggande principer som är centrala i nittionio procent 
av fallen. Den typen av principbedömningar kan vara svåra 
att göra i många överprövningsfall, menar Bokwall, som tror 
att en centralisering av dömandet kan öka förutsättningarna 
att göra sådana bedömningar. 

Men överprövningsprocesser tvingas även dras med en 
annan svårhanterlig brist, enligt Carl Bokwall.

– Det saknas anpassade processregler. I LOU finns det få 
processregler utan processuella frågor bedöms enligt både 
förvaltningsprocesslagen och rättegångsbalkens civilpro
cessregler vilket skapar en onödig osäkerhet, säger han. 

POLITISKT PROJEKT

Reglerna om offentlig upphandling kom från början till 

framför allt för att säkra den fria konkurrensen och den fria 
rörligheten inom EU. Gemensamma regler skulle helt en
kelt garantera att inte offentliga aktörer i ett land gynnade 
företag från det egna landet framför andra EUföretag. På 
köpet fick man också en slags garanti för att skattepengarna 
användes effektivt.

Från att ursprungligen ha varit en viktig del av det europe
iska frihandelsprojektet har man med tiden kommit att knyta 
förhoppningar till upphandlingens möjligheter att nå även 
andra mål. Tanken är att de skattepengar som upphandling
en omsätter också ska användas till att styra företag i önskad 
riktning, miljömässigt eller socialt.

Önskan om att i ökad utsträckning använda upphandling 
för att påverka ansvarstagande för miljön och sociala hän
syn, som anställdas löner eller arbetsvillkor, märks tydligt i 
EUkommissionens förslag till nytt upphandlingsdirektiv, lik
som i den svenske utredaren Anders Wijkmans betänkande. 
Wijkman använder begreppet ”den goda affären” för att be
skriva upphandling som är såväl kostnadseffektiv med skat
temedlen som miljömässigt och socialt hållbar, och föreslår 
en rad reformer för att underlätta sådana goda affärer. 

Redan i dag kan upphandlande myndigheter ställa krav 
utifrån andra parametrar än pris och kvalitet. Vilka faktorer 
man prioriterar är delvis en politisk fråga, där valfrihet för 
användarna, miljöhänsyn och sociala hänsyn vägs och mäts 
och ibland värderas olika högt. 

Förutom att den politiska viljan kan göra att olika hänsyn 

Inom upphandlingsområdet ska stora och 
grundläggande EU-principer omvandlas till 
lagregler. Resultatet har blivit ett komplext 
och ytterst detaljerat regelverk med många 
egna begrepp att hålla reda på.

 Den svenska upphandlingslagstiftningen har sin 
grund i EUdirektiven 2004/18/EG respektive di
rektiv 2004/17/EG som rör upphandlingsförfaran

dena. 
Syftet med de båda direktiven är att förverkliga den ge

mensamma inre marknaden inom EU, genom att låta leve
rantörer av varor och tjänster konkurrera på lika villkor om 
de offentliga kontrakten runt om i unionen. Alla EUländer 
har, som en följd av direktiven, likartade regler om upp
handling över vissa värden, de så kallade tröskelvärdena. 

EU:s regelverk om offentlig upphandling vilar på ett antal 
principer, som ska genomsyra all upphandling inom EU:

• Ickediskriminering 
• Likabehandling
• Öppenhet (transparens)
• Proportionalitet
• Ömsesidigt erkännande

DEN SVENSKA LAGSTIFTNINGEN

I Sverige regleras offentlig upphandling främst genom tre 
olika lagar:

Lagen om offentlig upphandling (LOU) omfattar upp
handling av varor, tjänster och byggentreprenader.

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF). 

Lagens om valfrihetssystem (LOV) reglerar hur kommu
ner och landsting ska agera när man konkurrensutsätter 
verksamheter inom vård och omsorg.

LOU och LUF är i många delar likalydande och bygger, 

Komplext regelverk styr offentlig        upphandling

Carl Bokwall.
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slår igenom finns det också, enligt både Wijkmans utredning 
och advokaterna, en stor osäkerhet om vilka krav man egent
ligen får ställa, och hur man gör det. I den osäkerheten kan 
advokaterna spela en roll för att hitta lösningar, och därmed 
testa gränserna för reglerna, påpekar Joakim Lavér.

– I vissa fall kan det vara så att det finns politiska krav på en 
verksamhet, där politikerna vill driva en linje och att den ska 
testas. Det kan vara allt från arbetsrättsliga krav eller att man 
vill införa kundvalssystem inom ett visst område, där det är 
tveksam om man får göra det eller inte. Då får man förklara 
att ”det kanske går om vi gör såhär”, säger han. 

SLÅSS MED NÄBBAR OCH KLOR

Miljö, valfrihet och sociala hänsyn tycks vara faktorer som 
kommer starkt inom åtminstone den politiska retoriken 
kring upphandling. Men vilka trender ser advokaterna i öv
rigt inför framtiden? 

En tendens är att upphandlingarna blir allt större. Flera 
upphandlare, till exempel alla Sveriges landsting, går sam
man för att pressa priset på en vara eller tjänst (se faktaruta 
om upphandlingen av HPVvaccin). 

– Fler och fler branscher och sektorer tenderar att samord
na sig i upphandlingar. Då blir förstås också kontraktsvärden 
större och större, och kontrakten allt viktigare för leverantö
rerna, säger Peter Forsberg.

Även Carl Bokwall nämner de stora, samordnade upp
handlingarna exempelvis av ITsystem inom statliga myn

digheter, som kan ha negativa effekter i form av allt fler över
prövningar. 

– Dessa avtal är extremt viktiga för leverantörerna. Får de 
inte ramavtalet innebär det ett intäktsproblem fyra år fram 
i tiden. Utifrån det kan man fundera på hur klokt det är att 
centralisera det ur ett överprövningsperspektiv, säger han, 
och fortsätter:

– Det är klart att det finns en effektivisering i att  göra centra
la ITupphandlingar för staten. Men då kanske man får leva 
med att leverantörssidan slåss med näbbar och klor när kon
trakten är så stora och kommer ut med fyra års mellanrum.

Carl Bokwall tror i övrigt, liksom de andra intervjuade ad
vokaterna, på en växande marknad för upphandlingsjuri
diska tjänster. 

– Större och mer komplicerade projekt kommer att kom
ma ut i takt med att staten och alla andra blir mer varma i klä
derna och ser vinsten med exempelvis offentlig–privatsam
verkan, hävdar han.

En växande upphandling, och säkert också stort massme
dialt intresse för vissa upphandlingar, har gjort att allt fler bli
vande jurister upptäckt området upphandlingsjuridik.

– Jag märker också att många studenter på juristutbild
ningarna är intresserade. Det finns ju specialkurser i offent
lig upphandling nu, det fanns inte när jag pluggade, och kur
serna är väldigt populära. De som går där får väl i princip jobb 
allihop om de är duktiga och dugliga i övrigt, säger Anna Ulfs
dotter Forssell. n

för de upphandlingar som ligger över EU:s tröskelvärden, 
huvudsakligen på de båda EUdirektiven.

LOU och LUF innehåller bland annat regler om:
• Annonsering. All offentlig upphandling ska i princip of

fentliggöras genom annonsering. Upphandlingar över trös
kelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsda
tabas Tenders Electronic Daily, TED. För mindre upp  
handlingar räcker det att annonsera i en nationell databas.  

• Tröskelvärdena för varor och tjänster enligt LOU är se
dan den 1 januari 2012 för statliga myndigheter drygt 1,2 
miljoner kronor och för övriga upphandlande myndighe
ter drygt 1,89 miljoner kronor. Tröskelvärdet för bygg
entreprenader (för alla upphandlande myndigheter) är 
drygt 47 miljoner kronor. Enligt LUF är tröskelvärdet för 
varor och tjänster drygt 3,8 miljoner kronor och tröskel
värdet för byggentreprenader drygt 47 miljoner kronor. 

• Överprövning. Leverantörer som anser sig ha lidit ska
da eller kan komma att lida skada för att en upphandling 
gått fel till kan klaga hos förvaltningsrätten.

NYTT DIREKTIV VÄNTAS

Inom EU pågår just nu arbetet med att slutföra ett nytt 
direktiv om offentlig upphandling som ska ersätta de  
båda direktiven. Redan i december 2011 presenterade 
kommissionen ett förslag på området. Det nya direktivet 
ska, enligt kommissionen, leda till enklare regler för upp
handling. 

Kommissionens förslag innehåller, förutom att garante
ra den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU, två 
nya mål. Den offentliga upphandlingen ska också öka ef
fektiviteten i offentliga utgifter för att säkra bästa möjliga 
upphandlingsresultat när det gäller att få valuta för peng
arna. Dessutom ska upphandlare få bättre möjligheter att 
använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma 
samhälleliga mål, såsom skyddet av miljön, högre resurs 
och energieffektivitet, kampen mot klimatförändringar, 
främjande av innovation, sysselsättning och social integra
tion samt säkerställande av bästa tänkbara villkor för till
handahållande av sociala tjänster av hög kvalitet. n 

Komplext regelverk styr offentlig        upphandling

Anna Ulfsdotter Fors-
sell.
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SKÄRGÅRDSTRAFIKEN I STOCKHOLM 

Upphandlingen av båttrafiken i Stockholms 
skärgård är ett exempel på hur olika politiska 
ståndpunkter kan påverka synen på upp-
handling.

 Upphandlingen av båttrafiken i Stockholms skärgård 
inleddes av Stockholms läns landsting i början av 
2011. Men upphandlingen bedömdes som svår, och 

i slutet av året fick därför Waxholmsbolaget i uppdrag att 
samla in information som grund för upphandlingen.

Waxholmsbolaget fick senare uppdraget att sköta upp
handlingen. I mars 2013 löpte anbudstiden ut för de fyra 
största delupphandlingarna, som motsvarar olika delar av 
skärgården och Stockholms hamn. Totalt omfattar upp
handlingen ungefär tre miljarder kronor. 

Beslutet om båttrafiken var planerat att komma före som
maren. Men starkt motstånd från Socialdemokraterna i 
landstinget och alla skärgårdskommunerna har försenat 
det. Oppositionen befarar att upphandlingen, på grund av 
felaktigt ställda krav, kommer att leda till försämrad trafik 
och sämre kommunikationer mellan huvudstaden och skär
gården. Bland annat är det uppgifter om att all trafik skulle 
utgå från Värmdö och Vaxholm som oroar. Enligt Socialde
mokraterna bör upphandlingen göras om.

Trots motståndet från oppositionen planerade Trafik
nämnden ändå att fatta ett beslut om trafiken i augusti. Men 
då sällade sig också Centerpartiet och, framför allt, Folkpar
tiet till kritikerna. Folkpartiet kräver nu bland annat att de 
föreslagna tidtabellerna ska förbättras. 

Den politiska splittringen inom landstingsledningen har 
lett till att beslutet skjutits upp. I skrivande stund finns ännu 
inget datum för när Trafiknämnden ska fatta beslut. n

Upphandling splittrar partierna

Fokus Offentlig upphandling

Upphandlingen av 
skärgårdstrafiken 
i Stockholm har 
skapat politisk 
oenighet och 
beslutet har 
skjutits upp.
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HPV-VACCIN 

POLITITRANSPORTER 

Landstingens gemensamma upphandling av 
ett vaccin mot humant papillomvirus, HPV, 
ett virus som kan ge kvinnor livmoderhals-
cancer, blev en utdragen historia som också 
fick mycket medial uppmärksamhet. 

 Sveriges landsting inledde sin gemensamma upphand
ling av HPVvaccin i slutet av 2009 efter att Socialstyrel
sen beslutat om att införa vaccination mot livmoders

halscancer i det så kallade barnvaccinationsprogrammet.
I mars 2010 beslutade landstingen att köpa in vaccinet 

Cervarix från GlaxoSmithKline, det billigaste av de två kon
kurrerande vaccinerna. Men upphandlingen stoppades när 
konkurrenten Sanofi Pasteur MSD begärde överprövning 
med hänvisning till att ramavtalstiden var för lång. Lands
tingen hade nämligen, utöver en avtalstid på två år med 
möjlighet till två års förlängning, en ensidig option på för
längning av avtalet med upp till ytterligare maximalt sex må
nader, om en kommande upphandling och nytt avtal skulle 
försenas på grund av överprövning. 

Sanofi Pasteur MSD fick rätt i kammarrätten. I mars 2011 
beslutade kammarrätten att upphandlingen måste göras 
om, med hänvisning till att ramavtal enligt LOU får vara 
högst fyra år om det inte finns särskilda skäl.

I den nya upphandlingen beslutade landstinget septem
ber 2011 i stället att skriva avtal med Sanofi Pasteur MSD om 
deras vaccin Gardasil. En av faktorerna bakom beslutet var, 
enligt Anna Ulfsdotter Forssell, att Sanofi Pasteur MSD visat 
att Gardasil förutom livmoderhalscancer också skyddade 
mot den form av HPV som ger kondylom. 

GlaxoSmithKline beslutade då att begära överprövning ef
tersom konkurrenten, enligt företagets uppfattning, base
rat sitt anbud på en annan prevalensstudie än den som hän
visades till i förfrågningsunderlaget, och därmed överdrivit 
effekten av sitt vaccin jämfört med den studie som förfråg
ningsunderlaget baserades på och som använts för Cervarix. 

GlaxoSmithKline hade dock ingen framgång. Förvalt
ningsrätten ansåg att upphandlingen genomförts korrekt. 
I december 2011 kom beskedet att kammarrätten inte be

När upphandlingar genomförs och överprö-
vas får parterna stå för sina egna respektive 
kostnader. Men en HD-dom från i somras kan 
öppna dörren för skadestånd som täcker just 
överprövningskostnader.

