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Förord

Advokatsamfundet 125-årsjubilerar i år. För att fira detta ger 
Advokatsamfundet ut denna jubileumsskrift. Bidragen har skrivits 
av advokater och av olika aktörer inom rättsväsendet. Därtill finns 
några intervjuer. En del avsnitt behandlar advokatyrkets utveckling 
under de senaste 25 åren. Andra skildrar olika sidor av advokatens 

roll och uppdrag. Även samfundets tidigare generalsekreterare 
Holger Wiklunds bidrag, som ursprungligen publicerades i Tidskrift 

för Sveriges advokatsamfund år 1936, har tagits med för att 
ge en historisk relief. Tillsammans formar bidragen en bred 

och aktuell bild av advokatens många verksamhetsfält. 
Redaktionskommittén vill rikta ett varmt tack till alla dem 

som har bidragit till att förverkliga detta bokprojekt.

redaktionskommittén
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 Detta är en berättelse om den svenska advokatkårens nära 
förflutna, närmare bestämt de 25 år som förflutit sedan 
Sveriges advokatsamfunds 100-årsjubileum 1987 och fram 

till det aktuella 125-årsjubileet hösten 2012. Den beskriver ett kort av-
snitt av den svenska advokatkårens historia, men det är präglat av sto-
ra förändringar. Frågan är om någon generation av svenska advokater 
upplevt en större kontextuell förändring av sina arbetsuppgifter än 
den som verkat under detta kvartssekel? Advokatens förutsättningar i 
samhället har förändrats, statens inställning till advokatkåren likaså. 
Inte bara de geopolitiska gränserna i vår omvärld har blivit transpa-
renta. Transparens har blivit ett av detta kvartssekels nyckelord. De 

kjell å modéer

Den kämpande 
och gränslöse 

advokaten
Från modernitetens till senmodernitetens 

svenska advokatroll 1987–2012
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rättsliga aktörerna i rättssalen har fått nya uppgifter inte minst tack 
vare den tekniska utvecklingen, advokaternas argumentation och re-
torik likaså. Tidsandan präglar advokatens arbetsfält. Den rättsliga 
globaliseringen har inte bara påverkat affärsjuristerna och deras kon-
fliktlösningsmodeller. Också humanjuristens arbetsuppgifter har i allt 
större utsträckning innefattats i en normhantering av global karaktär. 
Transparensen har konkretiserats genom att de svenska advokaterna, 
framför allt under de senaste 15 åren, har utvecklat omfattande al-
lianser, nätverk och andra samverkansformer över gränserna. Sam-
mantaget har gränserna för advokaternas yrkesroll blivit transparenta 
– och har därigenom samtidigt hotats.

Advokatsamfundet har under perioden vid flera tillfällen slagit 
vakt om den egna professionens gränser. Samfundet har varit ange-
läget om att hävda att transparensen inte får gå ut över advokatrol-
lens identitet. Advokaten Claes Sjölin noterade i en krönika 1996 hur 
grundläggande juridiska frågeställningar omprövades och diskutera-
des.1 Svante Nycanders JT-föreläsning 1995 om rättvisebegreppet i ju-
ridisk och politisk debatt och Maciej Zarembas provocerande artikel 
”Orättens rötter, eller Voffor gör de på detta viset” i Moderna Tider 
1995 startade också bland advokaterna en livlig debatt om rättssä-
kerheten. Inskränkningar i rätten att överklaga, omläggning av rätts-
hjälpen, nedläggning av domstolar bidrog till att ställa frågan ”Är 
rättssäkerheten i fara?”2

Vid allmänna advokatmötet 2005 höll Leif GW Persson ett anfö-
rande, där han underströk att advokaterna i alldeles för liten omfatt-
ning deltar i den allmänna samhällsdebatten. I det avseendet skiljer 
sig inte advokaterna traditionellt sett från juristerna i allmänhet, och 
han var inte den förste som gav uttryck för detta. Men det som gjorde 
hans uttalande rättspolitiskt relevant var två viktiga förändringar i 
förhållande till en äldre diskurs. Dels hade jämförelsen med advo-
katerna i common law-länderna, särskilt de amerikanska, blivit allt 
vanligare. Dels hade juristernas roll i massmedia alltmer kommit i 
fokus, och här hade tillvaratagandet av den enskildes rättigheter un-

1  Claes Sjölin, ”Brytningstid i juristvärlden”, Advokaten nr 4 1996, s. 3.
2  Britt Louise Marteleur-Agrell, ”Debatten om förtroendet för rättsväsendet går vidare”, 

Advokaten nr 7 1996, s. 3 ff.
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derstrukits. En förändrad rättskällelära har på ett påtagligt sätt för-
ändrat advokaternas situation.

Juristernas kunskapsstrukturer har förskjutits från efterkrigstidens 
modernitet till det senaste kvartsseklets senmodernitet. Advokaterna 
är i hög grad delaktiga i konstruktionen av denna nya samhällssyntes! 
Denna framställning ställer hypotesen att advokaterna utgör en kata-
lysator i denna förändring.

Låt oss börja med den kronologiska (diakrona) förändringen och 
göra några nedslag i advokatkårens historia främst mellan 1987 och 
2012. Därefter ska vi identifiera några yrkesfrågor som stått i cen-
trum för både samfundets och den enskilde advokatens situation un-
der den aktuella tidsperioden.

Men först ett par referenspunkter utifrån det långa perspektivet. 
Advokatsamfundets tillkomst 1887 och jubelåret 1937 har markerats 
i tidigare sammanhang.3 Låt mig i stället ta förhållandena för 100 
respektive 50 år sedan, det vill säga 25-årsjubileet 1912 och 75-årsju-
bileet 1962, till utgångspunkt för en jämförelse.

25-årsjubileet firades samma år som Stockholmsolympiaden 1912 
med både festskrift och jubileumsmiddag på Hasselbacken. Jubileet 
markerade samtidigt det första generationsskiftet i samfundets his-
toria. Grundargenerationen med Karl Staaff, Philip Leman och Per 
Bendz lämnade sina poster i samfundet, en ny generation var på väg 
in. Den första generationen hade i hög grad bidragit till att den pro-
fessionella advokatkåren efter ett kvartssekel etablerat sig i det svens-
ka samhället. Antalet ledamöter hade gått från 38 år 1887 till 201 
år 1912. Men samfundet kunde inte bara se tillbaka på en drama-
tisk kvantitativ utveckling, den var också kvalitativ. Samfundsadvo-
katerna hade på ett påtagligt sätt varit synliga i den rättspolitiska 
debatt som handlade om den moderna statens framväxt. Flera kända 
advokater – Karl Staaff, Erik Martin, Philip Leman, Otto Mann-
heimer – alla satt de i riksdagen och initierade genom sina motioner 
moderniseringen av det svenska samhället. Den svenska rättskulturen 

3  Gunnar Bomgren, Det svenska advokatväsendet före bildandet av Sveriges Advokatsam-
fund: En historisk överblick. Norstedt: Stockholm 1937. – Holger Wiklund, ”Sveriges Ad-
vokatsamfund 75 år”, Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund (TSA) 1962, s. 67 ff. – Kjell 
Å Modéer, ”Det fria advokatyrket – kampen för en modern juridisk yrkesroll”, Festskrift till 
Sveriges Advokatsamfund 1887–1987. Norstedt: Stockholm 1987, s. 11 ff.
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åren före första världskriget präglades av den tyske rättsvetenskaps-
mannen Rudolf von Jherings idealistiska juristsyn: Det var juristernas 
uppgift att kämpa för det rätta mot det orätta. 25-årsjubileet marke-
rade alltså ett generationsskifte. Erik Martin på Ossian Wallins advo-
katbyrå lämnade posten som ordförande och ersattes av Otto Mann-
heimer på Lemans byrå i Göteborg. Mannheimer stannade på posten 
i åtta år. Men sekreterarposten hade visat sig vara väl så viktig. John 
Tjerneld satt i 23 år. Det var under deras verksamhetsperiod som un-
derstödsfonden bildades (1916). Och när Svensk Juristtidning bilda-
des 1916 beslöt samfundet – i avvaktan på en egen tidskrift – att bi-
dra till kostnaderna med 1 000 kronor årligen. Det bidraget fortsatte 
fram till början av 1930-talet. I Processkommissionen, som tillsattes 
vid årsskiftet 1911–1912 med Johannes Hellner som ordförande och 
Karl Schlyter som sekreterare, representerades advokaterna av Hen-
rik Almstrand, Göteborg. Arbetet med rättegångsbalken, som 1948 
resulterade i kårens etablerade ställning, hade i hög grad påverkats av 
advokater. Tom Forssner och Eliel Löfgren var två av dem. 25-årsju-
bileet markerade detta idealistiska samhällsengagemang. Socialstaten 
var 1912 endast i sin linda. Där statens skyddsnät inte nådde fram 
kom advokaterna med sitt samhällsengagemang den rättssökande all-
mänheten till mötes med socialliberala och progressiva initiativ.

Femtio år senare, när 75-årsjubileet firades 1962, hade samfundet 
nära 15 års erfarenhet av den nya ställning i det svenska samhället 
som det erhållit genom processordningen i RB 1948 med dess kap. 8 
Om advokater och genom den officiella och samtidigt fria ställning 
advokatsamfundet erhållit.4 Sverige befann sig mitt i efterkrigstidens 
högkonjunktur samtidigt som Västeuropa började resa sig som Fågel 
Fenix ur krigsårens aska. Antalet ledamöter hade sedan 1948 ökat 
från cirka 800 till drygt 1 150 ledamöter. Ökningen hade medfört att 
konkurrensen ”uppifrån” (från domare och statstjänstemän) i princip 
hade upphört, och konkurrensen ”nedifrån” (sakförare och nämnde-
män) hade reducerats till ett minimum, särskilt i landsorten.5 Jubi-
leumshögtidligheten i Blå hallen den 26 maj 1962 med över 600 del-
tagare inleddes med Edward Elgars Pomp and Circumstance. Det var 

4  Festskrift med anledning av Sveriges advokatsamfunds 75-årsjubileum, TSA 1962.
5  Holger Wiklund, ”Sveriges Advokatsamfund 75 år”, TSA 1962, s. 122.
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en symbolisk markering. Både tradition och framtidsvisioner fick vid 
detta tillfälle sina stolta uttryck. Samfundets plats i det omgivande 
samhället kom väl till uttryck i den festskrift med drygt 20 bidrag 
som sammantaget gav samfundet dess plats i det moderna samhället. 
Vid årsmötet som föregick jubileumsfirandet antogs efter uppslitande 
motsättningar nya, reviderade stadgar för samfundet. De medförde 
stora förändringar i samfundets organisation. Nu infördes ett repre-
sentativt system, fullmäktigemötet, och en disciplinnämnd. Kommit-
téförslaget om inrättande av en representativ fullmäktigeförsamling 
väckte emellertid högljutt missnöje. Generalsekreteraren Holger Wik-
lund hade tagit stor del i stadgearbetet och fick vid årsmötet försvara 
förslaget. Han var dessutom i hög grad instrumentell vid utarbetan-
det av begreppet ”god advokatsed”. Det blev också namnet på hans 
bestående insats, klassikern God advokatsed som utkom 1973.

Advokaten Gunnar Molin tillhörde de advokater som konservativt 
likt Don Quijote kämpade mot majoriteten. Han talade gärna om ad-
vokatens kall, en retorik som var ett arv från 1912 års män. Den idea-
liserade, närmast aristokratiska synen på advokatrollen var förloraren 
när demokratiska ideal dominerade i det svenska efterkrigssamhället.

En fråga som i hög grad var aktuell i början av 1960-talet var ad-
vokaternas roll i massmedia. TV hade fått ett genombrott och bland 
annat fiktiva rättegångar i TV skapade en diskussion om advokatre-
klam. Det fanns en uttalad skepsis inom advokatkåren mot reklam 
och PR. Också i denna fråga var Gunnar Molin aktiv: ”Den indi-
viduella reklamen berör härigenom förhållandet mellan advokaterna 
inbördes på ett sätt som är ägnat att störa samhörighetskänslan kol-
legorna emellan, alltså den väsentliga grunden för vår organisation”, 
framhöll han.6

En annan viktig fråga för efterkrigstidens advokatkår var advokat-
byråernas organisation. Vid tiden för 75-årsjubileet var 55  procent 
av advokatkåren delägare eller anställda i flermansbyråer. Samtidigt 
gick trenden paradoxalt nog mot allt fler enmansbyråer.7

 I Stockholm, Göteborg och Malmö fanns 1962 embryon till vår 
tids megabyråer: Lagerlöfs, Wetter, Swartling i Stockholm, Mann-

6  TSA 1960, s. 340 f.
7  Stig Wiberg, ”Enmansbyråer – flermansbyråer”, TSA 1962, s. 308 ff.
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heimer & Zetterlöf, Leman och Vinge i Göteborg, Ove Wickman i 
Malmö.

Nutidshistoriens kronologiska perspektiv
När advokatsamfundet firade sitt 100-årsjubileum hade det således 
erfarenheter att låta varje generation efter ett kvartssekel stanna upp 
och markera inte bara den enskilde advokatens egen identitet utan 
också samfundets plats i samhället. Nu vid 125-årsjubileet utgör någ-
ra årtal milstolpar i samfundets historia – med början 1987.

1987
Den amerikanska författningens tvåhundraårsjubileum 1987 är en 
kontextuell utgångspunkt för en teckning av det svenska advokat-
samfundets 100-årsjubileum samma år. Jämförelsen mellan dessa två 
rättshistoriska markeringar är inte oviktig. En angelägen diskurs i an-
ledning av båda dessa transatlantiska jubileer var rättighetsfrågorna. 
Med novellerna till 1974 års regeringsform hade en rättighetskatalog 
introducerats men inte för den skull etablerats i den svenska rättskul-
turen. Folksuveränitetsprincipen och rättspositivismen utgjorde hin-
der för dess implementering. Bara ett par år före sin död hade Olof 
Palme raljerat med Europadomstolen i Strasbourg och kallat den för 
”Gustaf Petréns lekstuga”. 1987 anade man att pendeln har svängt. 
Chefredaktören Hans Zetterberg på Svenska Dagbladet höll vid jubi-
leet ett anförande om ”Advokaten, samfundet, samhället”, där han 
på nytt lyfte fram behovet av den kämpande advokaten.8 För Zetter-
berg var det inte kampen för klienten i rättssalen han åsyftade utan 
advokatens kamp för rätten i samhället, i samhällsdebatten. Han 
saknade den kämpande juridik som han hade funnit i USA. ”Vårt 
samhälle är inte en särskilt bra marknad för fri advokatyr. Vi är ett 
konsensus-samhälle. Vi är inte ett advisory society som man säger i 
USA.” Det var ett påstående som provocerade advokatmötets delta-
gare. Dag Wersén ansåg att advokaterna ”tjänade som något slags 
smörjmedel i samhället”. Och han trodde att advokaterna gjorde det 
som företrädare för individuella intressen utan att lita till organisa-
tioner. ”Vi kämpar för att föra fram individuella intressen och syn-

8  Hans Zetterberg, ”Advokaten, samfundet, samhället”, Advokaten 1987, s. 492 ff.
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punkter.” Och han fortsatte: ”Det är kanske så att vi inte har behövt 
kämpa så mycket tidigare, när vi haft en lagstiftningstradition och en 
rättstradition med lagar som har tillkommit i vad vi har tyckt har va-
rit en bra ordning. Nu har vi uppmärksammat att vi behöver kämpa. 
Det starkt ökande antal svenska fall som förs till Strasbourg är kan-
ske ett belägg för det.”9 Debatten som följde kan man i dag läsa som 
programmatisk för framtiden. Hans Zetterberg konkluderade: ”Men 
ni får inte bara bli tekniska konsulter. Ni måste upprätthålla traditio-
nen av rätten som en helt självständig kraft i samhällsutvecklingen, 
helt självständig kraft, oavsett klientintressen och bindningar.”10 Med 
metaforen om den kämpande advokaten gav han ett anslag som i min 
berättelse satt sin prägel på de 25 år som följt efter 100-årsjubileet.

1990
Under hela 1980-talet marknadsanpassades de västerländska advo-
katbyråerna till den globala ekonomin genom ett stort antal sam-
manslagningar av elitära advokatbyråer framför allt i den angloame-
rikanska rättssfären, elite law firm mergers.11 Redan 1983 hade Vinge 
Ramberg Dahlin i Göteborg och Stockholm, Adolf Öhmans i Stock-
holm, Olsson & Lidgard i Helsingborg samt Almgren, Forkman och 
Liedholm i Malmö bildat Advokatfirman Vinge. Men det var 1990 
som detta fenomen på allvar kom till Sverige. Våren 1990 slogs fem 
advokatbyråer i Stockholm (Alf Lindahls Advokatbyrå), Göteborg 
(Dag Magnussons Advokatbyrå), Malmö/Lund/Kristianstad (Advo-
katfirman Lundius, Laurin och Ljungholm), Örebro (Advokatfirman 
Carlbäck & Partners) och Helsingborg (Advokaterna Ramberg och 
Stenström) samman till Advokatfirman Lindahl. Bara någon månad 
senare slog den väl hemlighållna nyheten ned om att Mannheimer 
& Zetterlöf i Göteborg och Carl Swartling Advokatbyrå i Stockholm 
skulle slås samman. De båda byråerna hade sedan länge haft en in-
formell nära liaison, inte minst genom att de båda tillämpade samma 
vinstdelningssystem, true partnership. Genom denna sammanslag-

9  Advokaten 1987, s. 497.
10 Advokaten 1987, s. 501.
11 Bruce E. Aronson, ”Elite Law Firm Mergers and Reputational Competition: Is Bigger 

Really Better? An International Comparison”, 40 Vanderbilt Journal of Transnational Law 
(2007), s. 763 ff.
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ning skapades Nordens största advokatbyrå, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå – MSA. Detta nordiska epitet höll inte länge. I maj med-
delade Advokatfirman Lagerlöf i Stockholm och D:r Philip Lemans 
Advokatbyrå i Göteborg att de gemensamt bildat Lagerlöf & Leman 
Advokatbyrå med cirka 120 jurister – och därmed intog de (tills vi-
dare) platsen som Nordens största advokatbyrå.

Alla dessa fusioner motiverades med den allt mer påtagliga inter-
nationaliseringen av näringslivet med krav på stora och snabbt till-
gängliga advokatresurser. Men i Sverige tillkom argumentet att dessa 
byråer geografiskt redan hade ”filialkontor” i andra städer, vilka nu 
kunde rationaliseras. Både Mannheimer &  Zetterlöf och Lemans 
hade exempelvis ett kontor i Stockholm, och i Malmö hade inte bara 
Lemans och Lagerlöfs utan också Carl Swartlings och Mannheimer 
& Zetterlöf främst under 1980-talet startat nya kontor. Geografiskt 
innebar fusioneringarna också – med en ny geopolitisk situation – en 
alltmer internationell (först europeisk och sedan global) positionering.

1995
Redan ett par år efter jubileet upplevde Europa det tjugonde århund-
radets oblodiga revolution. I november 1989 föll Berlinmuren, ett år 
senare hade Tyskland återförenats och ett par år senare hade Sovjetu-
nionen imploderat. De geopolitiska förändringarna skapade helt nya 
förutsättningar för en europeisk union. Maastrichtavtalet 1992 lade 
ut en masterplan för ett transparent Europa för medlemsstaterna.

Det svenska medlemskapet i EU skapade förutsättningar för en för-
ändrad rättskultur. Inte bara EG-rätten utan också – och för advoka-
terna i synnerhet – inkorporeringen av Europakonventionen för mänsk-
liga rättigheter blev nya rättskällor. Medlemskapet skapade egentligen 
större förändringar för den svenska advokatrollen än för domarrollen. 
Rörligheten beträffande personer och tjänster skapade exempelvis helt 
nya förutsättningar för medlemskap i advokatsamfundet för de advo-
kater som tidigare varit verksamma inom Europeiska unionen.

Anpassningen till en europeisk rättskultur och till de överstatliga 
domstolarnas procedur resulterade samtidigt i högröstade diskus-
sioner i advokatkåren. En av de mest inflammerade gällde advokat-
kappan. Dag Wersén, som tillhörde pionjärerna inom det europeiska 
samarbetet, väckte redan före EU-anslutningen frågan om det inte 
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fanns ”en seriös anledning att – – – överväga denna fråga. Skall vi 
anpassa oss till stadgad europeisk praxis eller skall vi vara klädda 
som vi brukat?”12 Advokaten Carl Nisser hade sedan 1989 varit in-
strumentell för de nordiska advokatbyråer som önskade etablera sig 
i Bryssel. Också han var livligt engagerad i att ta fram en advokat-
kappa, som han såg som ”ett arbetsredskap för advokaten i dennes 
kontinentala vardag”. Han talade inte bara i egen sak. Ett 60-tal 
svenska advokater hade sin verksamhet ute i Europa och antalet öka-
de. I EG-domstolen var advokatkappan obligatorisk, och domstolen 
hade också efterhört Advokatsamfundets uppfattning. Samfundssty-
relsen beslöt hösten 1994 att ta fram en modell till en svensk advo-
katkappa. Kläddesigner Kerstin Boulogner tog fram ett förslag, och 
våren 1995 presenterades den i Advokaten med generalsekreteraren 
Lars Bentelius och biträdande generalsekreteraren Suzanne Ahlner på 
tidningsomslaget under rubriken ”Klädda för EU”.13 Reaktionen lät 
inte vänta på sig. Ulf Holmbäck liknade advokatkappan ömsom vid 
en ”mullvadskåpa”, ömsom vid en ”overall” och ”städrock”.14 Den 
”viljelösa” anpassningen till den överstatliga europeiska rättskulturen 
blev också för mycket för göteborgsadvokaterna Ulf Lundman och 
Kent Cajvert, som ansåg att ”ett nattståndet skämt hade plötsligt bli-
vit gräll verklighet!”. Det visade endast på en ”undergivenhet mot den 
reaktionära strukturen i domstolsväsendet, [att vi] skulle gå med på 
att markera vår formella respekt genom iföra oss någon av myndighe-
ten föreskriven persedel”.15 Advokatkappan gav verkligen ett tydligt 
utslag på den rättskulturella förändringens lackmuspapper! 1995 års 
händelser gjorde att lord Dennings uttalande från 1974 kom i tan-
karna: Europarätten var som en inkommande flodvåg, framhöll han, 
som oundvikligt trängde in i flodmynningarna och upp i floderna. 
Det var en utveckling som inte kunde hållas tillbaka, men i Sverige 
hade man hittills inte drabbats av det europarättsliga tidvattnet. Och 
8 kap. 2 § p. 1 rättegångsbalken fick en lydelse, som Natanael Gärde 
och hans kolleger i processlagberedningen 1938 aldrig kunnat ana:

12 Dag Wersén, ”Ska vi börja använda advokatkappa?”, Advokaten 1994, s. 8.
13 Marianne Pokorny, ”Sveriges första advokatkappa”, Advokaten nr 3 1995, s. 16.
14 Ulf Holmbäck, ”Varför pracka på oss denna mullvadskåpa?”, Advokaten nr 4 1995, s. 24.
15 Ulf Lundman & Kent Cajvert, ”Om advokatkappor tycker vi INTE!” Advokaten nr 6 

1995, s. 3.
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”Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som – – – 
har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen, 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.”

År 2003 utsågs Advokatsamfundets tidigare ordförande Elisabet 
Fura till domare i Europadomstolen och fick på köpet ta på sig en do-
markåpa … Det europeiska tidvattnet hade förvisso successivt också 
inkluderats i den svenska rättskulturen.

Det var symptomatiskt att advokaternas tidskrift, TSA, år  1995 
också ändrade format från en traditionell tidskrift till ett tidnings-
magasin. Här anar man att det amerikanska advokatsamfundets 
tidning, ABA Journal, utgjorde en av förebilderna. Ordföranden i 
redaktionskommittén Göran Luterkort konstaterade att tidskriften 
successivt hade stärkt sin ställning både ”som forum för en allsidig 
juridisk debatt och som samfundets röst mot omvärlden”. Det första 
numret av tidningen Advokaten tog upp frågan om TV-sända rät-
tegångar, föranledda både av ett positivt debattinlägg från statsse-
kreteraren Krister Thelin och av den massmedialt mycket uppmärk-
sammade brottmålsrättegången i Los Angeles mot skådespelaren 
och fotbollsspelaren O. J. Simpson. Försvarsadvokaternas agerande, 
främst Robert Shapiros och Johnnie Cochrans, väckte frågor inte 
bara om juryinstitutionen utan också om TV-sända rättegångar.16 De 
svenska advokater som Advokaten intervjuat konstaterade att Sverige 
inte var moget för denna form av amerikansk rättskultur.

2000
”Affärsjuristerna riskerar att slukas upp av stora revisionsbolag och 
humanjuristerna riskerar att förtvina av svält.” Rubriken på en de-
battartikel i Advokaten 2000 initierade ett antal artiklar och debatt-
inlägg om advokatrollen.17 Det nya millenniet aktualiserade en reto-
rik präglad både av visioner och hotbilder. Ett par viktiga hotbilder är 
redan angivna. Och visionerna fanns paradoxalt nog i ett förstärkan-
de av det klassiska advokatidealet präglat av oberoende och frihet.

Samtidigt skedde ett genombrott för jämställdheten i samfundets 

16 ”Ska TV få sända från svenska rättegångar också?”, Advokaten nr 2 1995, s. 4 f.
17 Nils Högström, ”Fler konkreta förslag till vad samfundet kan göra för ledamöterna”, 

Advokaten nr 3 2000, s. 20.
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ledning. ”Vi har alltid betraktat er som vår storebror. Nu kanske vi 
borde ändra till storasyster.” Det var den finlandssvenske advokaten 
Tomas Lindholms fyndiga utrop senhösten före millennieskiftet. Sve-
riges advokatsamfund hade tidigare på året inte bara fått sin första 
kvinnliga ordförande i Elisabet Fura. Nu hade samfundet också fått 
sin första kvinnliga generalsekreterare i Anne Ramberg. Elisabet Fura 
kom från Vinge och deklarerade öppet att hon ”aldrig kunnat bli ord-
förande om inte [hennes] delägarkolleger tyckte det var viktigt och 
ställde upp för [henne] som de gör. En duktig advokat från en liten 
byrå har i dag inga ekonomiska möjligheter att bli ordförande”, kon-
staterade hon. Uttalandet antydde också de immanenta svårigheterna 
att få advokater med human-juridisk inriktning, men också advoka-
terna från den så kallade landsorten, att engagera sig i samfundets 
styrelsearbete. Anne Ramberg efterträdde Lars Bentelius och rekry-
terades till generalsekreterarposten med en bred meritlista, bland an-
nat senast som ordförande i Stockholmsavdelningen och med ett stort 
nätverk bland Sveriges jurister.

Både Elisabet Fura och Anne Ramberg anslog från början en tyd-
lig retorik om advokaternas roll i förverkligandet av rättsstaten. Och 
deras retorik var inte bara tomma ord. De båda ledande och styrande 
representanterna för den svenska advokatkåren kom i hög grad att 
marknadsföra och lyfta fram de klassiska advokatfrågorna om obero-
ende och demokrati. Också de identitetsfrågor som inte bara riktade 
sig till den enskilde advokaten utan också rörde advokaternas sam-
hällsuppgifter och internationella engagemang prioriterades. Samfun-
dets engagemang för mänskliga rättigheter fick från millennieskiftet 
ett nytt markant tonläge inte bara i retoriken utan också genom prak-
tiska åtgärder.

2001
Den 11  september 2001 ändrade inte bara den politiska globalise-
ringen sitt ansikte. Också för advokaterna ändrades kontexten. I USA 
kom juristernas yrkesintressen – inte minst vid universiteten – att på-
tagligt förskjutas mot säkerhetsfrågor och samhällsengagemang. Den 
nya kontexten skulle också komma till Sverige.

Med Anne Ramberg som generalsekreterare kom Advokatsamfun-
dets administrativa organisation att anpassas till den moderna infor-
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mationstekniken. Det traditionella pappersutskicket till styrelseleda-
möterna inför sammanträdena ersattes nu av ”en bränd cd”. ”Webben 
tas hem till huset, rekryteringen av en webbredaktör har påbörjats.” 
”Om inte kåren anpassar sig till teknikutvecklingen kommer vi inte 
att ha någon advokatkår”, konstaterade generalsekreteraren ultima-
tivt.18

2005
”Pro bono is the glory of the bar”, underströk den amerikanske advo-
katen Sol M. Linowitz i ett uppmärksammat arbete om advokatrollen 
1994.19 I USA är pro bono-arbete som utförs utan eller med starkt 
reducerad ersättning traditionellt en viktig legitimation för en sam-
hällsansvarig advokat. Bilden av den filantropiske advokaten mildrar 
bilden av den girige. Linowitz pläderade i sitt arbete för ett betydligt 
större samhällsengagemang hos advokaterna. Det var samma anslag 
som dekanen på Yale Law School Anthony Kronman hade, när han 
påföljande år pläderade för ett återtagande av det förtroendeingivan-
de lawyer-statesman-idealet för de amerikanska affärsjuristerna.20

Pro-bono-diskussionen kom också till Sverige. Välfärdsstatens 
rättshjälpssystem från 1973 hade kraftigt vingklippts genom en ny 
rättshjälpslag 1996.21 Inskränkningen av rättshjälpen reducerade möj-
ligheterna för de ekonomiskt svaga i samhället att anlita advokat. De 
hade inte längre samma ”access to justice”. Under sin ordförandepe-
riod tog advokaten Leif Ljungholm 1997 ett lovvärt initiativ för att 
synliggöra advokatkåren genom pro bono-verksamhet. Verksamhe-
ten skulle efter dansk förebild bestå av kostnadsfri upplysningsverk-
samhet, den så kallade Advokatjouren. Förslaget stöddes av styrelsen 
i december samma år och avdelningsstyrelserna fick ansvaret för en 
samordning av verksamheten. Entusiasmen var stor på flera håll, men 
genomslaget blev begränsat. Det finns fortfarande år 2012 advokat-
jourer på ett 30-tal platser i landet, men sammantaget blev detta pro-

18  Marianne Pokorny, ”Här är det nya Samfundet – nu går allt via datorn …”, Advokaten  
nr 2 2001, s. 11.

19 Sol M. Linowitz & Martin Mayer, The Betrayed Profession: Lawyering at the End of 
the Twentieth Century, Johns Hopkins University Press 1994.

20 Anthony Kronman, The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession, Harvard 
University Press 1995.

21 Rättshjälpslag (1996:1619), trädde i kraft den 1 december 1997.
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jekt inte vad initiativtagarna hade hoppats. Men det blev en viktig 
katalysator för det fortsatta pro bono-arbetet.

Efterhand kom nämligen alternativa pro bono-initiativ att växa 
fram. Exempelvis satsade de stora affärsbyråerna på olika former av 
nationella och internationella biståndsprojekt. Vinge lanserade en 
vision med dessa syften och ville bidra till ”[e]n globalisering med 
respekt för kommande generationer där vi medverkar som en fram-
gångsrik och ansvarstagande affärsjuridisk rådgivare.” Också Mann-
heimer Swartling arbetade tidigt ideellt med olika samhällsrelaterade 
projekt: ”MSA i samhället”.

Det stora genombrottet för svensk pro bono-verksamhet kom efter 
tsunamikatastrofen annandag jul 2004. Två advokater, Otto Rydbeck 
och Tomas Ander, och en biträdande jurist, Thisbe Ander, förlorade 
livet i denna naturkatastrof. Advokatsamfundet tog omgående initia-
tivet till projektet ”Advokathjälp till flodvågens offer” varigenom Sve-
riges advokater erbjöd gratis rådgivning till enskilda som drabbats av 
naturkatastrofen. Idén kom från Anne Ramberg som omgående fick 
styrelsens klartecken. Ett upprop till Sveriges advokater fick ett im-
ponerande gensvar. Mer än 24 000 timmar advokathjälp erbjöds från 
både affärsjurister och humanjurister. Samfundet förmedlade 200 bi-
ståndsärenden, och åtskilliga advokater framhöll att det gav ”en inre 
tillfredsställelse för anställda och delägare att kunna bidra med det 
man kan utan att ta betalt” (Michael Karlsson, MSA).22

”Vi anser att som en stor byrå har vi en skyldighet att ge tillbaka 
något till samhället” och ”yngre människor vill idag komma till en 
arbetsplats där man känner att det finns mer än pengar, att det finns 
värderingar också”. Detta aktuella uttalande visar att pro bono-ideo-
login numera fått en etablerad plats i den svenska advokatkulturen.23

2010
Lågkonjunktur och globalisering blev två viktiga faktorer när situa-
tionen för affärsjuristerna dramatiskt förändrades 2008.24 Markna-

22 Magnus Andersson, ”Hjälpen till flodvågens offer”, Advokaten nr 9 2005, s. 6 f.
23 Tom Knutson, ”Stort kartläggningsprojekt av bolagsrätten i 40 länder”, Advokaten nr 

1 2010, s. 9.
24 Ulrika Brandberg &  Tom Knutson, ”Marknadskrafter sätter press på affärsadvoka-

terna”, Advokaten nr 4 2010, s. 22 ff.
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den fick plötsligt ett nytt ansikte. Maktbalansen mellan advokatby-
råer och bolagsjurister försköts. Bolagsjuristerna vid medelstora och 
stora företag kunde ställa nya krav på sina leverantörer. Lågkonjunk-
turen innebar att tillväxten bland biträdande jurister helt avstannade. 
2008 hade antalet biträdande jurister ökat med 200 eller 13 procent, 
men året därefter bröts kurvan dramatiskt. I Stockholmsområdet till 
och med minskade antalet med 24 personer.25

Ökande konkurrens medförde att också de svenska affärsjuridiska 
advokatbyråerna anpassat sig till ett internationellt professionellt le-
darskap. Experter inom teknik, ekonomi och personalfrågor knöts 
till de stora byråerna som allt mer liknade en koncern som kräver en 
ledare. ”Exekutiv delägare” eller managing partner blev titeln på den 
delägare som utövar ledarskapet på byrån. ”Det är ett fåtal som pas-
sar för ansvaret att leda en byrå eller en verksamhet. Den som får det 
förtroendet har då större frihet och verkningsgrad och förmåga att 
genomföra reformer i kraft av sina kunskaper och auktoritet”, fram-
höll Axel Calissendorff, senior partner och ledare på Roschier.26 Och 
Maria-Pia Hope på Vinge konstaterade, när hon tillträdde som Sve-
riges första kvinnliga MP i april 2012: ”Vi upplever en allt hårdare 
konkurrens och det gäller att hela tiden vara på tårna och förtjäna 
klienternas förtroende som strategisk rådgivare.”

Konkurrensen och den strama ekonomin blev tydlig när också kli-
enterna omprövade sina kostnader. Och juridiktjänsterna var inget 
undantag. Storföretagen såg en möjlighet att förhandla om priset på 
advokattjänsterna. Advokaternas timdebitering ifrågasattes och alter-
nativa betalningsmodeller sattes upp, exempelvis rabatterade timar-
voden och tak för vad ett uppdrag får kosta. Även om advokaterna 
också fortsättningsvis var viktiga för storbolagen utfördes det mesta 
juristarbetet av företagens egna jurister. Allt mer uttalat var det spe-
cialkunskapen som företagen efterfrågade – och det behovet växte.

Då skapades en ny möjlighet att pressa kostnaderna. De engelska 
advokatbyråerna hade börjat tillämpa en ny utvecklingslinje i det 
globala perspektivet, nämligen utlokalisering av mer rutinartade de-

25 Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2009, s. 10.
26 Ulrika Brandberg &  Tom Knutson, ”Ledarskap som kräver lyhördhet”, Advokaten   

nr 2 2010, s. 32 ff.
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lar av advokatarbetet. Denna outsourcing av juridik, legal process 
outsourcing, LPO, som de senaste åren varit starkt växande, går i 
allt större utsträckning till Indien, Filippinerna eller Sydafrika. LPO 
används inte bara av advokatbyråer utan också av ett växande an-
tal klientföretag. Några av de största engelska byråerna, exempelvis 
Simmons & Simmons, Allen & Overy och Slaughter and May, har 
alla använt sig av LPO för dokumentgranskning och due diligence. 
Clifford Chance har gått en annan väg och i stället öppnat ett helägt 
kontor i Indien inte bara för dokumentgranskning utan också för 
juristsysslor som tidigare utförts av paralegals och trainees.27 Men 
detta i dubbel mening gränsöverskridande arbete framstod inte som 
okontroversiellt. Hotet mot tystnadsplikten och datasäkerheten, och 
framför allt frågan om vilka etiska regler som ska tillämpas, blev 
tydligt när en indisk jurist skulle utföra juristtjänster för en brittisk 
byrå.

Även svenska advokatbyråer har närmat sig denna form av effek-
tivitetsåtgärder. Den internationella byrån Baker & McKenzie har 
exempelvis en global ”skrivpool” i Manilla tillgänglig för alla sina 
kontor ”dygnet runt och 365 dagar om året”. Byråns motivering för 
införandet av denna form av effektivisering var modernisering: ”Vi 
kan inte leva kvar i 1800-talet. Biträdande jurister måste inte sitta i 
ett datarum och göra due diligence bara för att vi delägare minns att 
det var så för oss.” Också Anne Ramberg tvingades konstatera att 
”outsourcing är någonting som kommit för att stanna”. ”Det är dock 
inte problemfritt. Tvärtom …”.28 Mötet mellan traditionell yrkesetik 
och global effektivitet framstod som en aktuell rättskulturfråga mo-
gen att bearbetas av den svenska advokatetiken.