 Rikspolisstyrelsen, RPS, genomförde år 2007 en upp
handling av polititransporter (transporter av döda) i 
Dalarnas och Gävleborgs län. Företaget Fidelia fanns 

bland anbudsgivarna, men förlorade upphandlingen till en 
konkurrent. Fidelia begärde överprövning och fick rätt i 
både förvaltnings och kammarrätt. Enligt domstolarna var 
det endast Fidelia som uppfyllde kraven i upphandlingen. 
Med bara en anbudsgivare kvar i upphandlingen beslutade 
Rikspolisstyrelsen då att avbryta upphandlingen. 

Men Fidelia nöjde sig inte med det. Företaget gick till tings
rätten och begärde skadestånd för dels skadan av att inte ha 
fått kontraktet, alltså utebliven vinst, dels för sina överpröv
ningskostnader.

Tingsrätten ogillade Fidelias käromål. Hovrätten gick dock 
på företagets linje och fann att Fidelia gjort sannolikt att de 

Kostnad för överprövning kan vara         skada

Utdragen upphandling försenade       vaccinationer
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Den goda 
affären 
i skymundan  
– vänd!

Kostnad för överprövning kan vara         skada

viljade prövningstillstånd för frågan. Upphandlingen stod 
därmed fast. 

Den utdragna striden om vaccinet försenade de allmänna 
HPVvaccinationerna med omkring två år. Flera landsting 
hade under processens gång dock slutit tillfälliga avtal med 
Sanofi Pasteur MSD för att få igång vaccinationerna.

Advokat Peter Forsberg företrädde GlaxoSmithKline un
der överprövningsprocesserna. Han anser att kammarrät
ten i den första vändan, istället för att besluta om att hela 
upphandlingen skulle göras om, istället  borde ha förordnat 
om rättelse med innebörd att landstingen inte fick utnyttja 
optionen , eftersom anbudsgivarna inte rimligen kunnat be
akta denna vid anbudsgivningen. Han tycker också att rätt
en, i den andra omgången, borde ha prövat frågan om vilken 
studie som fick åberopas på ett mer grundligt sätt.

– Förvaltningsrätten uppehöll sig främst kring frågan om 
förfrågningsunderlaget förutsatte att en viss studie skulle 
ligga till grund för att redovisa vaccinernas effekt, inte hur 
dessa skulle kunna utvärderas på ett likvärdigt sätt då de ba
serades på olika studier, säger Peter Forsberg.

Forsberg konstaterar att GlaxoSmithKline även fick oför
tjänt mycket kritik i medierna för att ha fördröjt vaccinatio
nerna.

– Man fick i princip ta på sig ansvaret för hela tidsutdräkten 
om två år som orsakades av två leverantörer och två överkla
gandeprocesser, varav de senare tog tre månader säger han.

ANNA ULFSDOTTER FORSSELL, som företrädde Sanofi Pas
teur MSD är tvärt om nöjd med utgången, och betonar att 
hennes klient hela tiden försökte underlätta att få igång vac
cinationerna.

– Jag tycker man ska komma ihåg att Sverige var sent 
med rekommendationen av HPVvaccinering jämfört med 
många av våra grannländer. Detta är i sig mer allvarligt än 
att själva upphandlingen tog viss tid. Det viktiga i saman
hanget är dock att resultatet av både rekommendationen 
och upphandlingen till slut blev korrekt och bra, säger hon, 
och fortsätter: 

– Några landsting tecknade tillfälliga avtal under tiden 
domstolsprövningen pågick  – allt för att påbörja vaccinatio
nerna så tidigt som möjligt. Skolorna kunde sätta igång och 
vaccinera flickor med stöd av ramavtalet i januari 2012. n

förlorat kontrakten på grund av upphandlingsfelet och att de 
därmed hade rätt till skadestånd. Hovrätten bestämde skade
ståndet till drygt tre miljoner kronor, och RPS skulle, som för
lorande part, dessutom stå för rättegångskostnaderna i tings
rätt och hovrätt.

Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd, och den 18 
juli kom domen. HD ansåg, till skillnad från hovrätten, inte 
att RPS var skadeståndsskyldig för utebliven vinst, eftersom 
inget kontrakt tecknats i upphandlingen. Däremot ska det 
kunna utgå skadestånd för ombudskostnader som orsakats 
av en felaktig upphandling. HD tilldömde därför Fidelia drygt 
140 000 kronor i skadestånd för just kostnader i samband 

med överprövning. Två justitieråd var skiljaktiga och pekade 
på att lagstiftaren valt att inte införa regler om rätt till ersätt
ning för ombudskostnader i LOU. Ytterligare ett justitieråd 
var skiljaktigt och ville fastställa hovrättens dom, det vill säga 
ge Fidelia rätt fullt ut.

Vilka effekter HDdomen för framtida upphandlingar får 
är ännu för tidigt att säga. För Fidelia blev utgången kanske 
en pyrrhusseger. Företaget ansågs vara den förlorande par
ten, och fick därför betala RPS rättegångskostnader i tings
rätt, hovrätt och Högsta domstolen på sammanlagt cirka 1,5 
miljoner kronor. n

Högsta domstolens dom, T 3576-11.

Fokus Offentlig upphandling

Utdragen upphandling försenade       vaccinationer

Den utdragna striden om HPV-vaccinet 
försenade de allmänna vaccinationerna 
med omkring två år.
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Fokus Offentlig upphandling

UPPHANDLINGSUTREDNINGEN 

Upphandling kan vara ett verksamt medel 
både för att spara skattepengar och för att på-
verka företagen att bli mer miljömedvetna 
och socialt medvetna. Men det behövs för-
ändringar, både i lagstiftning och i ledarskap 
för att nå dithän, enligt Anders Wijkman som 
på regeringens uppdrag utrett hur den offent-
liga upphandlingen kan göras bättre.

 Upphandlingsutredningen presenterade sitt slutbe
tänkande Goda affärer – en strategi för offentlig upp
handling i mars 2013. Redan 2011 kom utredaren 

Anders Wijkman med ett delbetänkande, inriktat på analys 
av situationen på upphandlingsområdet.

Utredaren använder i betänkandena begreppet ”den 
goda affären” för att beskriva hur upphandlingen borde 
fungera. Den goda affären innebär framför allt att skatte
pengar används på effektivast möjliga sätt, att medborgarna 
får bästa möjliga verksamhet för pengarna, att man tar hän
syn till miljö och andra samhällsfaktorer och att man vårdar 
en god konkurrens på marknaden.

Målet är alltså klart. Men det finns många hinder för att 
nå den goda affären, enligt utredningen, som konsulterat 
företrädare för näringsliv och offentlig sektor samt forskare 
på området. Bland annat fokuseras det allt för mycket på 
att bara följa lagen, på bekostnad av andra faktorer som ska 
leda till den goda affären. Dessutom följer de upphandlande 
myndigheterna allt för sällan upp att leverantörerna uppfyl
ler de krav som ställts i upphandlingen. 

Wijkman finner också att den offentliga upphandlingen 
lider av brist på ledarskap och strategiskt perspektiv. Kun
skapsbristerna på området är stora och statistiken är brist
fällig.

På det rättsliga området konstaterar Anders Wijkman 
att lagstiftningen och dess tillämpning upplevs som både 
krånglig och oflexibel, och att det stora antalet överpröv
ningar leder till förseningar och fördyringar och emellanåt 
till svårigheter att tillhandahålla viktig offentlig service. 

Upphandlingsutredningen lämnar en lång rad förslag på 
hur upphandlingen kan göras bättre. Det handlar bland annat 
om bättre ledarskap, ökad forskning och kunskapsspridning. 
På det rättsliga området föreslår Wijkman bland annat att

• ett nytt upphandlingsförfarande med förhandling införs 
i LOU

• gränserna för direktupphandling höjs
• upphandlingsmålen centraliseras till tre förvaltningsrät

ter och en kammarrätt
• direktupphandling tillfälligt får användas när en upp

handling blivit fördröjd av överprövning.
Advokatsamfundet var i sitt remissvar till utredningen i 

huvudsak positiv till Wijkmans förslag. Samfundet pekade 
dock på problemen med att ha flera parallella mål för upp
handlingen. Det riskerar att skapa rättsosäkerhet när flera 
olika mål, ickediskrimineringsprincipen och miljöhänsyn, 
kommer i konflikt. 

Advokatsamfundet konstaterar också att trots allt tal om 
förenkling tycks varje ny utredning snarare medföra fler di
rekta lagregler som ska tillämpas. 

Centralisering av upphandlingsmålen till några få domsto
lar kan, enligt Advokatsamfundet, vara en väg att höja kva
liteten på avgörandena. Samfundet anser också att det kan 
övervägas om inte prövningen av upphandlingsmål skulle 
passa bättre i allmän domstol än i förvaltningsdomstol. 

Ett förslag säger Advokatsamfundet direkt nej till, näm
ligen att upphandlande myndighet ska få direktupphandla 
under tiden som det pågår en överprövning. Om upphand
laren varit ute i god tid och tidsmässigt planerat för en över
prövning kan har man redan med nuvarande regler goda 
möjligheter att få göra en direktupphandling, anser sam
fundet. n

Den goda affären i skymundan

Anders Wijkman.
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Debatt

Bo Severin.

 N
yligen har lagmannen i Göte
borgs tingsrätt, det vill säga re
geringens tidigare rikspolis

chef, dessutom lagt fram förslag att 
domarnas rätt att självmant begära 
komplettering av utredningar skall tas 
bort. Rikspolischefens/lagmannens 
förslag innebär domarnas abdikation, 
samt skulle leda till en övergång till det 
engelskamerikanska systemet Trial by 
battle. 

Tanken att domaryrket kräver sär
skild kompetens, annorlunda än att 
efter direktiv fullgöra statliga utred
ningar, har fallit i glömska. Juristutbild
ningen var tidigare inriktad på att träna 
för en domare viktiga förmågor. En jur. 
kand. blev först notarie i tingsrätt. Där
på aspirant i hovrätt, följt av fyra år 
som yngste domare på nytt i tingsrätt 
samt prövades ytterligare något år i 
hovrätt. Den som slutligen godkändes 
var efter drygt åtta år berättigad att 
söka ordinarie domartjänst. Han/hon 
var då tränad i allt mänskligt, hade 
mött människor i nöd, hade studerat 
bevisproblem i många rättsfall, disku
terat med andra domare samt med för
svarare och åklagare. Kunde objektivt 
granska en förundersökning och i sam
råd med parterna begära komplette
ringar. Då regeringen nu utnämner do
mare läggs all vikt på sådant som inte 
har med domaruppgiften att göra, till 
exempel mångåriga utredningar. Eller 
ordförandeskap i projektledning i 
Domstolsverkets samarbete med Ryss
land och Bulgarien eller uppdrag i Inte
gritetsskyddsrådet vid Försvarets ra
dioanstalt. Våra domare bör ha 
självständigt ansvar och inte bara se till 
formella regler för en tvekamp. Mord
domarna mot Tomas Quick är exempel 
på att domarna kan abdikera från sin 

skyldighet att granska och i stället nöj
er sig med åklagarens och försvarsad
vokatens framställningar. 

Hur har det kunnat bli så här? Svaret 
är utnämningspolitiken.

Vid domarutnämningarna första 
halvåret 2012 nämndes inte en enda 
gång som merit utredningsmetodik 
med betydelsen att avse ett konkret 
faktum eller händelseförlopp, som 
skall bedömas. Den högsta posten, 
hovrättspresident, tillföll en av reger
ingens generaldirektörer. Hon utnämn
des på grundval av starka rekommen
dationer från Regeringskansliet. 
Liknande bakgrund har också de an
dra som utnämndes. 

UTNÄMNINGSPOLITIKEN visar att man 
inte förstår vad arbetet som domare 
kräver av sin utövare. I departements
arbetet försöker man förutse och på
verka framtiden. För domaren gäller 
däremot att kunna se alla komplikatio
ner som den enskilde ställs inför och 
som ingen lagstiftare kan förutse. Som 
någon klok man sagt, att granska ett 
ton information innan ett gram juridik 
tillämpas. Att förstå vad som sägs bak
om orden, vad som inte sägs samt att 
genomskåda lögnerna, överdrifterna, 
inställsamheten. Det finns tekniker för 
sådant arbete.

Tingsrätternas egentliga uppgifter 
fordrar djupa insikter i grundläggande 
människokunskap och i bevisvärde
ring. Eftersom dessa förmågor inte be
handlas i juristutbildningen innebar 
den tidigare domarkarriären en bättre 
grund för domarna än den nuvarande, 
där till och med erfarenheter från ar
bete i hyresnämnder, miljödomstolar 
eller statens förvaltningsdomstolar får 
meritera till domartjänst. Vidare fort

sätter domare att arbeta för regeringen 
under sin tjänstgöring. Ett halvt yrkes
liv i regeringens tjänst är inte en förbe
redelse för domarens roll som ett obe
roende värn för medborgarna. Mera 
som språkrör gentemot undersåtar. 
Domare skall börja med att klarlägga 
vad som är bevisat och först därefter 
göra klart hur lagen siktar på den ut
redda situationen. Domaren skall alltså 
inte börja med att leta efter fall att till
lämpa regeringens och riksdagens eller 
allmänhetens vilja på. Domstolsverket 
har som slogan att lika fall skall bedö
mas lika. Det är en uppmaning till do
marna att stereotypera fallen, att leta 
efter någon minsta gemensam nämna
re i sitt jämförelsearbete. Rättssäkerhet 
kräver i stället att olika fall bedöms oli
ka. Av en utbildad, bildad, rättrådig 
och självständig domarkår. 

EN HOVRÄTTSPRESIDENT har formule
rat departementstjänstemännens krav:

”Avslutningsvis vill jag framhålla att 
jag anser att det börjar bli ett problem 
att konkurrensen om befordrade do
martjänster på attraktiva domstolsor
ter nu är så stor att påfallande många 
duktiga och lämpliga sökande ser det 
som hopplöst att någonsin få en sådan 
tjänst. Det kan i längden bli destruktivt 
och nedbrytande att oerhört kvalifice
rade personer, som tillhör toppskiktet 
inom juristkåren, inte har tillräckligt 
många befordrade tjänster att gå vida
re till. Det borde enligt min mening ske 
en utveckling av tjänstestrukturen så 
att olika typer av specialisttjänster, 
mellanchefsposter av olika slag m.m. 
inrättas i domstolarna.” 

Tydligt, eller hur?
Bo Severin  

Pensionerad rådman i tingsrätt

Vart tog våra riktiga domare vägen?
I diktaturer får domstolarna order. I Sverige placerar regeringen sina tjänstemän direkt som 
domare i bland annat våra tingsrätter och hovrätter. Regeringen ger inte domarna order 
i enskilda fall men om domarna har anknytning till regeringen framstår skillnaden inte som stor. 
Det menar  Bo Severin, pensionerad rådman i tingsrätt.
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Debatt

 E
n söndag i början av augusti, 
blev jag kallad till en häkt
ningsförhandling av Uddevalla 

tingsrätt att äga rum på polishuset 
i Uddevalla. Den misstänkte var en 
medelålders jovialisk man som mycket 
samarbetsvilligt medgav vad han miss
tänktes för.

Strax innan förhandlingen skulle 
börja, dök det till min förvåning upp 
tre tulltjänstemän, ditresta från Göte
borg. Då jag frågade vad de gjorde där, 
svarade de, att de var ditkommende
rade för att transportera den misstänk
te till häkteslokalen, om han blev häk
tad (vilket man vanligtvis blir om man 
transporterat cirka 35 kilo cannabis 
genom Sverige).

Häkteslokalen, vilken framför allt 
används under helghäktningar, ligger 
mitt i polishuset. Från arrestlokalen är 
det ungefär tjugofem meter till häktes
lokalen. Blir den misstänkte häktad, 
blir personen transporterad, via hiss 
fyra meter upp till häktet, för att där 
omhändertagas av kriminalvården.

På min fråga, varför tulltjänstemän
nen kommit dit, för att utföra ett arbe
te, att föra en person fyra meter via en 
hiss, blev svaret att polisen inte hade 
resurser, att utföra denna syssla!

I den debatt, som förs från politiker
håll, och kanske framför allt på grund 
av den utredning, som pågår, och i hu
vudsak går ut på att minska kostnader
na för advokater, tillåter jag mig att 

göra en reflektion: Vad är kostnaden 
för en advokats arbete under en och en 
halv timma, mot de kostnader som 
uppkommer för att polisen inte kan 
uppbåda resurser att transportera, en 
helt ofarlig person, fyra meter upp i en 
hiss? Istället måste tre tulltjänstemän 
åka sexton mil och vara borta från sitt 
ordinarie arbete under en helgdag för 
att utföra denna obehövliga syssla, 
som helt utfördes i polishuset.

Man kan ju fråga sig, hur många så
dana här utgiftsposter finns som un
derlag i utredningen, eller är inte ut
redningen uppmärksammad på att 
sådana kostnader finns?

Tommy Nilsson  

Advokat

Advokat Tommy Nilsson reflekterar över hur resurserna inom rättsväsendet understundom 
används på ett mindre genomtänkt sätt.

Tommy Nilsson.

Om onödiga kostnader i rättsväsendet

 F
örsäkringsförbundets person
skadekommitté skriver i cirkulä
ret 1/2010 (22/10 2010) att ”Följ

der efter nackdistorsion bedöms av 
ortoped eller neurolog”. 

Försäkringsbolagen har alltid varit 
väldigt noga med att poängtera att de
ras medicinska rådgivare  som skall be
döma whiplashskador (nackdistorsion) 
är specialister på området. Själv har jag 
upprepade gånger i domstol och i 
egenskap av sakkunnig/vittne försökt 
förklara att det inte finns någon sär
skild specialitet som inbegriper whip
lashskador. Jag menar att whiplash
associerade besvär (WAD) har ett 
mångfacetterat spektrum, och bäst 
lämpade för att bedöma denna typ av 
skador är de vårdgivare med allmän 
inriktning som dagligen kommer i kon
takt med problemet för utredning och 
behandling, oftast husläkare, distrikts
läkare och sjukgymnaster. 

Trots att jag återkommande påpekar 
detta förhållande vidhåller försäkrings
bolagen att deras medicinska rådgivare 

som är specialister i ortopedi och neu
rologi är de läkare som är skickligast på 
att handlägga och bedöma whiplashre
laterade skador. Detta föranledde mig 
att göra en ”test” och remittera en 
kvinna född 1969 som varit inblandad i 
en trafikolycka med whiplashtrauma 
och därefter utvecklat ett kroniskt 
smärttillstånd i nacken. 

Min första remiss gick till neurokirur
giska kliniken, Karolinska sjukhuset 
(KS), där det i journalen och remissva
ret daterat 17/12 2012 går att läsa: ”Neu
rokirurgiska kliniken handlägger inte 
whiplashrelaterade skador”. Min andra 
remiss gick till ortopedkliniken KS och i 
remissvaret 20/2 2013 går att läsa: ”Vi 
behandlar inte whiplashrelaterade sym
tom” och ”därmed har vi inget att erbju
da”. Slutligen skickade jag en remiss till 
neurologkliniken KS och i remissvaret 
7/3 2013 går att läsa: ”Vad gäller whip
lashrelaterade besvär har vi inga speci
ella resurser eller erfarenheter”. 

Med detta vill jag visa att försäkrings
bolagens påstående att det finns vissa 

specialiteter som är mer lämpade än 
andra specialiteter att bedöma whip
lashskador är felaktigt. Att en läkare 
råkar vara professor i ortopedi eller 
neurologi borgar på intet sätt för speci
ella kunskaper i whiplashskador. Om 
man synar dessa medicinska rådgivare 
lite närmare så är deras specialistom
råden oftast något helt annat än whip
lashskador och deras kliniska kontakt 
med whiplashskadade patienter myck
et sparsam. Försäkringsbolagens för
hoppning är förvisso att domstolen 
skall ta intryck av fina titlar. 

I själva verket och efter vad som tyd
ligt framgår i de olika remissvaren så 
finns det inte några särskilda specialis
ter på whiplashskador. En viktig uppgift 
för patientens juridiska ombud är såle
des att i domstol förklara att de läkare 
som är bäst på att bedöma whiplashska
dor är de läkare som har lång klinisk 
erfarenhet av att utreda och behandla 
whiplashskador och kan visa detta. 

Tomas Timander  

Leg. läkare

Försäkringsbolagens påstående att det finns vissa specialiteter som är mer lämpade än andra 
specialiteter att bedöma whiplashskador är felaktigt, menar leg. läkare Tomas Timander.

Tomas Timander.

Specialister på whiplash?
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))) KLEOS

… är vi glada att kunna berätta att Sveriges modernaste advokatsystem 
Kleos numera finns i en fullt utvecklad version för iPad. Appen är komplett 
med tidregistrering och funktioner för läsning och redigering direkt på din 
platta. Den kommunicerar också bra med andra appar, till exempel för text-
redigering, e-post och fotografering. 

Ladda ner från AppStore och pröva själv. 
Allt du behöver är din Kleosinloggning. 

nj.se

Å ena sidan…
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 I
ett internationellt perspektiv har 
kritik riktats mot Sverige för långa 
häktningstider. Under sommaren 

2013 har även SR P1 i programmet Ve
tenskapsradion Forum tagit upp frå
gan om svenska domstolars praxis i 
häktesfrågan. Programmet som gått i 
tre delar har kritiskt granskat svensk 
häktningspraxis och behandlingen av 
häktade. Programmet har särskilt be
lyst den tilltalades försämrade möjlig
het att försvara sin sak efter lång tid i 
isolering.

Översyn av bestämmelserna om 
häktning har senast skett genom prop. 
1995/96:21 och dessförinnan genom 
prop. 1986/87:112. Den allvarliga kritik 
som riktats mot de svenska reglerna 
om häktning och tillämpning av dessa 
har i huvudsak kommit därefter.

Den lagstiftning som är relevant är, 
förutom Europakonventionen, 24 och 
25 kapitlet i rättegångsbalken. Europa
konventionen föreskriver kortfattat att 
ingen får vara frihetsberövad utan att 
det finns lagligt stöd för frihetsberö
vandet, artikel 5 punkterna 1, 3 och 4. 
Artikel 6 behandlar dessutom varje 
medborgares rätt till ”fair trial”. I det 
begreppet ligger bland annat att få till
räcklig tid och möjlighet att förbereda 
sitt försvar. 

Rättegångsbalkens regler om häkt
ning bygger som bekant på att någon 
ska vara på sannolika skäl misstänkt 
för ett brott för vilket är föreskrivet 
fängelse ett år eller däröver samt att 
det ska föreligga flyktfara, kollusions
fara eller risk för fortsatt brottslighet. 
Dessutom finns regler om obligatorisk 
häktning för brott som har lägsta straff 

om två år och att häktning undantags
vis kan ske då någon endast är skäligen 
misstänkt för brott. 

Oavsett om sannolika skäl och en el
ler flera av de särskilda häktningsgrun
derna föreligger ska domstolen alltid 
göra en proportionalitetsbedömning. 
Häktning får endast ske om skälen för 
häktning uppväger det intrång eller 
men ett beslut att häkta medför för den 
misstänkte. Domstolen gör alltid den 
avvägningen och den leder ibland till 
att den misstänkte släpps. Det händer 
även då och då att häktade personer 
frikänns från det åtal som väckts, vilket 
särskilt ger anledning att diskutera frå
gan om alternativ till häktning innan 
en grundlig prövning av brottsmisstan
ken ägt rum. Det är bland annat i belys
ning därav som jag vill väcka frågan om 
våra domstolar kan undvika frihetsbe
rövanden i högre grad än som nu sker.

DOMSTOLEN TILLÄMPAR alltför sällan 
bestämmelserna i RB 25 kap. om rese
förbud och anmälningsskyldighet. 
Dessa innebär kortfattat att det räcker 
med reseförbud eller reseförbud om 
syftet med inskränkningen av den per
sonliga friheten kan uppnås utan fri
hetsberövande. Bestämmelsen kan en
ligt min uppfattning tillämpas i många 
av de fall där misstänkta idag häktas. 
Naturligtvis är reseförbud med anmäl
ningsskyldighet inte lika effektivt som 
att häkta någon när det gäller risk för 
fortsatt brottslighet, men det har troli
gen en starkt avhållande effekt. Samma 
gäller säkerligen även flyktfara, i vart 
fall där människor har hela sin sociala 
vardag i riket. 

Om den särskilda häktningsgrunden 
är kollusionsfara kan det möjligen i det 
enskilda fallet vara svårare att enbart 
meddela reseförbud med anmälnings
skyldighet. Detta gäller dock enbart i 
en inledande fas av förundersökning
en.

Det är min uppfattning att försvarare 
i högre utsträckning bör argumentera 
för möjlighet för domstolen att inte 
häkta. Det kan lättast ske genom att 
försvararen argumenterar för reseför
budet som ett hållfast alternativ till 
häktning. RB har en verktygslåda som 
finns beskriven i 25 kap. 2 §. Ett antal 
villkor kan ställas om vistelse på ar
betsplats och andra ingrepp som be
hövs för den misstänktes övervakande. 

DE LEGE FERENDA borde en översyn 
göras av alternativ till frihetsberövande 
av personer som ännu inte fått sin sak 
prövad. En sådan översyn skulle lämp
ligen innefatta komparativa studier av 
andra rättssystems sätt att hantera ti
den från kvalificerad brottsmisstanke 
till rättsligt avgörande genom dom. Di
rektiv till den tänkta utredningen skul
le kunna ges om så vitt skilda ting som 
frågan om borgenssystemet är något 
för oss, till spörsmål om fotboja, vilket i 
praktiken skulle utgöra husarrest, skul
le kunna vara en väg? Frivården skulle 
antagligen kunna bidra med olika for
mer av kontroll av sådana inskränk
ningar som kan bli aktuella.

Ett så utvecklat rättssamhälle som 
vårt ska inte negligera den kritik som 
framförts.

Alf Lindqvist  

Advokat

Advokat Alf Lindqvist tycker att försvarare i högre utsträckning bör argumentera för möjlighet 
för domstolen att inte häkta den misstänkte.

Alf Lindqvist.

Reseförbud i stället för häkte
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))) ZETEO

… kan vi avslöja att vi som bäst slipar på de sista detaljerna i Zeteo Sök, 
vår iPhone-anpassade version av Sveriges ledande rättsdatabas. Med andra 
ord: Zeteo är att på väg att bli lika mobil som du. Snart dags för avtäckning.

Uppdaterad information hittar du på nj.se/zeteosok

Å andra sidan…Å andra sidan…

nj.se
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 J
K har nyligen beslutat att inte 
väcka åtal mot en advokat som 
spridit uppgifter för vilka tyst

nadsplikt enligt god advokatsed ansetts 
föreligga. JK skriver emellertid föl
jande:  ”Enligt 8 kap. 4 § första stycket 
andra meningen rättegångsbalken är 
en advokat skyldig att förtiga vad han 
får kännedom om i sin yrkesutövning 
när god advokatsed kräver detta. En 
överträdelse av denna tystnadsplikt 
kan beivras enligt vad som föreskrivs i 
20 kap. 3 § brottsbalken om brott mot 
tystnadsplikt.” 