Internationalisering och globalisering
Även om således affärsjuristerna under det senaste kvartsseklet gått i 
bräschen för advokatyrkets internationalisering är detta ett utslag för 
en traditionell advokatstruktur. Carola Hansson har i romanen Den 
älskvärde beskrivit en advokatmiljö som hämtat inspiration från hen-

27 Ulrika Brandberg & Tom Knutson, ”Ekonomiskt tryck ger snabba förändringar”, Advo-
katen nr 4 2010, s. 30 f.

28 Ulrika Brandberg &  Tom Knutson, ”Marknadskrafter sätter press på affärsadvoka-
terna”, Advokaten nr 4 2010, s. 24 ff.
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nes far Carl Swartling och den kontext han verkade i från 1930-ta-
lets början och fram i efterkrigstiden. Hennes berättelse är samtidigt 
en uppgörelse med det nära förflutna och de politiska och mänskliga 
konflikter som uppkom när starka tyska företagsklienter gav uppdrag 
till etablerade och internationellt orienterade svenska advokatbyråer. 
Också Rolf Leman har gett motsvarande konfliktfyllda inblickar från 
sin advokatbyrå i Göteborg och dess hotade judiska delägare.29

Efter andra världskriget blev Sverige en intressant testmarknad för 
de amerikanska företag som hade resurser att etablera sig utanför sin 
hemmamarknad. Sven Harald Bauer har vittnat om hur han på Erik 
Berglunds Advokatbyrå i Stockholm på 1950-talet etablerade dotter-
bolag i Sverige på löpande band åt amerikanska företag.30 På motsva-
rande sätt är Åke Skiöld på Lagerlöf och Per Håkan Osvald (först på 
Lagerlöf, och därefter hos Carl Swartling, senare Mannheimer Swart-
ling) ett par exempel på advokater som genom sina klienter gav ef-
terkrigstidens svenska advokatverksamhet ett internationellt ansikte.

Även om 1950- och 1960-talen innebar en påtaglig renässans för 
internationellt samarbete var de svenska juristernas insatser på detta 
område begränsade. Också engagemanget för internationella organi-
sationer var begränsat. ”För den som ibland deltager i internationella 
juristkongresser är det särskilt påtagligt, att de svenska juristerna är 
proportionsvis mer fåtaligt representerade än de flesta andra natio-
nella grupper”, konstaterade advokaten Bertil Ahrnborg vid 75-års-
jubileet 1962. Han syftade då exempelvis på International Bar As-
sociation (IBA) och dess sammankomster, till vilka endast ”ett fåtal 
deltagare” brukade komma. Det bristande intresset berodde inte 
bara på att rättsordningen var nationell till sin natur. Därtill kom 
den språkliga isoleringen. Men Ahrnborg anade en förändring. ”Det 
förekommer t.o.m. att svenska jurister fortsätter sin juridiska utbild-
ning vid utländska, främst amerikanska universitet, någon gång till 
en Bachelor of Law-examen.”31 Men efter andra världskriget pekade 
kompassnålen inte längre entydigt mot det kontinentala Europa. Eng-
elskan hade i slutet av 1940-talet blivit första främmande språk i sko-

29  Rolf Leman, D:r Philip Lemans Advokatbyrå, Rundqvists Boktryckeri, Göteborg 1986.
30 Sven Harald Bauer, ”Att företräda utländska företag”, Från advokatens verkstad 1987, 

s. 96 ff.
31 Bertil Ahrnborg, ”Internationellt juristsamarbete”, TSA 1962, s. 133.
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lan, och den första generationen engelsktalande jurister gjorde i slutet 
av 1960-talet sin entré i sina yrkesroller.

Nästa steg blev utvidgade internationella samarbetsformer mel-
lan svenska advokater och deras nordiska och internationella kolle-
ger både på kontinenten och i USA. Lagerlöfs hade redan 1968 till-
sammans med ett antal europeiska advokatkolleger bildat en Club 
de Abogados. Och de båda sjörättsbyråerna i Göteborg, Lemans och 
Mannheimer & Zetterlöf, hade goda yrkeskontakter både i England 
och i de nordiska länderna.

Vid tidpunkten för samfundets 100-årsjubileum kom diskurserna 
om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter alltmer i fokus. Samfun-
det önskade lämna bidrag och stöd till advokater och jurister som i 
andra länder hindrades i sin yrkesutövning, fängslades och tortera-
des.32 År 1985 inrättades en kommitté för mänskliga rättigheter med 
advokaterna Tryggve Wahlin, Claes Lundblad och Peter Danowsky 
som ledamöter. Ett par år senare anslöts den till ett internationellt 
nätverk, Center for Independence of Judges and Lawyers, och ut-
vecklade med bidrag från Sida viktiga insatser för mänskliga rättig-
heter riktade bland annat till Filippinerna, Baltikum och Sydafrika.33

Efter murens fall 1989 försköts det internationella perspektivet för 
de internationellt verksamma svenska advokaterna från det nordiska 
till det europeiska. Medlemskapet i Europeiska unionen har också i 
hög grad tvingat fram förändringar beträffande advokatförbunden i 
medlemsländerna. Som medlem i Rådet för de europeiska advokat-
samfunden (Conseil des barreaux européens, CCBE) har Sveriges 
advokatsamfund bland annat diskuterat möjligheterna för utländska 
advokater att etablera sig i Sverige som ”gästadvokat”. Etableringsdi-
rektivet för advokater, som antogs av ministerrådet i december 1997, 
föreskrev att en EU-advokat ska ha betydande möjligheter att kunna 
utöva sitt yrke i ett annat EU-land, samt dessutom ha möjlighet att 
förvärva värdlandets advokattitel efter högst tre års praktik i värd-
landet. I november 1998 nåddes i Paris nära nog total enighet inom 

32 Tryggve Wahlin, ”Advokatsamfundets arbete för mänskliga rättigheter”, Advokaten 1990, 
s. 31 ff.

33 Jonny Sågänger, ”Ökat intresse för mänskliga rättigheter bland jurister”, Advoka-
ten 1991, s. 415 ff.
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CCBE om etableringsdirektivet.34 Den svenska advokatkåren har i 
denna anpassningsprocess klarat sig bra i förhållande till ett antal 
europeiska advokatsammanslutningar. Genom att Sverige (redan ge-
nom rättegångsbalken 1948) saknar såväl advokatmonopol som ad-
vokattvång har EG-direktivet inte slagit så hårt mot Sveriges advo-
katsamfund och dess ledamöter som mot många av deras europeiska 
kolleger.

Sveriges advokatsamfund, som länge spelat en aktiv roll i denna 
organisation, lyftes fram genom att advokat Dag Wersén under ett 
par år tjänstgjorde i CCBE:s presidium och 2000 var organisatio-
nens ordförande.35 Också samfundets generalsekreterare deltar aktivt 
genom Chief Executives of European Bar Associations, CEEBA. I 
denna sammanslutning, bestående av generalsekreterare i europeiska 
advokatorganisationer, har Anne Ramberg varit ordförande.

Globaliseringen har också markerats av ett antal advokater genom 
internationellt pro bono-arbete. I USA kom under efterkrigstiden den 
så kallade law and development-rörelsen att engagera internationellt 
och socialt intresserade jurister, och medborgarrättsrörelsen fångade 
upp de rättighetsorienterade juristerna. Också i Sverige fanns motsva-
rande grupperingar, och i januari 1999 grundades formellt föreningen 
Advokater utan gränser med Claes Borgström som ordförande och 
bland andra Thomas Bodström, Christian Åhlund och Michael Karls-
son i styrelsen. Marie Alvå blev föreningens VD. Den anslöts också 
till den år 1992 grundade världsomspännande organisationen Avocats 
sans frontières med säte i Bryssel, som har tagit till sin uppgift att ar-
beta för de grundläggande mänskliga rättigheterna över hela världen 
och har engagerat sig i ett antal projekt i bland annat Turkiet, Kina, 
Serbien-Montenegro, Kosovo, Makedonien och Vietnam. 2005 hade 
föreningen 120 medlemmar, i dag har den cirka 300 medlemmar.

I det internationella advokatarbetet har de mänskliga fri- och rät-
tigheterna fått allt större utrymme. Inkorporeringen av Europakon-
ventionen har också gett rättighetsdiskurserna ett praktiskt innehåll. 
Tillsammans med International Legal Assistance Consortium, ILAC, 

34  Elisabet Fura-Sandström & Dag Wersén, ”Gränsöverskridande verksamhet: Toppmöte i 
Paris”, Advokaten nr 1 1999, s. 22 f.

35 Marianne Pokorny, ”Advokat Dag Wersén i ledningen för Europas 450 000 advokater”, 
Advokaten nr 1 1998, s. 16 f.
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och International Bar Association, IBA, instiftade Sveriges advokat-
samfund 2009 Stockholm Human Rights Award som årligen ges till 
en person eller institution som åstadkommit extraordinära insatser 
för att främja och skydda de grundläggande mänskliga fri- och rättig-
heterna. Utmärkelserna har under solenna former utdelats i Advokat-
samfundets lokaler till Richard Goldstone (2009), Navi Pillay (2010) 
samt Aryeh Neier och George Soros (2011).

I juli 1998 meddelade Lagerlöf &  Leman att man tillsammans 
med Linklaters & Paines hade bildat den paneuropeiska advokatby-
rån Linklater & Alliance. Samma år gick Grönberg Advokatbyrå i 
Stockholm samman med den tyska byrån Schürmann & Partner och 
bildade Schürmann & Grönberg Advokatbyrå. De befäste därmed 
ett tjugoårigt samarbete i ett internationellt nätverk.36 Uppgåendet i 
Linklater visade hur de internationella gränserna mellan byråer blivit 
allt mer transparenta. Men frågan om etablerande av internationella 
nätverk mellan advokatbyråer har splittrat advokatkåren. Problemet 
synliggjordes när en byrå som nätverksmedlem endast kunde hänvi-
sa till en viss advokatbyrå i samband med upphandling av juridiska 
tjänster – trots att en högre kompetens fanns på en annan byrå. I lik-
het med flera av de största amerikanska och brittiska byråerna har 
exempelvis MSA, Lindahl och Rosengrens Advokatbyrå (Göteborg) 
valt att inte ansluta sig till exklusiva nätverk. Ett ytterligare argument 
för deras position var att kostnaderna för att vara med i ett sådant 
nätverk inte uppvägde fördelarna med att vara medlem.37

Transparensen har också kommit till uttryck i att utländska advo-
katbyråer etablerat sig i Sverige. Först ut var den internationella USA-
byrån Baker & McKenzie, som etablerade sig i Sverige 1991 – inte minst 
för att då förutseende kunna ge sina svenska klienter aktuell informa-
tion om gällande rätt och rättsutveckling i olika länder ”till exempel 
inom EG”.38 Det nordiska samarbetet mellan advokater som traditio-
nellt utövats mellan advokatbyråer i de övriga nordiska länderna möt-
tes med en ny strategi 2005 när den finländska advokatbyrån Roschier 

36  Jonny Sågänger, ”Svenska byråer i stora europeiska juristsamarbeten”, Advokaten nr 6 
1998, s. 8 f.

37 Jonny Sågänger, ”Juridiken alltmer internationell: Allianser, nätverk och samarbeten 
över gränserna”, Advokaten nr 5 1998, s. 14 ff.

38 ”Internationell advokatbyrå etableras i Stockholm”, Advokaten 1991, s. 36.
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öppnade ett stockholmskontor med Axel Calissendorff (tidigare Mann-
heimer Swartling) som ledare. Några år senare etablerade sig Hannes 
Snellman, en annan av de äldsta byråerna i Helsingfors, också i Sverige 
i en strävan att bli den ”första pannordiska advokatbyrån med en stark 
rysk kapacitet”.

Privatiseringen – marknadsekonomin
Redan vid 100-årsjubileet 1987 framhöll Hans Zetterberg i sitt an-
förande att Uppsalaskolans tunga skugga vilade över ”70-talets väl-
artikulerade socialdemokratiska formuleringar, t.ex. hos Lidbom, att 
lagen är ett politiskt verktyg och 70-talets socialdemokratiska förslag 
från Geijer om statliga advokatbyråer”.39 Välfärdsstatens paradigm 
hade börjat rämna redan 1987, och uppbrottet från den korporativa 
synen på rättshjälpen kom bland annat genom avvecklandet av de 
statliga allmänna advokatbyråerna, som tillkommit i anslutning till 
rättshjälpsreformen 1973. Den borgerliga regeringen 1991–1994 tog 
initiativ för att avveckla de statliga byråerna.40 Enligt en av Justitiede-
partementet framtagen utredning var motiven härtill flera. ”Ett motiv 
var att byråerna konkurrerar med privata alternativ. Ett annat motiv 
var att konkurrensutsatt verksamhet inte borde bedrivas i myndig-
hetsform. Ett tredje motiv var att det inte längre fanns en brist på ju-
ridisk kompetens. Antalet jurister hade ökat kraftigt på några år och 
man ansåg därmed att utbudet av jurister med råge skulle kunna till-
fredsställa efterfrågan på deras tjänster.” Utredningen hävdade också 
att det fanns en överetablering av advokater, vilket bland annat påver-
kade resultaten för de allmänna advokatbyråerna. ”Målet med en god 
juristtillgång i hela landet ansågs därför vara uppfyllt oberoende av 
om det fanns statligt ägda advokatbyråer eller inte. Slutligen menade 
man att det inte var ändamålsenligt att bedriva statlig verksamhet 
endast för att man ville ha kontroll över prissättningen på en viss del 
av den privata sektorn.”

I mitten av 1990-talet fanns 26  statliga advokatbyråer i landet, 
flertalet av dem visade dåligt ekonomiskt utfall. Domstolsverket fick 

39 Hans Zetterberg, Advokaten 1987, s. 494.
40 Ds 1992:51, De allmänna advokatbyråerna. Principförslag om avveckling av det stat-

liga engagemanget.
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därför 1997 i uppdrag att vidta åtgärder för att söka förbättra de-
ras ekonomiska resultat, annars skulle de läggas ned. Denna form 
av advokatverksamhet framstod i det senmoderna samhället alltmer 
som en anomali. Regeringen beslöt 1998 att ge Domstolsverket i upp-
drag att helt och hållet avveckla de allmänna advokatbyråerna, vilket 
skedde 1999.

Men anomalin var därigenom inte avvecklad. När det gällde ad-
vokaternas timkostnadsnorm beräknades den fortsättningsvis enligt 
den som gällde för de allmänna advokatbyråerna. Advokatsamfundet 
har så sent som den 30 november 2011 uttalat sin strukturella kritik 
mot detta föråldrade system och framhållit bristen på humanjurister:

”Inom humanjuridikens område är återväxten bland de biträdande 
juristerna i stort sett obefintlig. Inför den förestående generationsväx-
lingen är detta naturligtvis ett mycket stort problem. De villkor som i 
dag gäller för de advokater som är verksamma inom timkostnadsnor-
mens område gör det omöjligt för de allra flesta advokater att anställa 
biträdande jurister. Detta har till följd att återväxten inom humanju-
ridiken, med några enstaka undantag, uteblivit. – – – Den bristande 
återväxten inom humanjuridiken medför att det inom en inte alltför 
avlägsen framtid kommer att saknas ett tillräckligt antal advokater, 
som är beredda att åta sig uppdrag att företräda enskilda. I vissa stä-
der är denna brist redan ett faktum.”41

Transparens och identitet: Två oförenliga enheter
Transparens fick för de svenska advokaterna från 1990-talet nya ut-
tryck. Ett gällde advokater som gränslöst önskade verka inom ramen 
för andra yrkeskårer. Multi-disciplinary partnership (MDP) aktuali-
serades både i USA och i ett antal europeiska länder, och varje lands 
advokatsamfund fick utifrån sina respektive kontexter ta ställning. 
När detta fenomen kom till Sverige var Advokatsamfundet mycket 
tydlig i sitt ställningstagande.

Problemet kom i relationen mellan advokater och revisorer. Tra-
ditionellt hade dessa yrkeskårer haft ett gott samarbete, men på 

41  Utdrag från skrivelse från Advokatsamfundet den 30 november 2011. Bilaga till Statskon-
torets utredning 2012:5 Rätt ersättning till rättsliga biträden. En översyn av beräkningsmo-
dellen för timkostnadsnormen, s. 107 f.
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1990-talet fick samarbetet nya former. Några revisionsbyråer började 
utöka sina juridiska avdelningar i ett nära samarbete med advokatby-
råer. I synnerhet företrädare för ”The Big Five MDPs”, (det vill säga 
Arthur Andersen, Ernst & Young, KPMG International, Price Water-
house Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu International) etablerade 
samarbete med svenska advokatbyråer. Samarbetet var attraktivt för 
yngre jurister verksamma på revisionsbyråer. De fick å ena sidan inte 
bara god ersättning utan också vidareutbildning och å andra sidan 
kunde de använda den skyddade titeln advokat. Testfallet kom med 
några advokater som hoppat av Lagerlöf & Leman i Göteborg och 
bildat Wahlin Advokatbyrå. 1997 gjorde de upp med KPMG om ett 
samarbete och att de skulle ingå i deras internationella nätverk av re-
visorer och advokater. Samarbetet skulle även markeras i advokatby-
råns namn: KPMG Wahlin Advokatbyrå AB. Samfundet ansåg detta 
vara vilseledande eftersom advokater har sina särskilda etiska regler 
och sitt oberoende. Samfundet sa nej både till namnet och till avtalet 
om samarbete. Företagets advokater riskerade att uteslutas ur sam-
fundet om planerna fullföljdes, och samarbetsavtalet sades upp till 
1998.

CCBE antog vid ett plenarmöte i Aten i november 1999 klargörande 
regler, ”CCBE Position on MDP”, som samfundet också kunde hän-
visa till när ett nytt fall aktualiserades, nämligen samarbete mellan 
CMS Tisell Advokatfirma och Ernst & Young. Samfundets styrelse 
satte ner foten och ställde juristerna på Tisells inför alternativet att an-
tingen bryta med revisionsfirman Ernst & Young eller att förlora ad-
vokattiteln. Tretton delägare och fem biträdande jurister begärde sitt 
utträde ur samfundet och bildade en juridisk byrå, EY Law Tisell.42

Under 2000 och 2001 lämnade åtskilliga advokater samfundet för 
att gå till revisionsbolagens affärsjuridiska satsningar Ernst & Young 
Law och KPMG Legal. Som mest hade KPMG Legal ett drygt 30-tal 
affärsjurister anställda och av dessa var 15 tidigare advokater. För 
Ernst & Young Law var antalet jurister cirka 100 och av dem kom 
cirka 60–70 närmast från advokatbyrå där de verkat som advokat el-
ler biträdande jurist.

Samfundets konsekventa inställning resulterade i att revisionsbo-

42  Marianne Pokorny, ”Tisell-affären bara början”, Advokaten nr 1 2000, s. 6 f.
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lagens satsningar på affärsjuridik gick i graven. Våren 2002 stod det 
klart att Ernst & Young skulle avveckla affärsområdet Law. Den av-
vecklingen var genomförd vid årsskiftet 2002/2003. I dag återstår en-
dast ett fåtal jurister på Ernst & Young som arbetar med revisorsjuri-
dik och bolagsrätt. KPMG Legals verksamhet avvecklades i början av 
2003. Och ett 30-tal före detta advokater från Ernst & Young kröp 
till Canossa och ansökte om återinträde till Advokatsamfundet, från 
KPMG var motsvarande siffra 9.

Det hindrar inte att samverkan mellan de båda yrkesgrupperna har 
fortsatt. När KPMG Legal avvecklades erbjöds de anställda, tio av 
dem advokater eller jurister, att gå över till KLegal som bildades som-
maren 2002. Även om det fortsättningsvis inte fanns något formellt 
samarbetsavtal kan KLegals jurister ge stöd till KPMG:s experter på 
olika områden där respektive organisation inte själv har spetskompe-
tens.43

Megabyråer och solitärer
Vid tidpunkten för samfundets 100-årsjubileum 1987 hade amerika-
niseringen av den svenska advokatrollen inte riktigt tagit fart. Fram 
till 1980-talet fanns ingen svensk advokatbyrå som behärskade alla 
typer av affärsjuridik. Det förändrades 1983 som nämnts när fyra 
advokatbyråer i Göteborg och Stockholm, Helsingborg och Malmö 
slogs samman till en: Vinge. Mannheimer & Zetterlöf i Göteborg och 
Carl Swartling i Stockholm som använde samma true partnership-
koncept hade visserligen en gång tidigare försökt att närma sig var-
andra, men grundandet av Mannheimer Swartling kom först 1990. 
Vinge och Mannheimer Swartling blev framgångsrika sammanslag-
ningar. Inte lika lycklig blev fusionen av D:r Philip Lemans advokat-
byrå i Göteborg med Lagerlöfs i Stockholm till Lagerlöf & Leman. 
Det var två advokatkulturer som var för olika för att kunna resultera 
i framgång. Gernandt & Danielsson blev redan 1992 en utbrytarbyrå 
från Lagerlöf & Leman. I dag är den byråns identitet utraderad. Den 
genealogiska linjen går vidare till Linklaters som stigit upp ur askan 
efter Lagerlöf & Leman.

43 Tom Knutson, ”Därför fungerade inte revisionsbyråernas juristsatsningar”, Advokaten   
nr 3 2003, s. 10 ff.
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En annan av Sveriges äldsta advokatbyråer, Nils Setterwalls Advo-
katbyrå i Stockholm, öppnade år 2000 kontor även i Göteborg och 
Malmö och bytte då namn till Setterwalls Advokatbyrå. Den tillhör 
de affärsjuridiska byråer som för närvarande expanderar starkast i 
Sverige och är ett exempel på en revitalisering av en äldre byrå.

Ett alternativ till fusionerna blev på 1990-talet kontorsgemenska-
pen. För den enskilde advokaten skapade den formen förutsättningar 
inte bara för delade kostnader utan också för mer samvaro. De som 
valde den formen såg en fördel av att ha kolleger omkring sig. ”Man 
kan bolla problem och det finns alltid någon att fråga om råd. Det är 
också viktigt att vi uppfattas som en större byrå än om vi skulle sitta i 
kontor var för sig”, motiverade en malmöadvokat sitt engagemang för 
kontorsgemenskap.44

Storleken på byråerna speglade sig också i hur de utvecklade sina 
lokaliseringar. I New York hade de välkända advokatbyråerna tra-
ditionellt adresser runt Wall Street, downtown Manhattan. Men på 
1970-talet flyttade de stora och snabbt växande affärsjuridiska by-
råerna till Midtown. I Sverige ser vi samma fenomen 25 år senare. I 
Stockholm lämnade byråerna sina tidigare prestigefyllda adresser på 
Strandvägen eller Norrmalmstorg för nya lokaler i glaspalatsen på 
Regeringsgatan och Norrlandsgatan, i Göteborg blev Östra Nordstan 
en tilltalande adress för de båda största byråerna, Vinge och MSA, 
och i Malmö kom allt fler advokatbyråer lämna citykvarteren runt 
Stortorget för de nya framtidsorienterade adresserna i trendiga Väs-
tra hamnen. De allt större affärsjuridiska byråerna utstrålade åren 
kring millennieskiftet nyliberal ekonomism. De största byråerna hade 
olika vinstdelningsprinciperna. True partnership (MSA), flexibelt 
vinstdelningssystem (Vinge) respektive den traditionella så kallade 
Stockholmsmodellen blev konkurrensmedel för de unga karriärsugna 
advokater som satsade på delägarskap i dessa byråer.

Ju större advokatbyråerna blev desto större problem uppkom be-
träffande jävsreglerna. I det internationella perspektivet blev dessa 
frågor alltmer angelägna för samfundet. Styrelsen tillsatte 2003 en 
kommitté för att utreda de intressekonfliktrelaterade frågorna, och 
våren 2004 antog styrelsen ett vägledande uttalande om så kallade 

44  Jonny Sågänger, ”Kontorsgemenskap”, Advokaten nr 2 1999, s. 16 ff.
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controlled auctions. En controlled auction innebär kortfattat att en 
begränsad krets inbjuds att bjuda på ett till försäljning varande före-
tag. De anbudsgivare som deltar i auktionsförfarandet önskar alla en-
samma förvärva vad som endast en av dem kan få köpa. Två anbuds-
givare har således mot varandra direkt stridande intressen. De regler 
som sedan länge gäller för klientkonflikter innebär att en och samma 
byrå inte samtidigt kan företräda två sådana potentiella köpare.45

Ett sätt att lösa intressekonflikter ansåg vissa var att bygga upp så 
kallade kinesiska murar, Chinese walls, mellan avdelningarna. Bertil 
Hult på Vinge konstaterade att det krävdes mera flexibla lösningar på 
jävsfrågorna. ”Dagens jävsregler gör att vi och Mannheimer Swart-
ling med våra stora marknadsandelar inte kan fortsätta att växa 
snabbare än marknaden”, framhöll han.46

Efterhand blev diskurserna om advokaternas jävssituation alltmer 
transparenta. Law Society i England och Wales gick 2007 i bräschen 
med ett förslag om att en advokatbyrå skulle få företräda flera ”so-
fistikerade klienter” med motstridiga intressen, om klienterna sam-
tyckte till det (regel 3). Dessutom skulle en advokatbyrå kunna ta en 
ny klient trots att det finns risk för intressekonflikt med en befintlig 
klient, utan att berätta detta för den befintliga klienten. Förutsätt-
ningen är att byrån just upprättar så kallade informationsbarriärer, 
”Chinese walls” (regel 4).47

Samma år aktualiserades frågan också i Sverige. Advokatsamfun-
dets etikkommitté, som arbetade med förslag till nya vägledande reg-
ler om god advokatsed, fick våren 2007 en skrivelse från de tre största 
byråerna – Mannheimer Swartling, Vinge och Linklaters – med öns-
kemål om att reglerna borde göras om. Med samtyckesarrangemang 
och säkerhetslösningar – ”kinesiska murar” – borde en byrå kunna 
företräda flera intressenter. Engelska och amerikanska byråer hade 
sedan några år tillbaka märkbart ökat sin aktivitet i Sverige. De tre 
byråerna hävdade att en obalans höll på att uppstå genom att de 
svenska byråerna som företrädare för de skandinaviska klienterna 
inte kunde spela efter samma regler som man gör internationellt. De 

45  Advokaten nr 3 2005.
46 Advokaten nr 4 2006, s. 20 f.
47 Ulrika Brandberg, ”Förslaget är groteskt”. Advokaten nr 8 2009 s. 14 f.
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såg en risk i att de affärsjuridiska byråerna sakta men säkert dog ”nå-
gon form av sotdöd”. Men deras argumentation bemöttes kritiskt av 
representanter från Setterwalls, Hamilton, Gernandt & Danielsson, 
Delphi & Co, Södermark, Baker & McKenzie med flera byråer. De 
kontaktade också etikkommittén med argument för varför reglerna 
inte borde ändras.48 Så har ej heller skett.

Kampen om advokatrollens identitet
I början av 1980-talet stod det klart att den svenska advokatkåren 
hade behov av en tidning som placerade samfundet och kåren mera 
i fokus för både den yrkespolitiska och den samhällsengagerade de-
batten. 1983 rekryterades journalisten Curt Falkenstam till samfun-
det. Han kom under sin redaktörstid att genomföra metamorfosen 
från den traditionella Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund (TSA) 
till månadstidningen Advokaten. Han ändrade inte bara namnet på 
samfundets periodiska tidskrift, tidningen blev nu inte bara läsvän-
lig utan också alltmer rättspolitiskt engagerande. Det var en föränd-
ring väl förankrad i tiden. Marknadsföringen av advokatyrket blev på 
1980-talet en allt mer central fråga.

Advokaten Göran Ramberg tog upp Advokatsamfundets PR-verk-
samhet vid 100-årsjubileet 1987. Han trodde inte att samfundet ge-
nom reklam kunde skapa något positivt för advokaterna. Det kräv-
des ”mer subtila metoder”. ”Tidskriften kan ytterligare förbättras så 
att den läses och inte minst kommenteras även utanför kåren. Det är 
dock osannolikt att man når utanför juristkretsarna.”49 Tidningen 
skulle således kunna bli identitetsskapande för både advokaterna och 
deras samfund. Den advokattidning som vid denna tid framstod som 
förebilden för en vital och samhällsinkännande advokatkår var det 
amerikanska advokatsamfundets ABA Journal, rikt illustrerad och 
fylld med intressanta featureartiklar och rättspolitiskt ledande de-
batter rörande de amerikanska juristerna. Falkenstam lämnade ef-
ter åtta år över redaktörskapet till Marianne Pokorny 1991.50 Under 
hennes redaktörstid fick tidningen sitt nuvarande format och utveck-

48  ”Controlled auctions åter stridsfråga i byråbranschen”, Dagens Juridik den 24 maj 2007.
49 Göran Ramberg, ”Bra kan bli bättre”, Från advokatens verkstad 1987, s. 223.
50 Curt Falkenstam, ”Så gick det till när Advokaten omdanades”, Advokaten 1991, s. 30 ff.
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lades till en populär yrkestidning som fick allt fler läsare i breda ju-
ristkretsar.

Från och med 2009 fick tidningen Advokaten under dess nuvarande 
chefredaktör Tom Knutson ny form och nytt format. Det var ännu ett 
steg mot ett modernt uttryck utan att tumma på tidningens seriositet. 
Men det fanns udda röster som hade svårt att följa utvecklingen. ”Ty-
värr har på senare år tendensen i tidningen varit att ta upp mycket om 
internationella frågor, mänskliga rättigheter och sånt. Den typen av 
information kan man få i Der Spiegel, på Amnestys hemsida etc. och 
gör mig inte till en skickligare advokat”, lamenterade en advokat, som 
hellre såg att tidningen på nytt blev ”en facktidning för jurister”.51 
Så lät undantaget som bekräftade den regel som Hans Zetterberg ut-
tryckt 1987: ”Att kämpa för rättens ställning i samhället, ta initiativ i 
frihets- och rättssäkerhetsfrågor …”

Den tekniska revolutionen: Advokatbyråernas datorisering
Teknikutvecklingen under det senaste kvartsseklet har fått flera olika 
konsekvenser för advokatrollen och advokatkulturen. Den utveck-
lingen kunde identifieras i USA redan för ett kvartssekel sedan och 
blev på 1990-talet det stora samtalsämnet. I Kalifornien med Silicon 
Valley som epicentrum drogs de unga juristerna från de affärsjuri-
diska advokatbyråerna alltmer till IT- och telekomföretagen. Denna 
brain drain mötte advokatbyråerna med höjda löner. Till Sverige hade 
persondatorerna introducerats ungefär vid tiden för 100-årsjubileet, 
men det paradigm som informationsteknologin skapat kom till de 
svenska advokaterna först under 2000-talets första år.

Den nya tekniken drabbade först och främst den enskilde advo-
katen. 1987 hade praktiskt taget varje advokat en sekreterare. 25 år 
senare har sekreterarfunktionen på advokatbyrån fått helt nya upp-
gifter. Till och med titeln har förändrats från sekreterare till assis-
tent. Konsekvensen av den tekniska revolutionen ser vi i andra siffror: 
2003 hade 86 procent av Sveriges advokater e-post, tre år senare var 
siffran 96 procent.

För det andra har tekniken förändrat advokatens yttre miljö. Da-
torsystemen har fått stort utrymme i advokatdiskussionerna, vilket 

51 J. Urban Rogers, ”Angående tidningens innehåll”, Advokaten nr 3 2010, s. 39.
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inte minst speglas i Advokaten, där samfundets bildande uppgift på 
detta område kontinuerligt konkretiserades i informativa artiklar.

För det tredje har det vuxit fram ett helt nytt kunskapsområde: IT-
rätt, som blivit en viktig innovation med omfattande arbetsuppgifter 
för de affärsjuridiska byråerna.

Och för det fjärde har Silicon Valley-effekten också nått Sverige. 
En yngre generation advokater har dragits till de många företag med 
IT-produkter som sedan åren kring millennieskiftet har dykt upp som 
svampar ur jorden. Den nya ekonomins företag lockar med bättre 
löner, lönsamma optionsavtal och – mer business. Flera av de stora 
affärsjuridiska byråerna förlorade då ett antal av den yngsta gene-
rationen jurister. MSA förlorade exempelvis under några månader 
2000 fem–sex av byråns jurister. Motdraget från byråerna var också 
i Sverige att höja lönerna. En biträdande jurist som varit 4–5 år på en 
advokatbyrå kunde 2000 räkna med en månadslön i spannet mellan 
50 000 och 70 000 kronor i månaden.52

”Tekniken har både förenklat och skruvat upp tempot”. Denna 
suck från hjärtat ger en dimension av en förändrad advokatroll i ett 
nötskal. Både eposten och mobiltelefonerna symboliserar kravet på 
ständig tillgänglighet. Förenklingen har också blivit en stressfaktor.

Lägg därtill de sociala medier som också alltmer kommit att ut-
mana den traditionella juridiska verksamheten. ”Informationssprid-
ningen är intresseskapande, men potentiellt stressande för rättslivets 
aktörer”, konstaterade Mårten Schultz för ett par år sedan. För advo-
katbyråerna erbjuder de möjligheter att marknadsföra ens varumärke 
och företräda klienten på bästa sätt. ”En fullservicebyrå bör medverka 
och delta i de sociala medierna”, framhöll han. ”Den behöver också 
kompetens i hur man bemöter drev på Internet.”53 Det senaste kvarts-
seklets förändring av advokatkulturen kan knappast uttryckas klarare.

Från Eva till Hilda: Kvinnornas ställning i advokatyrket
Det var ett progressivt beslut att välja in Eva Andén (1886–1970) som 
den första kvinnliga ledamoten av Sveriges advokatsamfund. Hon vann 

52  Hans Hellberg, ”Nya ekonomin lockar unga jurister”, Advokaten nr 4 2000, s. 6.
53 Ulrika Brandberg, ”Sociala medier förändrar juristernas vardag”, Advokaten nr 2 2010, 

s. 9.
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inträde 1918. Samma år blev Matilda Staël von Holstein juris kandi-
dat vid Stockholms högskola. Redan 1919 blev hon biträdande jurist 
hos Eva Andén, och 1921 blev hon den andra kvinnliga ledamoten i 
samfundet. Hon kom också att delta som ledamot i den kommitté som 
förberedde 1923 års behörighetslag. Efterkrigstidens välkända familje-
rättsjurister Valborg Lundgren54 och Ellen Lauritzen55 kom i samband 
med 100-årsjubileet att beskriva sina och de andra kvinnliga pionjärer-
nas insatser i advokatkåren. Det fanns 1987 plats för en stark kvinn-
lig representation i samfundet. Men, som alla rättskulturella fenomen, 
gick det långsamt. 1995 var andelen kvinnliga advokater fortfarande 
endast 13 procent och andelen kvinnliga biträdande jurister 29 procent.

Svårigheterna att etablera kvinnliga jurister på de affärsjuridiska 
byråerna hängde kvar som en yrkeskulturell djupstruktur. Sten Lei-
jonhufvud på Lagerlöfs var kategorisk i sin kvinnosyn: ”Vi älskar 
kvinnor, men vi anställer dem inte!” Marianne Lundius, som bröt 
isen på Lagerlöfs i slutet av 1970-talet, blev delägare där, innan hon 
blev justitieråd 1998. Hon har berättat om de kvinnliga juristernas 
plats i en renodlat manlig advokatkultur. ”Det krävdes starka kvin-
nor för att uthärda den ibland häpnadsväckande konservativa jar-
gongen bland de manliga kollegerna.”56 Sedan dess har mycket för-
ändrats, inte minst genom att pionjärgenerationerna blivit förebilder 
för en yngre och mer omfattande generation av kvinnliga advokater.

I mitten av 1990-talet ställdes frågan ”Varför så få kvinnliga ad-
vokater?” alltmer frekvent. Samtidigt som allt fler kvinnor sökte sig 
till juristutbildning och juridiska yrkeskarriärer var antalet kvinn-
liga advokater fortfarande uppseendeväckande lågt. År  1994 hade 
samfundet 2 457 manliga ledamöter och 354 kvinnliga. Kvinnorna 
utgjorde således endast 12 procent av kåren. Manliga attityder och 
traditionella arbetsmönster var en vanlig förklaring. Också löneskill-
naderna var en realitet. ”Männen jobbar fler antal timmar i veckan 

54 Valborg Lundgren, ”Våra första kvinnliga advokater”, Från advokatens verkstad 1987, 
s. 65 ff.

55 Elin Lauritzen, ”Att vara familjerättsadvokat”, TSA 1962, s. 240 ff. – Densamma, ”Ett 
advokatliv. Kvinna bland de yngre i andra generationen”, Från advokatens verkstad 1987, 
s. 49 ff.

56 Kjell Å  Modéer, Lemän och Lagerlöfvar – kulturkrockar och värdegemenskap i två 
svenska advokatkulturer, [Lagerlöf &  Leman Advokatbyrå 1849–1999], Stockholm 1999, 
s. 119 f.
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än de kvinnliga kollegorna – som måste hem till hus och barn. Den 
som drar in mindre pengar till byrån, hamnar i underläge, tilldelas 
’sämre’ uppdrag, som i sin tur minskar intäkterna för den kvinnliga 
juristen.”57 Lars Bentelius påpekade att avsaknaden av jämställdhets-
arbete i advokatbyråerna kunde vara en anledning: ”Så vitt jag vet, 
finns det inte ens planer i advokatbyråerna på att ta upp jämställd-
hetsfrågorna på dagordningen!”58

Men – som nämnts – de kvinnliga förebilderna blev viktiga och ett 
mycket medvetet jämställdhetsarbete särskilt från åren kring millen-
nieskiftet gav också resultat. 1998 var plötsligt fyra av sju avdelnings-
ordförande kvinnor. Sol-Britt Ingemansson i Södra avdelningen var 
första ut. Hon utsågs 1996, och påföljande år utsågs Anne Ramberg 
till ordförande för Stockholmsavdelningen. 1998 tillkom Eva Kullman 
i Östra avdelningen och Eva Nordenskiöld i Norra avdelningen.59

Anne Rambergs insatser för en utökad kvinnlig representation i ad-
vokatkåren har varit omfattande. Den 18  januari 2006 inbjöd hon 
ett antal kvinnliga företrädare för olika juridiska yrkesgrupper till 
Advokatsamfundets lokaler i Tryggerska villan. Dagens namn var 
Hilda, det fornnordiska namnet för ”stridsmö”. Och det blev också 
namnet på det kvinnliga nätverk vars ledamöter tog som sin uppgift 
att vara ljusalfer för de yngre kvinnliga jurister som hade som mål att 
nå toppen som chefer och delägare.60 Nätverket Hilda bildade också 
en lunchklubb med så kallade Hildary-träffar, den första i Göteborg i 
september 2006. Samma år startades också ett mentorprojekt, Sofia, 
som rönt stort intresse bland unga kvinnliga advokater.