Jag har som försvarare för kollegor 
sett den skrivningen förut från JK och 
från åklagare som JK förordnat att föra 
åtal. Jag ifrågasätter om den är korrekt.

EN ADVOKAT ÄR INTE BUNDEN av för
undersökningssekretess. Av god advo
katsed följer att en advokat trots detta 
har, i vart fall i stor utsträckning, tyst
nadsplikt beträffande information som 
hos polis och åklagare omfattas av för
undersökningssekretess. Detta är ett 
förhållande som kan försvåra egna ut
redningsåtgärder så länge polisutred
ningen pågår.

Om någon röjer en uppgift som han 
bland annat enligt lag är skyldig att 
hemlighålla kan brott mot tystnads
plikt enligt bestämmelsen i 20 kap. 3 § 
brottsbalken uppkomma, varvid straff
skalan sträcker sig från böter till fäng

else i ett år. Den regeln är emellertid 
enligt sin lydelse inte tillämplig om gär
ningen ”eljest är särskilt belagd med 
straff”. Om en advokat bryter mot ett 
av åklagare eller domstol bestämt yp
pandeförbud uppkommer ansvar en
ligt 9 kap. 6 § rättegångsbalken, varvid 
straffskalan endast innehåller böter. 
Om yppandeförbud bestämts innebär 
subsidiaritetsregeln i 20 kap. 3 § brotts
balken att bestämmelsen i rättegångs
balken har företräde.

Det kan tyckas egendomligt att en 
advokat som röjer en uppgift som han 
är skyldig att hemlighålla kommer 
lindrigare undan om yppandeförbud 
föreligger än om så inte är fallet. Den 
slutsatsen bygger emellertid på att en 
advokat skulle vara bunden av två var 
för sig straffsanktionerade tystnadplik
ter. Det är dock långt ifrån självklart att 
så är fallet.

I 8 kap. 4 § rättegångsbalken före
skrivs, som JK anger, att advokat är 
skyldig att förtiga vad han får känne
dom om i sin yrkesutövning när god 
advokatsed kräver detta. Hänvisningen 
i 20 kap. 3 § brottsbalken till tystnads
plikt enligt lag skulle i och för sig ha 
kunnat omfatta bestämmelsen i 8 kap. 
4 § rättegångsbalken, förutsatt att re
kvisiten för tystnadsplikt hade återfun
nits i den bestämmelsen. Nu är emel
lertid så inte fallet. Bestämmelsen i  
8 kap. 4 § rättegångsbalken hänvisar i 

sin tur vidare till tystnadsplikt som föl
jer av god advokatsed. Vad som närma
re bestämt utgör god advokatsed anges 
varken i lag eller förordning. Inte heller 
definieras god advokatsed i några myn
dighetsbestämmelser. God advokatsed 
bestäms och utvecklas självständigt av 
Advokatsamfundet.

ADVOKATSAMFUNDET ÄR INGEN 
myndighet och saknar rätt att utfärda 
myndighetsbestämmelser. Associa
tionsrättsligt anses Advokatsamfundet 
utgöra en så kallad offentligrättslig kor
poration, som i viss mån styrs av of
fentligrättslig normgivning, främst av 
vissa bestämmelser i rättegångsbalken. 
Dessutom finns beträffande Advokat
samfundet offentlig insyn och ett visst 
offentligt inflytande – framförallt över 
disciplinverksamheten. Trots dessa 
förhållanden måste Advokatsamfundet 
anses utgöra en från statsmakten fristå
ende sammanslutning. Någon offentlig 
finansiering finns inte. Det saknas möj
lighet för lagstiftaren att till den typen 
av sammanslutningar överlämna upp
drag att definiera ett straffbart område. 

Utarbetandet av etiska uppträdan
deregler för advokater syftar ytterst 
till att det i Sverige skall finnas en ad
vokatkår som kan åtnjuta stort förtro
ende från allmänheten; klienter och 
potentiella klienter. De vägledande 
regler om god advokatsed som har an

I vilken mån är advokats   tystnadsplikt
skyddad genom   straffrättslig sanktion?

I Advokaten nr 5/2013 förs i en artikel en diskussion om advokats tystnadsplikt. Advokaterna 
Peter Althin och Johan Eriksson lämnar vissa synpunkter i frågan. En anknytande fråga som 
sällan diskuteras är om och i så fall i vilken mån en advokats tystnadsplikt är skyddad genom 
straffrättslig sanktion. Den frågan har nog störst betydelse för advokat som är försvarare i 
brottmål. Det anser Allan Stutzinsky.

Allan Stutzinsky.
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tagits är inte uttömmande. Reglerna 
får inte uppfattas så att allt som inte är 
uttryckligen förbjudet skulle vara tillå
tet. För kriminalisering gäller däremot 
legalitetsprincipen – alltså motsatsen 
till den utgångspunkt som gällt för fast
ställandet av vägledande regler för god 
advokatsed.

Det ligger således tydligt i sakens 
natur att området för god advokat
sed måste vara betydligt större än det 
område som kan vara straffbelagt vid 
överträdelse. Det är i själva verket ur 
allmän synpunkt av stor vikt att Advo
katsamfundet kan utveckla reglerna 
för god advokatsed utan att därvid vara 
begränsat av sådana överväganden 
och avvägningar som erfordras vid kri
minalisering, både ifråga om omfatt
ningen av advokats tystnadsplikt och i 
andra avseenden. En ordning innebä
rande att Advokatsamfundet vid fast
ställandet av uppträdanderegler för 
advokater skulle ha att ta hänsyn till 
vad som lämpligen skall vara straffbart 
vid överträdelse, skulle uppenbarligen 
i stor utsträckning hämma utveckling
en av god advokatsed.

SLUTSATSEN AV DETTA blir att bestäm
melsen i 20 kap. 3 § brottsbalken inte 
skyddar den tystnadsplikt som gäller 
för advokat. Det finns därmed inte nå
gon allmän för advokat straffsanktione
rad tystnadsplikt som är grundad i god 

advokatsed. Uttalandet i 8 kap. 4 § rät
tegångsbalken att en advokat är skyldig 
att förtiga vad han får kännedom om i 
sin yrkesutövning när god advokatsed 
kräver detta, fyller uteslutande en de
klarativ funktion. Bestämmelsen fram
håller bara vad som gäller. Däremot 
kan en advokat som inte följer reglerna 
naturligtvis bli föremål för ingripande i 
disciplinär ordning.

För att en straffsanktionerad tyst
nadsplikt skall uppkomma för advo
kat som är försvarare i brottmål krävs 
därför att yppandeförbud meddelas. 
När så skett kan det vid överträdelse 
uppkomma straffansvar enligt 9 kap. 
6 § rättegångsbalken. Detta blir då den 
enda straffsanktionerade tystnadsplik
ten.

Det finns emellertid en annan kon
sekvens av detta resonemang som kan 
vara värd att notera. Brott mot yppan
deförbud kan typiskt sett uppdagas om 
advokaten pratar bredvid munnen i te
lefonsamtal med någon vars telefon är 
avlyssnad eller på annat sätt meddelar 
sig med någon som är föremål för hem
lig övervakning. Det blir då frågan om 
användande av överskottsinformation.

MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA över
skottsinformation vid brottsutredning 
och lagföring prövades i NJA 2003 
s. 323. HD noterade då att frågan var 
oreglerad i svensk rätt och att det i 

princip inte fanns något hinder mot 
att åberopa den typen av information. 
HD påpekade emellertid att användan
det av överskottsinformation i vissa 
situationer kunde stå i strid mot Eu
ropakonventionens regler. Reglering 
har därefter skett, främst genom SFS 
2005:504 som trädde i kraft den 1 juli 
2005.  Genom denna lagstiftning inför
des 27 kap. 23 a § rättegångsbalken och 
lydelsen av 27 kap. 24 § rättegångsbal
ken ändrades. Regleringen innebär. att 
förundersökning får inledas på grund 
av misstankar som bygger på över
skottsinformation endast om det för 
brottet är föreskrivet fängelse i minst 
ett år och det kan antas att brottet i det 
konkreta fallet inte kommer att föran
leda endast böter. Eftersom brott mot 
yppandeförbud endast kan leda till 
böter får således utredning om sådant 
brott normalt inte inledas på grund av 
överskottsinformation.

OM MISSTANKEN RÖR BROTT som bara 
kan leda till böter får detta alltså inte 
utredas. En intressant fråga att disku
tera är vad som i praktiken avses med 
ett utredningsförbud och vilka möjlig
heter som finns att kringgå ett sådant. 
Den diskussionen faller emellertid ut
anför den här artikeln.

Allan Stutzinsky  

Advokat

I vilken mån är advokats   tystnadsplikt
skyddad genom   straffrättslig sanktion?

»
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Advokaten Nr 5 • 2013
Advokaten Nr 5 • 2013

Fokus Meddelarfrihet

Fokus Meddelarfrihet

Advokater har en i lag stadgad tystnadsplikt och den framgår även av de advokatetiska reglerna. Man kan säga att advokaters tyst-nadsplikt är dubbelt reglerad.

 O m en domstol eller åklagare med stöd i rättegångs-balken beslutar om så kallat yppandeförbud står det över vad som gäller enligt god advokatsed. Ett yppandeförbud innebär att uppgifter som lämnats bakom stängda dörrar och för vilka det råder sekretess i domsto-len inte får röjas av någon av de närvarande. Sådana beslut fattas oftast efter begäran från åklagare. Åklagare kan också besluta om yppandeförbud för uppgifter som förekommer under en pågående förundersökning. När det gäller med-delarskyddet så gäller inte det då ett ärende belagts med yppandeförbud. Den som läcker uppgifter kan därför bli åtalad vid dessa tillfällen.
Advokater liknar ibland yppandeförbudet vid ett gissel. När Peter Althin ser tillbaka på 39 år som advokat kan han konstatera att yppandeförbudet var ”inne” bland åklagarna framför allt några år runt millennieskiftet.– Jag drabbades själv av det. Det inträffade tillräckligt många gånger för att det skulle vara motiverat att väcka frå-gan i riksdagen där jag  var ledamot för Kristdemokraterna. Då gjordes en undersökning som visade att det trots allt inte var så vanligt förekommande i synnerhet inte utanför Stock-

holm, säger han och har intrycket att yppandeförbud an-vänds betydligt mindre i dag än för några år sedan.Peter Althin förstår upprördheten hos advokater när en åklagare berättar men advokaten måste hålla tyst.– Jag har själv känt frustration när jag efter en förhandling sett hur åklagaren står och berättar för journalisterna med-an jag själv inte kunnat säga något. Åklagaren har kunnat be-rätta eftersom det är han eller hon som avgör vad som kan sägas utan att det skadar utredningen. Det borde alltid vara domstolarna som bestämmer vilka uppgifter som ska omfat-tas av yppandeförbudet, menar han.
Peter Althin tvivlar på att det som regel gagnar klienterna att processen också förs i medier.
– Det har aldrig varit min linje att använda medierna för att läcka uppgifter, förklarar han.

HÅLLA TAND FÖR TUNGA
Visserligen omfattas samtliga närvarande vid en domstols-förhandling av yppandeförbudet, även åklagare och poliser. Men det träffar inte de poliser som har kännedom om ett fall men som inte var närvarande vid förhandlingen. De har därmed rätt att i skydd av meddelarfriheten sprida uppgifter som försämrar klientens ställning hos allmänheten och där-med även under den fortsatta rättsprocessen. Men advoka-ten måste hålla tand för tunga. Den ende han eller hon kan tala med om uppgifterna är klienten.
– Vi måste och tjänar i det långa loppet på att följa regler-na, säger Althin.
Peter Althins kollega, advokat Johan Eriksson, instämmer. 

– Som advokat ska man givetvis inte bryta mot yppande-förbudet även om det känns hårt att motparten, åklagaren, uttalar sig. Vid ett tillfälle sade jag till en åklagare att nästa gång han uttalade sig offentligt skulle jag tolka det som att han ansåg att yppandeförbudet inte gällde längre, berättar han.
GÄLLER FORMELLT INTE ADVOKATENDen tystnadsplikt som finns för poliser och åklagare under en förundersökning där yppandeförbud inte gäller omfattar formellt inte advokaten och klienten.– En advokats tystnadsplikt gäller i normalfallet enbart för vad som förevarit mellan klienten och advokaten. Denna tystnadsplikt kan och får bara brytas om klienten godkän-ner det. Det är en mycket grannlaga uppgift att avgöra vad man ska berätta offentligt om klienten anser det. Det är lätt att offentliggörandet av uppgifter slår tillbaka mot försvaret, säger Johan Eriksson och fortsätter:
– Frågan är om det finns något värre straff för en person som är häktad men oskyldig att bli utpekad som brottsling i medierna. I sådana fall kan det vara motiverat att advoka-ten offentligt försöker korrigera eller mildra den bild som åklagaren gett. Men offentliga uttalanden kan aldrig komma ifråga i de fall det innebär ett brott mot yppandeförbudet el-ler god advokatsed.

Om uppgifter för vilka det råder sekretess kommer i om-lopp i grundlagsskyddade medier gäller huvudregeln att myndigheterna inte får efterforska vem som lämnat upp-gifterna.
Bestämmelserna innebär att den advokat som anser att 

en uppgift från åklagarsidan behöver bemötas kan lämna uppgifter till medierna anonymt och skyddas av förbudet för myndigheter att efterforska källan.– Men jag anser inte att det är god advokatsed att i skydd av rätten att vara anonym läcka uppgifter till medierna, menar advokat Peter Althin.
Det ska poängteras att meddelarskyddet bryts och efter-forskning får ske om det handlar om uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess eller yppandeförbud. n

EXEMPEL PÅ FALL: EFTERFORSKNINGSFÖRBUDET
Tavelkuppen mot 
Nationalmuseum
Den uppseendeväck-
ande kuppen mot Na-
tionalmuseum år 2000 
då tre värdefulla tavlor 
stjäls bevakas intensivt 
av medierna. Inte minst 
kvällpressen publicerar 
uppgifter som endast 
ett fåtal personer kan 
känna till. 