Elisabeth Fritz, som startade sin advokatbyrå 1996, har framhållit: 
”På min byrå ser jag bara fördelar med att ha kvinnliga jurister. Det 
är kvinnorna som har högst betyg och bäst meriter från universitet 
och ting, sedan är de också effektiva, målmedvetna och engagerade. 
På min advokatbyrå måste det dessutom finnas ett genuint intresse för 
att arbeta med människor och humanjuridik.”61

Betydelsen av kvinnliga förebilder är viktig för en förändrad rätts-

57  Marianne Pokorny, ”Varför så få kvinnliga advokater?”, Advokaten 1994, s. 131 ff.
58 Marianne Pokorny, ”Kvinnliga avhopp en samhällsförlust”, Advokaten 1994, s. 133.
59 ”Kvinnliga ordförande i fyra av samfundets sju avdelningar”, Advokaten nr 4 1998, s. 9.
60 Advokaten nr 2 2006, s. 12 f.
61 Advokaten nr 2 2006, s. 19.
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kultur. Ordföranden i HD Marianne Lundius började sin karriär som 
delägare på Lagerlöfs. Suzanne Knöös på Lagerlöf & Leman blev Sve-
riges första kvinnliga JO 1997, och Elisabet Fura blev efter ordföran-
deskapet i samfundet och ett antal år som domare i Europadomstolen 
i Strasbourg vår första kvinnliga chefs-JO 2012. Vid millennieskif-
tets början var 14  procent av Advokatsamfundets ledamöter kvin-
nor. Tolv år senare är det nu cirka 23  procent. Andelen kvinnliga 
advokater och biträdande jurister har under det gångna kvartsseklet 
kontinuerligt ökat. De kvinnliga advokaternas positionering i advo-
katkåren är därvidlag ett viktigt uttryck för en påtaglig förändring.

Samfundets roll – för ledamöterna och i samhället
Förändringstakten har också påverkat Advokatsamfundets relation 
till sina ledamöter. En stor del av de ledamöter som är verksamma 
i samfundets verksamhet har traditionellt rekryterats från de affärs-
juridiska byråerna. Det har tyvärr bidragit till att förstärka segreger-
ingen mellan dem och humanjuristerna.

Samfundets ordförande Claes Beyer pekade på denna dikotomi i 
ett anförande 1985, Samfundet – vi eller dom? Han såg tre alterna-
tiva svar på sin fråga. Ett utgick från att samfundet verkar för sina 
ledamöter och att dess arbete också ska delges ledamöterna. Ett an-
nat utgick från att samfundet ska synas och höras mot media, myn-
digheter och medborgarna i stort. Och ett tredje underströk behovet 
av medlemsinflytande. Beträffande det tredje alternativet fanns an-
ledning till självrannsakan. Det fanns, framhöll Beyer, utrymme för 
förbättringar med ökad samverkan mellan styrelse och avdelningssty-
relserna, samfundsledning och ledamöterna.

En viktig fråga för förtroendet till stat och samhälle har varit insy-
nen i den disciplinära verksamheten. 1982 knöts till disciplinnämn-
den två så kallade offentliga representanter. Genom att låta offentliga 
representanter ta plats i disciplinnämnden har en balans mellan insyn 
och oberoende kunnat upprätthållas. 1990 kom kritik mot advokater-
nas disciplinära verksamhet i media. I en riksdagsmotion våren 1992 
refererades till att ”[r]ubriker i pressen som ’Kändisadvokat smugglar 
brev ur häktet’, ’Advokaten skrev själv testamentet’, ’Advokat åsido-
sätter sina plikter som bouppteckningsförrättare’ osv. visar att det 
inte alltid står rätt till hos advokaterna”. Motionärerna, två social-



44 advokatsamfundet 125 år

Kjell Å Modéer

demokratiska riksdagsmän,62 krävde därför att disciplinnämndens 
sammansättning borde förändras så att majoriteten av ledamöterna 
skulle vara offentliga representanter samt att en högt kvalificerad 
domare borde utses som ordförande. Samhällsrepresentanterna och 
ordföranden skulle utses av regeringen.63 Motionen avslogs. En av de 
som aktivt arbetade för avslag var Bo Hammar (v) som var en av de 
av regeringen utsedda ledamöterna i nämnden. Han konstaterade i 
efterhand att förstatligandet av nämnden kom upp igen i den så kall-
lade Advokatkommitténs slutbetänkande om tillsyn över advokater 
(SOU 1999:31). Men detta förslag begravdes i tystnad. Hammar och 
Lars Bentelius lobbade gemensamt mot förslaget. ”Jag vill gärna tro 
att det var vår förtjänst”, konstaterade Hammar, som samtidigt ut-
talade som sitt mantra att ”advokatens fria ställning är självklart en 
grundbult i ett rättssamhälle”.64

Ett annat led i den internationella anpassningen av advokatrollen 
har varit införandet av en advokatexamen, med förebilder exempelvis 
i den amerikanska motsvarigheten bar exam. Vid fullmäktigemötet 
1999 väcktes frågan om en advokatexamen som en förutsättning för 
att bli medlem i samfundet. Resultatet blev att den interna utbildning-
en med den så kallade preparandkursen fördjupades och utvidgades, 
och från den 1 januari 2004 krävs att sökande till Advokatsamfundet 
har genomgått tre delkurser och avlagt advokatexamen. Den första 
examinationen hölls hösten 2003, och sedan dess äger den muntliga 
examinationen rum fyra–fem gånger per termin.65 Över 2 000 jurister 
har hittills examinerats och bidragit till att höja standarden, framför 
allt på det yrkesetiska området, på Sveriges advokater.66

Avslutningsvis ett annat exempel på hur de svenska advokater-
na önskat synliggöra sin plats både i tid och rum. Det kom till ut-
tryck när de regionala avdelningarna på 1990-talet markerade sina 
100-årsjubileer. Även om Södra avdelningen inte är den äldsta avdel-
ningen (det är Stockholmsavdelningen) blev man där först ut med en 

62  Kurt Ove Johansson (s), Oskar Lindkvist (s).
63 Riksdagen motion 1991/92:Ju 702.
64 Bo Hammar, ”Bokslut. Bo Hammar tackar för tio lärorika år i disciplinnämnden”, 

Advokaten nr 1 2005, s. 23.
65 Sanna Arndt, ”Advokatexamen – advokatens abc”, Advokaten nr 6 2005, s. 16 ff.
66 Magnus Andersson, ”Höjd standard under sju år med advokatexamen”, Advokaten nr 

6 2010, s. 10.
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imponerande markering i Lund hösten 1996 under ordförandeskap 
av Sol-Britt Ingemansson.67 Tre år senare firade Västra avdelningen 
sitt 100-årsjubileum. Avdelningsordföranden Torsten Jacobsson kun-
de hälsa cirka 400 gäster till Göteborgsoperan i september 1999.68 
Programmen vid dessa två avdelningsjubileer i syd och väst och de 
festskrifter de genererade präglades av både bakåt- och framåtblick-
ande perspektiv. Dessa sammankomster blev också uttryck för vår 
tids senmoderna perspektiv som för advokaternas vidkommande i 
hög grad är identitetsskapande: Inte bara förnyelse, utan också tradi-
tion.

Den senmoderna svenska advokatkåren: 
Mer kämpande? Mer gränslös?
Sveriges advokatsamfund brottas fortfarande med frågor om identi-
tet. Det är i dag svårare att få advokater och biträdande jurister att 
engagera sig i samfundets arbete än det var för 25 år sedan. Det skulle 
indikera att också advokatkulturen förändrats. Samfundets styrelse 
är medveten om förändringen. Det gäller nu att få den unga genera-
tionen advokater med i samfundets verksamhet. ”Marknadsföring på 
universiteten är därför en viktig insats för att i framtiden få nya enga-
gerade advokater i kåren”, framhöll Claes Zettermarck i en debatt för 
ett par år sedan.69

Ansvaret för rättssamhället är ett tema, som framför allt Anne 
Ramberg återkommande framhållit i sina krönikor i Advokaten. 
”Advokater är ofta människor med visst samhälleligt och humanitärt 
patos”, framhöll hon 2006 året efter tsunamikatastrofen. ”Ett insti-
tutionaliserat pro bono-system skulle kanske kunna medverka till ett 
större engagemang för advokatyrket.” ”Man får inte skapa en yrkes-
tradition där jakten på allt högre inkomster överskuggar andra och 
mer ideella insatser. Tillsammans kan vi lätt förstärka det ideella in-
slaget, kanske genom att ta på oss mer av rent ideellt arbete. Jag tror 

67 Marianne Pokorny, ”Södra Avdelningen 100 år”, Advokaten nr 9 1996, s. 4 ff. – Södra 
Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund 100 år 1896–1996 [Jubileumsskrift] Lund 1996.

68 Marianne Pokorny, ”100-årsjubileum för den gode advokaten från Göteborg”, Advo-
katen nr 8 1999, s. 16 ff. – Minnesskrift. Västra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund 
1899–1999, Göteborg 1999.

69 Ulrika Brandberg & Tom Knutson, ”Viktigt värna varumärket”, Advokaten nr 5 2010, 
s. 14 f.



46 advokatsamfundet 125 år

Kjell Å Modéer

att många advokater skulle vilja se en sådan utveckling. Inte minst 
tror jag att detta gäller för de yngre.”70

I dagens alltmer uttalade behov av advokaternas kontinuerliga 
kompetensutveckling ställs nischade specialistkompetenser mot det 
klassiska generalistperspektivet. Advokaterna har länge haft goda 
möjligheter att utveckla sin kompetens genom samfundets kursverk-
samhet. Advokaterna ligger enligt många uttalanden bättre framme 
än andra yrkesgrupper. Skattejuristerna på de stora byråerna har ex-
empelvis klagat på domstolarna: ”Utbildning och fortbildning för do-
marna är under all kritik. Man märker det på skatteområdet när man 
diskuterar frågorna”, framhöll Peter Nordquist på MSA.71

År 2011 passerade Advokatsamfundet en viktig milstolpe: Den 
5 000:e ledamoten. Samfundets kvantitativa utveckling är slående: 
Från 800 ledamöter vid rättegångsbalkens ikraftträdande 1948, via 
2 700 vid 100-årsjubileet – och för närvarande över 5 000.

Den aktuella frågan är: Hur stor kan advokatkåren bli i Sverige, i 
ett land med 9,5 miljoner invånare? Och hur håller man samman en 
advokatkår från Ystad till Haparanda när de största affärsjuridiska 
byråerna i storstäderna och landsortsadvokatens generalistpraxis re-
presenterar till synes oförenliga motpoler? Under det nya millenniets 
första decennium blev detta återkommande debattämnen.

Under det gångna kvartsseklet har det svenska advokatyrket inte 
bara präglats av kvantitativ utveckling utan också av kvalitetsska-
pande åtgärder. Den geopolitiskt ändrade situationen 1989 innebar 
en helt ny situation för de svenska affärsbyråerna, där kvantitet och 
kvalitet hörde samman. ”Ska man satsa på den internationella mark-
naden måste man vara stor, och då tror jag vi måste växa ytterligare”, 
sa Stefan Brocker på MSA 2006. ”Vi kan säkert bli 500 jurister.”72 
De affärsjuridiska byråerna kräver volym och muskler för att kunna 
hävda sig på den alltmer transparenta internationella marknaden.

Men krafterna drar åt olika håll. I synnerhet de stora affärsjuridis-
ka byråerna märker av den dynamiska mobiliteten i advokatkarriären 
bland sina partners och biträdande jurister. Det är inte ovanligt att 

70 Advokaten nr 1 2006, s. 5.
71 Ulrika Brandberg & Tom Knutson, ”Skatterätt: Oklara roller och brist på kunskap”, 

Advokaten nr 6 2006, s. 28 f.
72 Advokaten nr 4 2006, s. 21.
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man börjar som trainee, fortsätter på domstol som tingsnotarie för 
att därefter komma tillbaka till advokatbyrån som biträdande jurist, 
för att efter några år gå ut i näringslivet som bolagsjurist, kanske 
komma tillbaka som partner för att slutligen lämna byrån för att bli 
hovrättsråd eller justitieråd(!). Den i dag öppnare domarbanan har 
varit attraktiv också för etablerade advokater, liksom domare gått 
över yrkesgränsen till advokatyrket.

Det gångna kvartsseklet har i någon mening skapat en syntes för 
advokatrollen. Sven Unger formulerade under sina ordförandeår 
träffsäkert en senmodern inställning till advokaternas roll i samhäl-
let: ”Somliga menar att advokatyrket är ett kall. Andra menar att 
det är ett yrke som vilket annat yrke som helst. Ligger sanningen nå-
gonstans mittemellan? Det tror jag inte ett ögonblick – i själva verket 
tror jag sanningen ytterst sällan ligger mittemellan – varför skulle 
den ligga just där?”73 För Sven Unger var de båda positionerna inte 
ett antingen–eller utan snarare ett både–och. Advokatens uppgift är 
både att förebygga problem och hjälpa människor att komma till sin 
rätt, ”ett kall om man så vill”. Men det är också, som i alla yrken ”en 
vardaglig tillvaro fylld av rutiner och idogt knog, stundtals gnetande, 
ställvis förtretlighet”. Med denna polaritet i yrkesrollen mellan käm-
pande idealism och pragmatism, mellan kall och ekonomism angav 
Sven Unger den svenska modellen av vår tids dualistiska rättskultur 
såsom den identifierats av både rättssociologer och juridikprofessorer.

Vår tid är inte längre monolitisk. Vid 100-årsjubileet 1987, före mu-
rens fall, var den svenska kontexten fortfarande närmast monolitisk. 
Nationalstaten representerade ett antingen–eller-system. Men 2012 
har scenen påtagligt förändrats. Schengen-avtalet och de överstatliga 
europeiska domstolarna i Luxemburg och Strasbourg demonstrerar 
ett nytt paradigm präglat av transparens, mobilitet och konkurrerande 
normsystem. Och det är denna förändrade kontext som inte bara på-
verkar advokatrollen och advokatens identitet utan också skapar den 
dynamiska föränderliga situation som Sveriges advokatsamfund i dag 
befinner sig i – men som också har sina intressanta paralleller i sam-
fundets 125-åriga historia. Då som nu gäller den gamla militära regeln 
att det är bra att ha kontroll både på kartan och på verkligheten.

73  Sven Unger, ”Advokater – ett nödvändigt gott”, Advokaten nr 3 1996, s. 3.
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 Att uppträda som ombud i en process är för mig det ultimata 
advokatuppdraget. Processuppdraget ger möjlighet att ut-
nyttja och testa juridiken. Man får veta vad som fungerar 

och inte. Strävan på båda sidor att tillvarata klientens intressen är 
tydlig. Det erbjuds rävspel, nerver, adrenalin och skådespel. Det hand-
lar om att vinna eller förlora. De utmaningar och den spänning som 
processandet erbjuder tror jag inte man hittar på samma sätt i andra 
typer av juristuppdrag.

Jag skulle kunna skriva en längre uppsats om tjusningen med att 
processa. Jag tänkte emellertid ägna den här texten åt ett par obser-
vationer beträffande processadvokatens mer vardagliga uppgifter.1 De 

1  Mina observationer är gjorda från ett tvistemålsperspektiv och jag har haft större kommersi-
ella tvister av viss komplexitet som utgångspunkt.

fredrik andersson

Något om 
processadvokatens 

uppgifter



50 advokatsamfundet 125 år

Fredrik Andersson

områden jag kommer att behandla är utfallsprognoser, faktainsam-
ling och formulering av talan. Detta är uppgifter som de flesta proces-
sadvokater sysslar med dagligen och en del av mina observationer kan 
tyckas självklara. Likväl rör de centrala delar av processadvokatens 
arbete och jag tror att det ibland kan vara värdefullt att lyfta blicken 
och reflektera över vilka verktyg vi arbetar med och hur vi använder 
dem.2

Utfallsprognosen
Det är snarare regel än undantag att klienten ber processadvokaten 
i ett relativt tidigt skede att lämna en prognos på hur en domstol el-
ler skiljenämnd kommer att döma. Det underlag som prognosen ska 
baseras på är vanligtvis begränsat. Det kan röra sig om avtalet som 
parterna tvistar om, viss korrespondens dem emellan eller de uppgif-
ter som klienten lämnat vid ett inledande möte. Ofta är informationen 
dessutom medvetet eller omedvetet filtrerad av personer som är nära 
tvisten på den egna sidan. Vidare finns det inte sällan en uttryckt för-
väntan från klienten (som har sin egen uppfattning om hur det ska 
gå i tvisten) om att advokaten ska bekräfta klientens uppfattning: Vi 
vinner väl?

Processadvokaten vet å andra sidan att det i ett inledande skede av 
en tvist finns omständigheter och bevis som han eller hon inte fått ta 
del av, eller kunnat analysera tillräckligt. Det är också sannolikt att 
ny information kommer att tillföras av vittnen och motpart och att 
tvisten kommer att se annorlunda ut vid en huvudförhandling ett år 
senare än vad den gör vid tiden för prognosen. Det säger sig självt 
att en tidig prognos om utfallet kommer att vara osäker. Jurister är 
typiskt sett ett försiktigt släkte som drar sig för att göra bedömningar 
på inkomplett material. Detta skapar en spänning mellan klientens 
önskemål om att få en prognos och vad advokaten känner sig bekväm 
med att leverera.

2  Jag har haft förmånen att tillsammans med kolleger från tid till annan få undervisa på advo-
katexamenskurs delkurs två, som bland annat innefattar ett moment som handlar om advoka-
trollen i samband med tvist. Mina observationer bygger på och är inspirerad av diskussioner 
med kolleger och deltagare på den kursen. Här vill jag särskilt nämna min kollega Robin Olden-
stam som jag under flera år delat kursanteckningar med och som jag ogenerat lånat begreppen 
”tråla brett” och ”teorin om saken” ifrån.
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Hur bör då klientens begäran om en tidig utfallsprognos hanteras? 
Det finns olika uppfattningar. En del anser att det är oseriöst att läm-
na en prognos om utfallet i ett tidigt skede och att man bör undvika 
att lämna någon konkret prognos överhuvudtaget. Andra anser att 
ett sätt att ge klienten ledning är att till exempel belysa svaga respek-
tive starka punkter men att man bör undvika att vara alltför konkret.

Jag menar att det ligger i processadvokatens uppdrag att lämna en 
utfallsprognos. Det är ju just förmågan att i förväg kunna bedöma hur 
det kommer att gå i en tvist som processadvokaten är specialist på. 
Utfallsprognosen utgör vidare ett viktigt instrument för att hantera kli-
entens förväntningar på tvisten. Om klientens förväntningar ligger på 
fel nivå, kommer sannolikt även klientens beslut om hur tvisten ska 
hanteras att baseras på felaktiga antaganden. Klientförväntningar på 
fel nivå kan i värsta fall medföra att mål drivs i onödan, eller i vart 
fall under alldeles för lång tid, samt att domen och storleken på advo-
katräkningen kommer som obehagliga överraskningar från ”klar him-
mel”. Prognosen måste vara tydlig och konkret så att klienten förstår 
vilka risker och möjligheter som processen medför. Vidare bör progno-
sen täcka klientens totala riskexponering, inklusive egna kostnader och 
risken att få betala motpartens kostnader. Slutligen bör klienten få klart 
för sig hur mycket eget arbete som kommer att krävas och hur tvisten 
kommer att påverka den egna organisationen.

Tydlighet vad gäller möjligheterna till framgång är särskilt viktig. 
Att peka på starka respektive svaga punkter är enligt min mening inte 
tillräckligt. Klienten måste förstå vilken bedömning advokaten gör 
och det är advokatens skyldighet att uttrycka sig så att det framgår. 
Enligt min erfarenhet fungerar det bra att använda procenttal för att 
uttrycka sannolikhetsbedömningar. Jag tror helt enkelt att det är lätt-
are för klienten att förstå vilken bedömning som ombudet har gjort 
om han eller hon får veta att möjligheterna till framgång i ansvarfrå-
gan bedöms vara till exempel 70/30, jämfört med att få veta att i an-
svarsfrågan föreligger ”relativt goda utsikter till framgång”, eller att 
det finns ett antal svaga respektive starka punkter.

För att prognosen ska kunna användas effektivt och ligga till grund 
för strategibeslut bör den göras i ett tidigt skede av tvisten. De flesta 
advokater kan lämna en någorlunda pricksäker prognos efter hu-
vudförhandlingen, men då är det förstås för sent eftersom syftet med 
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prognosen är att den ska ligga till grund för processtrategin. Enligt 
min mening är det mest effektiva sättet att hantera tvister på att ar-
beta med en framtung utredningsprocess och en tydlig utfallsprognos. 
Att snabbt lägga kraft på en ordentlig faktautredning och en prognos 
ger förutsättningar för att tidigt fatta rätt strategibeslut för hur tvis-
ten ska hanteras. I längden sparar ett sådant arbetssätt både tid och 
pengar för klienten. Ibland är emellertid situationen sådan att progno-
sen får göras på begränsat underlag. Att underlaget är begränsat ger 
enligt min mening inte anledning att undvika prognosen. Klienten be-
höver likväl hjälp med att göra en bedömning av tvisten samt att fatta 
strategibeslut. Det blir i dessa situationer i stället ännu viktigare att 
förutsättningarna för bedömningen anges skriftligen på ett tydligt sätt 
och att prognosen uppdateras så snart det finns anledning till detta.

Att tillhandahålla konkreta utfallsprognoser och bra strategirådgiv-
ning är väsentliga uppgifter för processadvokaten. Det finns en anled-
ning till att duktiga processadvokater sällan förlorar mål. Ofta beror 
det på att de varit tydliga i sin prognos och att de har hjälpt klienten 
att fatta rätt beslut när prognosen pekat åt fel håll.

Faktautredning
Processadvokatens viktigaste arbetsmaterial är kunskap om de fak-
tiska omständigheterna. Det är advokatens kunskap om de faktiska 
omständigheterna som styr hur talan utformas och vilka rättsliga ar-
gument som förs fram. Att veta mer än motparten ger ett övertag i 
processen som i många fall är det som till slut avgör vem av parterna 
som vinner tvisten. Det är därför inte konstigt att en mycket stor del 
av processadvokatens arbete handlar om att utreda fakta.

Först gäller det att identifiera vilken information som kan vara in-
tressant. Duktiga processadvokater har ofta en förmåga att hitta nya 
omständigheter och ny bevisning som kan förbättra läget i tvisten. För 
detta krävs kreativitet och fantasi. Min erfarenhet är emellertid att det 
ofta ägnas för lite tid i det inledande skedet av tvisten åt att identifiera 
information och potentiell bevisning. Det är i stället ganska vanligt 
att kreativiteten och fantasin dyker upp först när huvudförhandlingen 
börjar närma sig och att nya uppgifter och dokument pressas in i pro-
cessen i ett sent skede och i all hast. Ett sätt att undvika detta är att 
fundera igenom och organisera faktainsamlingen från början. Det kan 
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vara värt att sätta av någon timma till att enbart fundera på vilken 
information som kan vara relevant och varför, samt hur man bäst får 
tag i informationen.

När det gäller själva insamlingen är utgångspunkten att man bör 
”tråla brett”. Hellre för mycket än för lite information. Tvisten är en 
levande organism som förändras över tid. En omständighet som ver-
kar perifer i ett inledningsskede kan senare visa sig få en avgörande 
betydelse. Man bör således vara försiktig med att sortera och gallra 
information redan vid insamlingen. Erbjudanden från klienten om att 
sammanställa eller ”sortera” information bör man som regel tacka nej 
till eftersom detta riskerar medföra ett inkomplett underlag. Ibland 
leder emellertid faktaletandet till ovälkomna upptäckter. Då får advo-
katen fundera på om det går att varsamt lägga tillbaka stenen och na-
vigera runt problemen, eller om man måste leva med och hantera de 
svaga omständigheterna i tvisten. Huruvida det är möjligt att undvika 
att svaga omständigheter dras fram i ljuset beror ofta på hur grundlig 
motparten varit i sitt faktaletande. Företräds motparten av ett aktivt 
ombud (som också trålar brett) är sannolikheten stor att han eller hon 
redan har hittat de svaga punkterna och kommer att utnyttja dessa 
fullt ut.

Inhämtandet av muntlig information bör alltid dokumenteras. 
Lämpligen skriver man ner de uppgifter som lämnas vid intervjuer. 
Därefter bör man skicka över anteckningarna och be personen i fråga 
göra eventuella tillägg och ändringar och sedan bekräfta att uppgif-
terna stämmer. På detta sätt säkras bevis om utsagan, vilket kan kom-
ma väl till pass om uppgiftslämnaren senare ändrar sig eller glömmer 
av vilka uppgifter han eller hon lämnat.

Den insamlade informationen utgör underlaget för processadvoka-
tens rättsliga analys och utfallsprognos. Det kan tyckas självklart men 
tål att påpekas att det måste vara fakta som styr den rättsliga analysen 
och inte tvärtom. Därför måste man alltid börja med att utreda fakta. 
Ett enkelt men effektivt verktyg för att lära sig fakta och se de möns-
ter och möjligheter som faktaunderlaget erbjuder är att upprätta de-
taljerade kronologiska tidslinjer. Ibland är det först genom att studera 
en grafisk kedja av olika händelser som man kan se helheten och hur 
information från olika källor går ihop. När faktapusselbitarna fallit 
på plats är det också lättare att göra en korrekt rättslig analys och en 
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konkret utfallsprognos.3 Det är även då som processadvokaten har 
fått verktygen för att formulera den berättelse som han eller hon avser 
presentera för rättstillämparen.

Teorin om saken4

Processadvokatens yttersta uppgift är att övertyga en domstol eller 
skiljenämnd om att bifalla klientens yrkanden. De verktyg som pro-
cessadvokaten har att arbeta med är dels den information han eller 
hon samlat in om de faktiska omständigheterna, dels de rättsliga reg-
lerna. Uppgiften är således att presentera en teori om saken som eta-
blerar de faktiska omständigheter som krävs för att rättstillämparen 
ska applicera de rättsliga regler som leder till bifall.

Teorin om saken utgör partens berättelse. Det ska vara en struk-
turerad beskrivning av relevanta händelseförlopp utformad på det 
sätt som ger bäst stöd åt klientens talan. En advokat får som bekant 
inte främja orätt eller medvetet lämna felaktiga uppgifter, och teorin 
om saken får givetvis inte innehålla felaktiga beskrivningar. Det finns 
emellertid inte någon skyldighet att redovisa alla omständigheter el-
ler omständigheter som talar till partens nackdel. Det gäller alltså för 
processadvokaten att, inom ramen för de etiska reglerna, arbeta med 
de faktiska händelserna; att sortera och strukturera faktamaterialet 
samt att välja rätt fokus, hitta rätt vinkel, ton och detaljnivå i beskriv-
ningen.

För att övertyga en domstol eller skiljenämnd krävs att berättelsen 
är sannolik, trovärdig och att den stöds av bevisningen. Vad gäller 
uppfyllandet av dessa kriterier fordras det av processadvokaten att 
han eller hon använder sitt sunda förnuft och förhåller sig kritiskt till 
framför allt muntlig information lämnad av personer på egna sidan 

3  Om en preliminär utfallsprognos lämnats i ett tidigt skede och det finns skäl att justera denna 
på grund av att nya omständigheter dykt upp måste förstås prognosen uppdateras utan dröjs-
mål.

4  Begreppet kommer ifrån det anglosaxiska uttrycket ”the theory of the case”. Det finns flera 
definitioner av detta uttryck. Ett exempel från amerikansk processlitteratur lyder enligt följande: 
”The theory of the case is the basic underlying idea that explains not only the legal theory and 
factual background, but also ties as much of the evidence as possible into a coherent and cre-
dible whole. Whether it is simple and unadorned or subtle and sophisticated, the theory of the 
case is a product of the advocate”, James W. McElhaney, McElhaney’s Trial Note Book, tredje 
upplagan (1994), American Bar Association, s. 78.
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som har ett intresse i saken. Det gäller att testa om uppgifter stämmer 
och att upprepade gånger ställa sig frågan om de verkligen är san-
nolika och rimliga. Ett effektivt sätt är att kontrollera mot skriftligt 
material och uppgifter som andra personer eller motparten lämnat. 
Är uppgiften inte sannolik kommer den som regel inte att kunna pre-
senteras på ett övertygande sätt. En osannolik del av en berättelse 
kan underminera andra delar och bör därför inte tas med. När det 
gäller trovärdighet är det förstås centralt att berättelsen inte innehål-
ler felaktiga eller motstridiga faktauppgifter. Vidare är det viktigt för 
berättelsens trovärdighet att även ombudet är trovärdigt. Att agera 
korrekt och professionellt i förhållande till rättstillämpare och mot-
part gör så att trovärdighet smittar av sig på berättelsen. Att framföra 
ohållbara argument och ta strid om onödiga frågor riskerar däremot 
att sänka trovärdigheten. Detsamma gäller onödigt användande av 
förstärkningsord samt aggressivt och raljerande tonläge i inlagor. Att 
berättelsen måste stödjas av bevisningen kan tyckas självklart. Det 
är emellertid inte självklart, och inte heller nödvändigt, att samtliga 
händelser i en berättelse är täckta av bevisning. För att kontrollera i 
vilken mån bevisningen täcker samt att rätt omständigheter är täckta 
bör emellertid alltid en avstämning göras. Ett bra sätt är att upprätta 
en enkel matris utvisande de centrala komponenterna i berättelsen 
samt vilken bevisning som stöder respektive komponent.

Att formulera en bra teori om saken är en av processadvokatens 
viktigaste uppgifter. Teorin om saken fungerar som ett manus till det 
skådespel som processadvokaten ska rollbesätta, regissera, repetera 
och därefter spela upp på huvudförhandlingen. Med dåligt manus blir 
det inte någon bra pjäs och inte heller några bra recensioner. Det är 
således väsentligt att processadvokaten tidigt ägnar tid åt sin teori om 
saken. Enligt min erfarenhet fungerar det bra att skriva ner teorin i 
komprimerad form i ett separat dokument innan man börjar skriva 
inlagor med mera och att därefter regelbundet stämma av teorin. Är 
den sannolik och trovärdig? Stöds den av bevisningen? Leder den till 
önskade rättsföljder? Vilka är de svaga punkterna och hur kan de för-
bättras? Ett sådant dokument hjälper även till att hålla fokus på rätt 
saker i inlagor, sakframställning och förhör.



 

Fredrik Andersson

Slutord
Ett genomgående tema för effektiv handläggning av kommersiella 
tvister är att arbeta framtungt. En framtung och kreativ faktautred-
ning skapar underlag för en bra och tydlig utfallsprognos, vilket i sin 
tur gör det lättare att fatta rätt strategibeslut i ett tidigt skede. En 
grundlig faktautredning från början är även en förutsättning för att 
kunna skapa en sannolik och trovärdig teori om saken att presentera 
för rättstillämparen, vilket ökar möjligheterna till framgång.
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Claes Beyer var ordförande i Sveriges advokatsamfund 1985–1989. 
Han har lång erfarenhet av både att ge råd till bolag och att arbeta 
i styrelser. Dessutom var han sekreterare i styrelsen för AB Volvo 
1978–1993. I en intervju ger Claes Beyer sin syn på advokatens 

roll som rådgivare och styrelseledamot.1

text: magnus andersson

 Det är vanligt i Sverige att advokater sitter i styrelser, men det 
finns länder där det är mycket vanligare, förklarar Claes 
Beyer. Anledningen till att advokater blir invalda i styrelser 

1  Claes Beyer har berört flertalet av de grundläggande frågorna om advokaten som styrelsele-
damot i sin artikel ”Advokater som styrelseledamöter i aktiebolag” i TSA 1983 s. 289.

intervju med claes beyer 

Advokat 
i och för bolaget
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är att de ofta har erfarenheter både av den juridik som berör aktiebo-
lag och av affärer. 

– Från min utsiktspunkt verkar det som att det har blivit mindre 
vanligt med advokater i börsbolagens styrelser. I och med vårt inträde 
i EU har alla regler om nationalitet försvunnit, som automatiskt ledde 
till att man måste ha åtminstone en svensk i styrelsen – då blev det lätt 
en advokat.

– Jag kan erkänna att jag kan tycka att det kanske är rimligt att 
säga: Låt advokaterna vara advokater, och så låter vi någon annan 
vara styrelseledamot. Det finns naturligtvis advokater som är jätte-
duktiga på ekonomiska frågor. Men generellt tycker jag inte den ut-
bildning och vana vi får leder till att vi är lämpligare än andra. 

Claes Beyer tror däremot att styrelsesekreterarrollen är särskilt 
lämplig för advokater.

– Men då är man ju inte medlem av styrelsen, utan engagerad just 
för att vara sekreterare i styrelsen. Och det tror jag kan vara bra, för 
man märker ofta att när protokollet ska formuleras, har man inget 
riktigt begrepp om vad man egentligen beslöt. Diskussionen kan flyta 
ut, även i viktiga frågor, och det kan gälla både små och stora bolag. 
Jag tror att styrelsesekreterarrollen därmed väl lämpar sig för en ad-
vokat.

– Företag som reducerar den rollen till något slags mer eller mindre 
vanlig sekreterarroll har nog underskattat betydelsen av sekreteraren. 
Och i England är sekreteraren en av de formella officers of a corpora-
tion – det visar att man nog får akta sig för att bagatellisera sekrete-
rarrollen.

Det finns en hel del formella frågor som det är viktigt att styrelse-
sekreteraren påminner om. Det finns formkrav för bland annat kal-
lelser som måste följas. Och det är viktigt att beakta att alla ledamöter 
ska vara informerade inför styrelsesammanträdet. Det kan vara så att 
somliga automatiskt är bättre informerade än andra – och så glöm-
mer man bort att man inte kan ha ett styrelsemöte om inte alla har 
fått riktiga informationer. Inför mötet talar sekreteraren oftast både 
med VD-n och styrelseordföranden. Då kan sekreteraren påpeka att i 
ett visst ärende behövs en noggrann förberedelse av hur beslutet skall 
formuleras.

Claes Beyer understryker att det kan vara mycket viktigt att förbe-
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reda en beslutsformulering som är tydlig, och som man kan förutse 
kan godtas. 

– I dag är bolagsjuristen ofta också styrelsesekreterare, och det tror 
jag är en bra utveckling. Jag har erfarenhet av bolag där man inte 
hade det så, och där det kom ut styrelseprotokoll som inte var alldeles 
lyckade. 

Minst lika viktigt är att sekreteraren är väl bekant med handling-
arna till sammanträdet, som alla styrelseledamöter förutsätts ha läst, 
och vet vad som finns med där. Om någon ledamot känner sig be-
kymrad över ett beslut och ställer ett antal frågor till verkställande 
direktören, och får ganska precisa svar på de frågorna som inte finns i 
materialet, är det mycket viktigt att protokollföra både att frågan har 
ställts och hur den har besvarats.

– Det är en viktig grund för det beslut som har fattats, och det bör 
man nog vara jurist för att inse. Men man kan inte bokföra allt som 
alla säger, för då försvinner det viktiga bland det oviktiga.

Claes Beyer tror att det egentligen inte finns någon typ av bolag 
där det kan bli mer attraktivt att engagera advokater i styrelsen.  Han 
konstaterar att de stora bolagen numera för det mesta har kvalifice-
rade bolagsjurister och stora juristavdelningar. Därmed behöver de 
kanske inte advokater i ledningen på samma sätt som förut. Bolagen 
engagerar advokater för mera speciella områden:

– När till exempel SCA eller Volvo väljer advokat, är det mest för 
processer som de inte sköter själva, eller i komplicerade takeovers och 
börsintroduktionsärenden där det finns mycket speciella regler och 
bolagen behöver en expert som kan frågan. Det finns en ganska liten 
grupp advokater, nästan bara i de största byråerna, som sysslar med 
detta.

Men på ett område kan Claes Beyer förutse ett behov av advokater 
i styrelsen:

– Jag kan tänka mig att i bolag som nyss har blivit börsnoterade, 
och som har en hel del formella regler att följa, vore det bra med en 
advokat som styrelseordförande, som leder dem rätt i vindlingarna.

Advokatens roll i styrelsen kan inte begränsas till rent juridiska be-
dömningar, förklarar Claes Beyer.

– Advokaten har i varje fall samma ansvar som alla andra har i 
styrelsen.
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 I styrelsens interna arbetsordning kan man besluta att tillsätta ett 
mindre utskott eller en mindre grupp som särskilt beaktar formella 
frågor eller regler när det rör börsfrågor och som är någon sorts con-
troller för de formella frågorna. I en sådan grupp har det ofta hänt 
att advokaten har tagit lite större ansvar än andra – och kan, om det 
skulle bli fel, också ådömas ett större ansvar än andra.

–  Men mindre ansvar än genomsnittet för styrelseledamöter kan 
advokaten inte ha. Det tillåter inte aktiebolagslagen.

Om man är en stor advokatrörelse som sedan många år har re-
gelbundna uppdrag i juridiska frågor från ett större börsbolag, och 
någon i bolaget tycker att det vore bra att få någon av delägarna som 
styrelseledamot i moderbolagets styrelse, kan man hamna i problem 
som inte blir så lättlösta.

En advokat som är en sedan länge anlitad daglig rådgivare i bolaget 
– i ibland ganska intrikata frågor om till exempel takeovers – måste 
fråga sig: Är advokaten fri att lämna upplysningar om de råd han har 
givit till verkställande direktören?

Antingen säger man från början att det som advokaten vet, det vet 
alla i advokatbyrån också. Det betyder att den som sitter i styrelsen 
också är fullt informerad om de diskussioner rådgivaren har haft med 
verkställande direktören. Det kan i vissa fall vara lite besvärande, i 
synnerhet om det är känsliga omdömesfrågor.

Om VD bestämmer sig för att handla på ett annat sätt än advoka-
ten har rått till, kan rådgivaren bara konstatera att det är VD-n som 
bestämmer. 

Men om en delägare på samma advokatbyrå sitter i bolagsstyrelsen, 
förklarar att han tycker att en föreslagen åtgärd är tveksam, och frågar 
efter ledningens bedömning, säger kanske VD-n att han har diskuterat 
frågan och kommit fram till åtgärdsförslaget – utan att berätta att han 
har fått ett annat råd av den advokat som arbetar för bolaget varje dag. 

Då är det besvärligt för advokaten i styrelsen. Antingen har han 
inte fått veta någonting, och då följer han naturligtvis sitt samvete och 
säger att han inte kan ställa upp på förslaget. Eller så har han från 
början sagt att han kommer att hålla sig underrättad om advokatby-
råns rådgivning till bolaget.

– Men då undrar jag om verkställande direktören egentligen är så 
road av att man också är styrelseledamot!
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När man organiserar juristavdelningen på ett stort bolag vill dot-
terbolagscheferna i många fall gärna att den bolagsjurist som anlitas 
särskilt för att sköta just det dotterbolagets affärer ska hålla tyst inför 
andra på samma juristavdelning om vad juristen säger till VD-n. Det 
vill cheferna hålla för sig själva.

– Så mycket som jag känner till av vad som rör sig i större börsbo-
lag, kan jag säga att verkställande direktörer många gånger inte vill 
att den diskussion de har med en advokat som de anlitat, ska avslöjas 
för någon annan.

Claes Beyer anser att det är riktigt att separera rollerna strikt, och 
att helt enkelt inte ge rådgivning åt bolag där man ingår i styrelsen.

– Man ska säga sig att antingen har man ett uppdrag för det bola-
get, och då går man inte in i styrelsen – eller också har man inte det. 
Men man kan inte göra bådadera.

Likaså tror han att det blir mycket svårt att anlita en annan advo-
kat på samma byrå för rådgivningsuppdrag. I alla andra sammanhang 
när man diskuterar intressekonflikter och andra advokatetiska frågor, 
förutsätter man att det en på byrån vet, det vet alla på byrån.

– Jag tycker att principen ska vara att antingen accepterar man att 
vara allmän rådgivare åt ett visst börsbolag, och då ska man inte sitta 
i styrelsen – eller så accepterar man att sätta sig i styrelsen, men då ska 
man avstå från övriga uppdrag för bolaget.2

Det är kanske inte så att en advokat avstår från ett jättelikt upp-
drag bara för att sitta i en styrelse, utan snarare förklarar han då att 
han inte också kan vara styrelseledamot.

Situationen blir annorlunda om det gäller ett betydligt mindre bo-
lag, där det bara finns en agerande som också äger alla aktier i bola-
get.

– Om ägaren sedan många år anlitat en advokat, och ber advoka-
ten att gå in som styrelseordförande när bolaget ska utöka styrelsen, 
tror jag inte det är något problem – för där har man aldrig tänkt att 

2 Advokatsamfundets styrelse förklarade i ett vägledande uttalande den 9 december 2004 att 
det principiellt inte möter något hinder att en advokat som sitter i ett aktiebolags styrelse utför 
uppdrag för bolaget. Detta gäller också andra advokater på samma byrå. Men i konkreta fall 
kan situationen göra det oförenligt med god advokatsed att vara styrelseledamot i ett aktiebolag 
och samtidigt ha klientuppdrag för bolaget. Det innebär i så fall hinder också för den som är i 
byrågemenskap med advokaten.
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det ska vara några väggar mellan styrelseledamoten och den allmänna 
rådgivningen. När bolaget växer kan det bli problem, men det beror 
på hur stort bolaget är och vad det gäller.

Claes Beyer menar att en advokat bör ställa vissa villkor för att åta 
sig ett styrelseuppdrag, för att undvika oväntade problem.

– Man bör kräva att bolaget har gott anseende. Vid inträdet i sty-
relsen bör det ha en hygglig ekonomi avseende soliditet, likviditet och 
solvens, och det bör ha en auktoriserad eller godkänd revisor som 
rimligen kan accepteras av advokaten.

Om advokaten ska vara styrelseledamot, ska han kräva att med 
jämna mellanrum ensam få träffa revisorn och höra hans synpunkter 
på det hela. Och advokaten ska kräva regelbundna styrelsesamman-
träden så att han vet vad som händer och kan bli informerad om bo-
lagets interna förhållanden.

Tidigare fick det inte vara en majoritet av utlänningar i ett svenskt 
aktiebolags styrelse. Då bildades ofta dotterbolag till utländska bolag, 
och det blev ganska automatiskt på det sättet att två ledamöter var 
den svenske verkställande direktören och ordföranden – oftast någon 
advokat som hade hjälpt till att bilda bolaget – och så kom en tredje 
ledamot från det utländska bolagets ekonomiledning. 

Claes Beyer påminner sig en lustig situation i en bolagsstyrelse:
– Jag var ordförande i ett tyskt dotterbolag. Det fanns en verkstäl-

lande direktör som var svensk, och en utländsk styrelseledamot. Den 
verkställande direktören tyckte att en del av hans villkor inte var till-
fredsställande, och ville diskutera saken med styrelsen. Jag ringde mo-
derbolaget och sa: ”VD vill gärna ha en sådan diskussion. Kan vi ta 
upp det vid nästa styrelsemöte?”

– Då svarade moderbolaget: ”Det ska du inte alls lägga dig i, för 
det sköter vi själva.” Jag svarade: ”Om det är er uppfattning, ska jag 
be att få avgå. Jag kan inte sitta i styrelsen för ett bolag där jag inte 
kan få diskutera verkställande direktörens villkor med de ansvariga 
i bolaget. Det måste betyda att det också är andra saker ni inte vill 
att jag ska veta.” Då sa moderbolaget: ”Den synpunkten förstår vi 
mycket väl, så vi accepterar att du avgår. – Kan du fortsätta att vara 
vår juridiska rådgivare?”

– Då tänkte jag att nu hade jag agerat alldeles rätt. Det betydde att 
jag hade skapat en viss respekt kring min person. Och moderbolaget 
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tyckte att det var bra att ha en sådan person som advokat.  ”Men ad-
vokaten får inte lägga sig i sådant som vi sköter själva, så han får vara 
utanför styrelsen!”

Det finns andra situationer där advokaten bör avträda ur styrelsen.
Claes Beyer menar att det aldrig är så att advokaten inte har bo-

laget som klient – det har han alltid. Men advokaten kanske inte har 
bara bolaget som klient. I ett familjebolag kan det till exempel finnas 
en minoritet på ett par bröder som äger 20–30 procent i bolaget, och 
som gärna vill att det ska finnas någon i styrelsen som tillgodoser de-
ras intressen.

– Om advokaten har accepterat att bli invald i styrelsen på minori-
tetens begäran, menar jag att han har såväl bolaget som minoriteten 
som sin klient. Och om han i den situationen finner att han inte kan 
företräda minoriteten på ett vettigt sätt, därför att man inte får gehör 
för en rimlig utdelning eller rimlig information till minoriteten – då 
tycker jag det är rimligt om advokaten avgår.

En fråga för advokaten i styrelsen är vem som är klient och till vem 
advokaten har lojalitetsplikt. Claes Beyer berättar om en konkret er-
farenhet:

Aktiespararna ville att det skulle väljas in någon utanför den van-
liga kretsen av aktieägarrepresentanter i styrelsen för Volvo. En leda-
mot gjorde alldeles klart att han var beredd att ställa upp, men att han 
– väl vald – skulle beakta bara bolagets intressen. Han kunde inte ta 
instruktioner från Aktiespararna.

–  Jag tror att Aktiespararna var nöjda med det. Deras synpunkt 
var nog att det borde finnas någon i styrelsen som tog hänsyn till de 
mindre aktieägarnas intressen. Hur sedan ledamoten gjorde det, det 
måste han bedöma själv. Jag tror inte alls att Aktiespararna ville eller 
ens hade föreställt sig att de skulle lämna några instruktioner eller ge 
några synpunkter till honom i konkreta fall.

Som en jämförelse nämner Claes Beyer att det på sistone har inträf-
fat några fall där personer har valts in en styrelse, och har analyserat 
bolagets ställning och funnit att värderingarna av bolagets tillgångar 
är felaktiga. När de har vänt sig till styrelseordföranden och påtalat att 
balansräkningen måste värderas om och att det måste offentliggöras 
för aktieägarna enligt börsreglerna, har ordföranden och övriga sty-
relsen vägrat publicera uppgifterna. HQ Bank är ett exempel på detta.



 

Claes Beyer

– Då konstaterade ledamoten att hon inte kunde sitta kvar i sty-
relsen, avgick, och sade utåt ingenting om varför – vilket var alldeles 
korrekt. Hon hade ju tystnadsplikt.

Men frågan är om man inte borde fundera över om den regeln 
verkligen är rimlig, menar Claes Beyer.

– Om en ledamot avgår ur en styrelse för att hon tycker att styrel-
sen inte har lämnat upplysningar till aktieägarna enligt börsreglerna 
– borde ledamoten då inte ha åtminstone rätt att meddela varför? 
Annars får ju inte aktieägarna den informationen. Och den fick de 
mycket riktigt inte heller i det här fallet och de förlorade på det också!
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 A llmänna utgångspunkter
Jag har blivit ombedd att reflektera över temat ”Advokaten 
som förkämpe för mänskliga rättigheter”. Det är ett tema 

som kan mana fram bilden av advokaten som människorättsaktivist, 
kämpande mot en totalitär stats grava repression och förtryck. Det är 
dessvärre en verklighet för advokater i många delar av världen. Deras 
arbete är – som ofta demonstrerats under senare tid – förenat med 
mycket stora personliga risker. Vi måste i vårt internationella arbete 
ständigt följa och stödja våra kollegers modiga och viktiga kamp.

I denna jubileumsskrift för Advokatsamfundet har jag dock valt ett 
snävare och mer nationellt avgränsat perspektiv: de svenska advoka-
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ternas användande av människorättsjuridiken i det vardagliga juridis-
ka arbetet. Det är i detta arbete som advokaten enligt mitt synsätt har 
sin främsta uppgift som förkämpe för mänskliga rättigheter. Vi ställs 
som advokater inför ett alltmer komplext system av MR-normer på 
nationell och internationell nivå. Det ingår i vår uppgift som ombud 
att utnyttja dessa regelsystem för att så kraftfullt som möjligt tillva-
rata våra klienters intressen. När vår argumentation till stöd för vår 
klient får gehör i rätten bidrar vi samtidigt till en rättsutveckling med 
successiv förstärkning av det generella rättighetsskyddet.

Domstolar och myndigheter tar ytterst sällan upp och granskar 
tänkbara rättighetsinvändningar ex officio. Det blir i realiteten advo-
katens uppgift att identifiera en rättighetsdimension i det fall som hon 
eller han har framför sig. I ett nästa steg krävs kunskap och förmåga 
men också andra förutsättningar för att advokaten ska kunna lägga 
fram och utveckla en juridiskt slagkraftig rättighetsargumentation. 
Vilka är förutsättningarna för att vi advokater ska kunna utföra detta 
från rättsstatlig synpunkt centrala uppdrag på ett adekvat sett? Det 
ska diskuteras i det följande.

Som en bakgrund till denna diskussion ska något nämnas om den 
dynamiska utvecklingen på MR-området och om det komplexa juri-
diska landskap som advokaten har att verka i.

Rättsutvecklingen – några huvudlinjer
Kraven på respekt för mänskliga rättigheter grundar sig ytterst på 
upplysningstänkandets syn på människans frihet och värdighet och 
principiella likställdhet med varje annan individ. En grundsyn som 
konkretiseras i kraven på respekt för individuella rättigheter såsom 
rätten till tanke-, yttrande- och föreningsfrihet, förbud mot diskrimi-
nering etc.

I tiden före andra världskriget var det endast i USA och Norge som 
det fanns juridiskt åberopbara regler i författningen till skydd för 
grundläggande rättigheter. Världskrigets fasor och moraliska sam-
manbrott innebar en naturrättslig renässans som fick ett stort juridiskt 
genomslag. Under det senaste dryga halvseklet har ett alltmer finmas-
kigt traktatbaserat regelsystem vuxit fram på internationell nivå till 
skydd för mänskliga rättigheter. De flesta moderna demokratier har 
infört grundlagsbestämmelser av stor juridisk relevans till skydd för 
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mänskliga rättigheter. Rättigheterna i vår egen ”Bill of Rights” i andra 
kapitlet i regeringsformen har dock i första hand betraktats som pro-
gramförklaringar riktade till lagstiftaren. Bestämmelserna har där-
med haft en mycket begränsad betydelse för rättstillämpningen.

Den senaste grundlagsreformen har dock inneburit en förändring 
i detta avseende. Det beryktade uppenbarhetsrekvisitet i regerings-
formen  11:14 har slopats. Därtill betonas i förarbetena att rättig-
hetsbestämmelserna i RF 2 kap. ska ges genomslag fullt ut i rättstill-
lämpningen.1 Här öppnar sig således nya möjligheter för ombuden att 
tillvarata sina klienters intressen genom att åberopa och utveckla det 
konstitutionella rättighetsskyddet. 

Den hittillsvarande rättsutvecklingen på MR-området har dock i 
allt väsentligt baserat sig på tillämpning av Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna (EKMR) i ljuset av Europadomstolens 
praxis. EKMR ratificerades av Sverige år 1953 men ansågs med vårt 
dualistiska synsätt inte vara direkt tillämplig på nationell nivå. Kon-
ventionen förde därför länge en undanskymd tillvaro i svensk rätt. 
Under 1980-talet fick den dock ett ökat genomslag då Högsta dom-
stolen i ett antal avgöranden starkt betonade vikten av en konven-
tionskonform tolkning av såväl grundlag som andra nationella be-
stämmelser.2

Den verkliga vändpunkten kom dock med Sveriges inträde i då-
varande EG och den därmed sammanhängande inkorporeringen 
av EKMR år 1995. Prejudikatinstanserna har under de senaste de-
cennierna prövat och fastställt konventionsrättigheternas närmare 
innebörd i ljuset av Europadomstolens omfattande praxis i en rad 
avgöranden.3 Ett tydligt exempel på EKMR:s ökade betydelse och 
genomslag är Högsta domstolens uppmärksammade praxis som fast-
slår det allmännas skadeståndsansvar vid konventionskränkningar.4 
Konventionen har sammanfattningsvis framträtt som det levande och 
praktiskt relevanta MR-instrumentet i svensk rätt.

1  Prop. 2009/10:80 s. 147.
2  NJA 1981 s. 1205, NJA 1984 s. 903, NJA 1989 s. 131.
3  Se advokat Jan Södergrens återkommande redovisningar och analyser av den inhemska 

tillämpningen av EKMR i Europarättslig tidskrift (ET) under rubriken ”Axplock”: ET 2002 
s. 659, ET 2003 s. 706, ET 2005 s. 23, ET 2007 s. 13 samt ET 2008 s. 87. 

4  NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 295, NJA 2007 s. 584 samt NJA 2009 s. 463.
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Situationen kan dock komma att förändras inom en tämligen snar 
framtid. Europadomstolen synes vara nära ett administrativt sam-
manbrott med cirka 160 000 mål i balans. En betydande andel av 
dessa mål rör dessutom prövning av synnerligen grava kränkningar 
i nya konventionsstater. Möjligheten att i Europadomstolen få upp 
mål som rör de MR-frågor som aktualiseras i Sverige och motsva-
rande länder har därmed starkt begränsats. Det finns mot denna bak-
grund anledning att befara att relevansen av EKMR på sikt kommer 
att försvagas. Till bilden hör också att EU:s stadga om de grundläg-
gande rättigheterna (rättighetsstadgan) nu är juridiskt bindande. EU-
domstolen kan – i takt med Europadomstolens tilltagande problem 
– alltmer framträda som den internationella domstol som tolkar och 
utvecklar MR-skyddet för invånarna i EU-området. En ytterligare 
omständighet för Sveriges del är den vitalisering av vårt eget konstitu-
tionella rättighetsskydd som berörts ovan.

Med en sådan utveckling står vi alltså på rättighetsområdet – lik-
som beträffande juridiken i stort – inför en polycentrisk rättsordning, 
med regelsystem som överlappar och griper in i varandra och som ut-
tolkas av olika internationella och nationella domstolar.5

Mänskliga rättigheter som instrument i advokatens 
juridiska verktygslåda
Låt oss efter denna översiktliga bakgrund återgå till grundfrågan:  
förutsättningarna för att advokaten i den löpande rättstillämpningen 
ska lyckas identifiera och utveckla en relevant rättighetsargumentation.

MR-normernas övergripande karaktär gör att de i princip kan bli 
tillämpliga på alla rättsområden. De kan dock sägas ha särskild rele-
vans inom straff- och processrätt, förvaltningsrätt och skadestånds-
rätt, men även inom till exempel central civilrätt och immaterialrätt 
kan rättighetsaspekter ej sällan aktualiseras.

Låt oss i den fortsatta diskussionen för konkretionens skull utgå 
från försvararuppdraget.

Det första steget är att identifiera om fallet har en rättighetsdimen-

5  För en mycket utförlig och fängslande redogörelse av den människorättsliga utvecklingen se 
Ove Bring, De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, Stockholm 
2011.
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sion. Det kan framstå som tämligen självklart att försvararen börjar 
fundera i rättighetstermer om den åtalade gärningen avser till exem-
pel yttranden i olika fora, medverkan vid demonstrationer eller andra 
opinionsyttringar. Det är dock långt ifrån säkert att försvararen hit-
tar denna i sådana fall kanske enda framkomliga försvarslinje. Som 
ytterligare exempel kan nämnas att det finns ett brett spektrum av 
straffprocessuella frågor där rätten till en rättvis rättegång enligt arti-
kel 6 i EKMR har stor relevans.6 Det grundläggande i detta samman-
hang är att en eventuell rättighetsdimension finns med i ombudets 
mentala checklista när försvaret utformas.

Har advokaten väl fått upp ögonen för en MR-dimension möter nya 
svårigheter. MR-juridiken är – som ovan berörts – ett inte helt lätt-
forcerat juridiskt landskap. Försvararen måste genom studier av even-
tuellt föreliggande inhemsk rättspraxis, praxis från Europadomstolen 
och EU-domstolen, försöka bygga en hållbar rättighetsargumenta-
tion. Regler till skydd för mänskliga rättigheter är med nödvändig-
het generella och abstrakt formulerade. De abstrakta MR-normerna 
måste därför ges en konkret innebörd i det enskilda fallet genom ett 
ganska sofistikerat tolkningsförfarande; svåra intresseavvägningar 
och tolkningar i ljuset av bakomliggande skyddsintressen, rådande 
samhällsförhållanden och rättsuppfattningar.

Det är i hög grad fråga om ett case law-system baserat på en prin-
cip- och värdeorienterad juridisk metod.

I en sådan juridisk kontext kan ombudet sällan räkna med att nå 
fram till ett helt entydigt rättsläge som kan användas för att omedel-
bart slå hål på åklagarens talan. Vad försvararen kan hoppas på att 
finna är en åberopbar rättighet i RF, EKMR eller EU:s rättighets-
stadga och en praxis som – även om den inte behandlar just den fråga 
som är föremål för prövning i det aktuella fallet – ändå ger uttryck 
för generella principer och bedömningsgrunder som kan ha relevans 
för utformningen av försvarets talan. Analysen ska därtill i många 
fall göras utifrån domar avfattade på engelska.

6  Det finns i detta sammanhang även anledning att peka på den motsvarande nya grundlags-
bestämmelsen om rätten till en rättvis rättegång i RF 2:11 som har ett vidare tillämpningsom-
råde än artikel 6 i EKMR. Det återstår att – med Europadomstolens praxis som utgångspunkt 
– ge rätten till en rättvis rättegång en konkret innebörd enligt den svenska grundlagsbestäm-
melsen.
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Uppgiften ställer sammanfattningsvis betydande krav på såväl 
analysförmåga som juridisk kreativitet.7

Avslutande synpunkter
Av betydelse är inte endast advokatens juridiska kunskap och förmå-
ga. Lika viktigt är att advokaten ges tillräckligt utrymme och prak-
tiska förutsättningar i processen att tillvarata sin klients mänskliga 
rättigheter.8

Ett betydande utrymme för rättighetsargumentation kan ges i 
principiellt viktiga och uppmärksammade mål framför allt i högre 
instans. Något som också återspeglas i det allt starkare genomslaget 
för EKMR i svensk rätt under senare decennier (se redogörelsen ovan)

Trots detta tror jag att många erfarna advokater skulle skaka på 
huvudet åt min beskrivning i tidigare avsnitt av hur människorättsju-
ridiken bör utnyttjas vid utformningen av försvaret. Advokaten skulle 
– kan de förväntas invända – för att uppfylla dessa krav behöva lägga 
ned ett mycket omfattande och tidskrävande arbete som det är högst 
osäkert om det skulle utgå någon ersättning för.

Invändningar av detta slag är tyvärr inte obefogade. Det är en upp-
fattning som grundar sig på egna mångåriga erfarenheter och på sam-
tal med kolleger om dessa frågor under lång tid.

Den bild som framträder är att advokater som åberopar männis-
korättsliga grunder ofta möter en blandning av trötthet och irrita-
tion från rättens sida framför allt i första instans. En inställning som 
också kan återspeglas i behandlingen av förvararens ersättningsyr-
kande.9

Sådana iakttagelser kan lätt framställas som snäva skråsynpunkter 

7  Advokatsamfundet betonar i sin utbildning människorättsjuridikens principiella betydelse 
och praktiska relevans och de krav som i detta avseende ställs på advokaten. Dessa teman är 
väsentliga moment under kursdagen ”den konstitutionella rätten och advokatens roll i rätts-
samhället”. 

8  Jag håller mig även fortsättningsvis till det praktiskt och från rättssäkerhetssynpunkt vik-
tiga fallet med försvararens situation, men resonemanget torde vara mer generellt tillämpligt.

9  Ett exempel är ett fall där tingsrätten i ett brottmål avfärdade en omfattande rättighets-
argumentation från försvaret, som avsåg den tilltalades rätt till yttrandefrihet, i mycket lako-
niska och i tämligen barska ordalag, för att sedan skära i kostnadsyrkandet med mer än två 
tredjedelar. Budskapet till advokaten gick inte att missförstå. När målet sedermera hamnade 
i Högsta domstolen ogillades åtalet med hänvisning till den redan i tingsrätten framförda rät-
tighetsinvändningen.
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när de framförs av advokater (och det är sällan de framförs av några 
andra).

Det vore dock obetänksamt att avfärda sådana advokatiakttagelser 
som allmän kverulans, även om det i dagsläget inte finns några syste-
matiska undersökningar att hänvisa till. Ett rimligt antagande är att 
dessa våra erfarenheter och intryck har en verklighetsbakgrund. Om 
det – i linje med dessa iakttagelser – finns en kvarvarande skepsis hos 
domstolarna till invändningar och argumentation på människorätts-
lig grund, är det i första hand en principiell fråga som rör ett effektivt 
rättighetsskydd för den enskilde. Det är inte primärt en fråga om ad-
vokatens arbetsbetingelser. Svepande och oprecisa hänvisningar till 
mänskliga rättigheter kan naturligtvis ofta lämnas utan avseende. 
Men den advokat som framför en adekvat och juridiskt genomarbe-
tad människorättslig argumentation måste alltid kunna påräkna en 
seriös och ingående prövning och en adekvat ersättning för sitt ar-
bete. Det är – vid varje verklighetsförankrad analys – nödvändiga för-
utsättningar för upprätthållandet av advokatens vitala funktion som 
förkämpe för mänskliga rättigheter. Det nu anförda är särskilt ange-
läget med hänsyn till den pågående rättsutvecklingen.

Johan Hirschfeldt har träffande framhållit att europeiseringen har 
medfört att domstolarna i vårt land har fått en delvis ny roll och ökad 
betydelse med en större tonvikt på mänskliga rättigheter. Han pe-
kar också på en utveckling med fler konflikter i domstol och med en 
delvis förändrad rättskällelära där rättsliga principer spelar en större 
roll och där domaren får mer makt i samhället.10 Till denna bild hör 
också enligt min uppfattning den ovan berörda vitaliseringen av det 
konstitutionella rättighetsskyddet i RF 2 kap. och rättighetsstadgans 
ökade juridiska relevans.

Den rättsideologiska grunden för den här skisserade utvecklingen 
är erkännandet av behovet av ett effektiv rättsligt skydd för den en-
skildes mänskliga rättigheter i ett heterogent och spänningsfyllt mo-
dernt samhälle. Den därtill kopplade insikten är att utvecklingen av 
detta skydd är beroende av domstolars konkretiserande tolkning och 
tillämpning av abstrakta och övergripande MR-normer. I det juri-

10  Johan Hirschfeldt, ”Domstolarna som statsmakt – några utvecklingslinjer”, Juridisk Tid-
skrift 2011 s. 3 ff, särskilt s. 19.
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diska landskap som nu växer fram med parallella och överlappande 
regelsystem, är denna uppgift alltmer krävande.

För fullföljandet av denna viktiga rättsstatliga uppgift är dom-
stolarna beroende av kunniga och oförvägna advokater som vågar 
utnyttja och argumentationsvis utveckla MR-juridiken till stöd för 
sina klienters talan. Ett sådant långsiktigt principiellt perspektiv bör 
alltid hållas levande i rättstillämpningens stressiga vardag. Det är ett 
perspektiv som också tydligare skulle behöva slå igenom på lagstiftar-
nivå, när de praktiska och ekonomiska villkoren och ramarna för den 
löpande rättskipningen läggs fast.
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 När jag 2005 utnämndes till lagman vid Sundsvalls tingsrätt 
var jag förmodligen den förste advokat som blev dom-
stolschef. När jag 2011 utnämndes till hovrättspresident 

vid Hovrätten för Nedre Norrland var jag förmodligen också den för-
ste med advokatbakgrund som blev överrättspresident. Jag ska nedan 
redovisa dessa erfarenheter samt även något utveckla vissa framtids-
frågor.

1 Min bakgrund
Jag är född och uppväxt i Sundsvall. Därefter läste jag juridik i  
Uppsala. Under tiden i Uppsala fick jag och min hustru vårt första 
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barn. Detta ledde till att vi delade upp våra studietider, så att när  
jag var klar med min examen var det hennes tur att skaffa sin exa- 
men. Jag satt därför ting vid Jämtbygdens tingsrätt i Östersund sam-
tidigt som hon tog sin socionomexamen vid Socialhögskolan i Öster-
sund.

Att komma till en mindre tingsrätt, med tre domare, var en i mitt 
tycke mycket värdefull erfarenhet. Man kom mycket nära domarna i 
arbetet och fick därigenom en mycket god handledning, i första hand 
avseende hanteringen av målen men även i viss mån avseende vilka 
administrativa frågeställningar som finns på en tingsrätt.

Även om min målsättning vid den tiden, och ända sedan jag i tio-
årsåldern skrev ”advokat” i flickornas kamratböcker, var att bli ad-
vokat så ville jag först skaffa mig den kunskap och den merit som en 
fiskalstjänstgöring innebar. Utifrån min bakgrund med möjligheten 
till föräldrarnas barnvaktshjälp och att det av erfarenhet nog är så att 
det alltid är lättare att komma in vid ”hemmahovrätten”, sökte jag 
i första hand till Hovrätten för Nedre Norrland vilken som bekant 
finns i Sundsvall. Hovrätten för Nedre Norrland är den näst minsta 
hovrätten och tog in få fiskaler årligen. Då hovrätten nyligen antagit 
två andra fiskaler från Östersund och då min barndomskamrat Fred-
rik Wersäll, som satt ting vid Härnösands tingsrätt, sökte samtidigt 
var jag mycket osäker på om jag skulle bli antagen. Efter viss lobby-
ing från våra respektive domstolschefer blev det så att man gjorde ett 
undantag och antog både mig och Fredrik samtidigt och med samma 
”börjedag”. Eftersom jag kom tidigare än Fredrik till arbetet den da-
gen har jag alltid hävdat att jag hade en tidigare ”börjedag” än han.

Efter två års utbildning/anställning som hovrätts- och tingsfiskal, 
även innefattande sex veckor som tillförordnad lagman i Ljusdal (där 
det bara fanns en domare), skrev jag till några av advokatbyråerna 
i Sundsvall och erbjöd mina tjänster. Till min glädje accepterade två 
och den 1 november 1980 började jag som biträdande jurist vid Ad-
vokatfirman Abersten och Larsson i Sundsvall. På hösten 1983 blev 
jag antagen som advokat, en dag som kändes (och alltjämt känns) 
som en mycket viktig dag i mitt liv, och då inte bara för att jag även 
uppfyllde mitt ”löfte” i flickböckerna.

Efter att inledningsvis och av utbildningsskäl sysslat med alla typer 
av ärenden, kom jag allt eftersom att i huvudsak ägna mig åt affärsju-
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ridik, dispositiva tvistemål, konkursförvaltning och brottmål.
Ganska tidigt och av främst ideella skäl engagerade jag mig inom 

Advokatsamfundet. Jag minns särskilt när jag med stolthet fick beske-
det om att jag föreslogs att ingå i Advokatsamfundets huvudstyrelse 
som en av två representanter från Norrland.

Jag kom att som först suppleant och sedan ordinarie ledamot sitta 
sammanlagt sju år i huvudstyrelsen, från 1997 till 2003. Vilket för 
mig var en mycket värdefull tid. Förutom att jag fick förmånen att 
delta i beredning och beslut i viktiga principiella frågor, till exempel 
om advokater kan vara delägare i revisionsbyråer, fick jag en god in-
blick i advokaternas olika förutsättningar samt ett flertal mycket goda 
vänner. Även om uppdraget var ideellt och tog en väsentlig del av min 
tid så tvekar jag inte att råda alla advokater som får denna möjlighet 
att ta den då den ger mångfalt tillbaka.

2 Varför ville jag bli domstolschef?
Redan som fiskal tänkte jag att hovrättslagman nog var drömyrket 
för en jurist. Mycket juridik och lite administration samt någon annan 
som skrev domsförslagen. När jag väl blivit advokat ändrades min 
uppfattning om drömyrke. En dag när jag satt på mitt arbetsrum på 
advokatkontoret ringde telefonen. Det var från Justitiedepartementet 
och man erbjöd mig en tjänst som hovrättslagman. Överraskningen 
var total samtidigt som jag kände mig smickrad. Detta var i tiden 
för Regners utredning om att ändra rekryteringarna för domare. Min 
gissning var att man ville testa hans idé. I efterhand har jag förstått 
att man varit i kontakt med samfundet om förslag på lämpliga namn. 
Om än smickrad var jag då inte beredd att ta detta steg, men ett frö 
var sått.

Efter att ha arbetat som advokat i cirka 25 år och utifrån ett lands-
ortsperspektiv ha haft de ärenden jag tidigare drömt om samt då mitt 
mandat i samfundets styrelse löpt ut, grodde fröet vidare och jag kände 
behov av nya utmaningar.

Tjänsten som lagman vid Sundsvalls tingsrätt utlystes och de man 
förväntade skulle söka gjorde detta. En efter en återkallade dock sina 
ansökningar. I detta läge valde jag att låta grodden blomma ut och 
sökte tjänsten. Jag förstod att en lagmanstjänst i tingsrätt är en helt 
annan typ av tjänst än en lagmanstjänst i hovrätt, med väsentligt mer 
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administration och personalfrågor. Denna typ av frågor hade jag dock 
erfarenhet av både från advokatbyrån och från uppdragen som kon-
kursförvaltare.

Den tid som passerade från min ansökan till utnämningen var cirka 
sex månader, en i mitt tycke alltför lång rekryteringstid. Jag valde att 
för klienter och utomstående inte i onödan berätta om min ansökan, 
för vem vill anlita en advokat som kanske ska sluta inom kort?

3  Hur kan du välja att sluta som advokat och bli 
domare/domstolschef?

Efter att det blev känt att jag sökt och blivit utnämnd som lagman 
vid Sundsvalls tingsrätt, möttes jag ofta av denna fråga. Frågeställ-
ningen byggde oftast på den utgångspunkten att en advokat tjänar 
”storkovan”, medan lönen för en statstjänsteman är mager, mer om 
detta nedan. En annan reflektion är att titeln lagman är om inte okänd 
så i vart fall svår att förstå för ”allmänheten”. Advokat står ”högre i 
kurs”, liksom rådman för att inte säga hovrättsråd.

Ett annat problem som fanns när jag bytte från advokat till lagman 
var olika typer av jäv som uppstod särskilt som jag varit verksam som 
advokat på samma ort under många år. Vi löste sådana situationer 
med öppenhet och dialog och utan större problem. Med tiden mins-
kade jävsproblemen för att sedan upphöra.

4 Reflektioner vid återkomst till domstol efter 25 år
Många sa till mig att jag som domstolschef skulle ”drunkna” i per-
sonalfrågor, något som även jag kände en oro för. Jag fick dock klart 
för mig att det skett en väsentlig och viktig förändring sedan jag arbe-
tade inom domstolsväsendet. Genom de rationaliseringar som skett, 
bland annat genom sammanslagningar av domstolar, hade det skapats 
förutsättningar för alla domstolar att inrätta särskilda tjänster som 
chefsadministratörer eller liknande tjänster. Detta medför inte bara en 
avlastning för domstolschefen utan även att ny kunskap och erfaren-
het tillförs domstolarna inom bland annat personaladministration.

Domstolarnas ändrade och nuvarande organisering med större 
administrativ makt till domstolschefen, ledningsgrupper och samver-
kansgrupper har lett till att domstolarna i dag, enligt min åsikt, är 
moderna organisationer som väl kan jämföras med företag och andra 
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organisationer inte bara inom staten utan även i övrigt.
Även lokalfrågorna har prioriterats så att i princip alla domstolar i 

dag har moderna och fullt utrustade lokaler, vilket inte alltid var fallet 
förr.

När alla tingsrätter som ett led i införandet av ”En modernare 
rättegång” på samma dag och i princip vid samma klockslag den 
1 november 2008 började spela in alla förhör i Sveriges domstolars 
gemensamma datasystem VERA, fick såväl datasystemet som Dom-
stolsverket en verklig prövning. Till min förvåning klarade systemet 
prövningen i princip utan problem. Även i övrigt har Domstolsverket 
lyckats mycket bra med datasystem och tekniken, såväl ur sårbarhets-
synpunkt som att hänga med i teknikutvecklingen. Även inom detta 
område står sig domstolarna väl i konkurrensen.

Ett område där jag tror att domstolarna ligger i topp, i hård kon-
kurrens med åklagarna, är utbildningen. Förutom den lokala utbild-
ningen inom domstolarna, främst för notarier och fiskaler, så finns det 
för båda kategorier mycket ambitiösa och bra centrala utbildningar. 
Tänk om man fått gå dessa utbildningar, tror jag att många ”gamla 
rävar” som jag tänker. Till detta kommer den mycket genomtänkta 
och omfattande utbildning som alla nyutnämnda domare erbjuds ef-
ter behov samt den löpande fortbildning som finns. I den senare delen 
saknar jag dock kanske för domare det obligatorium om fortbildning 
som numera finns för advokater.

Sammanfattningsvis fungerar samarbetet mellan domstolarna och 
Domstolsverket bra. Den attityd av ”vi och ni” som tidigare fanns har 
till stor del numera förändrats till ”vi”. Man kan dock ha principiella 
synpunkter på att Domstolsverket lyder under regeringen och bestäm-
mer de självständiga domstolarnas budget i stället för att Domstols-
verket är en servicemyndighet som styrs av domstolarna själva. Den 
praktiska skillnaden skulle kanske inte vara så stor, men den princi-
piella.

5  Domares, domstolspersonals och nämndemäns syn  
på advokater

Jag var mycket osäker på hur man inom domstolen skulle uppfatta 
att en tidigare advokat blev deras chef. Mottagandet och bemötandet 
blev välkomnande och trevligt. Många såg fördelar med att en ”utom-
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stående” med helt andra erfarenheter blev chef, vilket kändes mycket 
stimulerande.

De flesta inom domstolarnas respektive yrkeskategorier är väl in-
satta och förstående om villkoren för de olika yrkeskategoriernas (do-
mares, åklagares och advokats) olika roller och förutsättningar för att 
utöva sina respektive uppdrag. Tyvärr fanns/finns det dock inom alla 
yrkeskategorier okunskap och fördomar om främst advokaternas yr-
kesvillkor. Sammanfattningsvis går dessa ut på att advokaten i större 
omfattning ska styra sin klients yrkanden och talan i domstolens in-
tresse samt att advokaterna är för högt arvoderade och att många av 
dessa fuskar med de timmar de begär betalt för. Jag tror att dessa för-
domar kommer att minska över tid genom ökad kunskap. Inte minst 
den allmänna samhällsutvecklingen där allt färre verksamheter förblir 
offentliga gör att fler förstår skillnaderna mellan privat och offentlig 
verksamhet och dess kostnader. Som ett exempel på okunskapen har 
jag stött på nämndemän med uppfattningen att det som en advokat 
debiterar är dennes lön. Att som tidigare advokat fått möjligheten att 
bidra med kunskap och advokatetik inom dessa områden har känts 
tillfredsställande och ändamålsenligt.

6 Framtidsfrågor
Oavsett vilka principiella eller politiska ställningstaganden man har 
så tror jag att en överväldigande majoritet av svenska folket anser att 
rättsväsendet är en del av det skelett som staten alltid ska svara för.