Åklagaren Nils-Eric 
Schultz och förunder-
sökningsledaren upp-
manar i kraftiga ord i 
ett pressmeddelande 
som riktas till läckan: 
”Nu börjar jag bli dj-t 
trött på Dig som läcker 
information till kvälls-
pressen angående ta-
velrånet …”

Schultz uppmanar 
läckan att lägga av 
eftersom agerandet sa-
boterar arbetet och ett 
fortsatt utlämnande av 
uppgifter kan leda till att 
läckan blir upptäckt.

Justitiekanslern inle-
der förundersökning för 
brott mot tystnadsplik-
ten eftersom även upp-
gifter som omfattades 
av kvalificerad sekretess 
och som därmed bryter 

efterforskningsförbudet 
publicerats. Förun-
dersökning läggs ned 
eftersom brott inte kan 
styrkas.

Något åtal mot Nils-
Eric Schultz för brott 
mot repressalieförbudet 
väcker inte JK. JK ut-
trycker förståelse för 
frustrationen hos för-
undersökningsledaren 
men menar att ordvalet 
var mindre väl valt när 
det gäller uttalandet om 
risken att läckan skulle 
avslöjas.

Kommunalchef fälld för 
efterforskning
Chefen för en förvalt-
ning i Burlöv fälls av 
tingsrätten för brott 
mot efterforskningsför-
budet.

Den kommunale 
chefen får av andra che-
fer kännedom om att 
Sydsvenska Dagbladet 
kontaktat flera personer 
i kommunen och ställt 
frågor om ett försenat 
skolbygge.

Enligt den åtalade 
chefen har tidningen 
under våren 2012 publi-
cerat ett antal ”negativt 

vinklade” artiklar om 
skolbygget som därtill 
innehöll faktafel.

Vid ett ”spontanmöte” 
i korridoren resonerar 
chefen och några andra 
personer med chefsbe-
fattningar om artiklarna. 
En av de närvarande ut-
trycker enligt tingsrät-
tens dom att ”var kan de 
få allt skräp ifrån”.

När en administratör 
i kommunen kommer 
förbi får hon frågan om 
det är hon som gått till 
tidningen. Den åtalade 
chefen ska också ha ut-
tryckt att ”där har vi den 
skyldige” när adminis-
tratören passerar i kor-
ridoren. I tingsrätten sä-
ger kvinnan att chefen 
även uttryckt att ”då får 
vi ta reda på vem som 
gått till tidningen”.

Genom sitt agerande 
anser tingsrätten att 
chefen även om hans 
”syfte endast varit att få 
kontakt med uppgifts-
lämnaren för att rätta till 
felaktiga sakuppgifter 
är hans förfarande att 
bedöma som brottsligt” 
och dömer honom till 
60 dagsböter.

Adman 100 Språk
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Advokaten och tystnadsplikten

Peter Althin.

Johan Eriksson.
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Vem har rätt att säga vad till vem och när? Rätten att meddela uppgifter för pu-

blicering har en lång tradition i Sverige och är på flera sätt unik. Men det är ett 

allt annat än lätt regelverk. Ytterst syftar det till att minimera misshushållning 

och rättsövergrepp men samtidigt skydda vitala intressen hos det allmänna 

och enskilda. Utöver lagarna är också etiska regler för skilda yrkesgrupper sty-

rande. Här beskrivs ett antal fall och hur offentligt finansierad verksamhet som 

drivs i privat regi faller utanför systemet. Vilket många bedömare ser som ett 

växande problem.
TEXT NILS FUNCKE FOTO NORDICPHOTOS, ISTOCKPHOTO, TOM KNUTSON MED FLERA

»

Fokus Meddelarfrihet

Justitiekansler. En titel som inger respekt 

genom sin kombination av ”kansler”, som för 

tankarna till makt och kraft tillräcklig för att 

skapa och leda nationer, och ordet ”justitie” 

som för tankarna till rättvisa och rättsskipning.

 A
nna Skarhed är sedan några månader inne på sitt 

fjärde år som justitiekansler ( JK) och därmed som 

regeringens särskilda advokat men också som ex-

klusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. Som JK ska 

hon vaka över att yttrandefrihetsgrundlagarnas bestämmel-

ser följs. Inga rättigheter får kränkas och skyldigheterna ska 

fullgöras.
 – Det är till största delen nya frågor för mig men jag har er-

farenheten i huset genom mina medarbetare som varit med 

i många år, förklarar hon.

”Huset” är Birger jarls torn som Gustav Vasa lät bygga på 

Riddarholmen bara ett stenkast från Anna Skarheds tidigare 

arbetsplats, Högsta domstolen, där hon var justitieråd.

– Yttrandefriheten utgör en grundbult i vår demokrati. Det 

är oerhört centralt att värna det öppna samtalet.

Men friheten har sina begränsningar. Hot, uppvigling, hets 

mot folkgrupp och ytterligare ett antal brott kan leda till att 

JK väcker åtal. Det sker inte särskilt ofta och är heller inte 

tänkt att ske ofta eftersom det fria ordet omges av ett starkt 

skydd. Vanligare är att JK griper in när det gäller överträdel-

ser som direkt eller indirekt begränsar någons rätt att säga sin 

mening.
– De bestämmelser som skyddar rätten att samla in och 

meddela uppgifter syftar alla ytterst till att förbättra samhäl-

let, förklarar hon.

PRESSADE CHEFER GLÖMMER

Meddelarfriheten ger var och en rätt att lämna uppgifter för 

publicering i medier. Huvudregeln är att meddelaren inte 

Fokus Meddelarfrihet

JUSTITIEKANSLER ANNA SKARHED 

”Felaktigheter 
och övergrepp måste 
komma upp i ljuset”

Anna Skarhed.

tidskrift för sveriges advokatsamfund 

nummer 5 2013 årgång 79

Regeringen backar

inte om 3:12-förslaget
Årets journalistpristagare:

Samir Abu Eid

Advokaten
”Vi ser en minimalism på många områden från lagstiftarens sida.”

Pauliine Koskelo, president i Finlands Högsta domstol 
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 I
nledningsvis är det viktigt att skilja 
mellan den straffrättsliga och den 
etiska regleringen av advokatens 

tystnadsplikt. Det är dock inte en allde
les enkel uppgift.

När det gäller den straffrättsliga reg
leringen fanns för advokater vid de all
männa advokatbyråerna sedan tidiga
re en på visst sätt straffsanktionerad 
tystnadsplikt och också i den numera 
upphävda sekretesslagen (1980:100) 
intogs en sådan bestämmelse. Enligt 
dåvarande 9 kap. 9 § sekretesslagen 
gällde sekretessen för advokater vid 
allmänna advokatbyråer i ärende om 
rättsligt biträde eller rörande förvalt
ning i konkurs 

 1)  för uppgift som det kunde antas 
att den rättssökande hade förut
satt skulle bli behandlad förtroligt 
och 

2)  för uppgift i övrigt om någons per
sonliga eller ekonomiska förhål
landen, om det kunde antas att 
han led skada eller men om upp
giften röjdes. 

BROTT MOT BESTÄMMELSEN bestraffa
des enligt 20 kap. 3 § brottsbalken 
(BrB), som brott mot tystnadsplikt.

Enligt departementschefen skulle 
emellertid en otillfredsställande situa
tion uppstå om advokater i enskild 
tjänst inte skulle omfattas av en mot
svarande reglering. För att bota denna 

brist infördes i 8 kap. 4 § första stycket 
tredje meningen rättegångsbalken (RB) 
en skyldighet för ”annan advokat” att 
förtiga vad han får kännedom om i sin 
yrkesutövning när god advokatsed krä
ver detta. I andra meningen i samma 
bestämmelse intogs en hänvisning till 
9 kap. 9 § sekretesslagen beträffande 
sekretessen för advokater vid de all
männa advokatbyråerna. 

Formuleringen av bestämmelsen 
hämtades från 34 § andra stycket i 
stadgarna för Advokatsamfundet. Kon
sekvensen av lagändringen blev att 
också brott mot tystnadsplikten för ad
vokater i enskild tjänst omfattades av 
det straffrättsliga ansvaret i 20 kap. 3 § 
BrB. 

I FRÅGA OM SEKRETESSENS omfatt
ning uttalade departementschefen att 
den omständigheten att olika bestäm
melser reglerade sekretessen för advo
kater i enskild respektive allmän tjänst 
inte skulle innebära någon skillnad (se 
prop. 1979/80:2 del A s. 395 f.). Så som 
detta uttalande måste förstås är det de 
särskilda rekvisiten i 9 kap. 9 § sekre
tesslagen som kvalificerar till ett straff
rättsligt ansvar för advokater.

Detta vinner stöd av att det i fråga 
om tillämpningen uttalades att ingri
pande i disciplinär ordning fortfarande 
skulle vara det normala sättet att beiv
ra advokaters brott mot tystnadsplik

ten. Det angavs vidare att möjligheten 
att väcka åtal borde utnyttjas i de fall 
där fråga var om advokat brutit mot 
tystnadsplikten genom att meddela 
uppgifter för publicering eller genom 
att offentliggöra uppgifter i massme
dia. För att framhålla att det straffrätts
liga ingripandet var av undantagska
raktär föreskrevs dessutom att 
Justitiekanslern skulle ha exklusiv kom
petens som åklagare i mål angående 
brott mot tystnadsplikt av advokat. 
Som förutsättning för åtal angavs dess
utom att detta skulle vara påkallat från 
allmän synpunkt.

Bestämmelsen i 9 kap. 9 § sekretess
lagen upphävdes, sedan de allmänna 
advokatbyråerna lagts ned, i de delar 
som avsåg advokater och den avser nu
mera enbart notarius publicus. I lag
stiftningsärendet anmärks att ändring
en enbart är redaktionell (prop. 
1999/2000:26 s. 45). Bestämmelsen är 
numera överförd till 40 kap. 2 § offent
lighets och sekretesslagen.

Någon grund för att anse att det 
straffrättsliga ansvaret för advokatens 
brott mot tystnadsplikten enligt  
20 kap. 3 § BrB omfattar åsidosättande 
av alla de fall då advokaten har en skyl
dighet att förtiga vad han eller hon har 
erfarit i sin yrkesutövning enligt god 
advokatsed finns inte. Advokatens 
straffrättsliga ansvar för brott mot tyst
nadsplikten måste i stället anses om

Allan Stutzinsky adresserar många viktiga frågor angående regleringen och omfattningen av 
advokatens tystnadsplikt. Jag delar dock inte Allan Stutzinskys uppfattning i alla delar och finner 
därför anledning att lämna min syn på regleringen av dessa mycket centrala och viktiga frågor. 
Det skriver Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Anne Ramberg.

Regleringen av advokatens     tystnadsplikt är komplicerad
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fatta endast de särskilda omständighe
ter som omfattas av den ursprungliga 
regleringen i 9 kap. 9 § sekretesslagen. 
Denna lagstiftningsteknik framstår 
självfallet som mindre lyckad. Något 
stöd för uppfattningen att advokatens 
brott mot tystnadsplikten enligt god 
advokatsed skulle medföra ett straff
rättsligt ansvar finns dock inte.

För de fall en undersökningsledare 
beslutar om yppandeförbud enligt  
5 kap. 4 § RB finns det en straffbestäm
melse i 9 kap. 6 § RB. Såvitt gäller advo
kater kommer regelmässigt ett avslö
jande av uppgifterna också att utgöra 
en överträdelse av tystnadsplikten en
ligt redovisningen ovan. JK har i ett av
görande (14/5 2004 dnr 17080471) an
sett att, för det fall att brott mot flera 
tystnadsplikter har förekommit varav 
en sanktioneras genom bestämmelsen 
i 20 kap. 3 § BrB, den bestämmelsen 
bör ha företräde framför bestämmel
sen om brott mot yppandeförbud. Ad
vokatsamfundet delar inte denna upp
fattning och anser att den kan 
ifrågasättas med hänsyn till ordalydel
sen av 20 kap. 3 § BrB, som anger att 
bestämmelsen är subsidiär om gär
ningen annars är belagd med straff. 

FÖR ATT UNDVIKA MISSFÖRSTÅND vill 
jag framhålla att jag instämmer i att en 
advokat aldrig är bunden av förunder
sökningssekretess.

När det gäller den etiska regleringen 
av advokatens tystnadsplikt och frågan 
om vad som utgör god advokatsed, har 
Högsta domstolen i NJA 2003 s. 403 
uttalat att detta utvecklas i första hand 
genom Advokatsamfundets regler och 
genom praxis i ärenden från disciplin
nämnden. Innebörden i begreppet 
styrs således i endast begränsad ut
sträckning av föreskrift i lag. 

DEN ETISKA REGLERINGEN av advoka
tens tystnadsplikt tar sin utgångspunkt 
i 8 kap. 4 § RB. Här framgår bland an
nat att en advokat är skyldig att förtiga 
vad han fått kännedom om i sin yrkes
utövning när god advokatsed kräver 
detta. Motsvarande bestämmelse finns 
även i 34 § Stadgar för Sveriges advo
katsamfund. Advokatens tystnadsplikt 
enligt god advokatsed preciseras i Väg
ledande regler om god advokatsed. En
ligt 2.2.1 har en advokat tystnadsplikt 
avseende det som anförtrotts advoka
ten inom ramen för advokatverksam
heten, eller som advokaten i samband 
därmed fått kännedom om. Undantag 
från tystnadsplikten gäller i vissa sär
skilt angivna fall. 

Det ligger i sakens natur att de förfa
randen som kan föranleda disciplinär 
påföljd enligt 8 kap. 7 § andra stycket 
RB i regel har skett i vederbörandes 
verksamhet som advokat och under 
utövande av denna verksamhet. Av

gränsningen av de omständigheter som 
kan anses falla inom detta område har i 
praxis bedömts vara vidsträckt. Advo
katens tystnadsplikt är exempel på en 
omständighet som alltid måste respek
teras av advokaten. Detta även vid till
fällen då han eller hon inte i egentlig 
mening kan anses vara verksam som 
advokat. Om advokaten utanför advo
katverksamheten bryter sin tystnads
plikt, måste advokaten ändå anses åsi
dosätta en plikt som tillkommer denne 
i advokatverksamheten. Detta innebär 
att en handling utan direkt koppling till 
advokatverksamheten således trots allt 
kan innebära ett brott mot de plikter 
som åvilar advokaten. 

MÖJLIGHETERNA FÖR Advokatsamfun
dets disciplinnämnd att ingripa mot en 
advokats brott mot tystnadsplikten är 
således betydligt mer vidsträckt än det 
straffbara området som beskrivits 
ovan. 

Regleringen av advokatens tystnads
plikt är komplicerad. För er som är in
tresserade av ytterligare information, 
kan jag rekommendera Advokatsam
fundets Vägledning om advokatens 
tystnadsplikt (cirkulär nr 15/2012). Läs 
mer på www.advokatsamfundet.se.

Anne Ramberg  

Advokatsamfundets 

generalsekreterare 

Regleringen av advokatens     tystnadsplikt är komplicerad
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Delägaren i advokatfirman Guide 
i Stockholm, advokat Göran Hjal-
marsson, kan bli första svenska 
ombudet vid International Criminal 
Court (ICC) i Haag. Han kommer att 
finnas med på listan som ICC 
publicerar i december över juridis-
ka ombud vilka åtalade kan vända 
sig till.

– Att en internationell brottmålsdom
stol inrättats är glädjande ur många as
pekter, säger Göran Hjalmarsson.

Vem är advokat Göran Hjalmars-
son?

– Jag är en 57årig stockholmare som 
tidigt blev intresserad av advokatyrket 
genom min mors spännande berättel
ser från sin tid som sekreterare på en ad
vokatbyrå under 1960talet. 

”ICC skickar viktiga 
signaler till hela världen”

MÅNADENS ADVOKAT Göran Hjalmarsson 

Hur ser ansökningsförfarandet till 
ICC i Haag ut – vilka krav ställer 
domstolen på rättens aktörer? 

– Det är mer komplicerat än att ta en 
jur. kand.examen. Skämt åsido, det tog 
närmare ett år och en mängd dokument 
behövde lämnas till ICC. Det finns fyra 
krav på de sökande som ska:

1) Ha minst tio års brottmålserfaren
het.

2) Besitta tillräckliga kunskaper om 
rättegångsförfarandet beträffande in
ternationell rätt, folkrätten.

3) Vara ostraffade utan disciplinära 
sanktioner från Advokatsamfundet.

4) Tala engelska eller franska flytande. 
Det är även önskvärt att de behärskar an
tingen ryska, arabiska eller spanska.

Vad har du för erfarenhet av inter-
nationella brottmål?

– Jag har ganska stor erfarenhet av 
brottmål med internationell koppling 
både som försvarare och målsägandebi
träde. Senaste året har jag arbetat myck
et med det så kallade Rwandamålet där 
jag företräder åtta målsägande. Det är 
nu i hovrätten och beräknas vara klart 
i mars 2014.

Varför vill du försvara personer 
som står åtalade för exempelvis 
folkmord och brott mot mänsklig-
heten?

– Det självklara och övergripande sva
ret är att jag som brottmålsadvokat åtar 
mig samtliga uppdrag inom mitt kom
petensområde. När det gäller ”tyngre” 
och mer omfattande mål vore jag oärlig 
om jag inte sa att den typen av mål ger 
mig större tillfredsställelse. 

– Jag har aldrig varit intresserad av 
krig, däremot av mekanismerna bakom 
ondskan. Vad är det som gör en männis
ka till förövare? Kan vem som helst bli 
en förövare? Detta är frågor som jag ofta 
brottas med. 

– Att träffa dels dem som begått de 
mest avskyvärda handlingar man kan 
föreställa sig, dels dem som blivit utsat
ta på grymmast tänkbara sätt. Att kom
ma i kontakt med dessa människor kan 
vara såväl skrämmande som otroligt gri
pande.

Hur ser du på ICC:s funktion och 
betydelse?

– För mig är bildandet av ICC utom
ordentligt betydelsefullt. Viktiga signa
ler sänds ut över hela världen att perso
ner kan komma att åtalas för folkmord, 
brott mot mänskligheten och krigsför
brytelser. 

– Efter Nürnbergrättegången och ad 
hoctribunalerna: Internationella krigs
förbrytartribunalen för forna Jugosla
vien och Internationella Rwandatribu
nalen, växte ett behov av en permanent 
domstol fram, som den vi nu äntligen 
fått i Haag.

Vad tror du krävs av ombud vid 
processer i ICC?

– Utöver de speciella kunskaperna 
om internationell rätt ställs nog i stort 
sett samma krav som vid större brott
mål i Sverige: stort engagemang, bra på
läst samt inte minst empati. Vidare ett 
genuint människointresse plus intresse 
och förståelse för hur människor från 
skilda delar av världen tänker.  PJ

”Jag har 
aldrig varit 
intresserad av 
krig, där emot 
av mekanis-
merna bakom 
ondskan.”
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Upptakt för Sofia
Det var ett stort antal förvän
tansfulla adepter och mentorer 
på plats i Advokatsamfundets 
hus tisdagen den 10 september 
2013, då årets deltagare i Hildas 
mentorprojekt Sofia samlades 
för ett första gemensamt möte. 
Årets upplaga är den åttonde i 
ordningen och består av 16 
adepter och 16 mentorer. Adep
terna och mentorerna återfinns 
till vardags på advokatbyråer, 
inom övriga rättsväsendet så
som åklagarmyndigheten, andra 
myndigheter, domstolar och Re
geringskansliet samt riksdagen. 
Projektet avslutas i maj 2014. 

Upptaktsmötet innehöll lite 
generell information om Hilda 
och dess olika projekt varefter 
mentorerna och adepterna fick 
bekanta sig med varandra och i 
mindre grupper diskutera bland 
annat förväntningar på projek
tet och adepternas respektive 
mentorernas roller. Mötet avslu
tades med lite tankar och tips 
för ett lyckat mentorskap. 

Sofia är ett mentor och prak
tikprogram som har till syfte att 
ge deltagarna ökad insikt om 
vad chefsrollen innebär för 
kvinnor inom olika delar av ad
vokatkåren och rättsväsendet.

Karin Kierkegaard vann 
Advokatgolfen
Årets Advokatgolf avgjordes i 
strålande sensommarväder på 
Ombergs fantastiska golfbana. 
Ett sextiotal spelare deltog.

På bilden ser vi från vänster 
Christer Wahlgren, arrangör, 
Bertil Josefsson, Karin Kierke
gaard, Göran Granath och Staf
fan Bergfeldt, arrangör.

RESULTAT

Advokatklassen
1. Karin Kierkegaard, Karlstad
2. Staffan Bergfeldt, Eskilstuna
3. Peter Kullgren, Stockholm

Odylklassen
1. Göran Granath, Stockholm
2. EvaBritt Malmgren, Stockholm
3. Barbro Ström, Göteborg

Openklassen
1. Bertil Josefsson, Västerås
2. Jan Wedsberg, Stockholm
3. Ulf Sallnäs, Stockholm

Familjerättskollegiet om arv i en globaliserad värld
Familjerättskollegiet håller 
möte den 17 oktober kl. 18.00 
på Piperska muren i Stockholm. 
Advokat Ulf Bergquist talar om 
internationell arvsrätt under 
rubriken Arv i en globaliserad 
värld. Anmälan till mötet senast 

den 7 oktober genom inbetal
ning av 500 kronor på advoka
ten Therese Ströms bankkonto, 
clearingnummer 6103, konto
nummer 709 347 308. Märk 
gärna inbetalningen med namn 
eller advokatbyrå. Utbildnings

tiden är 1 timme. Frågor kan 
ställas till advokat Cecilia Ru
nesson på telefon 0821 48 84, 
till advokat Therese Ström på 
telefon 08400 257 91 eller till 
advokat Birgitta Hållenius på 
telefon 0831 00 08.

Humanrätten utmanas och 
hjälpen allt mer politiserad
Svenska Röda Korsets gene-
ralsekreterare Ulrika Årehed 
Kågström betecknade situa-
tionen i Syrien som vidrig när 
hon gästade höstens första 
Hildarylunch i Advokatsam-
fundets lokaler 12 september.

De humanitära problemen i lan
det är enorma, enligt henne. Be
folkningen svälter då internatio
nella hjälpinsatser och 
matleveranser ofta stoppas och 
fyra miljoner internflyktingar 
tvingas bo hos vänner och släk
tingar under svåra omständighe
ter.

– Vi ser till att det finns rent vat
ten till 16 miljoner människor. 
Den ordinarie sjukvården fung
erar inte men vi har mobila hälso
kliniker runt om i landet, fast det 
finns områden som varit utan lä
kare och sjukvårdspersonal un
der väldigt lång tid, sa Ulrika 
Årehed Kågström.

Hon var kritisk till att EU upp
manar Turkiet att ta emot många 
av de 2 miljoner flyktingar som 
befinner sig ut
anför Syriens 
gränser samti
digt som EU 
självt bara tar 
emot 50 000. 

Innan general
sekreteraren 
adresserade si
tuationen i Syrien berättade hon 
bland annat hur Röda Korset ar
betar runt om i världen och att 

ledstjärnan vid naturkatastrofer, 
krishärdar och konflikter alltid är 
medmänsklighet.

– Det finns ingen armé som till
bringat lika många timmar på 

slagfältet som 
Röda Korset. Vi 
finns på plats när 
jordbävningen 
inträffar och är 
de första som 
kan rädda liv. Vi 
kommer inte in
flygande utifrån 

utan har frivilliga på plats.
Konflikterna är numera ofta 

utdragna i tid och inte längre mel

lan stater, utan mellan interna 
grupper som inkluderar barnsol
dater, paramilitärer, krigsherrar, 
kriminella gäng, religiösa funda
mentalister etcetera, vilket leder 
till att den humanitära rätten ut
manas då det blir svårt att skilja 
civila från de stridande.

– Den 11 september medförde 
att nu gäller det mer att försvara 
den internationella humanitära 
rätten om krigets lagar än att ut
veckla densamma.

Sjukvårdspersonal och hjälpor
ganisationer attackeras dessutom 
som en del av militära strategier, 
bara under förra året förekom 
900 incidenter. I Syrien har 22 av 
Röda Korsets frivilligarbetare dö
dats sedan konflikten började 
2011; många har tillfångatagits, 
terroriserats och torterats.

– Hjälpen blir även mer politi
serad. Man använder humanitära 
motiv för militära insatser under 
parollen ”winning the hearts and 
minds”. Det finns ett samspel 
mellan militära och civila styrkor, 
vilket äventyrar oberoende hu
manitära insatser.

HON AVSLUTADE sitt uppskattade 
föredrag med att framhålla juridi
kens och rättsväsendets centrala 
funktion för hjälpinsatser, små 
som stora:

– Det är alltid A och O och mås
te fungera. Som kvinnor och ju
rister är ni superviktiga som före
bilder, och alla kan göra något 
någon gång!  PJ

Den humanitära rätten utmanas ef-
tersom det blir allt svårare att skilja 
civila och stridande, enligt Svenska 
Röda Korsets generalsekreterare 
Ulrika Årehed Kågström.

HILDARY Månadsmöte september



53Advokaten Nr 7 • 2013

Aktuellt

Fler titlar hittar du på nj.se

ISB N 0 0- 00 - 00000 -0 

Beställningar:

Norstedts Juridik AB   Kundservice   

106 47 Stockholm   

Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

ISBN 978-91-39-20581-4

Aktieägaravtal är vanligt förekommande i aktiebolag med ett få ägare. I 

dessa avtal söker aktieägarna obligationsrättsligt reglera frågor som har 

att göra med bl.a. ägande och ägarförändringar, styrning och aktieägarnas 

syfte med aktiebolaget. På grund av aktiebolagslagstiftningens delvis 

tvingande natur är det dock inte ovanligt att det uppstår konfl ikter mellan 

det obligationsrättsliga aktieägaravtalet och reglerna i aktiebolagslagen och 

bolagsordningen.

Introduktion till aktieägaravtal utgör en systematisk inledning kring 

problematiken kring aktieägaravtal och deras förhållande till bolagsrätten. 

Denna andra upplaga har omarbetats och kompletterats med bland annat 

avsnitt om tolkning av avtal. Tack vare sitt kortfattade format är boken läm-

pad både för undervisningsändamål och som ett lättillgängligt referensverk 

för advokater, bolagsjurister, revisorer och andra som arbetar med dessa 

frågor.

DANIEL STATTIN är professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Upp-

sala universitet och forskar och undervisar huvudsakligen i aktiebolagsrätt 

och aktiemarknadsrätt.

CARL SVERNLÖV är advokat och delägare i Baker & McKenzie Advokatbyrå 

och adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet med 

inriktning mot aktiebolagsrätt, corporate governance och företagsförvärv.