Förutom polis, åklagare och domstolar utgör en fri advokatkår en 
del av detta skelett. Då statens skelettansvar gäller hela landet är det 
viktigt att alla dessa delar även finns representerade i hela landet. Med 
det menar jag inte att det måste finnas advokater och domstolar på 
varje ort, utan vi måste nog acceptera den naturliga samhällsutveck-
lingen som innebär att vissa samhällsfunktioner begränsas till vissa 
oftast större orter, dock att dessa ska vara spridda över landet.

Redan i dag kan man konstatera att det är svårt att rekrytera do-
mare utanför storstadsregionerna. En fråga har varit om de framtida 
domarna ska rekryteras genom den traditionella domarutbildningen 
eller genom externa rekryteringar, till exempel av åklagare och ad-
vokater. Mitt svar är att det krävs både och, samt att det är bråttom. 
Inom tio år har många domare gått i pension, och åklagare och advo-



advokatsamfundet 125 år 79

Advokat, en värdefull erfarenhet för en domstolschef

kater har samma demografiska kurvor.
Man kan även konstatera att det redan i dag råder brist på advoka-

ter utanför storstadsregionerna när det gäller familjerätt och offent-
liga försvarare. Till detta kommer att de advokater på landsorten som 
ägnar sig åt dessa områden blir allt mer gråhåriga. Enligt min analys 
är det ingen brist på yngre jurister som är beredda att satsa på dessa 
områden på dessa orter. Det måste då bero på att de ekonomiska vill-
koren för dessa ärenden inte är tillräckligt bra på landsorten, för an-
nars skulle advokatbyråerna anställa jurister eller juristerna öppna 
egna verksamheter. Jag har ingen generell lösning på detta, men min 
uppfattning är att frågan går att lösa bara kunskap och intresse finns. 
Vi kanske i högre grad ska fundera på hur de löst detta i Norge där 
samhällsskelettet verkar fungera väl över hela landet.

Om motsvarande rekryteringsproblem även gäller åklagarna, vilket 
jag tror men inte vet, kommer det att bli de duktiga yngre juristernas 
marknad de kommande åren. Den stora risken är dock att juristerna 
inte räcker till för alla. Någon, lämpligen Justitiedepartementet, bör 
därför göra en försörjningsanalys och en försörjningsplan för vilka 
samhälliga behov som finns för att vi ska kunna upprätthålla rätts-
väsendets skelett även i framtiden. Då det tar cirka tio år att utbilda 
sig i juridik samt något av de juridiska yrkena är det hög tid att sätta 
igång nu.

7 Samverkan
Samtidigt som det är viktigt att domstolarna vaktar sitt oberoende så 
tror jag att det moderna samhället kräver att man i ordnade former 
även är mer öppen för en samverkan med övriga aktörer. Förutom 
pågående projekt om bättre och modernare domskrivning samt bättre 
bemötande, är nog den tiden över när domstolen påbörjar handlägg-
ningen av till exempel större brottmål först när åtalet kommer. I dessa 
mål, som vi i Sundsvall fått en (möjligen alltför?) stor erfarenhet av, 
skulle det utan en framförhållande planering vara omöjligt att både 
hitta advokater som kan åta sig mål med häktade personer där huvud-
förhandlingarna pågår flera månader i sträck och samtidigt respektera 
den misstänktes rätt att välja sin försvarare. Vi har löst dessa frågor 
med ett relativt omfattande samrådsförfarande mellan parterna inför 
kommande huvudförhandling, fastän det då ännu inte funnits något 
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åtal. Hur detta ska gå till formellt i framtiden är en av de frågor som 
den pågående utredningen om straffprocessen tittar på.  

8 Avslutning
Att en sundsvallskille som varit advokat i Sundsvall och lagman vid 
tingsrätten i Sundsvall även fick bli hovrättspresident vid Hovrätten 
för Nedre Norrland i Sundsvall är en innehållsrik ”resa”. Refererande 
till vad jag anfört ovan om statens ansvar för rättsväsendets skelett i 
samhället, så anser jag att överrätterna (som ju är geografiskt spridda 
över landet) bör spela en stor roll i denna del, en roll jag gärna ser att 
jag och hovrätten bidrar till. Redan i dag så utbildar vi fiskaler som i 
förlängningen blir både domare, åklagare och advokater. Genom att 
de utbildas på olika platser inom landet så tror jag att även rekryte-
ringen över hela landet förbättras för alla dessa yrkeskategorier. Dess-
utom tror jag att allmänhetens förtroende för rättsväsendet ökar om 
det finns representerat över hela landet.

Avslutningsvis, vad svarar jag på frågan från de som undrar/inte 
förstår varför jag bytte från advokat till domare? Jag svarar att det 
viktigaste i ett arbete är arbetets innehåll och vad kan vara ett bättre 
arbetsinnehåll än att inte behöva styras av annat än rättvisan och att 
själva arbetet går ut på att vara så rättvis som man bara kan! Dess-
utom är domarlönerna inte så ”pjåkiga” nu för tiden.
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 Inledning
Enligt artikel  8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter 
och friheter (EKMR) har var och en rätt till respekt för sitt pri-

vat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Vidare har enligt 
artikel 10 i EKMR var och en rätt till yttrandefrihet, som innefattar 
åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar. De 
olika nu nämnda rättigheterna ska i varje konventionsstat genom lag-
stiftning och rättstillämpning vara föremål för en intresseavvägning 
och balansering av de motstående intressen som föreligger.

I Sverige har tryckfriheten, som är grundlagsskyddad sedan 1766, 
en världsunikt stark ställning. Lika väl beställt är det inte med in-
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tegritetsskyddet. Det mest trängande reformbehovet har ansetts röra 
skyddet mot smyg- och annan integritetskränkande fotografering 
samt spridning av filmer och bilder som tagits i sådana sammanhang; 
i synnerhet fotografering och spridning utan samtycke i intima och 
sexuella situationer och av väl kända personer i privata sammanhang.

Rättsläget har 2012, samfundets jubileumsår, klarnat genom det 
under lång tid emotsedda men i Sverige föga uppmärksammade avgö-
randet av Europadomstolen för mänskliga rättigheter (EMR), Caro-
line von Hannover II.

Denna artikel innehåller analyser och åsikter. De är helt och hållet 
mina egna. Jag har dock i inte obetydlig utsträckning inspirerats och 
tagit intryck av vad andra tidigare skrivit.

1.1 Caroline von Hannover I (24 juni 2004 – tredje avdelningen)
Prinsessan Caroline är dotter till furst Rainier  III av Monaco. Hon 
förde talan vid tyska domstolar för att hindra fortsatt publicering av 
fotografier hänförliga till hennes privatliv. Den tyska författnings-
domstolen biföll i december 1999 hennes begäran om förbud mot 
publicering av fotografier av henne tillsammans med sina barn under 
hänvisning till att barn har en starkare rätt än vuxna till skydd för 
sin privata sfär. Däremot fann den tyska författningsdomstolen att 
prinsessan Caroline själv, i egenskap av ”offentlig person”, var tvung-
en att tåla publicering av fotografier av henne även om dessa visade 
henne i vardagliga situationer och inte i officiella sammanhang. Hon 
gjorde vid EMR gällande att detta kränkte hennes rätt enligt artikel 8 
i EKMR.

EMR fann att det måste göras en avvägning mellan allmänna och 
privata intressen. Publicering av fotografier var enligt EMR:s mening 
en särskilt känslig fråga, eftersom det gällde spridning av bilder som 
ibland kunde ge information om en persons privata eller till och med 
intima angelägenheter. Yttrandefriheten framhölls som central i ett 
demokratiskt samhälle. Ett viktigt kriterium framhölls vara om sprid-
ningen kunde bidra till en debatt om frågor av allmänt intresse. Så 
var inte fallet med de fotografier som var aktuella i målet, eftersom 
de uteslutande gällde prinsessan Carolines privatliv. Det fanns inget 
legitimt allmänt intresse av information om hennes vistelseort och om 
hur hon uppträdde privat. Även om det fanns ett visst allmänt intresse 
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av annat slag än sensationspressens rent kommersiella intresse av att 
kunna publicera fotografier av detta slag, ett nyfikenhetsintresse hos 
allmänheten, fick sådana intressen vika för hennes rätt till skydd för 
privatlivet. EMR fann att de tyska domstolarna inte hade gjort en 
rimlig avvägning av de motstående intressena. EMR fastslog att prin-
sessan Carolines rätt enligt artikel 8 i EKMR till respekt för privatli-
vet hade kränkts även när det gällde bilderna på henne själv.

Avgörandet ansågs länge inte, i vart fall inte i Sverige, vara ett auk-
toritativt avgörande. Det hänger nog samman med att det avgjordes 
i mindre sammansättning, med endast sju domare och att det materi-
ella avgörandet innefattar ett i förhållande till det svenska rättsläget 
mycket långtgående skydd mot fotografering av kända personer i of-
fentliga miljöer.

1.2 Caroline von Hannover II (12 februari 2012 – Grand Chamber)
Klagande var prinsessan Caroline von Hannover och hennes man 
prins Ernst August von Hannover. Efter avgörandet Caroline von 
Hannover  I väckte de talan vid tyska domstolar med yrkande om 
förbud mot publicering av ytterligare fotografier som tagits av dem 

Publiceringen av bilden på prinsessan Carolines barn fälldes redan av tyska natio-
nella domstolar, medan de på henne själv ansågs innebära en kränkning av hennes 
rätt till privatliv i EMR.
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utan deras samtycke under en skidsemester. Deras yrkanden bifölls i 
den delen. Såvitt gällde ett fotografi av prinsparet, som publicerats i 
anslutning till en artikel om furst Rainiers vacklande hälsa, ogillades 
deras talan.

EMR konstaterade att de tyska domstolarna i ljuset av EMR:s om-
fattande praxis inklusive dess dom i Caroline von Hannover  I och 
av de bilder som i det senare förfarandet hade fällts av tyska dom-
stolar, det vill säga de som tagits under skidsemestern, hade anpassat 
sin praxis till EMR:s och i fråga om de nya fotografierna prövat om 
publicering i massmedia kunnat bidra till att belysa frågor av allmänt 
intresse och inte endast syftat till att tillfredsställa allmänhetens ny-
fikenhetsintresse. I det aktuella fallet godtog EMR att furst Rainiers 
sjukdom, i betraktande av att han var statschef, var ett ämne av all-
mänt intresse och att det aktuella fotografiet i ljuset av en artikeltext 
som handlade om furst Rainiers sjukdom i någon mån kunde vara av 
allmänt intresse. Det hade inte visats att fotografiet hade tagits i smyg 
eller i trakasserande syfte, och de tyska domstolarna hade omsorgs-
fullt vägt publicitetsintresset mot prinsparets intresse av skydd för sitt 
privatliv. Tysk lagstiftning och rättstillämpning ansågs i det aktuella 
fallet innefatta en rimlig och nyanserad balansering av artiklarna 8 
och 10 EKMR inom ramen för den frihet som konventionen ger. EMR 
fann att klagandenas rätt enligt artikel 8 i EKMR till respekt för sitt 
privatliv inte hade kränkts.

Avgörandet är epokgörande. Det avgjordes av en Grand Chamber, 
det vill säga av ett mycket stort antal av EMR:s domare. Domstolen 
bekräftar sitt avgörande i Caroline von Hannover  I, men avgöran-
det innefattar likväl en viss nyansering och ett förtydligande, främst 
genom den avgörande distinktionen mellan vad som är ett reellt in-
formations- eller allmänintresse och vad som är bildpubliceringar 
som tillkommit för att tillfredsställa läsarnas nyfikenhetsintresse och 
skvallerpressens kommersiella intresse. Härtill kommer att det förelig-
ger ett förhöjt skyddsbehov vid paparazzifotografering samt att EMR 
inte vill påta sig rollen som den instans som i enskilda fall slutligen 
ska ta ställning till om en fotografering är integritetskränkande. Det 
finns med andra ord en marginal för varje konventionsstat (margin 
of appreciation) när det gäller intresseavvägningen mellan integritets-
skyddet respektive yttrande- och pressfriheten. Avgörandet innebär 
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för svensk rätts del utan tvekan ett behov av ett avsevärt förstärkt 
rättsligt skydd inte bara mot olovlig fotografering utan också vad gäl-
ler spridning av bilder som tagits i sådana sammanhang.

Man kan naturligtvis fråga sig vad avgörandet innebär i form av det 
rättsliga skydd kungafamiljen bör ha enligt svensk rätt för att inte 
vara i strid mot EKMR när det gäller hälsoaspekter. PO har i det ned-
an angivna ärendet rörande prins Daniel som sin mening uttalat:

Vad avser kungafamiljen har kungen en särställning i det att han är statschef. Det 
gör en närgången granskning rimlig, även av hälsoaspekter som skulle kunna för-
sämra hans förmåga att utföra sitt arbete. Om kronprinsessan Victoria en dag blir 
statschef kommer hon att befinna sig i samma position när det gäller allmänin-
tresse.

För övriga delar av kungafamiljen är allmänintresset kring privata omständig-
heter lågt. Att nyfikenheten är mycket stor påverkar inte allmänintresset.

Motsvarande avgränsning bör nog gälla även när det inte som i det 
aktuella fallet är fråga om pressens självreglering. Dock bör prinses-
san Estelle, så länge hon är underårig, i principiell överensstämmelse 
med tysk praxis, ha ett ännu starkare integritetsskydd.

Bilder i anslutning till och med sakligt samband till innehållet i artikeltexten ansågs 
sammantaget ha ett tillräckligt allmänintresse i ljuset av att furst Rainier var stats-
chef.
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2 Exkurs om PON:s praxis
I några fall har Pressens opinionsnämnd (PON) haft att ta ställning 
till integritetskränkande publiceringar. I ett fall från 2003 hade Ex-
pressen en stort uppslagen artikel på första sidan om en känd artist 
med ett foto av artisten där det hävdades att hon led av cancer och det 
lämnades mycket detaljerade uppgifter om sjukdomen, behandlingen 
och läkarnas bedömningar. 

PON uttalade:

Den anmälda artikeln innehåller mycket integritetskänsliga uppgifter rörande en 
allvarlig sjukdom. Publiciteten måste uppfattas som kränkande för privatlivets 
helgd och har för anmälaren medfört en oacceptabel publicitetsskada. Det förhål-
landet att tidningen har medgivit att artikeln inte borde ha publicerats och också 
framfört en ursäkt gör inte publicitetsskadan ogjord. Enligt nämndens mening 
finns det inte heller något allmänintresse som motiverar att uppgifter av så privat 
karaktär publiceras i ett fall som detta. Genom publiceringen har Expressen inte 
intagit en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och skall därför klan-
dras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I nummer 30/2011 av Se&Hör i fanns en bild på prins Daniel tagen 
på Victoriadagen som firades på Solliden. Prins Daniel var då förkyld. 
På omslaget och inne i tidningen gavs genom rubriksättning och arti-
keltext intryck av att prins Daniel hade allvarliga hälsoproblem. Prins 
Daniel hävdade att påståendena om hälsobrister och dess effekter var 
osanna. PON uttalade bland annat:

Nämnden anser – mot bakgrund av den ställning prins Daniel och kronprinses-
san Victoria har i svenskt statsskick – att uppgifter om prins Daniel, och som i 
detta fall hans hälsa, har ett uppenbart allmänintresse. Uppgifter om sjukdom hör 
emellertid till den privata sfär som i publicistiskt hänseende måste hanteras med 
stor försiktighet. För att allmänintresset ska motivera publicering av uppgifter om 
prins Daniel[s] hälsotillstånd måste de vara väl underbyggda, och de måste vara 
relevanta i förhållande till prinsens ställning och uppdrag.
– – –
En allmän regel är att rubriker måste ha täckning i texten. Rubriker som t.ex. ”Det 
tuffa jobbet och sjukdomen tär allt hårdare på prins Daniel” uppfyller inte detta 
krav.

Tidningen klandrades av PON.
I nummer 49/2011 av Hänt Extra var huvudrubriken på förstasi-

dan och löpsedeln ”Illamående, huvudvärk och yrsel … KRONPRIN-
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SESSAN NÄRA MISSFALL – nu varnar väninnorna VICTORIA!” 
PON uttalade bland annat:

Exakt var gränsen för kronprinsessans privata sfär går saknar emellertid betydelse 
för bedömningen av detta ärende. Varken kronprinsessan eller någon annan ska 
behöva acceptera att knytas till integritetskänsliga uppgifter som inte är sanna.

Genom utformningen av tidningens förstasida och löpsedel ansågs 
Hänt Extra grovt ha brutit mot god publicistisk sed och tidningen 
klandrades därför.

3 Integritetsskyddsutredningen
3.1 2004 års integritetsskyddskommitté
2004 tillsattes Integritetsskyddskommittén för att kartlägga och ana-
lysera lagstiftning som rör den personliga integriteten, överväga RF:s 
bestämmelser om skydd för den personliga integriteten och överväga 
behovet av generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den per-
sonliga integriteten. Integritetsskyddskommittén lämnade delbetän-
kandet SOU 2007:22 och slutbetänkandet SOU 2008:3. Där ingick 
föreslag om att en ny bestämmelse om olovlig fotografering skulle 
införas i brottsbalken (BrB). De flesta remissinstanserna tillstyrkte el-
ler hade inget att erinra mot införandet av en bestämmelse som kri-
minaliserar fotografering i vissa fall. Flera remissinstanser och även 
andra redovisade kritik mot den lagtekniska utformningen av den fö-
reslagna bestämmelsen.

3.2 Ds 2011:1 om förbud mot olovlig fotografering
I departementspromemorian föreslogs införandet av en i förhållande 
till slutbetänkandet något omarbetad straffbestämmelse. Bestämmel-
sen föreslogs omfatta fotografering som innebär ett intrång i den fre-
dade sfär som enskilda bör vara tillförsäkrade mot andra enskilda. 
Även den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes per-
sonliga integritet, olovligen fotograferar eller annars med tekniskt 
hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus eller i en 
bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat lik-
nande utrymme skulle kunna straffas. Bestämmelsen föreslogs också 
omfatta olovlig fotografering eller annan bildupptagning som, oavsett 
plats, sker på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och 
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ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet som pri-
vatperson. Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omstän-
digheter var försvarlig skulle den vara straffri.

3.3 Lagrådsremiss om kränkande fotografering
I en lagrådsremiss den 1 mars 2012 föreslogs införande av en straff-
bestämmelse mot kränkande fotografering i vissa fall. Förslaget över-
ensstämde delvis med det som lämnats i promemorian. Bestämmelsen 
skulle omfatta den som olovligen fotograferar eller annars med tek-
niskt hjälpmedel tar upp bild av någon under förhållanden där den 
fotograferade är särskilt utsatt eller på ett sätt som är påträngande 
eller dolt, om gärningen är ägnad att allvarligt kränka den fotogra-
ferades personliga integritet. Även detta förslag innehöll ett försvar-
lighetsundantag. I remissen behandlades inte frågan om spridning av 
integritetskränkande bilder. Det ansågs vara en fråga som det i stället 
skulle ankomma på Yttrandefrihetskommittén (se nedan) att avgöra. 
Förslaget var alltså i den delen milt uttryckt tandlöst då skadeverk-
ningarna för den fotograferade av den typ av fotografering som straff-
budet avsåg att träffa ofta har ett nära samband med den efterföl-
jande spridningen.

3.4 Lagrådets yttrande
Lagrådet fattade vid sammanträde den 13 mars 2012 beslut om att av-
styrka lagrådsremissen. Lagförslaget avstyrktes bland annat med hän-
visning till att den föreslagna lagstiftningen skulle komma i konflikt 
med den grundlagskyddade anskaffarfriheten. Lagrådet ansåg också 
att det fanns mycket starka skäl för att behandla frågorna om olovlig 
upptagning och spridning av integritetskänsliga bilder i ett samman-
hang och bedömde att det inom kort borde finnas förutsättningar för 
det med hänsyn till uppdraget och tidsplanen som gäller för Yttrande-
frihetskommittén. Lagrådet framhöll att förslaget såväl systematiskt 
som sakligt framstod som tveksamt i en rad olika hänseenden.

3.5 Yttrandefrihetskommittén
Yttrandefrihetskommittén, som tillsattes år 2008, fortsatte med ett 
arbete som tidigare hade bedrivits av Tryck- och yttrandefrihetsbe-
redningen. Enligt sina direktiv skulle kommittén ”överväga om det 



advokatsamfundet 125 år 89

Det undermåliga integritetsskyddet – en skamfläck för Sverige

generella skyddet för enskildas integritet och privatliv i TF och YGL 
bör stärkas och vilka effekter detta i så fall skulle få för tryck- och ytt-
randefriheten”. Kommittén lämnade i mars 2012 ett delbetänkande. 
Där uttalades inriktningen på att inte ersätta TF och YGL med en ny 
yttrandefrihetsgrundlag utan på att förbättra de existerande grund-
lagarna. Efter författandet av denna artikel har Yttrandefrihetskom-
mittén lagt fram sitt slutbetänkande, som det inte finns utrymme att 
annat än i korthet beröra här. En uppseendeväckande slutsats är att 
kommittén inte anser att det föreligger något behov av ett förstärkt 
integritetsskydd i någon av grundlagarna. Den slutsatsen kan inte 
vara riktig. Sverige är tvärtom vidöppet för fällningar i EMR. Ord-
föranden, justitierådet Göran Lambertz, reserverar sig bland annat i 
den delen och anser att ett grundlagsskydd är påkallat med hänsyn till 
EU-rätten och EKMR, och han anför även andra övertygande skäl. 
Han föreslår införandet av ny brottskategori, privatlivskränkning, i 
brottskatalogen i en ny yttrandefrihetsgrundlag.

4 Några frågor om skadestånd
Enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) ska den som allvarligt 
kränker någon genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes 
person, frihet, frid eller ära ersätta den skada som kränkningen inne-
bär. Den ersättning som kan utgå enligt bestämmelsen syftar till att 
kompensera för sådana känslor som rädsla, skam och förnedring som 
den kränkande handlingen framkallat hos den skadelidande. Sverige 
är det enda land i Norden som uppställer ett absolut krav på brott 
som förutsättning för att erhålla kränkningsersättning. I litteraturen 
har flera författare framhållit att det finns skäl att överväga en alter-
nativ ansvarsgrund vid kränkande beteenden, särskilt vid olovlig foto-
grafering. Problemet skulle givetvis minska eller bortfalla helt genom 
en kriminalisering av olovlig fotografering.

En enskild kan enligt högsta domstolens praxis, NJA 2007 s. 747, 
inte få framgång med ett skadeståndsanspråk mot en annan enskild 
för brott mot artikel 8 eller 13 EKMR under hävdande att EKMR har 
direkt effekt. Däremot kan enskild få skadestånd från den svenska 
staten för bristande eller underlåten implementering av EKMR. Det 
framgår av NJA 2005 s. 462, och en utredning SOU 2010:87, Skade-
stånd och Europakonventionen, föreslår ändringar i skadeståndslagen 
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varigenom statens skadeståndsansvar på grund av bristande imple-
mentering av EKMR föreslås bli föremål för lagstiftning. Det nedan 
refererade fallet från EMR, E.S. mot Sverige, illustrerar att det inte 
alltid är en så lätt framkomlig väg att erhålla skadestånd. Av mino-
ritetens votum framgår att implementering av EKMR i allvarliga fall 
av integritetskränkande fotografering förutsätter att konventionssta-
terna har ett rättskydd genom strafflagstiftning.

Högsta domstolen har i ett ganska djärvt avgörande, NJA  2007 
s. 540, dömt ut skadestånd till en treårig flicka som vid flera tillfällen 
utsatts för sexuella övergrepp av sin mammas sambo medan hon låg 
och sov. Treåringen hade inte märkt något av övergreppen. Mannen 
hade dömts för sexuellt utnyttjande av underårig. I Högsta domstolen 
gällde frågan rätten till kränkningsersättning. Mamman upplyste att 
hon inte avsåg att berätta något om kränkningarna för dottern. Hög-
sta domstolen tog utgångspunkt i själva gärningen och den kränk-
ning, som den medförde i strängt logisk mening. Med stöd av vissa 
uttalanden i förarbetena ansåg Högsta domstolen att det inte förelåg 
hinder mot att utdöma skadestånd. Avgörandet är kritiserat i littera-
turen eftersom Högsta domstolen dömt ut skadestånd trots att det 
inte förelegat en skada i strikt mening. Resultatet ter sig enligt min 
mening som godtagbart och sakligt mer tilltalande än alternativet att 
något skadestånd inte hade utgått.

5 Några intressanta avgöranden i svensk rättspraxis 
Av nedan refererade fall framgår att straffvärda gärningar, som inne-
fattat integritetskränkningar genom filmning samt i ett fall spridning 
av filmen, inte föranlett straffansvar. I samtliga fall illustrerar det bris-
ter i det rättsliga skyddet.

5.1 NJA 1996 s. 418
En man hade videofilmat ett av honom utfört övergrepp och sedan 
använt filmen som onaniobjekt. Svea hovrätt, med vilket Högsta dom-
stolen instämde i sak, anförde: ”[d]et finns i svensk rätt inte något 
generellt förbud mot att utan samtycke fotografera en enskild person, 
trots att ett sådant förfarande i vissa fall kan vara djupt integritets-
kränkande för den berörda personen. När det gäller den nu aktuella 
fotograferingen konstaterar hovrätten att den inte utgör något brott 
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som faller under allmänt åtal.”

5.2 Svea hovrätts dom den 16 oktober 2007 (jfr E.S. mot Sverige)
En man hade placerat en dold kamera i sitt badrum och startat video-
inspelning när hans 14-åriga styvdotter skulle klä av sig och duscha. 
Flickan upptäckte kameran på grund av det surrande ljudet och hen-
nes mamma såg sedan till att filmen förstördes innan någon hunnit 
titta på den. Styvpappan åtalades för ofredande och fälldes för detta i 
tingsrätten. Svea hovrätt konstaterade i sina domskäl att den situation 
som personen avsåg att filma var uppenbart integritetskänslig och att 
det var frågan om en allvarlig kränkning då flickan endast var fjor-
ton år gammal och dessutom mannens styvdotter. Hovrätten konsta-
terade att det trots detta inte gick att dra annan slutsats av Högsta 
domstolens praxis än att det i sig inte är brottsligt att filma en person 
utan vederbörandes vetskap och att något straffrättsligt ansvar för 
filmningen således inte kunde komma i fråga.

5.3 NJA 2008 s. 946
En person hade installerat en dold kamerautrustning och spelat in 
ljud- och bildupptagningar av intimt umgänge mellan sin före detta 
flickvän och dennas nye pojkvän. Högsta domstolen gjorde en utför-
lig redogörelse för rättsläget och konstaterade följande: ”[…]  det i 
svensk rätt inte finns något generellt förbud mot att utan samtycke 
filma en enskild person eller att för andra visa en film där en enskild 
person förekommer även om filmningen och visningen i det enskilda 
fallet är djupt integritetskränkande. I de fall då filmningen eller vis-
ningen inte utgör brott kan något skadestånd inte heller utdömas. Det 
kan starkt ifrågasättas om det är förenligt med Europakonventionen 
att förfaranden av det aktuella slaget lämnas helt osanktionerade. Det 
är under sådana förhållanden naturligt att fråga sig om bestraffning 
kan ske med stöd av andra bestämmelser.” Varken filmningen eller 
spridningen föranledde straffansvar.
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6 E.S. mot Sverige
Målet rörde en talan av styvdottern vars styvfar hade gömt en påsla-
gen filmkamera i syfte att filma henne då hon klädde av sig i anslut-
ning till att hon skulle duscha. Hon gjorde gällande att det saknades 
rättsligt skydd mot olovlig fotografering och att Sverige inte hade 
uppfyllt sina förpliktelser enligt artikel 8. Sverige fälldes inte. Tre av 
sju ledamöter var emellertid skiljaktiga. De ansåg att Sverige inte hade 
ett sådant rättsligt skydd som artikel 8 i EKMR föreskriver. Majorite-
ten anförde bland annat att de tagit intryck av att Sverige hade hävdat 
att den aktuella gärningen teoretiskt hade kunnat vara straffbar som 
barnpornografibrott även om åklagaren inte hade åtalat för det brot-
tet och det därför inte hade prövats av domstolarna och att det inte 
fanns väsentliga brister i det rättsliga skyddet i Sverige, bland annat i 
ljuset av att gärningen skedde i september 2002 och alltså två år före 
Caroline von Hannover I. Vidare anförde majoriteten att Sverige tagit 
aktiva steg för att förbättra skyddet för den personliga integriteten ge-
nom att lägga fram lagförslag om olovlig fotografering. Minoriteten 
fann tvärtom att det förelåg en väsentlig brist i den svenska lagstift-
ningen genom att E.S. hade lämnats utan rättsligt skydd.

Det förefaller som om Sverige klarade sig med ett nödrop. Några av 
de skäl som anfördes av majoriteten ter sig som påfallande tunna. Det 
framstår som tveksamt om gärningen i det aktuella fallet verkligen 
hade kunnat medföra straff för barnpornografibrott. Dessutom finns 
behov av rättsligt skydd också för dem vars pubertetsutveckling är 
fullbordad och som inte omfattas av något skydd enligt den aktuella 
lagstiftningen. Än mer tveksamt är det i sig, och i ljuset av vad som 
har hänt med de utredningsförslag som lagts fram, att beakta förelig-
gande lagförslag. Om det nu varit ett argument hade det varit bättre 
att till stöd för motsatt slutsats hänvisa till att Sverige inte sedan det 
första förslaget lades fram för 46 år sedan åstadkommit något rätts-
ligt skydd samt att det nu gått 8 år sedan Caroline von Hannover I. 
Sverige torde knappast i längden undgå att fällas i framtiden om inte 
det rättsliga skyddet förbättras.
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7  Sammanfattande slutsatser om ett framtida reformbehov
a) Det föreligger ett trängande och angeläget behov av lagstiftning 

för att skapa ett rimligt avvägt skydd för medborgarna vid foto-
grafering av integritetskränkande karaktär. Det mest angelägna 
reformbehovet gäller fotografering och spridning av bilder tagna 
i intima och sexuella situationer. Det har ofta förekommit vad 
domstolarna själva på olika sätt betecknat som otillfredsstäl-
lande resultat genom att straffvärda gärningar är straffria. Det 
är kärnan i problemställningen. Ett förstärkt rättsligt skydd är 
också påkallat mot paparazzifotografer och annan integritets-
kränkande fotografering av kända personer.

b) Ett stort antal olika förslag om rättsligt skydd genom straffbud, 
det första från 1966, har inte föranlett lagstiftning. Motståndet 
har varit påfallande starkt, väl organiserat och framgångsrikt. 
Många företrädare för media motsätter sig i princip varje för-
ändring, uppenbarligen i tron att det skulle urholka yttrande-, 
informations- och tryckfriheten eller på annat sätt begränsa rö-
relsefriheten för media, och politiker från skilda läger har visat 
sig vara mycket lyhörda för dessa protester alldeles oavsett om 
föreslagna förändringar träffar den grundlagsskyddade yttrande- 
och tryckfriheten eller inte. Det kan mycket väl komma att visa 
sig att det är en farlig linje om man värnar om ett starkt skydd 
för yttrandefriheten. Motståndet mot reformer kan slå tillbaka. 
De reformer som föreslagits har visserligen – vissa gånger med 
fog – blivit föremål för kritik för bristande klarhet och förutse-
barhet och därmed för att vara svårförenliga med den grundläg-
gande legalitetsprincipen. Den har ett starkt fäste i Sverige. Den 
kritik som har redovisats mot tidigare förslag bör emellertid inte 
föranleda att inga reformer alls genomförs. Problem hänförliga 
till den lagtekniska utformningen kan övervinnas.

c) Som i vart fall en annan författare framhållit skulle, genom en 
komplettering och utveckling av rekvisiten i 6  kap. 10  §  BrB 
om sexuellt ofredande, flera nu straffria, men enligt Integritets-
skyddskommittén straffvärda, förfaranden göras straffbara utan 
att det kommer i någon beaktansvärd konflikt med yttrandefri-
hetsintressen. Genom ett tillägg skulle den som olovligen foto-
graferar eller sprider bilder på annan i sexuellt eller eljest intimt 
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sammanhang kunna straffas för sexuellt ofredande.
d) På motsvarande sätt som det finns lagstiftning om olovlig avlyss-

ning bör det införas straffsanktionerad lagstiftning om olovlig 
fotografering. Den bör innehålla ett rättsligt skydd också mot 
spridning av olovligen tagna bilder och filmer.

e) Det är hög tid att frigöra sig från skadeståndslagens (1972:207) 
olyckliga låsning med brott som förutsättning för att erhålla 
kränkningsersättning i form av ideellt skadestånd. Det finns inte 
några bärande rättspolitiska skäl för en sådan koppling. Efter 
förebild från annan lagstiftning – utomlands och i till exempel 
i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnär-
liga verk – bör det i stället införas en positiv rätt till skadestånd 
i händelse av att någon kränker rätten till privatlivet enligt ar-
tikel 8 i EKMR. Här lämnas inte något förslag till lagtext och 
det finns olika alternativa tekniker att överväga, men 2 kap. 3 § 
skadeståndslagen kan bilda en utgångspunkt för en skadestånds-
regel vid allvarliga kränkningar utan krav på brottslig handling. 
När det gäller skadeståndssanktionen är det inte nödvändigt med 
samma grad av precision och förutsebarhet som när det gäller 
straffrättsligt sanktionerade regler. Likväl är det angeläget att 
skadeståndssanktionen tillämpas med återhållsamhet och att den 
endast ska komma i fråga vid allvarliga och klandervärda för-
faranden. Skadeståndsbeloppen bör inte heller tillåtas bli opro-
portionerligt höga; på den punkten finns det inte någon större 
anledning till oro.

f) Den försvarlighetsbedömning och andra kvalifikationer som 
vissa nu förkastade förslag har innehållit har inte något berätti-
gande när det gäller de ovan skisserade reformerna. Annorlunda 
kan det förhålla sig inom det tryckfrihetsskyddade området. Av-
görandena Caroline von Hannover I och II ger god ledning om 
vilka grundläggande bedömningsmoment som måste ingå i den 
nödvändiga balanseringen och intresseavvägningen av motståen-
de skyddsintressen. Den tyska lagstiftningen, såsom den numera 
tillämpas av de tyska domstolarna, är uttryck för en fördrags-
konformitet. Det bör kunna åstadkommas också i Sverige. Där-
med vore mycket vunnet och ytterst är jag för min del överty-
gad om att de mycket angelägna intressen som vår yttrande- och 



 

Det undermåliga integritetsskyddet – en skamfläck för Sverige

tryckfrihet är avsedd att skydda långsiktigt står sig bättre efter 
genomförandet av reformer genom ett tydligt förstärkt rättsligt 
skydd för den personliga integriteten.
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 När Advokatsamfundet fyller 125 år ger det upphov till tan-
kar kring advokatens roll i ett föränderligt samhälle. I maj 
1972 började jag som biträdande jurist på vad som kall-

lades Göteborgs stads rättshjälpsanstalt, som skulle kunna beskrivas 
som en av kommunen bedriven advokatbyrå med syfte att bistå min-
dre bemedlade, huvudsakligen i familjerättsliga angelägenheter.

Vid den tiden hade de flesta advokater uppdrag inom ett flertal 
olika områden. Det var inte ovanligt att en konkursförvaltare kom-
binerade sin verksamhet med både familjemål och brottmål och då 
alldeles alldagliga brottmål såsom till exempel rattfylleri eller miss-
handel. En advokat med klienter som var småföretagare brukade även 
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ta familjerättsligt uppkommande tvister. Lagstiftningen upplevdes av 
mig som mer fyrkantig än i dag men samtidigt mer förutsebar. Straffet 
för rattfylleri var i princip alltid en månads fängelse och en mor fick i 
princip alltid vårdnaden.

Målen började tidigast klockan 10. Vit skjorta och slips var tjänste-
klädsel för de huvudsakligen manliga ombuden. Aktiviteten på tings-
rätten upplevdes som stillsam, och domstolen var tillgänglig i den me-
ningen att det utan några säkerhetsföreskrifter var möjligt att gå upp 
i rättens lokaler och besöka avdelningarna eller samtala med någon 
domare i ett aktuellt mål.

Under tidens gång har förhållandena ändrats. Slips på manliga om-
bud är ingen självklarhet. Målen börjar klockan 9. Göteborgs tings-
rätt har över 30 tingssalar, och på morgonen påminner tingsrätten om 
Landvetters flygplats med elektroniska anslagstavlor och med alla ut-
rop. Rotelsystemet är avskaffat vid tingsrätten, och när man kommer 
till förhandling vet man inte vem som är domare. Vid frågor under 
handläggningen av målet finns inte någon för just det aktuella målet 
ansvarig domare, något som enligt min mening inte underlättar hand-
läggningen.

En stor förändring är tingsrättens ökade aktivitet för att förlika må-
len. Vid muntlig förberedelse för rättens ordförande regelmässigt, med 
parternas godkännande, förhandlingar med parterna åtskilda. Dom-
stolens aktiva medlingsarbete medför att uppskattningsvis 75 procent 
av förberedelserna leder till någon form av i vart fall tillfällig över-
enskommelse, ofta kombinerat med samarbetssamtal på familjerätten.

Även om vi advokater inte har någon formell specialistutbildning 
utan anger intresseinriktning och vad vi huvudsakligen sysslar med 
har det i praktiken uppkommit ett slags specialisering även inom fa-
miljerätten på så sätt att en del ombud endast åtar sig uppdrag inom 
så kallad ekonomisk familjerätt, vilket kan sammanhänga med att 
den verksamheten inte påverkas av rättshjälp och rättsskydd.

Ambitionen att kunna upprätthålla en god yrkeskompetens har 
tvingat advokaten att överge tanken på att kunna syssla med rymd-
juridik, gruvjuridik och allt däremellan. Kompetensen har därigenom 
ökat, kanske påverkat av Advokatsamfundets krav på obligatorisk vi-
dareutbildning.

Även inom domstolsväsendet pågår sedan flera år en ambitiös ut-
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bildningsverksamhet. Alla nyutnämnda ordinarie domare får en om-
fattande grundutbildning som bland annat belyser handläggningen av 
familjerättsliga mål, kompletterad med utbildning om barns utveck-
ling och riskbedömningar.

Skilsmässor och samboseparationer har ökat, och det anses numera 
vara fullständigt naturligt att bo med så kallade bonusbarn. Att vara 
sambo har kompletterats med att vara delsbo och nyligen även att 
vara kulbo.

Båda föräldrarna har numera allt oftare tagit lika del i barnens om-
vårdnad under uppväxten, och ingen av föräldrarna vill vanligen ta 
ett steg tillbaka vid en separation. Konsekvensen har blivit att anta-
let svåra vårdnadstvister och boendetvister har ökat kraftigt. Redan 
1989 uttalade HD att föräldrabalkens regler om vårdnad är könsneu-
trala (NJA 1989 s. 355).

Samhället har byggt ut sitt stöd till barn och separerande föräldrar. 
Kommunerna erbjuder bland annat särskilda familjerättssekreterare 
för samarbetssamtal. Många föräldrar har gått med i sammanslut-
ningar för likasinnade som till exempel Umgängesrättsföräldrarnas 
förening. Genom internet skaffar sig parterna information, och ofta 
är klienterna inte bara pålästa utan även påstridiga. Detta ger inte säl-
lan upphov till långa diskussioner om vad som kan vara rimliga och 
försvarliga yrkanden och grunder.

Det åligger advokaten att upplysa klienten om tillgängliga möj-
ligheter att få uppdraget finansierat genom offentliga förmåner el-
ler försäkringsskydd. Den statliga rättshjälpen är numera subsidiär 
i förhållande till rättsskyddet. Eftersom försäkringsbolagen gjort un-
dantag för tvister i samband med äktenskapsskillnad och separation 
återstår att pröva om det finns möjlighet till statlig rättshjälp. Högsta 
årsinkomst före skatt för att kunna ansöka om statlig rättshjälp är 
260 000 kronor med tillägg av 15 000 kronor för varje barn som den 
sökande försörjer. Denna gräns, som varit oförändrad under lång tid, 
gör att många inte är berättigade till rättshjälp. Vid skilsmässor och 
separationer kan rättsskydd av nämnda skäl inte sökas, och det upp-
står då en obalans mellan den part som har rättshjälp och den part 
som inte är berättigad till någon hjälp, särskilt som vardera parten i 
dessa mål enligt huvudregeln skall svara för sin egen kostnad.

Den statliga prissättningen av advokattjänster, som försäkringsbo-
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lagen anammat, har medfört att advokater som inte har ett särskilt 
intresse för att arbeta med människor väljer att arbeta inom andra 
ärendeområden och nu, som jag uppfattat det, börjar det bli brist på 
kompetenta ombud i familjerättsliga mål, i vart fall inom vissa delar.

I min verksamhet arbetar jag ungefärligen till hälften med bodel-
ningar och till hälften med tvistefrågor i samband med separationer. 
Ur mitt västsvenska perspektiv är advokat Örjan Teleman i Halmstad 
den som bäst belyser bodelningsfrågorna och jag lämnar därför dessa 
utanför denna framställning och redovisar nedan några tankar i de 
vanligaste tvistefrågorna som hanteras vid äktenskapsskillnader och 
separationer.

Vårdnad och boende
I de flesta fall kan föräldrarna vara ense om att behålla den gemen-
samma vårdnaden om barnet och inskränka tvisten till frågan om 
tillsammans med vem barnet skall bo. Min upplevelse är emellertid 
att antalet tvister, i vilka part yrkar upphävande av den gemensamma 
vårdnaden och därvid egen ensam vårdnad, har ökat och att tvisterna 
blivit mer omfattande och innefattar mer djupgående motsättningar.

Under förfluten tid har lagstiftningen flera gånger ändrats genom att 
det införts möjlighet till gemensam vårdnad mot en förälders vilja och 
genom att domstolen givits möjlighet att kunna bestämma att barnet 
skall bo hos en förälder inom ramen för gemensam vårdnad. År 2006 
ändrades lagstiftningen såvitt gäller tvångsvis gemensam vårdnad. 
Kritik hade förekommit mot den intill dess rådande presumtionen för 
gemensam vårdnad och kritik hade riktats mot att domstolarna ut-
dömde gemensam vårdnad för att på så sätt tvinga föräldrarna till ett 
samarbete. Presumtionen togs bort och domstolen skulle vid övervä-
gande av tvångsvis utdömd gemensam vårdnad särskilt beakta föräld-
rarnas möjligheter att kunna komma överens i frågor som rör barnet.

Vid gemensam vårdnad förväntas föräldrarna kunna fatta gemen-
samma beslut i barnets personliga angelägenheter. Dock brukar man 
anse att den förälder som har barnet hos sig ensam kan fatta vardag-
liga beslut som till exempel beslut om mat, kläder och sovtider.

Högsta domstolen meddelade 2007 (NJA 2007 s. 382) en dom i 
vilken en mamma fick ensam vårdnad om en treårig flicka. Domstolen 
uttalade att parterna under förfluten tid haft konflikter av varierande 
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art och omfattning. En läsning av underdomstolarnas domar visar 
bland annat att parterna endast kommunicerade via sms och e-post, 
att barnets mor inte kände sig bekväm i kontakten med barnets far 
samt att barnets mor oroade sig för hur föräldrarna skulle kunna 
komma överens vid framtida skolstart. I hovrättens dom antecknades 
också att parterna bråkat om barnets kläder.

Bland praktiker uppstod fråga hur domen skulle tolkas. Vilken be-
tydelse skulle tillmätas att parterna var oense i frågor som brukar 
innefattas i den dagliga omsorgen, till exempel klädval? I vad mån 
måste en förälder beakta den andra förälderns synpunkter på bar-
nens dagliga livsföring? Hur många år i förväg är i det rimligt att 
kunna få beaktat uppgiven oro för framtida skolval? En sak som  
fick ett omedelbart genomslag var att den vanligaste grunden för yr-
kande om ensam vårdnad var att parterna inte kunde samarbeta och 
endast kommunicerade via sms och e-post. Oavsett vad som var det 
bakomliggande motivet för yrkandet om ensam vårdnad, var det inte 
svårt att producera en grund för detta genom att helt enkelt sluta 
kommunicera verbalt och sedan åberopa det egna handlandet som 
grund.

I Högsta domstolens nyssnämnda dom antecknades uttalandet i 
prop. 2005/06:99 s. 49 att gemensam vårdnad är en för de allra flesta 
barn bra vårdnadsform. Min upplevelse av möten med många tings-
rättsdomare är att tingsrätten som utgångspunkt har normaliteten, 
vad som är bra för de flesta barn. Det får inte kallas en presumtion 
men i praktiken liknar det en presumtion. Domstolarna brukar fråga 
vad som blir bättre för barnet om en förälder får ensam vårdnad. 
Eftersom den föräldern som har hand om barnet ändå fattar alla var-
dagliga beslut uppstår fråga vilket beslut som behöver fattas och på 
vad sätt barnets tillvaro då förändras till det bättre.

I detta sammanhang vill jag nämna att jag nu talar om fall där det 
inte finns utrett att det föreligger risk för våld eller missbruk.

Redan 2008 avkunnade Svea hovrätt, avd. 10, en dom i mål T 2237-
08 där det redovisades att parterna inte kommunicerade verbalt och 
att det förelåg djupgående motsättningar mellan parterna men att den 
bild som förmedlades var att parterna ställda inför en konkret situa-
tion faktiskt kunnat lösa de frågor som rör barnet och därmed också 
hantera de delade meningar som funnits. Om barnens liv fungerar 
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tycks domstolarna ofta mena att motsättningarna i sig inte kan tillmä-
tas tillräcklig betydelse för att upphäva den gemensamma vårdnaden.

Helt nyligen fick jag efter en dags huvudförhandling med åtskil-
liga vittnen och omfattande skriftlig bevisning, av vilken bland annat 
framgick att parterna ostridigt uppträtt handgripligt mot varandra 
vid många tillfällen, en dom från Göteborgs tingsrätt där tingsrätten 
skrev att det fanns indikationer på att parterna på längre sikt kan 
komma att etablera ett fungerande samarbete i frågor som rör barnet 
och att det i en sådan situation inte är rätt väg att gå att frånskriva en 
engagerad förälder vårdnaden. Domen belyser enligt min uppfattning 
den utveckling som pågår i riktning mot allt mindre ensam vårdnad. 
Jag kan tillägga att jag överklagat domen men det är alltid oklart om 
man får prövningstillstånd.

Vanliga skäl att vilja upphäva den gemensamma vårdnaden är att 
parterna är oense om skola eller pass. För egen del tycker jag att det 
hade varit bättre om domstolen kunde besluta i dessa frågor utan att 
upphäva den gemensamma vårdnaden. Många föräldrar upplever sig 
degraderade till en andra klassens förälder om de blir fråntagna den 
gemensamma vårdnaden på den grunden att, som parten upplever 
det, motparten skapar en situation, till exempel genom att uppställa 
olika normer för barnets liv, som leder till bråk. Möjligheten att ge 
en gemensam vårdnadshavare bestämmanderätt i enskild fråga har 
övervägts i SOU 2007:52 och slutresultatet av detta blev att föräldra-
balken ändrades den 1 maj 2012 varvid socialnämnden får möjlighet 
att besluta om viss sjukvård för barn där föräldrarna har gemensam 
vårdnad och inte kan enas. 

Växelvis boende
Ofta uttrycker klienterna önskemål om delad vårdnad. Vid förfrågan 
om därmed avses gemensam vårdnad eller att barnen skall bo halva 
tiden hos vardera föräldern, så kallat växelvis boende, avses oftast det 
sistnämnda.

Lagstiftaren bestämde att gemensam vårdnad trots bestridande 
skulle kunna påtvingas en förälder. När det gäller växelvis boende 
är det något som medborgarna själva utan stöd av lagstiftning funnit 
vara en lämplig ordning för barnens boende. I SOU 2011:51 Fortsatt 
föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, finns 
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uppgift att drygt 30 procent av barnen med särlevande föräldrar bor 
växelvis. I de allra flesta fall är det föräldrarna själva som bestämmer 
att växelvis boende skall råda. Svårare blir det när en förälder mot 
den andre förälderns vilja vill uppnå ett växelvis boende och talan 
väcks vid domstol med yrkande om växelvis boende.

Utvecklingspsykologisk forskning sker ofta i länder där växelvis 
boende inte förekommer. Delade meningar råder om lämpligheten 
av växelvis boende. Regeringen har anlitat en särskild expert, doktor 
Torgny Gustavsson, som givit vissa rekommendationer.

Den part som vill ha växelvis boende hävdar oftast att barnet har 
rätt till att ha fortsatt del i båda föräldrarnas liv, medan den part som 
motsätter sig växelvis boende brukar hävda att barn precis som vuxna 
behöver en fast punkt i tillvaron och inte skall behöva flytta med sina 
personliga saker varje vecka.

När ändringar gjordes i föräldrabalken 2006 ansåg regeringen att 
det inte var nödvändigt att införa en särskild lagreglering av det väx-
elvisa boendet, prop. 2005/06:99 s. 53. Det ansågs finnas möjlighet 
att inom gällande rätt förordna härom, eftersom domstol efter 1998 
års vårdnadsreform fått möjlighet att vid gemensam vårdnad besluta 
om vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. I den ak-
tuella propositionen redovisas vissa riktlinjer för en bedömning av 
om förutsättningar föreligger för växelvis boende. Den enligt min me-
ning udda situationen har uppstått att vi har förarbeten till en icke-
existerande lagparagraf. Av dessa förarbeten kan man utläsa att det 
krävs ett särskilt gott samarbete, en flexibilitet, och att parterna bor 
förhållandevis nära varandra. Vidare har ovan nämnda doktor Gus-
tavsson angivit att barn yngre än tre år inte bör bo växelvis. En ofta 
ställd fråga är hur nära varandra parterna måste bo. Jag brukar svara 
att barnens tillvaro måste kunna fungera, till exempel att barnet skall 
kunna delta i anordnad fritidsaktivitet oavsett om barnet bor hos far 
eller mor och att man sannolikt får se olika på godtagbart avstånd i 
Abisko och Örebro.

Enligt min erfarenhet växlar domarnas personliga uppfattning i den 
aktuella frågan, och detta får ett genomslag i de diskussioner som re-
gelmässigt förekommer vid muntliga förberedelser och även inför hu-
vudförhandling. Det är inte lätt att förutse utgången av en prövning. 
Jag har mer än en gång hört domare uttala att samarbetssvårigheterna 
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inte verkar vara större än att växelvis boende borde kunna råda. Obe-
aktat har lämnats min invändning att utgångspunkten skall vara att 
ett särskilt gott samarbete skall föreligga och att redan det förhållan-
det att parterna sitter med ombud i domstol och argumenterar tyder 
på att samarbetet inte är tillräckligt gott.

Enligt Högsta domstolens dom i NJA  1998 s.  267 kan under-
hållsbidrag till barn inte bestämmas vid växelvis boende, baserat på 
FB 7:2. Det förekommer en diskussion om möjligheten att i vissa fall 
kunna åberopa FB 6:7 som underlag för en talan. Saken har prövats i 
Stockholms tingsrätts överklagade dom den 7 oktober 2011, T 2169-
11. Försumlighet av försörjningsskyldigheten ansågs inte visat. Inte 
sällan råder betydande löneskillnader mellan föräldrarna och inte säl-
lan hävdar den av parterna som har högst lön att parterna skall dela 
barnens kostnader lika. Enligt FB 6:2 a skall barnets bästa vara avgö-
rande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Enligt min 
mening borde domstolen inte döma till växelvis boende och inte heller 
fastställa överenskommelser om växelvis boende om inte parterna, på 
fråga av domstolen som har en egen utredningsskyldighet, kan redo-
visa hur de ekonomiska frågorna kring barnen har reglerats.

Umgänge
Fram till 1988 omfattade barnens umgänge med umgängesföräl-
dern vanligen vartannat veckoslut från fredag klockan 18 till söndag 
klockan 18 samt viss tid kring helger och sommar. I NJA 1988 s. 559 
beslutade Högsta domstolen om vardagsumgänge, och härefter har 
umgängestiderna blivit längre. Ett vanligt veckoslutsumgänge omfat-
tar vanligen tiden torsdag eftermiddag till måndag morgon men inte 
sällan bestämmer domstolen att det skall inledas redan på onsdag ef-
termiddag, dock att jag inte kunnat bli klok på när den ena eller andra 
lösningen väljs.

Umgänget innefattar regelmässigt också varannan storhelg och 
vartannat skollov. För barn som fyllt fem, sex år brukar sommarum-
gänget vara fyra–fem veckor. Att sommarumgänget är kortare för 
de mindre barnen torde sammanhänga med att barns minnesbilder 
är annorlunda än vuxnas och att fjorton dagar för en femåring kan 
anses motsvara ungefär en tre månader för en vuxen (SOU 1995:79 
s. 323) vilket kan förklara att man som barn tyckte att sommarlovet 
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var oändligt.
En tendens jag sett under senare tid är att barnen i tvisterna är allt 

yngre, och jag har pågående mål där barnen är mindre än ett år.
En ytterligare fråga som uppkommit i det praktiska rättslivet och 

som föga uppmärksammats är att umgänget ibland tenderar att bli 
så omfattande att det är att anse som ett växelvis boende. Man skulle 
kunna tycka att det saknar betydelse om barnets vistelse hos en av 
föräldrarna kallas för umgänge eller för växelvis boende. Om emel-
lertid ett umgänge jämställs med växelvis boende finns risk att under-
hållet bortfaller, se Svea hovrätt, avd. 10, mål T 2254-04, där vecko-
slutsumgänge onsdag–måndag samt umgänge varannan storhelg och 
vartannat lov fick sådan konsekvens. Frågan om växelvis boende har 
betydelse vid Försäkringskassans beslut om underhållsstöd och gräns-
dragningen mellan boende och umgänge, å ena sidan, och växelvis 
boende, å andra sidan, vilket belyses av en dom från kammarrätten i 
Göteborg den 25 januari 2012 i mål T 2499-11.

Såväl i vårdnadsfrågor som i umgängesfrågor förekommer ofta 
fråga om vad som är barnets vilja. Ofta invänder boföräldern att bar-
net inte vill träffa umgängesföräldern, och den sistnämnde påstår då 
att barnet otillbörligt påverkats av boföräldern. När föräldrabalken 
ändrades 2006 avskaffades den intill dess gällande tolvårsgränsen i 
FB 21:5, och det uttalades i förarbetena att möjlighet skulle finnas att 
beakta även yngre barns vilja. Inte sällan dömer domstolen ut um-
gänge även om ett elvaårigt barn säger sig inte vilja träffa umgänges-
föräldern, och domstolen brukar då anteckna att barnet inte står fritt 
i föräldrarnas konflikt och att barnet inte kan överblicka konsekven-
serna av ett avståndstagande från umgängesföräldern. Mer tveksamt 
är sedan om det i praktiken går att verkställa ett sådant beslut.

När boföräldern helt vägrar umgänge brukar man tala om umgäng-
essabotage. Under senare tid har det varit åtskillig diskussion kring 
det omstridda begreppet PAS, parental alienation syndrom. Det påstås 
då att det inte finns någon annan rimlig förklaring till barnets ovilja 
att träffa umgängesföräldern än boförälderns påverkan.
Underhållsbidrag
Inom ramen för tidigare regelsystem med så kallat bidragsförskott 
arbetade såväl Försäkringskassan som familjerätten med att beräkna 
underhållsbidrag. Sedan underhållsstöd införts har den verksamheten 
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upphört, och enligt min erfarenhet är kunskapen om hur underhålls-
bidrag beräknas begränsad till en snäv krets av advokater som arbetar 
med familjemål. Bland klienterna möter jag ofta den uppfattningen 
att underhållsstödet på 1 273 kronor i månaden som utbetalas av För-
säkringskassan utgör en nu gällande norm för underhåll. Reglerna i 
föräldrabalken är okända för de flesta klienter. Enligt detta regelverk 
skall barnets så kallade normalbehov, som är olika för olika ålders-
grupper, proportioneras efter föräldrarnas ekonomiska förmåga och 
för varje förälder skall framräknas ett så kallat överskott som något 
förenklat betyder vad föräldern har kvar i handen efter betalning av 
skatt och levnadskostnader.

I NJA 1985 s. 781 slog HD fast att barnen har rätt till standard-
tillägg om den underhållsskyldige disponerar ett ansenligt inkomstö-
verskott sedan han har betalt ett bidrag som framräknats enligt den 
metod som förordats i 1978 års lagstiftning. I det aktuella fallet hade 
den underhållsskyldige ett överskott uppgående till drygt 4 000 kro-
nor i månaden och den proportionerade delen av normalbehovet blev 
800 kronor i månaden. Basbeloppet var 1985 21 800 kronor och jag 
brukar därför som tumregel yrka standardtillägg om den underhålls-
skyldiges överskott, sedan han betalt den proportionerade delen av 
barnets normalbehov, något överstiger 6 000 kronor i månaden. Stan-
dardtillägg kan vara aktuellt redan från det att barnet är lite drygt ett 
år, NJA 1995 s. 297, dock att barnets behov ökar i takt med åldern.

Stockholms tingsrätt, avd. 4, bestämde i dom den 5 december 2006 
underhållsbidraget till 5 000 kronor i månaden för ettvart av tre ton-
årsbarn, vilket ger ett standardtillägg på cirka 2 900 kronor i månaden. 
Den underhållsskyldige hade ett överskott på cirka 35 000 kronor i 
månaden, medan boföräldern saknade överskott. När målet prövades 
i hovrätten hade boföräldern fått arbete. Hovrätten instämde i tings-
rättens bedömning när det gällde den underhållsskyldiges förmåga 
och barnens behov men på grund av att boföräldern fått arbete ned-
sattes underhållsbidraget till 4 000 kronor per barn och månad, Svea 
hovrätt, avd. 13, den 7 maj 2008, mål T 10181-06.

Svea hovrätt, avd. 7, har i dom den 12 november 2011, mål T 725-
11, uttalat att ett standardtillägg på 2 000 kronor i månaden för ett-
vart av två tonårsbarn var skäligt, varvid antecknades att den under-
hållsskyldiges överskott uppgick till cirka 20 000 kronor i månaden, 
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medan boförälderns överskott var cirka 5 000  kronor i månaden. 
Hovrätten prövade även frågan om retroaktivt underhållsbidrag inne-
fattande standardtillägg, jfr NJA 1991 s. 503.

Synpunkter
I samtliga de frågor som berörts ovan finns stort utrymme för sköns-
mässiga bedömningar. Detta förhållande gör att det är svårt att prog-
nostisera utfallet av tingsrättens prövning, som dessutom riskerar att 
bli bestående om hovrätten inte beviljar prövningstillstånd. Vid förlik-
ningsförhandlingar inför rätten försöker jag tolka rättens uttalanden 
för att försöka förutse resultatet av en rättslig prövning och med det 
som bakgrund förhandla fram en lösning. Så länge jag förhandlar kan 
jag påverka innehållet i en överenskommelse. Att överlämna saken till 
rättens prövning innebär en risk. Domstolarnas arbetsbelastning är i 
dag så hög att den part som har ett ombud som kan ta fram lämpliga 
rättsfall och lämpligt underlag kan ge parten en betydande fördel i 
processen.

Även om enighet råder att barnets bästa skall vägleda alla beslut 
som berör barnet går det inte att en gång för alla fastställa vad som 
är barnets bästa. När jag började i yrket fanns kritik från barnavårds- 
och läkarhåll mot umgängesrätt, och man menade att barnet skulle 
fara illa av att slitas mellan föräldrarna, Beckman, Svensk familjerätts-
praxis, femte upplagan 1972, s. 162. 

I dag finns det sakkunniga som menar att barn kan bo växelvis 
från kanske redan två års ålder. Jag tror att vi kommer se en fortsatt 
ökning av det växelvisa boendet men då måste enligt min mening de 
ekonomiska frågorna kunna regleras.

När det av samhället eftersträvade gemensamma föräldraengage-
manget ökar samtidigt som antalet skilsmässor är stort ger detta en 
grogrund för ett ökat antal tvister om barn. Som jag ser det leder 
denna utveckling till ökad efterfrågan på advokattjänster inom famil-
jerätten. Som ombud får jag lämna råd i alla livets frågor, och mycket 
av rådgivningen gäller att försöka få klienten att bibehålla rimliga 
proportioner på redovisade uppgifter. Inte alltid kan klienten, som 
får sin ståndpunkt ifrågasatt av sitt ombud, se att ombudet verkligen 
långsiktigt värnar klientens intresse. Advokaten har en viktig roll att 
fylla när begreppet barnets bästa skall tolkas i det enskilda målet.



 

Christer Eiserman

I de frågor som rör barn tillämpas regelmässigt svensk lag eftersom 
barnet har hemvist i Sverige. Tillämpning av utländsk lag kan däre-
mot bli aktuell inom andra delar av familjerätten såsom exempelvis 
arv och bodelning.
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 Att som advokat vara företrädare för barn är att varje gång 
utmana sig själv. Det är också att varje gång utmana hela 
vårt rättsliga systems kompetens och kapacitet. Det är ett 

tufft uppdrag som kräver ömsint bemötande och en skarp juridisk 
medvetenhet. Man måste verkligen engagera sig med både hjärta och 
hjärna på toppen av sin och andra professionellas förmåga.

Att företräda barn är ett särskilt ansvarsfullt och omsorgsfullt upp-
drag. Barn saknar kunskap om vilken rätt de har. Barn är tveklöst 
de svagaste och mest osynliggjorda personerna i våra domstolar. De 
yngre barnen kan inte formulera sig på ett sådant sätt att deras utsa-
gor får tillräckligt bevisvärde, vad det än gäller för mål – tvångsvård 

lena feuk

Advokaten 
som företrädare 

för barn
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enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), 
vårdnads-, boende- och umgängesmål, barn som brottsoffer och barn 
som vittnen till våld i familjen. Litet äldre barn som är misstänkta el-
ler åtalade för brott har litet bättre personliga förutsättningar men är 
ändå i stor utsträckning oskyddade och värnlösa i rättsväsendet. De 
behöver alla en advokat som företräder barn.

Barn som grupp har inte inom vare sig rättsväsendet eller social-
tjänsten garanterad tillgång till professionella personer som har till-
räckligt med både specialistkunskaper, lång yrkeserfarenhet, integri-
tet och civilkurage. Detta krävs för att det enskilda barnet ska kunna 
garanteras behövlig rättstrygghet.

Barnen är de högst prioriterade och de mest skyddsvärda
Det är medvetenheten om att barnen är så sårbara som har givit 
barnen en så prioriterad plats i lagstiftningen och många nydanan-
de projekt. Vi har barnahus med särskilt barnanpassade miljöer för 
förundersökningar och samordning av resurserna. Vi har regler om 
särskild skyndsamhet med alla utredningar som rör barn, både inom 
socialtjänsten och inom rättsväsendet. Detta fungerar i stort väl.

Vi har i Sverige varit framsynta och låter barn få egna advokater, 
som särskild företrädare, som målsägandebiträde och som offentlig 
försvarare i brottmål. Liksom som offentligt biträde i LVU-mål.

Som särskild företrädare för barn ska man börja med att ta fram 
all information man kan om barnet, om det misstänkta brottet, om 
barnets aktuella mående och situation, och om det finns personer 
som barnet känner och har tillit till och kan ha berättat om brottet 
för. Sedan ska man träffa barnet för att göra sig en bild av om det är 
förenligt med barnets bästa att alls höras i enlighet med den aktuella 
planeringen som åklagare och polis har gjort. Därefter ska man ta 
olika beslut, bland annat beslut om förhör kan hållas med det en-
skilda barnet. Man måste ta ställning till om barnet ska hämtas och 
vem som kan hämta barnet och om någon barnet är trygg med kan 
följa med till förhöret utan att förundersökningssekretessen riskeras.

Att vara särskild företrädare för barn innebär oftast en stor peda-
gogisk uppgift. För att få träffa barnet i skolan eller förskolan måste 
man få rektor, mentor, skolpsykolog, förskolechef och förskoleperso-
nal med flera att respektera att de inte ska berätta för barnets vård-
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nadshavare om vad barnet är med om. Som att barnet ska med till 
förhör eller läkarundersökning med anledning av att det pågår en 
polisutredning gällande barnet. Det är polis och åklagares sak att in-
formera vårdnadshavare – och skolan ska inte göra det denna gång.

Att företräda enskilda barn ställer krav på lyhördhet och fantasi. 
Det gäller att göra snabba överväganden och hitta vägen till varje 
barns förtroende och tillit. Att företräda ett barn kan innebära att 
allt är förberett för ett barnförhör på ett barnahus. Åklagare och po-
lisutredare är på väg från en annan stad. Barnahuset är bokat. Den 
särskilda företrädaren har fattat beslut om att själv hämta barnet. 
Som visar sig ha låst in sig i badrummet hemma. Då gäller det att få 
komma in i hemmet, att hitta en tillitsskapande dialog med barnet 
genom badrumsdörren, att se till att få komma in i badrummet. Där 
måste man lyssna samt informera barnet om eventuella oklarheter om 
vad som ska hända och hur, och resonera kring vad som är känsligt 
och hur man kan hantera det. Samtalet pågår tills barnet får tilliten 
för sin advokat och blir beredd att följa med och aktivt medverka till 
förhöret. Det finns en huvudregel: Aldrig tvång, aldrig hot, aldrig en 
osanning.

Att vara särskild företrädare för barn kan också innebära att inte 
träffa barnet alls, utan sätta sig i ett medhörningsrum, innan barnet 
kommer till barnahuset. Det kan vara bäst för barnet att man inte 
visar sig före förhöret för att inte störa barnets koncentration inför 
förhöret. I de fallen måste polisen tydligt informera barnet – före för-
höret – om att det sitter personer i ett annat rum och följer vad som 
sägs i en TV-monitor i ett annat rum. Sedan får barnet bestämma ef-
ter förhöret om det vill träffa oss och hälsa på oss som suttit där och 
sett och hört vad som sagts. 

Och man får inte glömma att berätta att det som sägs bara går ut 
till TV-apparaterna i lokalen och inte sänds i alla TV-apparater i hela 
landet. Vilket flera barn, som inte fått den informationen, har trott.

Man får inte ställa frågor till barn som det mognadsmässigt är 
uteslutet att de ska kunna svara på. En förhörsledare ställde frågan: 
”När var det det där hände?” till ett femårigt barn som berättat väl-
digt tydligt om de övergrepp barnet utsatts för av sin far. Just detta 
barn var väldigt empatiskt och svarade polisen så fint: ”Du kanske 
inte vet det, men jag kan inte klockan än.” Ett annat barn hade kun-
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nat känna sig otillräckligt i förhörssituationen och återtagit berät-
telsen.

Jag tycker också att man ska bekräfta och berömma barn som gått 
igenom ett polisförhör och samlat mod för att förmedla vad de upp-
levt. Barnet kan vara hotat till livet eller manipulerat på annat sätt att 
inte berätta. Ett barn kan ha hotats att det ska komma i fängelse om 
det berättar vad pappa gjorde. Och då kanske förhöret måste vänta 
tills barnet har fått träffa polisen och vi fått reda ut den frågan.

Barn brukar ställa frågor i följande ordning. Nummer ett är: Vad 
händer med den som har gjort mig illa om jag berättar om det? Då 
berättar man ärligt om vilka straff som kan bli aktuella. Man är tyd-
lig med att den bästa behandlingen för personer som döms för till 
exempel sexuella övergrepp finns inom kriminalvården. Och att det 
finns bra program om våldsproblematik inom kriminalvård och fri-
vård. Det är upp till den som döms att ta emot sådan hjälp eller inte.

Fråga nummer två är: Måste jag sitta i en domstol och möta den 
som gjort mig illa? Barn under 15 år hörs sällan personligen. Man 
spelar in förhöret på en dvd-skiva och den offentliga försvararen får 
tillfälle att ställa sina frågor inom förundersökningens ram. Skulle 
barnet ändå höras har vi både adekvat lagtext och väl inarbetade pro-
cedurer för att brottsoffer kan höras i domstolen utan att vara inom 
hör- eller synhåll för den tilltalade. 

De här båda frågorna behöver många barn ha svaren på innan de 
kan överväga att medverka fullt ut i ett polisförhör.

Barn i dysfunktionella familjer 
Moment 22. Utan berättelse – ingen hjälp. Utan hjälp – ingen 
berättelse.
Ett stort hinder för barnen som lever i utsatthet i sina familjer är vux-
envärldens självklara överläge. Förutom att vi kommunicerar mycket 
enklare med andra vuxna, identifierar vi oss också mycket lättare 
med föräldern än med barnet. De barn som svikits i vuxentilliten 
inom familjen kan inte alltid klara att lita på vuxna ”hjälpare” utan-
för familjen tillräckligt mycket för att våga fritt berätta om hur deras 
liv ser ut. Först måste de få veta att de inte efteråt behöver gå hem igen 
till samma våld, hot, sexuella övergrepp, missbruk i familjen. Om de 
inte berättar går det inte att hjälpa dem. Men innan vi har hjälpt bar-
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nen till trygghet – hur ska de orka och våga avslöja föräldrars våld, 
omsorgsbrister, hot och missbruk i hemmet? Barn befinner sig inte så 
sällan i detta moment 22. 

Det är i luckorna mellan barnens verklighet och en hjälp ut ur svå-
righeterna som advokaten kan göra stor nytta genom att bygga broar 
tillsammans med barnet. Först måste advokaten ha etablerat en för-
troendefull relation med barnet och inhämtat information från berör-
da yrkespersoner och från eventuella redan befintliga tillitspersoner 
i barnets redan etablerade nätverk (lärare, fritidspersonal, förskole-
personal, kamraters föräldrar, äldre syskon, andra släktingar). Sedan 
kan advokaten själv skapa sig en egen uppfattning om i vilken rikt-
ning och tillsammans med vilka yrkesgrupper som man vill fokusera 
och koncentrera sina insatser för barnets bästa.

Man måste ha en aktiv kommunikation med polis, åklagare och 
socialtjänst. Man måste i anslutning till ett förhör förmedla till so-
cialtjänsten om man bedömer att det här barnets behov är att inte 
komma hem igen efter förhöret. Eller att säkra att socialsekreterare 
finns på plats för att skydda barnet från eventuella aggressionsutbrott 
från familjen, om man befarar det.

Det är viktigt att kommunicera med barn om deras rättigheter, att 
det finns hopp och möjligheter. Att det finns människor som kan ta 
emot barnens förtroenden, att det finns lagar som vill och kan skydda 
barnen, att man inte ska behöva bli utsatt för brott eller allvarlig om-
sorgsbrist och att det också finns hjälp för vuxna runt barnet om de 
vill ta emot den. Men man får självklart aldrig lova barnen hur det 
slutligen kommer att bli i deras ärende. Man kan bara lova att göra 
sitt bästa – och sedan finnas där och stå upp för barnet inför övriga 
handläggare – för att en förändring till det bättre ska kunna ske.

Unga lagöverträdare
I Sverige har man kommit långt med ett barnperspektiv i relation till 
de unga lagöverträdarna. Det är en genomtänkt lagstiftning som till-
lämpas i praxis och är allmänt accepterad. Skyndsamhet med både 
förundersökning och med domstolshandläggning är lagstiftad. Barn 
under 15 år åtalas inte, utan överlämnas till socialtjänsten för åtgär-
der. Barn och ungdomar upp till 21  års ålder får i praxis kraftiga 
åldersrelaterade rabatter i straffmätningen. Före 18 års ålder har de 
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särskilda rättigheter att inte sättas i fängelse utan synnerliga skäl och 
det ska särskilda skäl till för att sätta ungdomar mellan 18 och 21 år i 
fängelse. Andra åtgärder ska prioriteras. Denna praxis löper automa-
tiskt på och är ganska oproblematisk och väl accepterad inom rätts-
väsendet. Det är snarare socialtjänsten som kanske ännu inte är lika 
samsynt och fokuserad på hur man ska hantera de unga lagöverträ-
darna efter att rättsväsendet överlämnat åtgärdandet.

LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
Det är även oproblematiskt att barn vid behov ska ha rätt till eget of-
fentligt biträde. Innan barnet fyllt 15 år så är det offentliga biträdet 
barnets ställföreträdare och agerar utifrån eget omdöme i det rättsliga 
förfarandet. När barnet fyllt 15 år är barnet part i målet och man 
blir barnets ombud i processen. Det kan innebära svåra resonemang 
med klienten och bekymmersamma ställningstaganden att arbeta i 
strid med den egna övertygelsen, om man bedömer att barnet saknar 
mognad och omdöme att tillgodose sitt eget bästa. Men är uppdraget 
att föra barnets eget valda talan, så är det så uppdraget ser ut. Att 
avträda uppdraget är inte en bra lösning på vare sig ens egna eller 
barnets problem i målet.

Barn i vårdnadsmål
Vanligen är barnets fortsatt tryggade levnad i vardagen ojämförligt 
mer betydelsefull för barnet än vad en eventuell brottmålsdom mot en 
förälder är. Eftersom socialtjänsten inte kan och inte ska utreda brott, 
så skulle en förundersökning angående eventuella brottsmisstankar 
kunna vara en viktig del i hela föräldrabalkshandläggningen om det 
inträffat brottslighet i familjen.

Därmed kommer vi in på ett juridiskt hinder för att bättre kunna 
tillgodose barnets bästa. Rättegångsbalken stadgar att förundersök-
ningen lämnas ut till målsägare först när och om den lett till att åtal 
ingivits till rätten. Om åtal inte väcks – i brott inom familjen saknas 
vanligen stödbevisning – så begränsas dels möjligheten att familje-
rättsligt styrka vad barnet berättat om sin utsatthet av en förälder, 
dels begränsas starkt möjligheten för den särskilda företrädaren att 
begära överprövning av beslut om nedläggning av förundersökning. 
Däremot har den som delgivits misstanke som gärningsperson rätt att 
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fortlöpande ta del av innehållet i förundersökningen, även om det inte 
blir något åtal. Anmälningar om barn som är utsatta i sin familj leder 
väldigt sällan till åtal. Då kan den förälder som vill skydda barnet inte 
få tillgång till och i vårdnadsmålet styrka riskerna för barnets hälsa 
och utveckling. Däremot kan den misstänkte missbruka sin ställning 
till att förtiga och till och med förvränga innehållet i barnets utsaga 
till polisen. Ingen annan kan ju kontrollera det. Här finns behov av 
lagändring för att stärka utsatta barns rättstrygghet.

Överhuvudtaget så återfinns den starkaste dragkampen om barnen 
i parallella vårdnadstvister och brottmål där det bland familjemed-
lemmarna kan finnas både brottsutsatta och gärningspersoner. Där 
kan det råda full orkan mellan olika synsätt och värderingar när det 
handlar om tolkningen och uppfattningen om barnets uppgifter och 
barnets bästa, både bland familjemedlemmarna och bland de profes-
sionella. Vad gäller barnets bästa ifråga om vårdnad, boende och um-
gänge kan i dag ingen advokat förordnas att företräda barnen.

I brottsbalken har barnen mycket större och tydligare rättigheter 
än enligt föräldrabalken. Trots att det inte är i brottsbalken, utan i 
föräldrabalken, som man uttryckligen lagstiftat om att domstolen ska 
fatta alla beslut utifrån vad som är barnets bästa.

Det jag också tänker på är ett alltmer framträdande och enligt min 
uppfattning barnfientligt synsätt: en metod som kallas PAS (parental 
alienation syndrome). PAS-idén är att den förälder som misstänker 
den andra föräldern för brott mot barnet därmed är en olämplig för-
älder som skapar oro kring barnet och egentligen inte styrs av omsorg 
om barnet, utan av hat till den andra föräldern, och reduceras till en 
så kallad umgängessabotör. PAS reducerar barn till ett språkrör för 
en hatisk förälder. Sådana föräldrar existerar förstås, men är i verk-
ligheten oerhört sällsynta. Genom PAS görs de till norm. Det blir ald-
rig psykiatriskt utrett om en förälder som anklagas för PAS verkligen 
har den störningen, eller om det i stället är en varm empatisk förälder 
vars enda syfte är att skydda sitt barn.