DANIEL STATTIN | CARL SVERNLÖV
Introduktion till aktieägaravtal

Introduktion 

till aktieägaravtal

Daniel Stattin | Carl Svernlöv               ANDRA UPPLAGAN

Introduktion till aktieägaravtal         D
aniel Stattin | C

arl Svernlöv         A
N

D
RA

 U
PPLAG

A
N

introduktion till aktieägaravtal_high.indd   1

2013-08-05   18:53

Fullmakt och  

immateriella tjänster

Rolf Dotevall

Beställningar:

Norstedts Juridik AB   Kundservice   

106 47 Stockholm   

Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

ISBN 978-91-39-01737-0

N
G

B

K
a

r
in

 W
a

l
l

in
-n

o
r

m
a

n
L

agarna om
 konto föring av finansiella  

instrum
ent och om

 avvecklingssystem

Lagarna om konto föring 

av finansiella instrument 

och om avvecklingssystem 

En kommentar

Karin Wallin-Norman 

norSTEDTS GUla BiBlioTEK

Fullmakt och  
immateriella tjänster
Rolf Dotevall 
2013. 371 kr exkl. moms 
nr 978-913920563-0 ➢ nj.se

Introduktion till  
aktieägaravtal, 2 u
Daniel Stattin, Carl Svernlöv
2013. 161 kr exkl. moms 
nr 978-913920581-4 ➢ nj.se

Lagarna om kontoföring av 
finansiella instrument och  
om avvecklingssystem
Karin Wallin-Norman
2013. Prel. 421 kr exkl. moms 
nr 978-913901737-0 ➢ nj.se

Föräldraansvar i välfärdsrätten
Johanna Schiratzki
Utk. okt. 2013.  
Prel. 557 kr exkl. moms 
nr 978-913901608-3 ➢ nj.se

Andra intressanta böcker:

Norstedts Juridik  
– främst för de främsta.

Ny upplaga av Köplagen
Köplagen, 2 u 
– Jan Ramberg, Johnny Herre

En kommentar | NGB. 754 s. Utk. sep/okt 2013. Snart två 
 decennier har nu gått sedan första upplagan och mycket har hänt 
på det köprättsliga området. Det har pågått ett intensivt inter-
nationellt arbete på det förmögenhetsrättsliga området, särskilt 
inom köprätten. Sedan förra upplagan har också ett betydande 
antal artiklar och böcker inom Norden på det köprättsliga om-
rådet kommit ut, vilka är beaktade. Högsta domstolen har även 
avgjort ett antal frågor med köprättslig anknytning.

Prel. 1993 kr exkl. moms ➢ nr 978-913901326-6 ➢ nj.se

Johanna Schiratzki

Föräldraansvar i

välfärdsrätten
Obit, cus eatusdae volo id quam, excero volorrum iliam, ventiatem nihit 

excepud ignatent, aut voloria dolutatio dernam volo mollupistrum vit, 

id eliaeri busandi ut reicim dolorro es corunt ide quia cus core prat et 

earum adit, ut ut quae dolum vent odigend ionestrum delesto odiam 

est vel maximet quist magnitibus, ad et quae porum eum idebis ex es a 

pro corepelent pe perest, que natem quatiore quos adi ommod mo tem 

voluptat excea sit facearionem laut lit aut fuga. Ita intur? Ligentium 

expero tecepudigni consent occatusa ant.

 Neque aut qui voluptist a preptae od et eius, voluptaquunt aceperor 

reste pos endunt.

Nullupt atumquam et omnis autem repta doluptaspe voluptae parum 

lanimus eiciatempos earit explaceaque quid eum archicae occumen 

daesti nonem fugiam, sequi am, sim latatur? Cipidita quo tentium verate 

volorep erionem comnihil inullectore venit inctur sedi aut restia volo 

coriorecepta nisquos dende velluptatur aliciatust, opta volor am, que pa 

si quati quunt.

 Acepratem nobit ilique vellent rentium que precull estiunt.

Tionsequam ipsum earchil in remostis ut audandis et volorro quatur 

adis excessi bea volor am, senim ducienihil magnihit fugitissi dite 

doluptatis qui con excea sed etur, consequis et adi nisque nobisciae non 

cusandignim lis amus.

JOhANNA SChIrATzkI xx xx xx xxxx xx .......Eperspe rnatis et ulla qui 

repedition reperundae sequiat ecestrum aut volore dollaccume por 

aut eniendio estoribus culparitibus volum rem re liquas sunt lanit pe 

provitam, ea volupta ssuntio nseditem. Nonsequo inverum quae none la 

net alignis aliquia dit dolo od essimet eaqui aut omniet litis et eatecabo. 

Föräldraansvar i välfärdsrätten
Johanna Schiratzki

Föräldraansvar i välfärdsrätten

johanna schiratzki

om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd

isb n 0 0- 00 - 00000 -0 

Beställningar:

Norstedts Juridik AB   Kundservice   

106 47 Stockholm   

Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

ISBN: 978-91-39-01602-1

Bin – en viktig bisyssla
för advokatbyrå i stan
Linklaters i Stockholm är för-
modligen den första advokat-
byrån i landet som har skaffat 
en egen bikupa. På ett enkelt 
sätt gör byrån en insats för 
miljön. 

På en steril takterass till Linkla
ters advokatbyrå på Regeringsga
tan i Stockholms city finns en bi
kupa. Bin flyger ut och in i kupan 
och i bakgrunden reser sig de två 
Kungstornen. Linklaters står det i 
magenta på den vita kupan. Ad
vokat Per Nyberg, MP för Linkla
ters Stockholmskontor, berättar 
att när idén presenterades för ho
nom tyckte han att den var spän
nande.

– Med enkla medel kunde vi 
göra en miljöinsats. Reaktionerna 
från kollegorna är uteslutande 
positiva. Det är ett sätt att synlig
göra miljöarbetet i organisatio
nen, säger han.

Idén kom från kocken Jens Hor
nestedt, som gick med i miljö
gruppen på kontoret när han bör
jade på Linklaters. Tidigare 
arbetade Jens inom hotellbran
schen, bland annat på Storulvåns 
fjällstation. Där handlade det om 
delägarskap i lammgårdar. Lamm 
kändes dock lite väl lantligt för 
innerstan. Men bin fungerar ut
märkt.

– Bin är ett sätt att visa var ma
ten kommer ifrån. Bin kan man 
ha i stan, så jag tog kontakt med 
företaget Bee Urban. Deras affärs
ide är att sätta ut och sköta biku
por på olika företag i Stockholm, 
säger Jens Hornestedt.

Han presenterade idén för He
lena Hellman, miljöansvarig på 
Linklaters. 

– Alla tycker miljöarbete är vik

tigt. Det är svårt att vara tydlig på 
ett kontor som vårt mitt i stan. 
Bin gör nytta. Det har gett oss en 
profil i miljöarbetet. Vi arbetar 
med de fyra elementen, bikupan 
faller under elementet jord och 
visar betydelsen av biologisk 
mångfald och pollinering, säger 
Helena Hellman.

Bee Urban hämtar vaxkakorna 
från kupan och slungar honung
en. Tillbaka kommer burkar med 
en etikett där det står ”Just bee 
cause. Linklaters”. Honungsbur
karna syns både internt och ex
ternt, enligt Per Nyberg.

– Bitsatningen skapar goodwill 
till anställda och klienter. På kli
entseminarier kan vi servera ho
nung till teet. Eller som julpre
sent. Vi har lottat ut honung som 
pris i tävlingar, berättar Nyberg 
och tillägger att den svenska bi
sysslan rönt uppskattning via den 
nyhetsbulletin som når de 29 
kontoren ute i världen.

Kocken Jens Hornestedt är 
nöjd med årets vackra väder. För
ra sommarens regn ogillade bina.

Ingela Bendt

Advokat Per Nyberg, MP för 
Linklaters Stockholmskontor har 
en biskötardress när han för första 
gången själv inspekterar kupan 
på åttonde våningen tillsammans 
med kocken Jens Hornestedt och 
Helena Hellman, miljöansvarig på 
Linklaters.

FAKTA

I en kupa kan det finnas 60 000 bin som flyger ut över taken till plan
teringar, parker och kyrkogårdar. Medvetenheten om bins betydelse 
för pollinering av växter har ökat betydligt nu i sommar. Bee Urban 
har bikupor bland annat på HM:s huvudkontor, på Luma, Moodgal
lerian, White arkitekterna, Stockholmsmässan och Kulturhuset. Men 
inte på något annat advokatkontor.
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NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2013 om inte annat 
anges.
Adlercreutz, Axel: Avtal : 

lärobok i allmän avtalsrätt / 
Axel Adlercreutz, Bernard 
Johann Mulder (13. uppl  
Norstedts juridik. 128 s.)

Bernitz, Ulf: Svensk och 
europeisk marknadsrätt. 
2, Marknadsföringsrätten 
(Norstedts juridik. 201 s.)

Bogdan, Michael: Private 
international law in Sweden  
(Alphen aan den Rijn : 
Kluwer Law International, 
2012. 134 s.)

Dotevall, Rolf: Fullmakt och 
immateriella tjänster (Nor
stedts juridik. 256 s.)

Elliot, Hans: Konkurspraktikan 
2013 (Ny. utg. Limhamns
gruppen. 158 s.)

The European supreme courts 
: a portrait through history / 
edited by Remco van Rheel 
and Alain Wijffels  (London : 
Third Millennium. 288 s.)

Finlands civil- och handelsrätt 
: en introduktion / redige
rad av Johan Bärlund, Frey 
Nybergh, Katarina Petrell 
(4. uppl.  Helsingfors : Talen
tum. 501 s.)

Gyland, Christina: Skatterätt : 
en introduktion / Christina 
Gyland, Olof Jakobsson 
(10. uppl. Studentlitteratur. 
130 s.)

Gölstam, Carl Martin: Konkur
rensrättens grunder (Iustus. 
196 s.)

Hedberg, Stig: En väg till 
bättre avtal (Svensk bygg
tjänst. 139 s.)

Lennander, Gertrud: Åter 
vinning i konkurs 
(4. uppl. Norstedts juridik. 
482 s. Institutet för rätts 
vetenskaplig forskning ; 
122)

Meyer, Lars: Kommunala bolag 
: ägarstyrning och styrelse
funktion : det kommunala 
bolaget i juridik och praktik 
/ Lars Meyer, Pär Månsson, 
Olle Nilsson (3. uppl. Öhr

lings PricewaterhouseCoo
pers. 117 s.)

Miljörättsliga perspektiv och 
tankevändor : vänbok till Jan 
Darpö & Gabriel Michanek / 
redaktörer: Lena Gipperth, 
Charlotta Zetterberg (Ius
tus. 547 s.)

Olsson, Jan: Grundläggande 
kriminalteknik / av Jan Ols
son och Thomas Kupper 
(2. uppl. Jure. 371 s.) 

Petri, Gunnar: Svensk upp
hovsrättshistoria (Iustus. 
120 s.)

Privat sakförsäkring / Ulrika 
Etsare et al.; Johanna Snell
man Falconer, red. (3. uppl. 
Studentlitteratur. 291 s.)

Rådberg, Åke: Byggjuridik 
i praktiken (Byggenskap 
Förlag. 284 s.)

Sandström, Torsten: Handels
bolag och enkla bolag : en 
lärobok (7. uppl. Norstedts 
juridik. 153 s.)

Sluijs, Jessika van der: Profes
sionsansvarsförsäkring : 
avtal i gränslandet mellan 

civilrätt, näringsrätt och soft 
law (Jure. 341 s.)

Walin, Gösta: Borgen och 
tredjemanspant / Gösta 
Walin och Torbjörn Ingvars
son (4. uppl. Norstedts 
juridik. 367 s. Institutet 
för rättsvetenskaplig 
forskning ; 121)

Westerlund, Gösta: Straffpro
cessuella tvångsmedel : en 
studie av rättegångsbalkens 
24 till 28 kapitel och annan 
lagstiftning (5. uppl. Stock
holm : Bruun. 245 s.)

Westermark, Dennis: Om ny
emission / Dennis Wester
mark, Monica Lagercrantz 
(Norstedts juridik. 444 s.)

Öman, Sören: AD om uppsäg
ning av personliga skäl och 
avskedande (Lars Åhnberg. 
224 s.)

LÄSTIPS

Titel: Skadeståndsrättsliga 
utvecklingslinjer. D. 2 Gräns
problem i skadeståndsrätten
Författare: Håkan Anders
son     
Förlag: Iustus
Del 2 i en planerad trilogi 
som behandlar skadestånds

rättens utveckling. Framställningen bygger 
på ett stort antal rättsfallsanalyser från 
2000talet som illustrerar olika frågor och 
problemställningar inom skadeståndsrät
ten och hur rättsområdet fungerar, disku
teras och utvecklas. I varje bok analyseras 
skadeståndsrätten utifrån ett speciellt 
tema. Del 1 som gavs ut tidigare i våras 
behandlar de skadeståndsrättsliga proble
men kring ansvarsgrund. Denna andra del 
behandlar ansvarsgräns och del 3 kommer 
att ta upp ersättningsbestämning.

Titel: Doping : Idrottsligt 
fusk eller rättslig angelägen
het?
Författare: Johan Lindholm         
Förlag: Liber 
Doping är mest förknippat 
med idrottsvärlden men den 
har även hittat användare 

utanför den organiserade idrotten där den 
anses utgöra ett allvarligt samhällspro
blem. Detta har resulterat i en situation där 
doping bekämpas både genom rättsliga 
och idrottsliga åtgärder på både nationell, 
europeisk och internationell nivå. Boken 
tar ett samlat grepp om dopingproble

matiken i Sverige med fokus på gällande 
nationella och internationella regler och 
hur de idrottsliga respektive rättsliga 
regelsystemen mot doping förhåller sig till 
varandra.   
  