PAS-förespråkare föreläser ivrigt för bland annat domare. Många 
domare litar på PAS-metoden trots att det inte är en evidensbaserad 
metod. PAS är en odlad fördom, ingen vetenskap. PAS osynliggör bar-
nets egen person och tolkar barnet som en spegling av en lögnaktig 
förälder.



 

Lena Feuk

Jag menar att det av många skäl finns ett mycket starkt behov av 
att skapa en särskild företrädare för barn också i vårdnads-, boende- 
och umgängesmål. Med samma ersättningsregler som för särskilda 
företrädare i brottmål och med det lika tydliga uppdraget och ren-
odlade barnperspektivet. Socialsekreterare talar i mycket större ut-
sträckning med föräldrar än med barn i utredningarna. Många ut-
redare väljer bort, av så kallad hänsyn till barn, att alls tala med 
barn. Vid huvudförhandlingar i rätten syns barn aldrig i vårdnads-, 
boende- och umgängesmålen. Hur väl lagen än är skriven om att det 
är barnets bästa som ska gälla, så är det ändå bara ord. I handling är 
det bara föräldrarna som är parter, och det är utifrån deras konflikt 
som målen presenteras och drivs, baserade på deras vuxenperspek-
tiv. Detta måste förändras och barnperspektivet måste ges företräde 
också i myndigheternas avgöranden, inte bara i lagtextens ord.

Barn i vårdnadsmål behöver informeras och höras av specialutbil-
dade personer i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Sam-
tal med barn i vårdnadsmål ska också vara specificerade, följa en mall 
och, framför allt, öppet och noggrant hantera den problematik som 
målet rör. Barnsamtalen ska spelas in och spelas upp vid huvudför-
handlingen i vårdnads-, boende- och umgängesmålet. Inget av detta 
är regel i dag.

Barn i vårdnadsmål måste synliggöras i processen och då också ha 
fått en egen advokat, en särskild företrädare för barnet. Advokaten 
får då en renodlad roll att fokusera på barnets bästa, och en parts-
ställning, som i LVU-mål och brottmål. Advokater ska tas i anspråk 
för att renodla barnperspektivet för utsatta barns bästa.
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 I egenskap av tvåfaldig föredetting (före detta advokat och före 
detta domare i Europadomstolen) förbehåller jag mig rätten att 
ge in en partsinlaga. Vad som följer är således allt annat än ett 

opartiskt inlägg i en debatt om advokatens roll utan det är ett uttryck 
för mina högst personliga erfarenheter och åsikter. Uppfattningarna 
kan inte tillskrivas vare sig Europadomstolen eller JO, där jag verkar 
för närvarande.

Som alla vet eller borde veta så börjar advokatens biträde långt 
innan klienten kommer till domstol, och ofta är detta – för domstols-
juristen osynliga – arbete det viktigaste. Med den drucknes envishet 
har jag hävdat och fortsätter att hävda att ett advokatobligatorium i 

elisabet fura

Om advokatens roll 
i Europadomstolen
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Europadomstolen skulle leda till att färre uppenbart ogrundade kla-
gomål skulle sändas till Strasbourg så att domarna där skulle få mer 
tid att ägna sig åt väsentligheter. Jag hör inte till den cyniska skara 
som menar att advokater bara är ute efter pengar och att så länge det 
finns en möjlighet att yrka skadestånd enligt artikel 41 i konventio-
nen, så kommer klagomålen att öka i antal.1

Advokater som ombud
Det är väl känt att den som vill klaga till Strasbourg inte behöver om-
bud även om frågan om införandet av någon form av advokattvång 
diskuterats av och till under i stort sett hela domstolens halvsekellånga 
levnadshistoria. Nu senast vid den så kallade Brighton-konferensen 
var ett förslag till advokattvång på agendan igen, utan att det ledde 
till något beslut. Svårigheter med att implementera en sådan regel har 
angivits som skäl att inte gå vidare, men kanske ännu viktigare är far-
hågan att ett sådant obligatorium skulle försvåra eller kanske till och 
med hindra de allra mest utsatta individerna att anhängiggöra sitt 
klagomål. Just den kategori som har störst behov av skydd.

Efter en (ovetenskaplig) genomgång av de klagomål som vinner 
framgång har jag konstaterat att de allra flesta använder sig av ad-
vokater som ombud, vilket kanske inte är något att förvåna sig över 
eftersom domstolen regelmässigt uppmanar de klagande att ställa 
ombud för sig när de väl kommit förbi den första tröskeln och deras 
klagomål förklarats ”admissible” och skall prövas i sak.

Processen i Strasbourg är huvudsakligen skriftlig och klagomålet 
kan lämnas in på vilket som helst av de språk som är officiella språk 
i Europarådets område, för närvarande närmare 40 olika språk. När 
klagomålet väl släppts upp att prövas i sak måste man välja antingen 
engelska eller franska, även om undantag från denna regel kan med-
ges. Den första frågan man bör ställa sig som advokat när man bi-

1  Se även Jean-Paul Costa i pressmeddelande nr 956 den 13 december 2010 då handboken 
Bringing a case to the European Court of Human Rights – A practical guide on admissibility 
criteria lanserades: ”Cases that have no chance of resulting in a ruling are flooding the Court. 
This handbook will enable lawyers to properly advise their clients on their chances of bring-
ing an admissible case to the European Court of Human Rights. It will save them time, energy 
and unnecessary expense and it will free the Court to fulfil its vital role, judging serious and 
important cases to improve human rights protection for over 800 million people …” Handbo-
ken kan laddas ned från Europadomstolens hemsida www.echr.coe.int.
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träder en klient som för talan i Strasbourg är om man skall upprätta 
även den första skriften på något annat än sitt eget modersmål. Det 
finns lite olika uppfattningar i den saken, även internt i domstolen, 
kan jag avslöja. Jag anser att det är till klagandens fördel om advoka-
ten skriver på engelska eller franska direkt, eftersom fler av de juris-
ter som handlägger klagomålet i detta första skede då kan läsa och 
förstå texten i original. Skriver man exempelvis på svenska så är det i 
stort sett endast den handläggande, svenskspråkiga juristen som kan 
läsa och förstå, medan den som har att kontrolläsa och kvalitetssäkra 
utkast till beslut eller diskutera vidare handläggningsåtgärd helt får 
förlita sig på den svensktalande juristens föredragning. Det är inte så 
att jag påstår att handläggare medvetet skulle försöka manipulera el-
ler göra ofullständiga föredragningar, men missbedömningar om vad 
som är relevant kan förekomma. Det finns exempel på hur ett för-
slag att förklara ett klagomål uppenbart ogrundat direkt utan kom-
munikation plockats upp av domaren, kommunicerats och lett till en 
fällande dom av principiell betydelse. En klagoskrift som upprättats 
på endera av domstolens båda arbetsspråk underlättar förstås även 
spontana diskussioner juristerna emellan, något som jag funnit är bra 
och nyttigt när det gäller att finna en klok och rättssäker lösning i ett 
enskilt ärende. 

Andra som inte delar denna min uppfattning hävdar att svenska 
jurister i allmänhet inte behärskar engelska tillräckligt bra och att det 
därför kan vara svårt att tolka oklara eller till och med motsägelse-
fulla skrifter. Som advokat får man alltså använda sitt goda omdöme 
för att avgöra om man är tillräckligt bra på engelska för att biträda 
sin klient på detta språk. En genväg som måhända är alltför kostsam 
för de flesta klienter och därför orealistisk är att låta en professionell 
översättare ta hand om utkastet.

Men när det gäller viktigare bilagor som till exempel domar och 
beslut från inhemska domstolar bör advokaten (låta) översätta dessa 
till engelska. Här är jag kategorisk. Det är en vanlig missuppfattning, 
även bland advokater, att alla handlingar som ges in till Europa-
domstolen i ett ärende automatiskt översätts. Så är det inte! Genom 
att själv ge in en översättning i tillägg till texten på originalspråket 
inte bara underlättar advokaten domstolens arbete utan kan också ge 
en fingervisning om vad som är relevant. Oftast är det inte nödvän-
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digt att översätta allt; domskälen och domslutet brukar räcka. Det är 
alltid bättre att översätta själv för att få bättre kontroll.

Även om processen är huvudsakligen skriftlig så förekommer 
muntliga förhandlingar. Till den advokat som för talan inför Euro-
padomstolen muntligen skulle jag i första hand ge rådet att förbereda 
sig extra väl. Ett utmärkt sätt är att konsultera Europadomstolens 
hemsida, nämnd ovan, och där klicka sig fram till inspelade förhand-
lingar. Alla förhandlingar läggs ut på nätet några timmar efter att de 
ägt rum, och att titta på några exempel är ett utomordentligt sätt att 
förbereda sig. Att läsa hur förhandlingen går till är nog bra, men att 
se med egna ögon är bättre. I andra hand skulle jag föreslå att man 
provpläderar högt för sig själv eller för någon närstående, mest för att 
testa hur lång tid det tar. Det går förmodligen lite långsammare för 
de flesta av oss när vi använder ett språk som inte är vårt modersmål. 
Ett lägre tempo är alls ingen nackdel, tvärtom, eftersom tolkarna då 
har lättare att hänga med och göra ett bra jobb. Ombuden uppmanas 
att ge in sitt manus till domstolens kansli före förhandlingen. Detta 
kan ju verka hämmande på den retoriska spontaniteten men återigen 
underlättar det för tolkarna och i förlängningen för domarna som har 
att avgöra målet.

Frågor förekommer inte så sällan från domarna och då gäller det 
för advokaten att hålla huvudet kallt. Det har hänt att domare ställt 
väldigt otydliga frågor eller till och gjort provocerande inlägg som 
givit en tydlig hänvisning om hur domaren ser på målet. Då kan det 
vara bra att upprepa frågan innan man besvarar den. En paus brukar 
regelmässigt tas i förhandlingen efter frågorna och före svar och slut-
anföranden, men om det gått undan händer det att rättens ordförande 
föreslår att man går vidare direkt, utan paus. Acceptera inte det! Det 
blir aldrig bra. Även de mest slipade processadvokater behöver ta en-
skild överläggning och samla ihop sig till det slutliga, övertygande 
argumentet som visar att ett eller flera konventionsbrott begåtts.

En viktig förutsättning för att få upp sin sak till prövning i Stras-
bourg är att man uttömt alla inhemska rättsmedel. Detta innebär att 
konventionsargumentet, åtminstone i sak, måste ha anförts redan i de 
inhemska instanserna. Här brister det ofta, särskilt i fall där klagan-
den inte biträtts av advokat. Åtskilliga klagomål har avvisats direkt 
utan prövning i sak på denna grund, trots att det sannolikt begåtts ett 
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brott mot konventionen. Det är tråkigt och onödigt. För den advokat 
som har förmånen att biträda klienten/klaganden ända från början 
gäller det att vara uppmärksam på detta.

I detta sammanhang vill jag nämna ett förhållande som jag finner 
lite underligt. I några fåtal fall under mina nio år i Europadomstolen 
såg jag exempel på klart undermåliga advokatinsatser. I något ensta-
ka fall var det snudd på rättegångsmissbruk där advokaten undanhål-
lit relevanta fakta för domstolen vilket ledde till en felaktig utgång 
i målet. I det sistnämnda fallet revs målet upp och gjordes om och i 
de övriga målen ”straffades” advokaten med att arvodet sattes ned, 
ibland till noll. Jag hade gärna sett att domstolen i alla dessa fall hade 
sänt en kopia av domen/beslutet till vederbörande advokatsamfund 
för kännedom, men någon sådan praxis föreligger inte i Strasbourg. 
Det är synd eftersom man går miste om en större pedagogisk effekt 
som hade uppnåtts med en vidare spridning. Ytterst är detta en fråga 
om rättssäkerhet, som jag ser det.

Advokater som klagande
Under min tid som domare samlade jag på ”advokatmål”, vilket nog 
får tillskrivas en yrkesskada från min tidigare verksamhet som advo-
kat. Till min stora glädje hade jag också nöjet att vara föredragande i 
några av dem och lärde mig mycket om advokaters arbetsvillkor i olika 
delar av Europa. Det finns många intressanta avgöranden där advoka-
ter är klagande, till exempel om yttrandefrihetens gränser i rättssalen 
och utanför och om advokatsekretess och fler kommer. Här är inte 
platsen för en beskrivning av denna praxis men jag vill passa på att 
peka på en oroande tendens jag tyckt mig se i domstolen när det gäller 
synen på advokater som klagande, nämligen att högre krav ställs på 
advokater och andra rättslärda. Domarna i Strasbourg visar liten eller 
ingen förståelse för en advokat som missat en talefrist eller misstolkat 
en rättsregel i egen sak. Detta är en policy som kan ifrågasättas, tycker 
jag. Varför skall inte konventionen gälla lika för alla? Advokater borde 
behandlas som andra klagande, varken bättre eller sämre.

Advokater som domare 
Domarna i Strasbourg har olika yrkesbakgrund, och det är min be-
stämda uppfattning att det är just denna blandning som historiskt 
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sett varit domstolens styrka. (Detta gäller för övrigt även handläg-
garna på domstolen.) En rättsvetenskapare har nödvändigtvis en an-
nan erfarenhet än en advokat eller en åklagare. Man kompletterar 
varandra inte bara erfarenhetsmässigt utan även vad gäller metod och 
analys. I en domstol där de flesta mål avgörs av ett kollektiv är det 
avgörande för kvaliteten att dialogen mellan domarna blir spänstig 
och konstruktiv. Det blir den inte om alla är alltför lika varandra. 
Risken borde ju inte vara alltför stor i ett kollektiv sammansatt av do-
mare från 47 olika länder, kan det hävdas. Men då bortser man ifrån 
det förhållandet att den nationella identiteten spelar mindre roll i det 
dömande arbetet i en internationell domstol än den yrkesmässiga. 
När domarna inte kan enas går skiljelinjerna sällan efter geografiska 
gränser utan snarare mellan yrkeskategorier eller mellan praktiker 
och teoretiker.  

Eftersom långt ifrån alla domare har advokatbakgrund är det vik-
tigt att lägga ned lite arbete på kostnadsyrkandet. I ett sorgligt stort 
antal fall har jag sett hur advokater slentrianmässigt upprättat och 
givit in en advokaträkning uppställd enligt samma mall de använt i 
sin egen hemmadomstol. Det är inte säkert att det är ett framgångs-
koncept. Underskatta inte den internationella domarens förmåga 
att utvärdera advokatinsatser; en helgjuten advokatinsats med väl 
strukturerade inlagor utan onödigt ”prat” och utan irrelevanta bi-
lagor kompletterad med en klar och tydlig räkning uppskattas och 
tas på allvar. Även om domarna i Strasbourg liksom domare i in-
hemska domstolar har en tendens att se advokatarvoden som avsedda 
för advokatens egen ficka, som om omkostnader inte existerade i en 
advokatverksamhet, är det min erfarenhet att det inte krävs så mycket 
pedagogik för att få gehör för ett högre timarvode om man förklarar 
varför det är motiverat (specialistkompetens eller annat).

Slutord
Advokatyrket utgör en bra bakgrund för den som vill arbeta med 
MR-frågor, i Europadomstolen eller utanför. Sverige är inte tillräck-
ligt stort för att tillåta samma grad av specialisering som i exempelvis 
Storbritannien, där det finns barristers som är helt inriktade på att 
processa i mål om mänskliga rättigheter. Vi kan snegla avundsjukt 
över kanalen på dessa kolleger som inte nog med att de är specialister 
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på såväl retorik som MR utan också har fördelen att plädera på sitt 
eget språk. Det går nu inte att göra så mycket åt att man är född med 
ett språk som förstås av ett fåtal och talas av ännu färre. Bättre är 
att låta sig bli inspirerad av dessa barristers och tänka att de domare 
som lyssnar och som kommer att fälla avgörandet i målet inte heller 
har engelska som sitt modersmål och att en alltför elegant retorik kan 
gå förlorad i deras öron och i värsta fall skymma saken. En handfast, 
klar och väl disponerad framställning med fokus på konventionsfrå-
gorna om än på en engelska som kanske är något ”avskalad” och inte 
fullt så fulländad kan räcka ännu längre! 
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sten heckscher

Behöver 
advokater 
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 Behöver verkligen de som ska bli advokater gå på kurs? Först 
har de gått i skolan i ungefär tolv år med tillräcklig framgång 
för att i stenhård konkurrens komma in på juristutbildningen. 

Och sedan har de en lång universitetsutbildning. Följd av kvalificerad 
juridisk praktik, visserligen numera bara tre år och inte längre fem, 
men ändå! Ska dessa väl utbildade och i yrkesverksamhet handledda 
och förfarna duktiga människor verkligen behöva nio dagars gnugg-
ning i både det ena och det andra, följt av kvalfylld examination med 
förhörsledare och särskild censor? Som att gå i barndom! Och pengar 
kostar det, inte så lite.

Jag har under några år varit ledamot av samfundets utbildnings-
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nämnd. Vid ett möte våren 2008 bad generalsekreteraren Anne Ram-
berg professor Thomas Bull, också han ledamot av nämnden, och 
mig att tänka fram ett upplägg för en dag om konstitutionell rätt i 
advokatexamen. Generalsekreteraren ansåg – och anser – att landets 
advokater inte är tillräckligt orienterade i rättssamhällets fundamenta 
och advokatens särskilda roll i det perspektivet. Jag är böjd att hålla 
med henne (och vill gärna lägga till att liknande brister finns även hos 
andra av rättssamhällets aktörer).

Thomas Bull och jag tog en halv arbetsdag i Stockholms södra 
skärgård, konstruerade ett upplägg, badade bastu och åt en bättre 
middag. Målet för upplägget angav vi så här:

• att skapa medvetenhet om konstitutionella frågors existens och 
betydelse för advokatens verksamhet

• att stimulera advokaten att använda också det konstitutionella 
regelverket som arbetsredskap

• att därigenom väcka elevernas intresse för fortsatt konstitutio-
nell bildning i egen regi

• att skapa medvetenhet om advokatens roll i rättssamhället
• men inte att fullända elevernas konstitutionella bildning och 

kunskaper.
Upplägget vann generalsekreterarens gillande, och sedan nyåret 2009 
medverkar Thomas och jag regelbundet under den dag av delkurs  
tre som numera ägnas konstitutionell rätt.1 I den här artikeln ska jag 
förmedla några intryck från den verksamheten. Men först en bak-
grund.

Reglerna om att bli antagen som ledamot i samfundet är omfat-
tande och väl preciserade, liksom anvisningarna om hur pretendenten 
rent praktiskt ska gå till väga för att söka inträde. Sedan 1  januari 
2004 krävs godkänd advokatexamen. Grundläggande regler om det-
ta finns i samfundets stadgar, och utbildningsnämnden svarar för det 
närmare innehållet i utbildning och examination. Advokatexamen 
ställer krav inte bara på abiturienterna utan också på deras principa-
ler. Det är obligatoriskt att delta – eller åtminstone att närvara – un-

1  Vid varje tillfälle medverkar en advokat, Percy Bratt eller Christian Åhlund, en universitets-
lärare, Thomas Bull eller Iain Cameron, och en praktiker, Thomas Rolén eller jag. Fredrik 
Sterzel rycker ibland in i vilken som helst av dessa roller. Vi delar alla ett oklart utvecklings-
ansvar för vår verksamhet.
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der de nio kursdagarna. Efter utbildningen ska deltagarna examine-
ras. Den som inte godkänns kan överklaga till utbildningsnämnden.

Bestämmelserna om advokatexamen antogs av samfundets styrelse 
i sin första version i april 2002 och trädde i kraft 1  januari 2004. 
Förarbetena kan spåras till en promemoria 1999. Då fanns redan ett 
embryo i form av en obligatorisk preparandkurs i advokatyrkets etik 
och teknik på två dagar. Förhållandena i Danmark tycks ha inspirerat 
den arbetsgrupp som svarade för promemorian och som bestod av 
advokaterna Bo G. H. Nilsson, Axel Calissendorff och Leif Nauclér, 
biträdda av dåvarande chefsjuristen vid samfundet Ragnar Palmkvist. 
Viss bakgrund finns också i SOU 1999:31 Tillsyn över advokater.

Examens omfattning har efter hand ökats från sex till nio kursda-
gar, och innehållet har justerats. Den kursdag som ägnas konstitutio-
nell rätt och advokatens roll i rättssamhället infördes 2009, då även 
ett avsnitt om riskhantering på advokatbyrå tillkom.

Det är svårt att bestrida – om nu någon skulle vilja göra det – att 
innehållet i advokatexamen, uppdelad på tre tillfällen med tre da-
gar varje gång, vittnar om höga ambitioner. Delkurs ett har fokus 
på samfundets etiska regler, advokatens roll och skyldigheter, och 
samfundets roll, aktiviteter och organisation. Under delkurs två lig-
ger tyngdpunkten på förhandlingsteknik, förberedelser och genom-
förande av förhandling i domstol, muntlig framställning, klientkon-
takter och mediehantering. Första dagen av delkurs tre ägnas alltså 
åt bland annat advokatens roll i rättssamhället och i lagstiftningspro-
cessen, regeringsformen i ett advokatperspektiv och hur en advokat 
med framgång ska kunna använda Europakonventionen (EKMR) och 
andra internationella instrument i sitt arbete. Dag två fokuserar på 
riskhantering och rådgivaransvar, och det hela rundas av med en halv 
dag om yrkesrelaterade frågor och regleringen av penningtvätt. Vissa 
kvällar hålls mera lättsamma föredrag vid middagen.

Och vilka är det som leder detta omfattande och ambitiösa utbild-
ningsprogram? Föga förvånande och som sig bör dominerar advo-
katerna och samfundets tjänstemän. Det är naturligt med tanke på 
utbildningens innehåll och, inte minst, eftersom arrangören noga slår 
vakt om sitt berättigade oberoende och sin självreglering. Men här 
finns även jurister från näringslivet, några framstående akademiker 
och en och annan ämbetsman/domare.
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Och vad kan man säga om eleverna? Det är fler kvinnor än män – 
en spegel av hur det numera ser ut på juristutbildningen. De flesta är 
tämligen unga och har en kort karriär – universitetet och sedan arbe-
te på byrå. Men åtskilliga har dessutom erfarenheter från till exempel 
domarutbildning, Regeringskansliet eller som skattekonsult. Majori-
teten kommer från de stora byråerna med affärsjuridisk inriktning, 
men det förekommer naturligtvis så kallade humanjurister, och en 
och annan har redan egen låda. Kursdagarna blir i regel mera givande 
ju mera blandad gruppen är.

Eleverna förefaller så gott som genomgående vara både ambitiösa, 
intelligenta och duktiga, ofta kunniga på ett specialområde – många 
är redan ganska starkt nischade. De är därmed krävande och be-
nägna att sätta i fråga och utgör alltså ett stimulerande auditorium. 
Men motivationen varierar – varför är jag här bortsett från att jag är 
tvungen? – och emellanåt kan man ana en viss arrogans: tjänar jag 
verkligen mera pengar om jag lär mig det här?

Advokatyrket är i ett avseende mycket specifikt – klientens intres-
sen är, så långt lagens ramar tillåter, det överordnade intresset. I det 
avseendet är målbilden mycket enklare än för de flesta andra juristyr-
ken. Men klientens intressen kan handla om vad som helst. Vilken 
som helst del av rättsordningen, men också vilka slags behov som 
helst hos klienten. För humanjuristen, men ibland också för affärsju-
risten, gäller det att hålla rågången mot en terapeutisk roll.

Därmed infinner sig frågan hur den generella utbildningen i grupp, 
lika för alla, ska kunna göras också relevant för alla. För om utbild-
ningen inte uppfattas som relevant, sjunker elevernas motivation, och 
då lägger sig en död hand över utbildningssituationen. Och om den 
inte är relevant, är tidsåtgång och andra kostnader inte berättigade.

Jag antar att detta problem inte är så stort i de moment som rör till 
exempel advokatetik och rådgivaransvar. Men så snart man kommer 
in på materiell rätt har vi ett relevansproblem. Hur ska man välja mel-
lan olika rättsområden?

Nu har samfundet visligen avstått från att låta advokatexamen 
vara utbildning i materiell rätt. Med det undantag jag strax ska säga 
mer om. Det är naturligtvis den enskilde och dennes arbetsgivare som 
har ansvaret för att den blivande advokaten har tillräckliga kunska-
per på de rättsområden där den enskilde ska vara verksam. Men sam-
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fundet har alltså gett den konstitutionella rätten en särställning. Kan 
det verkligen vara motiverat?

En reaktion som vi fått från elever på den konstitutionella dagen är 
också: Vad ska jag med detta till? Jag håller inte på med grundlagsfrå-
gor och inte heller med EKMR.

Jag vågar dock påstå att den som säger så har fel, och det finns flera 
skäl till det.

Det konstitutionella systemet ger rättsordningens grunder och är 
därmed relevant – faktiskt också praktiskt – för varje praktiserande 
jurists förståelse av sitt jobb, oavsett om han eller hon är advokat, do-
mare, åklagare, ämbetsman eller något annat. Juridiken handlar om 
statens reglering av samhällslivet, och då är det knappast en nackdel, 
snarare tvärtom, att också veta något om staten, oavsett vilka känslor 
man kan hysa för den.2

Svenska jurister är också relativt sett mycket ovana att använda de 
materiella regler med ofta stor praktisk betydelse som faktiskt finns i 
bland annat RF och EKMR. Vi har inte samma tradition som i till ex-
empel USA eller Tyskland att se sådana regler som en i rättsordningen 
internaliserad materia som kan användas i konkreta situationer. Jag 
tror att detta präglar även juristutbildningen, även om man på sina 
håll kan se tecken på en förändring. Det konstitutionella regelverket 
är inte bara en festkantat! För till exempel 15 år sedan löpte kanske 
den advokat som i rätten åberopade 2 kap. RF eller artikel 6 i EKMR 
en viss risk att bli betraktad med den misstro rättshaverister kan ut-
sättas för. Men detta är förändrat och fortsätter att förändras. God, 
insiktsfull och relevant argumentation med grund i sådana regler tas 
numera på allvar men är onödigt sällsynt.

Vad gäller EKMR så blir ju den europeiska rättighetsjuridiken – 
vid sidan av Europadomstolens aktiviteter – vad medlemsstaterna gör 
den till. Alldeles bortsett från att konventionens tyngdpunkt, bland 
annat av kapacitetsskäl, måste ligga i staternas tillämpning, så har 
Sverige en onödigt passiv attityd som också minskar vårt inflytande 
på konventionens utveckling. Advokaterna spelar här en viktig, kan-

2  Dessvärre är dock den konstitutionella bildningsnivån knappast generellt tillfredsställande i 
någon av de nämnda yrkesgrupperna, något jag erfarit under min varierade turné i yrkeslivet. 
Kanske borde också andra än blivande advokater gå på kurs?
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ske avgörande, roll för att driva fram den ändring som behövs. Men 
för att kunna spela den rollen måste deras kunskaper om EKMR och 
hur den kan användas nationellt i olika situationer bli bättre.

Förenklat kan jag ange tre typer av skäl för att advokater ska ha 
en skaplig konstitutionell bildningsnivå, även om varken RF, förvalt-
ningslagen eller EKMR hör till vad som kräver dagliga mödor.

För det första gör advokater anspråk på, har och bör ha en särskild 
roll och ställning i rättssamhället. Advokater ska bland annat stå upp 
för den enskilde mot staten och ska vara en av garanterna mot över-
grepp och se till att staten inte överskrider sina befogenheter. Det är 
en omistlig del av rollen, och det går att påstå att goda advokater är 
en del av kontrollmakten. Det är också bland annat därför som advo-
kater, ytterst för sina klienter, är bärare av vissa särskilda privilegier, 
till exempel en långt gående tystnadsplikt och rätt till förtrolig kom-
munikation. Men allt detta förutsätter ju att advokaten har god kän-
nedom om hur gränserna är satta för statens maktutövning.

Dessa förhållanden har ett yttersta stöd i det konstitutionella sys-
temet och i till exempel EKMR. Det är mot den bakgrunden rimligt 
att kräva att advokater kan orientera sig i det konstitutionella regel-
verket, i vid mening.

För det andra har advokater ett antal olika relationer till staten. En 
advokat kan ha staten till motpart, kan företräda staten, är utsatt för 
statlig tillsyn och så vidare. Då kan det vara bra att veta något om 
staten, hur den är organiserad och hur den fungerar. Det är också ett 
egenintresse för den enskilde advokaten att kåren/samfundet har gott 
konstitutionellt rykte. Det bör då bli lättare att slå vakt om oberoen-
det och de särskilda privilegierna. Att vara konstitutionellt välbildad 
blir också ett sätt att vinna förtroende, både hos klienter och hos 
företrädare för staten, inklusive domstolar och förvaltningsmyndig-
heter. Dessa bör advokaten veta något om, inte minst för att de svarar 
för den helt dominerande kvantiteten av rättstillämpningen och dess-
utom för merparten av normgivningen.

För det tredje kan en advokat faktiskt tjäna mera pengar med hjälp 
av konstitutionella kunskaper. RF och andra delar av systemet inne-
håller en verktygslåda som är underutnyttjad.

Åtskilliga affärsjuridiska transaktioner innebär ett möte mellan ci-
vilrätt och offentlig rätt. Hur många tillstånd från olika förvaltnings-
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myndigheter kan krävas för att till exempel bygga ut ett oljeraffinade-
ri i Stenungsund? Och den som sysslar med konkurrensrätt har goda 
skäl att känna till det regelverk som styr förfarandet i myndigheten 
Konkurrensverket. Det visar sig också att även affärsjurister kan ha 
nytta av att veta något om vad ett regleringsbrev är och vilken funk-
tion ett sådant fyller. Liksom att vid internationella kontakter känna 
till den svenska förvaltningsmodellens särart som får konsekvenser 
för bland annat vilken roll en förvaltningsdomstol har och vilken 
nytta – eller fara – det kan medföra för en utländsk aktör att försöka 
blanda in svenska politiska aktörer i sina strävanden. Och med hjälp 
av goda kunskaper om 8 kap. RF kan en alert advokat ibland slå både 
motparter, myndigheter och domstolar med häpnad och på fingrarna 
och visa att en viss bestämmelse inte har laglig grund och därför inte 
ska tillämpas.

En erfarenhet vi som svarar för den konstitutionella dagen har 
gjort är att åtskilliga som på sin byrå sysslar med frågor av detta slag 
och som är synnerligen insiktsfulla vad gäller de materiella reglerna, 
likväl är föga orienterade i den överordnade konstitutionella delen av 
regelverket.

Jag antar att ett av kriterierna på en riktigt bra advokat är just att 
ha överblick för att upptäcka det oväntade, det som inte andra ser. 
För att klara det behövs en bredare kompetens än arbetssituationen 
ser ut att kräva. Då är konstitutionell kunskap värdefull, inte minst 
för att dess verktygslåda så sällan uppmärksammas i det praktiska 
rättslivet.

En konsekvens bör kunna bli att de nyantagna advokaterna i vik-
tiga avseenden kommer att vara bättre förberedda för sitt yrke än 
deras principaler en gång var, och att de ska kunna berika de miljöer 
i vilka de verkar.

Men samfundet bör inte slå sig till ro med detta. En iakttagelse jag 
gjort i utbildningsnämnden och som en av de som svarar för inne-
hållet i den konstitutionella dagen är att projektet måste vårdas. I 
dialog med dem som går igenom advokatexamen bör innehållet fort-
löpande värderas och utvecklas. Och själva examinationen bör i ökad 
utsträckning anpassas till kursdagarnas innehåll. Det ställer krav på 
en mer aktiv utbildningsnämnd.

Allt detta kanske låter vackert men högdraget. Det är dock även 
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sant och relevant. Men den pedagogiska utmaningen för oss som står 
för den konstitutionella dagen är att tydligt visa detta, att belysa det 
konstitutionella regelverket just i ett advokatperspektiv och därmed 
öppna den innehållsrika verktygslådan.

Jag har haft med advokater att göra i hela mitt yrkesliv. Jag kan 
inte tycka annat än att advokatexamen med sitt ambitiösa upplägg 
och kvalificerade innehåll innebär ett välkommet lyft för en duktig 
yrkeskårs kompetens. Det förkortade kravet på tid av praktisk juri-
disk verksamhet för att bli advokat gör en gedigen advokatexamen än 
mera motiverad. Jag tycker också att det är insiktsfullt av samfundet 
att ge konstitutionella frågor en plats i det programmet – egentligen 
det enda inslaget av materiell rätt. Oavsett vilken inriktning den bli-
vande advokaten ska ha i sin gärning, så är detta en nödvändig grund 
som dessvärre ofta förbises och underutnyttjas. Så om någon materi-
ell rätt ska få plats, så är det väl detta. Åtminstone fram till dess att 
den konstitutionella rätten fått den självklara ställning i det praktiska 
rättslivet som den förtjänar.

En rättsordning är i stora delar systematiserade värderingar. Kon-
stitutionen ligger högst i normhierarkin. Den är därmed en viktig ut-
gångspunkt för ett samhälles värdegrund. Det är tänkbart att en – i 
bästa fall gemensam – värdegrund blir en allt viktigare samlande fak-
tor i ett samhälle som blir allt mera heterogent och pluralistiskt. Den 
norske sociologen Vilhelm Aubert var inne på sådana tankar till ex-
empel i sin bok Rättssociologi från 1972. Konstitutionens principer, 
till exempel folkstyre, kontrollmakt och skydd för den enskildes rät-
tigheter, kan i bästa fall bidra till ett sammanhållande kitt i ett land.

Att utbilda advokater i konstitutionell rätt kan då ses även som en 
altruistisk insats inte bara för advokater utan också för det samhälle 
där de verkar. De kan bli bärare och förmedlare av viktiga värden och 
ideal som kan ha blivit viktigare i ett allt mera skeptiskt samhällskli-
mat.
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 Inledning
I receptionsarean hängde cigarettröken tung och på det svarta 
70-talsskrivbordet i mitt rum låg en diktafon. Med jämna mel-

lanrum kompletterades smattrandet från sekreterarnas skrivmaskiner 
av att Memex-apparaten surrade ut internmeddelanden på långa kas-
sakvittoremsor. Min nye chef, Hans Bagner, verkade lite generad över 
att inte kunna förse mig med någon dator – han hade förstått att jag 
var en sådan där modern typ som till skillnad från min företrädare 
förstod mig på ordbehandling. Vi skulle snart köpa in en ny terminal, 
lovade han.

Själv var jag nöjd. Det var 1996, den brittiska ekonomin var ro-

maria-pia hope

Vad bär framtiden 
för svenska 

affärsjuridiska 
byråer?



134 advokatsamfundet 125 år

Maria-Pia Hope

bust, och jag såg fram emot mitt nya jobb som biträdande jurist på 
Vinges Londonkontor. Vad jag skulle arbeta med var inte helt tydligt 
– det verkade som om kontoret sysslade med lite av varje under den 
allmänna, något vaga rubriceringen ”svensk och internationell affärs-
juridik”. Den enda byråbroschyren, med konservativt typsnitt och få 
bilder, gav inte heller någon vidare vägledning.

Jag kom in i jobbet ganska snabbt. I avsaknad av såväl introduk-
tionsdagar som KM-databaser, elektroniska mallförlagor och inter-
net fick man försöka lita på sig själv och jobba på efter bästa förmåga, 
en rätt bra livslärdom. Arbetsuppgifterna varierade stort ifråga om 
både innehåll och svårighetsgrad. Ena stunden kunde jag skriva en 
viktig inlaga i ett internationellt skiljemål eller författa en PM om för-
värvslåneförbudets tillämpning på ett komplext finansieringsupplägg, 
för att i nästa stå vid faxen och se till att alla 200 sidor kom fram till 
samtliga adressater, eller svara i telefon efter växelns stängning. Det 
blev ofta sena kvällar, men när jag åkte hem till den lilla tvåan som 
min man och jag hyrde alldeles vid Themsen var jag helt bortkopp-
lad. Min första mobiltelefon fick jag först två år senare och det skulle 
dröja sju år innan Blackberryn tog sitt fasta grepp om våra liv.

På kontoret låg, helt naturligt, en inte obetydlig del av inflytandet 
hos advokatsekreterarna. Det var dessa, ofta oerhört rutinerade och 
engagerade kvinnor med skinn på näsan, som såg till att administra-
tionen fungerade och att vi unga läxades upp vid behov. Jag visste att 
jag hade tagit ett viktigt steg i rätt riktning när vår seniorsekreterare 
Ulla konstaterade att jag ju faktiskt klarade av det här med datorer 
och att det enda jag borde slipa på var mina citationstecken. Utveck-
lingssamtal hade jag annars inte förrän ett par år innan jag blev delä-
gare – inställningen var att om jag inte hörde något så kunde jag utgå 
från att kollegerna var nöjda.

Det är förstås lätt att göra sig lustig över bilden av oss affärsjuris-
ter i något slags halvt Mad Men-influerad tidsvurpa så sent som på 
mitten av 90-talet. Säkert accentueras mina minnen av att jag ”väx-
te upp” på ett utlandskontor, inte sällan de sista utposterna för mer 
traditionella arbetssätt. I själva verket låg ju Vinge med den tidens 
mått i framkant och hade redan en lång historia av byråfusioner, ut-
landssatsningar och fokus på ett kommersiellt synsätt i rådgivningen. 
Att det på kort tid har skett en närmast explosionsartad utveckling i 
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branschen, och av den tjänst som vi affärsjuridiska byråer tillhanda-
håller, går dock inte att komma ifrån. Min generations affärsjurister 
har i många fall regelbundet kunna byta jobb, eller i vart fall funda-
mentalt ändra våra arbetsbeskrivningar, utan att lämna den byrå där 
vi först började. Våra byråer är numera ofta stora tjänsteföretag, våra 
varumärken välkända, och verkligheten 1996 känns långt borta.