NYA AVHANDLINGAR   

Harmonizing national laws on human traf-
ficking by implementing article 3 of the 
Palermo Protocol: problems and reform av 
Dominika Borg Jansson, Uppsala univer-
sitet.  
Människohandel är ett växande problem 
och ett av de allvarligaste formerna av 
organiserad brottslighet i vår tid. Avhand
lingen försöker besvara frågan varför det 
är så få som döms trots internationella 
insatser och trots att flertalet länder har 
kriminaliserat verksamheten. Studien utgår 
från och utvärderar definitionen av be
greppet människohandel som den stadgas 
i artikel 3 i Palermoprotokollet (FN:s kon
vention om gränsöverskridande organise
rad brottslighet) och som ligger till grund 
för nationell lagstiftning samt presenterar 
även förslag på reformer som skulle kunna 
leda till en ökad lagföring av brottet.
 
Vidta alla åtgärder som behövs – en 
rättsvetenskaplig studie av arbetgivarens 
ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa 
och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö 
av Peter Andersson, Göteborgs universitet. 
Alla arbetsgivare i Sverige är enligt lag 
skyldiga att förebygga stressrelaterad 
ohälsa. Trots det har inte en enda arbets
givare fällts för denna typ av arbetsmiljö

brott. Ett skäl är att reglerna är både för
åldrade och otydliga och arbetsgivare har 
svårt att veta vad som krävs av dem. På de 
flesta andra områden inom arbetsmiljölag
stiftningen finns det bindande föreskrifter 
med tydliga sanktioner, vilket saknas när 
det gäller förebyggande av stress. Avhand
lingen efterlyser därför tydligare lagstift
ning på området.    

Brottsoffer i rättskedjan : en rättsveten-
skaplig studie av förhållandet mellan 
brottsoffers rättigheter och rättsväsendets 
skyldigheter av Therese Enarsson, Umeå 
universitet. 
Under senare år har satsningar gjorts för 
att stärka brottsoffers ställning i rättspro
cessen och myndigheter har upprättat 
handlingsplaner för brottsofferarbetet. 
Brottsoffers rättigheter som analyseras i 
denna avhandling omfattar information 
till och gott bemötande av brottsoffer 
samt samverkan mellan samtliga aktörer i 
rättskedjan. Trots att det är ett prioriterat 
område finns fortfarande stora brister i 
brottsofferarbetet hos polis, åklagare och 
domstol. Enligt avhandlingen saknas klara 
riktlinjer för hur arbetet med bemötande 
och samverkan är tänkt att fungera i det 
praktiska arbetet.  

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

Aktuellt Juridiska biblioteket
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Samfundet

BAKGRUND

A har varit förordnad till särskild 
företrädare för X:s barn, Y och Z, 
för att tillvarata barnens rätt vid 
förundersökning och eventuell 
rättegång mot fadern. 

A har samtidigt varit för 
ordnad till målsägandebiträde 
för barnens mor vid förunder 
sökningen rörande misstanke 
mot X avseende grov kvinno
fridskränkning.

ANMÄLAN

Anmälan, som kom in till Advo
katsamfundet den 9 augusti 2012, 
avser främst att A inte borde ha 
åtagit sig uppdraget som särskild 
företrädare för barnen då hon var 
förordnad till målsägandebiträde 
för modern. 

I anmälan, och därefter inkom
men komplettering, anförs bl.a. 
följande. 

Det är inte möjligt att barnens 
rätt kan tillvaratas av en person 

som samtidigt biträder barnens 
mor. Barnen har sakligt och 
mänskligt sett inte samma behov 
och samma intressen som sin 
mamma. Hovrätten har genom 
beslut entledigat A och förordnat 
annan advokat som särskild före
trädare för barnen.

A har medverkat vid ett video
inspelat förhör i medhörnings
rum med yngsta dottern. Dottern 
har därvid berättat saker som 
inte är sanna. Detta har gjorts un

BAKGRUND

Advokatsamfundet har mottagit 
handlingar från Migrationsver
ket av vilka framgår att advokat A 
uppförts på verkets förteckning 
rörande offentliga biträden som 
är uppsatta för uppföljning och 
kontroll. Migrationsverket har bi
lagt brev som verket skickat till A. 
Av breven framgår bl.a. följande. 

Den 11 september 2012 besluta
de Migrationsverket att avslå A:s 
klients ansökan om uppehålls 
och arbetstillstånd samt att utvisa 
klienten. Den 18 september 2012 
underrättades klienten om Migra
tionsverkets beslut. Beslutet vann 
laga kraft den 9 oktober 2012.

Enligt Migrationsverket har kli
enten framfört klagomål på A:s 
hantering av ärendet. Klienten 
har uppgett att denne uppsökt A 
för att få hjälp med överklagandet 
direkt efter underrättelsen, men 
att A inte hade tid vid det tillfället. 
Därefter har klienten försökt nå 
A via telefonsamtal och sms utan 
att A hört av sig.  

Migrationsverket har av A fått 
ett svar med förklaringen att kli
enten inte återkommit efter hans 
kontaktförsök och att han inte 
utan fullmakt kunde överklaga 
ärendet. Verket anser att den om
ständigheten att biträdet inte er

hållit fullmakt från den sökande 
inte innebär att biträdet är för
hindrad att klaga för den sökan
dens räkning. Om den sökande 
inte klart uttryckt önskemål om 
att denne inte vill överklaga ett 
beslut som går honom emot, och 
inte går att nå innan klagotiden 
går ut, får det anses åligga biträ
det att klaga på beslutet. Migra
tionsverket anser därmed att A, 
genom att inte överklaga verkets 
beslut, inte tillvaratagit sin klients 
intresse på sådant sätt som kan 
förutsättas.

ADVOKATENS YTTRANDE

I yttrande daterat den 20 juni 
2013 anför A bl.a. följande.

Han anser inte att det finns skäl 
att ifrågasätta lämpligheten som 
offentligt biträde i migrations
ärenden. 

Klienten kom till Sverige som 
ensamkommande barn och läm
nade uppgiften att han var född 
1994. Han fick sent omsider en 
god man då han bedömdes som 
minderårig. Efter utredning från 
skola, språkanalys, och social
tjänst, varvid i yttrande angavs att 
”han har själv till sina kompisar 
uppgett att han är 24 år”, överför
des han till annat boende. A fick 
inte tillgång till telefon till klien

ten. Inte heller den tidigare gode 
mannen hade sådana uppgifter. 

A skrev den 11 september 2012 
brev till klienten och begärde, för 
att utreda klientens vilja, att den
ne omgående skulle ta kontakt.

Migrationsverket meddelade 
inte klientens adress inför att 
gode mannens uppdrag upp
hörde, och inte heller hon hade 
kännedom om hans adress eller 
boende.

Någon kontakt med eller från 
klienten i form av sms eller tele
fonsamtal har inte funnits utan 
det skedde först den 7 november 
2013. Då hade tiden för överkla
gande gått ut. Han meddelade 
klienten att denne skulle ha åter
kommit tidigare, men han fick 
inte något uppdrag att överklaga.

A har till yttrandet bilagt en 
skrivelse han gett in till Migra
tionsverket, i vilken anförs bl.a. 
följande.  

Migrationsverkets beslut om 
avslag på ansökan om uppehålls
tillstånd kom den 11 september 
2012. 

Han hade telefonkontakt med 
gode mannen, men hon hade 
ingen kännedom var klienten be
fann sig. Hon hade ingen annan 
uppgift än att han var överförd till 
boende för vuxna. 

Han fick inte tillgång till någon 
kontakttelefon till klienten.

Den 11 september 2012 skick
ade han brev på den nya adress 
som var tillgänglig, om att klien
ten skulle kontakta honom om 

denne önskade överklaga Migra
tionsverkets beslut.

Han fick uppgift att klienten 
den 18 september 2012 hade del
givits beslutet genom en telefon
tolkning.

Klienten besökte honom först 
den 7 november 2012, och då 
kunde konstateras att överklagan
detiden hade gått ut. Han har ing
en notering om att klienten skulle 
ha försökt kontakta honom innan 
dess via telefon eller sms, inom 
sådan tid att det har funnits ut
rymme för ett överklagande. Han 
har tyvärr inte fått någon kontakt 
med klienten i sådan tid eller fått 
uppdrag att överklaga ärendet.

Han har haft uppdrag som of
fentligt biträde under lång tid och 
det har alltid varit en bra kontakt 
till klienterna. Denna klient hade 
varit på kontoret tillsammans 
med sin tidigare gode man, så 
klienten kände till hans adress. 
Han har självklart uppfattat att 
klienterna ofta befinner sig i svå
ra situationer. Denna klient var 
inget undantag. Ifrågasättandet 
av hans ålder gjorde att han blev 
utflyttad från det första boendet.  
Klienten borde då ha kontaktat 
honom för uppgift om denna för
ändring, men det gjordes inte. 
Klienten fråntogs kontakten med 
sin gode man på grund av sin ål
der överstigande 18 år. 

Uppläsning gjordes av Migra
tionsverkets beslut och tidigare 
uppgift från socialtjänsten. Kli
enten fick information om att 

3 
 Advokat som förordnats till målsägandebiträde för mo
dern borde inte ha åtagit sig uppdrag som särskild före
trädare för barnen. Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2013

4 
 Det har ålegat advokat att, till undvikande av rättsförlust, 
överklaga beslut även om besked från klienten inte före
legat. Erinran. Skiljaktig mening.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2013
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der en mycket stark påverkan av 
A och hennes huvudman. A har 
vidare till utredarna inom soci
altjänsten framfört nedsättande 
och osakliga uppgifter, om bl.a. 
domare och åklagare, i syfte att 
påverka utredarna till sin huvud
mans favör. Socialtjänstens utre
dare har därvid styrts till men för 
barnen.

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande den 14 septem

ber 2012 tillbakavisat anmärk
ningarna och anfört i huvudsak 
följande. 

Hon utsågs av tingsrätten till 
målsägandebiträde för barnens 
mor. Anledningen var att modern 
var i behov av biträde på grund av 
att X var misstänkt för grov kvin
nofridskränkning mot henne. 
Genom beslut utsågs A till målsä
gandebiträde även för parternas 
barn. Modern för inte någon ska
deståndstalan i målet. Det kan av 

den anledningen inte föreligga 
något hinder för henne att före
träda såväl modern som barnen.

Hon tillbakavisar med be
stämdhet att hon skulle ha påver
kat barnen på något sätt.

X HAR KOMMIT IN MED YTTER-

LIGARE SKRIVELSE I ÄRENDET. 

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

Eftersom A förordnats till målsä

gandebiträde för modern borde 
hon inte ha åtagit sig uppdraget 
som särskild företrädare för bar
nen. Genom att göra detta har A 
handlat i strid med god advokat
sed.

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt framkommit 
i ärendet föranleder inte någon 
åtgärd. n

hans uppgifter om ålder m.m. 
var ifrågasatta. Enligt uppgift har 
klienten förstått innehållet och 
som det antecknades skulle han 
överklaga.

Innehållet i utredningen visar 
enligt Migrationsverket att klien
ten har lämnat felaktiga uppgifter 
om sin ålder. 

Eftersom klienten inte själv 
återkom efter hans försök till kon
takt utgick han från att klienten 
inte avsåg att överklaga ärendet. 
Han hade då ingen fullmakt att 
överklaga. Klienten återkom först 
den 7 november 2012, och då var 
det för sent.

Han kan inte mer än beklaga 
att det har blivit på det här sättet 
men i detta ärende borde klien
ten ha återkommit till honom på 
de kontaktförsök han gjorde. Han 
har inte haft kontakt med klien

ten vid sådan tid att det har fun
nits utrymme för överklagande.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Advokatsamfundets styrelse be
slutade den 13 juni 2013 att ta upp 
ett disciplinärende mot A. I sam
band med underrättelsen av be
slutet bereddes A tillfälle att slut
föra sin talan i ärendet. 

YTTERLIGARE YTTRANDEN 

FRÅN ADVOKATEN

A har i ett yttrande, som kom in 
den 13 augusti 2013, anfört bl.a. 
följande. 

I sak anser han inte att han har 
varit försumlig. Han har hand
lagt mer än 200 olika migrations
ärenden och har nu satts upp på 
Migrationsverkets lista. Något nytt 
ärende efter Migrationsverkets be
slut till denna hänvisning har han 

inte erhållit. Såvitt han kan förstå 
har han inte heller rätt till någon 
överklagan. Förteckningen rör of
fentliga biträden som är uppsatta 
på uppföljning och kontroll. Hur 
skulle han kunna göra bättring om 
det nu skulle visa sig vara ett felak
tigt handhavande från hans sida? 
Om Advokatsamfundet dessutom 
skall framföra sin synpunkt blir 
det fråga om en dubbelbestraff
ning vid negativt utfall. 

A har den 15 augusti 2013 in
kommit med ytterligare en skri
velse.

 
NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

I ifrågavarande typ av uppdrag 
bör advokatens utgångspunkt 
vara att klienten önskar överklaga 
beslut som gått klienten emot. 
Även om besked från klienten 

inte förelegat har det därför åle
gat A att överklaga beslutet till 
undvikande av rättsförlust. Ge
nom att inte göra det har A åsido
satt sina plikter som advokat. 

Med hänsyn till omständighe
terna kan påföljden i detta fall 
stanna vid en erinran. 

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.  

Fyra ledamöter var av skiljaktig 
mening enligt följande.

I ärendet är utrett att advoka
ten försökt förvissa sig om klien
ten önskade överklaga beslutet, 
men att han inte lyckats med det. 
I en sådan situation kan det inte i 
ärenden av nu aktuellt slag anses 
vara en skyldighet för advokaten 
att överklaga beslutet. Ärendet 
bör därför inte föranleda någon 
åtgärd. n

Adman 100 Språk
Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar

Även akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk

Alltid personlig service

010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se
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