Vilka är då de stora händelserna, de viktiga förändringarna under 
de drygt 15 år då jag har praktiserat juridik? Och var står vi nu, när 
det är dags för 60- och 70-talsgenerationen att ta över stafettpinnen 
och föra våra byråer in i framtiden – vilka är utmaningarna för vår 
och kommande generationer? Är de goda tiderna, den ständiga årliga 
tillväxtökningen, förbi och närmar vi oss som den brittiske profes-
sorn Richard Susskind förutspådde 2008 ”[t]he end of lawyers”,1 i 
vart fall i den skepnad som vi alla känner till?

Som ny managing partner på Vinge i Stockholm har jag ibland till-
låtit mig några Blackberryfria timmar för att fundera kring dessa frå-
gor. Här följer mina reflektioner.

Fem stora förändringar
Om jag själv ska räkna upp de största förändringarna för oss svenska 
affärsjurister under min tid som praktiserande jurist blir min lista nå-
got i stil med följande.

Mer internationell, diversifierad och specialiserad verksamhet
Det glöms ibland bort, men ägandet i det svenska näringslivet har 
sedan mitten av 90-talet varit föremål för en strukturomvandling som 
helt saknar tidigare motsvarighet. Den svenska modellen med starkt 
koncentrerade innehav, knutna till ett fåtal familjer och individer, har 
luckrats upp, och ägandet på såväl börsen som i privata företag har 
blivit mer diversifierat.2 Private equity har trätt fram som en mycket 
viktig spelare – svenska private equity-ägda bolag står i dag för en 
omsättning om cirka 250 miljarder kronor, eller 8 procent av Sveri-

1  Susskind, Richard, The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services, Oxford 
University Press, 2008.

2  Jfr exempelvis Henrekson och Jakobsson, Globaliseringen och den svenska modellen 
för företagsägande och företagskontroll, Institutet för näringslivsforskning, IFN Policy Paper 
nr 22, 2008.
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ges BNP, och de svenska private equity-husens portföljbolag har cirka 
850  000 anställda runt om i världen.3 Samtidigt har effekterna av 
Sveriges EU-medlemskap och undanröjandet av de tidigare hindren 
för utländska rättssubjekts förvärv av svenska företag slagit igenom 
och de utländska direktinvesteringarna ökat markant.4 På andra håll 
i Europa och världen har bland annat den inre marknaden, kapital-
marknadernas fortsatta avreglering och storföretagens internationali-
seringssatsningar gett upphov till ökad aktivitet över gränserna.

För oss svenska affärsjurister har denna utveckling lett till en 
mycket kraftig ökning av antalet förvärvs- och fusionstransaktioner, 
och av storleken på transaktionerna. En betydande andel av affärerna 
har involverat flera länder, och förväntansbilden har blivit att även de 
svenska juristerna ska känna till internationell praxis och ta avstamp 
i dokumentation från andra marknader. Internationaliseringen och 
den stora uppdragsvolymen har medfört ett ökat resursbehov samt 
en efterfrågan på såväl ett bredare tjänsteutbud som hög kompetens 
inom varje område. Vi jurister, inte sällan traditionsbundna ensam-
vargar och individualister, har blivit tvungna att ge oss in på nya om-
råden, specialisera oss och lära oss att arbeta i team.

Ökad konkurrens
Många har helt naturligt velat vara med och dela på kakan i den väx-
ande marknaden. Med sin entreprenörskultur och sina välrenomme-
rade storföretag blev Sverige tidigt intressanta jaktmarker för utländ-
ska advokatfirmor. För oss svenska byråer har det blivit allt vanligare 
att vår roll reduceras till att agera lokalt ombud under någon stor eng-
elsk eller amerikansk byrå, även där den stora majoriteten av parter 
är svenska företag, och där svensk rätt styr avtalsdokumentationen. 
En del utländska byråer har valt att ta steget fullt ut och etablera sig 
i Sverige. Flera av de mindre byråerna har efter Advokatsamfundets 
vägledande uttalande om så kallade controlled auctions5 kunnat ta 
betydande marknadsandelar inom den lukrativa transaktionsjuridi-

3  Se www.svca.se/Riskkapital i siffror.
4  Jfr exempelvis Jakobsson, Ulf, Globaliseringen av svenskt näringsliv, Svenskt Näringsliv, 

mars 2007, s. 17–18.
5  Styrelsen för Sveriges advokatsamfund, Vägledande uttalade om s.k. controlled auctions 

den 22 april 2004.
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ken och som en följd vuxit kraftigt. Klienterna och uppdragen har 
blivit fler, men konkurrensen om såväl dem som de bästa talangerna 
har ökat.

Byråerna har blivit mer som vanliga företag
Tillväxttakten kombinerad med den ökade konkurrensen har gjort 
att flertalet stora och medelstora byråer inte längre kan agera som 
de småföretag vi en gång var. Våra organisationer omsätter nu flera 
hundra miljoner kronor och anställer inte sällan hundratals medar-
betare. Ledarskap och en uttalad, särskiljande profil har blivit allt 
viktigare, liksom en professionell administrativ organisation, med 
ekonomi-, HR-, marknads-, knowledge management-, risk manage-
ment- och IT-funktioner. En annan sida av utvecklingen är att flera 
svenska byråer nu har ett starkt uttalat fokus på affärsmässighet och 
resultat. I dag är utmaningen för många byråer inte så mycket att 
säkerställa ett professionellt agerande från organisationen, utan sna-
rare att inte kväva det entreprenörskap som trots allt är grunden för 
vår verksamhet. Att se till att partnerskapets kärnvärden bevaras har 
också fått en ny dimension.

Den tekniska utvecklingen
Hur snabbt den tekniska utvecklingen skulle gå, och hur betydelsefull 
den skulle bli för vår tjänst, anade nog bara de allra mest initierade. 
Juridikprofessorn Richard Susskind var en av dem och talade redan 
1996, nästan lite andäktigt, om ett internet som vid millennieskiftet 
skulle ha över en miljard användare och något han kallade ”Internet 
electronic email”, som han förutspådde skulle revolutionera advokat-
byråernas kommunikation.6 Själv minns jag hur våghalsigt vi tyckte 
att det var när Clifford Chance för första gången bifogade de senaste 
avtalsversionerna i ett mejl, och hur vi involverat diskuterade om vi 
verkligen kunde mejla tillbaks våra ändringsmarkerade utkast.

Inträdet i informationssamhället har effektiviserat vår tjänst på ett 
stort antal sätt och förändrat många av våra interna roller. Det har 
också gjort det lättare för oss att arbeta flexibelt. Samtidigt har kra-
ven på snabbhet ökat – hur många av oss har inte blivit uppringda två 

6  Susskind, Richard, The Future of Law, Oxford University Press, 1996, s. xiv och s. 132.
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minuter efter det att motparten skickat en ny version av ett 100-sidigt 
avtal av en klient som vill ha våra kommentarer? Vi har alla behövt 
lära oss att hantera de snabba flödena, och det faktum att själva do-
kumentationsmängden tenderar att bli större när distributionen kan 
ske genom ett enkelt tryck på ”send”. 

En större synlighet
Med den kraftiga tillväxten och den ökande konkurrensen har fler-
talet byråer också reviderat sin inställning till marknadsföring och 
förhållandet till media. Utvecklingen har gått snabbt, och från att ha 
varit direkt skeptiska till all marknadsföring är det många byråer som 
nu inte drar sig för att använda helt nya (för att inte säga ibland rätt 
udda) grepp. Vår tidigare medieskygghet har i flera fall bytts ut mot 
en uttalad ambition att ha goda relationer med viktiga näringslivs-
journalister, och att delta i debatten. Den andra sidan av myntet är att 
den ökade synligheten inte sällan leder till negativa rubriker och att 
många av oss har blivit tvungna att – precis som andra företag – lära 
oss att hantera media i den löpande verksamheten.

Fem utmaningar för framtiden
Om detta är de senaste femton åren, vad är det då för utmaningar 
som ligger framför oss? Återigen min egen topp-fem-lista.

Tjänsten blir allt mer komplex
Den tekniska utvecklingen har hjälpt branschen att ta ett stort steg 
framåt, och det finns nu på ett helt annat sätt än för bara något de-
cennium sedan möjligheter att enkelt tillgodogöra sig juridiskt mate-
rial. De flesta byråerna har någon form av knowledge management-
funktion och det går numera även att köpa en sådan tjänst externt. 
Samtidigt finns tendenser till en ökad judikalisering av samhället, det 
vill säga till att traditionell politikermakt mer och mer flyttas över till 
rättsväsendet. Själva juridiken har också blivit allt mer komplex, ofta 
med flera lager av internationella och inhemska regler att förhålla sig 
till, och en ökad trend att anamma den anglosaxiska världens förkär-
lek för långa, detaljreglerande avtal. En bra affärsjurist måste i denna 
nya värld inte bara vara en mycket skicklig jurist, både generellt och 
inom sitt speciella område. Han eller hon måste också utöva ett af-
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färsmannaskap, som ofta innefattar att agera strategisk rådgivare i 
sammanhang där juridiken bara är en av många faktorer som inver-
kar på klientens beslut.

Klienterna blir mer krävande, sofistikerade och mindre lojala
Med jämna mellanrum, och vanligtvis i samband med någon ned-
gång i marknaden, brukar vi konstatera att våra klienter blir alltmer 
krävande och att vi ser en ökad tendens till diskussion om pris och 
fakturering. Flera undersökningar på senare tid har visat att detta 
är en trend också i finanskrisens kölvatten, och sannolikt något som 
kommer att hålla i sig även när konjunkturen slutligen vänder.  Pres-
sade av besparingskrav både avseende sina egna funktioner och ex-
terna juristkostnader, men med en större mängd arbete att hantera 
i en marknad där reglering och komplexitet ökar, ställer bolagsju-
risterna och andra köpare av affärsjuridiska tjänster höga krav. De 
interna juristavdelningarna har blivit mer professionella och bättre 
tjänstebeställare. Många större företag använder osentimentala in-
köpsfunktioner eller till och med externa konsulter för sina juristupp-
handlingar och utser i hård konkurrens mellan byråerna paneler där 
de enskilda medlemmarna även fortsättningsvis inbjuds att tävla med 
varandra om de eftertraktade större uppdragen. För att komma med 
i panelerna tvingas även gamla husleverantörer att inte bara redovi-
sa tidigare sektorerfarenhet i stor detalj och ofta tillhandahålla be-
tydande rabatter, utan också utlova tillgång till gratis rådgivning i 
småfrågor, skräddarsydda utbildningar och secondees på kort varsel. 
Många företag kräver bevis på ett socialt engagemang i form av CSR-
policyer och det blir allt vanligare att statistik över intern mångfald 
ska redovisas. Även i de mer ad hoc-baserade uppdragen förekommer 
prisdiskussioner, och allt högre krav på effektiv projektledning, ofta 
från seniort håll. 

Förmågan att identifiera ”the next big thing”
Som advokatbyråer är vi inte några isolerade öar utan påverkas både 
direkt och indirekt av olika makroekonomiska faktorer. I situationen 
där klienterna kräver alltmer blir det dessutom en naturlig del av vår 
tjänst att förstå klientens, eller den potentiella klientens, verksamhet 
och marknad. Vi lägger ned allt större resurser på våra analyser och 
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liknar i detta numera många andra konsultföretag. De flesta av oss 
hoppas säkert i denna strävan efter att förstå omvärlden och klienter-
na att identifiera nästa stora område, att uppfinna helt nya lösningar 
eller snubbla på en ny geografisk marknad med potential. Numera 
handlar det inte alltid om att kunna sälja mer juridisk rådgivning, 
utan ofta om möjligheter att erbjuda en kringtjänst, eller att paketera 
en tjänst på ett nytt och mer kostnadseffektivt sätt.

Förmågan att attrahera och behålla de bästa
Nästan alla byråer har förmodligen ambitionen att rekrytera och be-
hålla de allra bästa juristerna. Funderar man på vad vi lägger i att 
någon är bäst, eller att vederbörande har bäst förutsättningar att ut-
vecklas och lyckas som advokat, kan svaren säkert skilja sig åt. Vad 
som knappast varierar är att den klassiska advokatbyråkarriären, där 
man gjorde sex–sju läroår för att sedan kliva upp i de glorifierade 
delägarleden, ofta för resten av livet, inte längre existerar. Juridisk-
teknisk skicklighet, att man har en intressant specialinriktning och 
att man rent allmänt passar in i gänget, är på de flesta håll inte längre 
garanter för delägarskap. Demografi och ”business case”, engage-
mang och ledarskapsegenskaper, har i olika kombinationer blivit nog 
så viktigt. Samtidigt har nya, mer ifrågasättande generationer kommit 
in i yrket och vill veta både vilken typ av liv och karriär det är som 
advokatbyrån egentligen erbjuder och vilka framtidsmöjligheter man 
själv har. Till skillnad från en del andra länder är i Sverige flera andra 
roliga och spännande juristyrken öppna även för unga jurister, och 
dessutom är det numera inte ovanligt att jurister blir aktuella även för 
roller i näringslivet där juridisk kompetens inte är det primära. 

Globaliseringen
Nyligen hörde jag en managing partner för en stor engelsk så kallad 
magic circle-byrå beskriva den tjänst som byrån erbjuder som något 
som levereras världen över i ett luftskepp, där skräddarsydda team 
elegant glider ned i stora cross-border-projekt och tillhandahåller en 
förstklassig, engagerad och ofta engelskrättslig service, för att sedan 
fortsätta vidare till nästa destination. Juridiken, och en handfull sto-
ra byråer, är nu nästan helt och hållet globala, även om parallellen 
till just luftskepp är intressant. Vi måste även i en liten jurisdiktion 
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som Sverige förhålla oss till detta – vad innebär det att juridiken blir 
global, att vissa byråer säger sig kunna tillhandahålla en tjänst som 
spänner över hela världen och tar in all relevant marknadspraxis? 
Är Skandinavien och Sverige, etablerade marknader med etablerade 
byråer, långsiktigt intressanta för de nya världshärskarna? Vill våra 
skandinaviska klienter se en ökad angloamerikanisering i projekten, 
eller är det kanske helt oundvikligt? Är svaret kanske att själv ha stor 
utlandsnärvaro, eller att gå upp i en global byrå? Oavsett hur man re-
sonerar kring dessa frågor tyder inget på att utvecklingen kommer att 
reverseras – snarare tvärtom. Kanske kommer vi på sikt att se globala 
byråer från lågkostnadsländer som Kina och Indien ta upp kampen 
med de engelska och amerikanska jättarna.

Är vi nära ”the end of lawyers”?
Vad betyder då allt detta – är våra dagar som svenska affärsjurister 
räknade, eller finns det en framtid och vad innehåller den? 

Även Susskind är nyanserad i sin ”dödsdom” över den traditionelle 
affärsjuristen, och jag är benägen att hålla med. Med den ökade kom-
plexiteten i vår tjänst och marknadernas ständiga utveckling har vi 
rimligen rätt många år på oss innan vi behöver plocka ned skylten. 
Däremot kommer sannolikt vårt erbjudande att fortsätta att föränd-
ras och olika slags internationella nätverk att bli allt viktigare. Kan-
ske kommer vi att än mer agera som strategiska rådgivare, med en 
bred och djup sektorkompetens, och sidofärdigheter inom helt andra 
discipliner än juridiken. Förmodligen kommer det att ske en produk-
tifiering av delar av tjänsten, och säkerligen kommer den tekniska 
utvecklingen att fortsätta att erbjuda möjligheter. Vi kommer att ar-
beta inom nya områden, och följa våra klienter till nya marknader. 
Vi kommer att bli tydligare med hur vår tjänst differentierar sig från 
andras. Om byråerna lyckas behålla sina marginaler återstår att se 
och kommer säkert att ligga i fokus för många.

Så, nej, jag tror inte att vi kommit till vägs ände utan förutspår 
att framtiden för kommande generationer är ljus. Mot dessa genera-
tioner, så pålästa och vakna, måste vi byråer vara raka och transpa-
renta. Yrket som affärsjurist är inte sällan oförutsebart, och kräver 
stora arbetsinsatser, men det är numera som många andra konsul-
tyrken flexibelt, och nästan alltid spännande och dynamiskt. Utveck-
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lingsmöjligheterna hos de affärsjuridiska byråerna är ofta förstklas-
siga och byråer som vill förbli ledande kommer alltid att behöva nya, 
unga, drivna och drivande delägare. 

Och om inget annat så kommer ju byråerfarenhet att göra att man 
snart – snarare än någon av oss tror – kan sitta och satirisera över 
livet på en svensk affärsjuridisk byrå år 2012, detta fullständiga back-
water till näringslivsfenomen. Tänk ändå att allt det där hände under 
vår livstid.
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 1Historisk återblick
Dagens offentliga biträde har sitt ursprung i Sveriges första ut-
länningslagstiftning från 1914. I ärende som gällde utvisning var 

förhör med utlänningen obligatoriskt. Om utlänningen vid dessa för-
hör begärde biträde ägde hon enligt lagen rätt till sådant. Under lång 
tid förblev utlänningslagstiftningen genom varianter av dessa regler 
ett av mycket få förvaltningsrättsliga områden där skyldighet förelåg 
för myndighet att förordna biträde åt enskild.1

Det offentliga biträdets roll kom att utvidgas betydligt i och med 

1  Se SOU 1971:76 s. 153.
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ändring (1973:118) av 1972 års rättshjälpslag. Rättshjälpslagens be-
stämmelser om offentligt biträde hade till stor del sin upprinnelse i 
krav på ett rättssäkrare förfarande hos förvaltningsdomstolarna.2 Det 
ansågs särskilt finnas behov av biträde vid administrativa frihetsbe-
rövanden.3 Enligt de regler som kom att införas genom 1973 års änd-
ring kunde offentliga biträden förordnas i ett flertal mål och ärenden, 
vanligtvis uppdelade i de tre grupperna avvisnings- och utvisningsä-
renden enligt utlänningslagstiftningen, ärenden om administrativa 
frihetsberövanden samt övriga ärenden.

Vid sidan av utvidgningen av det offentliga biträdets roll genom-
gick den svenska förvaltningsprocessen under samma tid stora för-
ändringar, dels som ett led i en nationell reform av systemet, dels 
under påverkan av Europarätt. Den viktigaste milstolpen i föränd-
ringsarbetet utgjordes av 1971 års förvaltningsrättsreform varigenom 
förvaltningsprocesslagen (FPL) och 1971 års förvaltningslag (FL) in-
fördes. Samtidigt omstöptes förvaltningsdomstolsorganisationen på 
så sätt att Regeringsrätten gjordes till en renodlad prejudikatinstans 
samtidigt som kammarrättsorganisationen byggdes ut. Slutstenen i 
denna reform av förvaltningsrättskipningen togs 1979 då länsrätter-
na inrättades som fristående allmänna förvaltningsdomstolar under 
kammarrätterna.

2 Tvåpartsprocessen
Förvaltningsprocessen som lagfästes genom 1971 års förvaltnings-
rättsreform var en så kallad enpartsprocess, det vill säga den enskilde, 
som överklagade en myndighets beslut, var den enda parten inför 
domstolen. Officialprincipen, det vill säga principen om att domstolen 
skall tillse att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, var 
starkt befäst i enpartsprocessen. Biträdets argumentation inriktades 
vanligtvis på varför det överklagade beslutet var felaktigt och klien-
tens intressen tillvaratogs genom att biträdet vid behov kompletterade 
domstolens utredning och framförde synpunkter på bedömningen av 
utredningsmaterialet.4 Efter en utdragen diskussion infördes 1996 ett 

2  Se a.a. s. 53.
3  Se t.ex. SOU 1964:40; enligt utredningens förslag till mentalsjukvårdslag 37 § skulle för-

ordnande av offentligt biträde vara möjligt för intagna till sluten psykiatrisk vård. 
4  Se t.ex. prop. 1972:132 s. 57.
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tvåpartsförfarande i förvaltningsprocessen. Av 7 a § FPL framgår att 
om en enskild person överklagar en förvaltningsmyndighets beslut 
skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes 
motpart inför domstolen.

I migrationsärenden infördes tvåpartsprocessen genom den nya 
utlänningslagstiftningen som trädde i kraft den 31 mars 2006. Re-
formen, som är en av de största inom rättskipningen i modern tid, 
innebar även att muntlig förhandling som huvudregel skall hållas i 
migrationsdomstolarna.

Idag kan konstateras att förskjutning mot förhandlingsprincipen 
har skett i domstolarna. I mål med förordnat offentligt biträde före-
tar förvaltningsdomstol endast i undantagsfall någon form av egna 
utredningsåtgärder. Domaren torde ofta, på goda grunder, anse att 
det allmännas intressen tillgodoses genom myndighetens medverkan i 
processen och den enskildes intressen genom tillgången till det offent-
liga biträdet. I vissa måltyper, såsom de om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT och LRV) och i viss mån missbruksvård (LVM), är biträdets roll 
fortfarande ofta begränsad till argumentation i domstolen. Däremot 
finns stort utrymme att undersöka alternativa möjligheter till tvångs-
vård och biträde i att få till stånd frivilliga åtgärder. Men i andra fall, 
såsom biträde enligt lagen om vård av unga (LVU) och utlänningsla-
gen växer utredningen i målet normalt fram genom att det offentliga 
biträdet och processande myndighet lägger fram påståenden och be-
vis. Denna process ställer andra, och högre, krav på biträdet än vad 
som tidigare var fallet. Dels ställs högre krav på juridisk kompetens 
och noggrannhet eftersom tvåpartsprocessen kräver att grunder och 
bevisning anges på ett tydligt sätt, dels ställs krav på skicklighet att 
utreda sakomständigheter och finna och åberopa bevis för att tillva-
rata den enskildes rätt.

Enligt huvudregeln i lagen om offentligt biträde utses detta av 
myndigheten som handlägger ärendet. Detta gäller numera endast i 
ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning och utlänningsärenden. 
I sistnämnda ärenden utser Migrationsverket biträdet. Myndigheten 
har härigenom getts en ur ett rättssäkerhetsperspektiv tveksam och 
av Advokatsamfundet bekämpad möjlighet att välja – och välja bort 
– biträden efter myndighetens önskemål såväl under myndighetens 
handläggning som i den efterföljande domstolsprocessen. I andra fall, 
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såsom i lagen om vård av unga (LVU) med flera, utses det offentliga 
biträdet istället av förvaltningsrätten. Införandet av en sådan ordning 
som huvudregel i lagen om offentligt biträde skulle inte bara komma 
till rätta med ett obehövligt rättssäkerhetsproblemen utan också med-
föra att den enskilde skulle komma att känna större förtroende för 
sitt biträde.

Förhandlingsprincipen, som får sägas vara den rådande handlägg-
ningsformen i mål med offentligt biträde, kräver även jämvikt mellan 
parterna. I många mål upplever nog offentliga biträden att myndighe-
ten besitter ett informations- och resursövertag. Exempelvis är endast 
cirka 80  procent av Migrationsverkets landinformation tillgänglig 
för allmänheten.5 Ett ännu större problem är att myndigheter ofta 
tycks ha ett visst tolkningsföreträde inför förvaltnings-domstolarna. 
Migrationsdomstolarna hänvisar i sina domar nästan uteslutande till 
Migrationsverkets landinformation Lifos. Det kan således misstänkas 
att information som samlats på databasen av domstolen anses särskilt 
pålitlig. När informationen som finns tillgänglig på Lifos är felaktig 
eller inaktuell, vilket inte är alltför ovanligt, och motsägs av nyare 
mer tillförlitlig information, är detta tolkningsföreträde ett besväran-
de moment att komma förbi.

På motsvarande sätt upplever man ofta att domstolen har en över-
driven tilltro till socialnämndens utredning i LVU-mål utifrån ett 
synsätt att ”nämnden inte har något egenintresse …” och dess utred-
ningar därför kan anses opartiska. Men då har domstolen glömt att 
part är just vad socialnämnden är.

3 Europeiserad förvaltningsrätt
År 1997 skrev Olli Mäenpää att Europarätten gått som snömannen 
genom den finska förvaltningsrätten.6 Många talade om snömannen 
– och det fanns spår – men ingen hade riktigt sett honom. Ollis bild 
stämmer nog överlag även väl överens med den allmänna känslan 
bland svenska offentliga biträden vid den aktuella tiden, det vill säga 
två år efter Sveriges inträde i EU.

Numera har det offentliga biträdet, exempelvis genom skydds-

5  Se SOU 2009:56 s. 16.
6  Olli Mäenpää, ”Europeisering av förvaltningsrätten?”, Retfærd 77 s. 33, 1997.
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grundsdirektivet, åtminstone till en viss del kommit att bekanta sig 
med EU-rätten. Därtill kommer att Europakonventionen har en na-
turlig roll i de mål vari offentligt biträde förordnas, oavsett om det 
gäller enskildas personliga frihet, integritet eller rätt att få stanna i 
Sverige. Från att ha betraktats som rättshaveristiska argument har 
Europakonventionen kommit att sätta verkliga gränser för myndig-
heternas befogenheter i allt från omhändertagande enligt LVU till ut-
visning enligt utlänningslagen. Om vi ser framåt går vi troligtvis mot 
en rättsutveckling där Europakonventionen slutar att enbart vara en 
spärregel, en yttre gräns för vad som är acceptabelt, till att istället 
bli en del av den svenska rättsliga värdegrunden. Detta kan mycket 
väl öppna för mer principiella argument grundade i Europakonven-
tionen.

Samspelet mellan svenska lagar, EU-rätten och Europakonventio-
nen har även blivit alltmer utvecklat och intressant, inte minst genom 
EU:s ratificering av Europakonventionen liksom införandet av 2 kap. 
19 § RF. Europarätten, och särskilt Europakonventionen, är – och 
ska vara – ett naturligt argument i det offentliga biträdets talan.

Vi har börjat lära känna snömannen. Kanske en komplicerad typ – 
men han har hjärtat på rätt plats.

4 Viktig rättslig angelägenhet
Det är slående vilka viktiga frågor det offentliga biträdet är satt att 
bevaka, både principiellt och för den enskilde ofta avgörande, ibland 
livsavgörande. Hur viktigt är det inte att en oberoende – kanske till 
och med obekväm – advokat då är där och ifrågasätter om lagens 
krav är uppfyllda. I de flesta fall handlar det både om principen och 
för den enskilde mycket stora konsekvenser av domstolens prövning. 
Har samhället rätt att ta barnet ifrån föräldrarna för samhällsvård? 
Ska utlänningen avvisas tillbaka till sitt hemland – kan vi utesluta 
att han torteras eller rentav dödas? Den advokat som verkar inom 
humanjuridiken arbetar oftast också med brottmål, och det är lätt att 
konstatera att det är få brottmål som medför lika drastiska rättsfölj-
der som de förvaltningsmål där advokaten är offentligt biträde.

Desto viktigare är det därför att verkligen bygga upp kompetensen 
bland oss biträden. Det anses nog allmänt att just biträdesförordnan-
den är det naturliga insteget för den nyss anställde juristen på advokat-
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byrån, oavsett om denne ens har erfarenhet av tingsmeritering. Inget 
fel i det, någonstans måste vi alla börja. Men det är inte acceptabelt 
att ta på sig ärenden av det här slaget utan ingående förberedelse och 
handledning av principalen. Uppdragen är viktiga och måste tas på 
allvar och bygga på kompetens hos det enskilda biträdet. Lika viktigt 
är biträdets engagemang och mod. Biträdet för den enskildes talan 
mot myndigheten och systemet. I det ligger att göra egna utredningar, 
kontrollera alla fakta som låter sig kontrolleras och ifrågasätta.

5 Nya uppgifter för det offentliga biträdet
Ett nytt område tillkom 2006 då skyldighet infördes att i ärenden om 
uppskjuten villkorlig frigivning från fängelsestraff förordna offentligt 
biträde för den intagne. Skälen var att frågan hade stor betydelse för 
den intagne och att biträdena skulle argumentera för den intagnes 
sak. Efter att nu ha handlagt en hel del sådana ärenden är det uppen-
bart att biträdet därtill kan synliggöra bristande rutiner eller andra 
fel i beslutsfattande myndighets handläggning och alltså verka för en 
säkrare och mer enhetlig rättstillämpning.

Det finns andra ärendetyper där denna typ av insyn och påverkan 
skulle vara betydelsefull. Offentliga biträden vore önskvärda på fler 
områden av myndighetsutövning och detta torde också komma ifråga 
under inflytande av Europakonventionens krav på rättsligt biträde 
i viktiga frågor. Skattemålen är ett sådant exempel, som dessutom 
skulle utveckla Europarättens integration i svensk rätt betydligt. Möj-
ligheten för den enskilde att föra sin talan mot Skatteverket är i hög 
grad beroende på dennes möjlighet att själv bekosta ett kvalificerat 
ombud. Den enskilde har endast små möjligheter att få ersättning för 
sitt ombud, trots att tvistefrågorna ofta är utomordentligt komplice-
rade.

Ett annat rättsområde är LSS – lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Det borde övervägas om inte en person som har 
ett allvarligt funktionshinder skulle ha rätt till ett offentligt biträde 
vid ansökan om assistansersättning och i överklagandeprocessen. 
Även i andra socialförsäkringsärenden kan det i många fall vara be-
fogat att en särskilt utsatt enskild får ett offentligt biträdes hjälp mot 
myndigheterna.



 

Advokaten som offentligt biträde

6 Slutligen
Idag utgör arbetet som offentligt biträde en naturlig del i humanjuris-
tens vardag: LVU, LVM, LRV, LPT, utlänningsrätt och ärenden om 
uppskjuten villkorlig förgivning. Rollen har vuxit fram under en om-
ställningsprocess bland myndigheter och förvaltningsdomstolar och 
arbetet präglas nu också starkt av påverkan från Europarätten, då 
främst Europakonventionen.

Det offentliga biträdet spelar ofta en avgörande roll för sin klient i 
för denne mycket viktiga frågor. Och det är väl i mångt och mycket 
just det som är humanadvokatens kärnvärde; att hjälpa den lilla män-
niskan mot övermakten.

Min uppfattning är att det offentliga biträdet dessutom gör stor 
nytta i myndighetsprocesserna, en oberoende, ibland obekväm, kraft 
bland tjänstemännen och politikerna med ett nyttigt ifrågasättande 
av myndighetsbeslut ledande till en välbehövlig kvalitetshöjning hos 
de aktuella myndigheterna.
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 Rubriken kan förstås på två sätt. Det är avsiktligt. Vad jag vill 
något redogöra för är mina erfarenheter av såväl hur det är 
att som advokat processa i Högsta domstolen som hur det är 

att som (tidigare) advokat börja som och vara justitieråd i domstolen.
Efter sedvanlig tingstjänstgöring inledde jag år 1976 min advokat-

bana genom att börja som biträdande jurist på en advokatbyrå där min 
förebild som advokat fanns, Folke Wistrand. Han blev min mentor.

Jag blev kvar på samma byrå, om än med ändrad verksamhetsort, i 
drygt 30 år, nämligen fram till dess jag efter utnämningen till justitie-
råd vid tiden för älgjaktens början år 2007 tillträdde med den första 
sessionen år 2008. Vid den traditionstyngda installeringen i plenum 

stefan lindskog

Att vara advokat 
i Högsta domstolen
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blev jag efter den speciella hälsningsceremonin informerad om att jag 
var justitieråd nummer 306 och den tionde tidigare advokaten. Att 
det runt det långa bordet fanns tre ledamöter som kom från advokat-
skrået visste jag redan.

Efter den mäktiga inledningen på min bana som justitieråd inträd-
de den stora stillheten. Ett ganska litet tjänsterum med ett ganska li-
tet skrivbord som var helt tomt med undantag för en blomsterbukett. 
Och en alldeles död telefon. Men på ett mycket litet avlastningsbord 
intill dörren låg några akter med vita omslag. Det var, fick jag senare 
lära mig, inga akter, det var tryck.

Trycken lärde jag mig snart att uppskatta. De kom indansande ge-
nom vaktmästeriets försorg som ett varsel om en lycklig tilldragelse. 
För när man öppnade ett tryck så var det som att vara med om de 
första födsloverkningarna av ett prejudikat. Där fanns underrätternas 
avgöranden. Där fanns den relevanta skriftväxlingen. Där fanns en 
gedigen rättsutredning med förarbeten, all väsentlig praxis och rätts-
litteratur, allt kopierat och prydligt sorterat. Och där fanns ett om-
sorgsfullt genomarbetat avgörandeförslag i form av ett betänkande. 
Allt utarbetat och sammanställt av den ansvariga justitiesekreteraren, 
en mycket kvalificerad yngre domare. Men det var i de dispenserade 
målen.

Innan ett mål mognade till ett blommande prejudikatämne i form 
av ett femmanstryck hade det genomgått en ganska hårdhänt hante-
ring. Av lite drygt 5 000 överklaganden årligen blir det högst 150 som 
släpps igenom för en prövning i sak och ännu färre som verkligen bär 
frukt. Gallringen skedde, visade det sig, etappvis.

Först kommer enmanstrycken i buntar om 5–10 åt gången. De 
innehåller underrätternas avgöranden och överklagandeinlagan samt 
en kortfattad PM som i regel förklarar varför målet inte är prejudi-
katintressant. Där faller efter beslut av en ledamot dryga 90 procent 
av överklagandena bort. När ett mål överlever brukar det uttryckas 
så att den ledamot som har fått målet i sin enmansbunt hänskjuter 
det. Då återkommer målet i form av ett tremanstryck (vilket är något 
missvisande, eftersom målet undantagsvis kan komma att föredras 
för endast två ledamöter).

Ett tremanstryck är i regel upplagt som ett femmanstryck, med den 
främsta skillnaden att det inte finns något betänkande. Föredragning 
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av tremansmålen brukar ske på måndagar. Högsta domstolens två av-
delningar turas då om, så att den ena avdelningen har föredragningar 
på måndagar i jämna veckor och den andra i ojämna veckor. Leda-
möterna på avdelningen delas i sin tur in i två dispensavdelningar om 
tre (eller ibland två) ledamöter vardera. Även där faller merparten av 
målen bort. Återstår gör endast det dryga 100-tal mål som har gall-
rats ut till att vara prejudikatämnen.

Nu börjar det riktigt roliga. Men först skall det sägas att när jag 
började i Högsta domstolen trodde jag att den beskrivna gallringspro-
cessen var både mödosam och tråkig. Så tycker jag nog inte riktigt att 
det är. Genom att en så stor andel av målen kan avgöras av en leda-
mot hushålls ganska effektivt med de begränsade resurserna. Och de 
många överklaganden som inte har några förutsättningar att kunna 
leda till något av prejudikatvärde fordrar inte särskilt stor arbetsin-
sats av justitieråden. Fast visst finns det en del som kräver eftertanke, 
både sådana som leder till ett avslag och sådana som hänskjuts. Då är 
det emellertid plötsligt också lite intressant.

Men som sagt: Det riktigt roliga börjar när man får ett femmans-
tryck i sin hand. Man öppnar det direkt för att se vad det handlar om 
och vem som är referent.

Vi har två slags referenter. Det vanliga är så kallade veckoreferen-
ter. Dessa vet inte om sin lycka förrän de öppnar trycket och ser vems 
initialer som är tillagt med handskrift på föredragningslistan. Men 
det finns också så kallade fasta referenter. Dessa utses under ett tidi-
gare skede av handläggningen, som regel därför att handläggningsbe-
slut behöver fattas. Referenten utses av avdelningsordföranden. Den 
som är ordförande på den dömande avdelningen skall i princip inte 
vara referent.

Tempot när det gäller ledamöternas hantering av ett dispenserat 
mål från det att trycket kommer till dess att avgörandet undertecknas 
förvånade mig. Det går fort.

Trycket kommer i mitten på veckan och skall läsas in före föredrag-
ningen, som sker veckan därefter på en tisdag eller en onsdag. Vid fö-
redragningen ger justitiesekreteraren en ganska begränsad redogörel-
se av vad målet handlar om medan referenten går desto mer grundligt 
tillväga. Lagtext av betydelse högläses. Praxis, rättsfall och litteratur 
gås igenom. Och referenten avslutar med att ge sin syn på utgången 
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och ofta också på hur avgörandet enligt hans eller hennes mening bör 
läggas upp. Sedan får varje ledamot i ordning efter ställning redovisa 
sin uppfattning. Föredragningen övergår alltså i omedelbar överlägg-
ning, låt vara att det finns utrymme för ändrade ställningstaganden 
under den fortsatta processens gång.

Efter föredragningen och den därpå följande överläggningen skall 
ett avgörandeutkast fram (om inte betänkandet godtas, vilket inte 
sker så ofta). Det är referentens uppgift, om inte han eller hon är i 
minoritet (då faller i regel uppgiften på den yngste ledamoten), och 
utkastet skall vara klart till lunch påföljande måndag.

När avgörandeutkastet kommer på måndagen (eller ibland och i 
bästa fall redan under helgen) kan övriga ledamöter välja mellan att 
ge synpunkter mer eller mindre omedelbart eller vänta med det till den 
återsamling som sker påföljande torsdag (det vi kallar återställning). 
Oftast enas man då om referentens votum med vissa justeringar, men 
det kan också bli fortsatta återställningar följande torsdagar med ett 
eller flera motförslag på bordet innan avdelningen når ett avgörande.

Efter att ett avgörandeutkast har lästs och godkänts vid återställ-
ning cirkuleras det för underskrift. Varje ledamot läser då i enrum 
genom utkastet, vilket ofta leder till vissa ytterligare justeringar.

Proceduren från ett femmanstryck i handen till ett underskrivet av-
görande innehåller som synes ett antal moment, och rutinerna säker-
ställer att höga krav på kvalitet kan mötas, även om fel och misstag 
förekommer. Men tiden från mottagandet av trycket till underskrift 
är som sagt kort, ofta i storleksordningen fyra veckor. Det betyder 
på den andra sidan att man behöver ha få mål i huvudet samtidigt 
och att de kolleger som ingår i den dömande avdelningen omedelbart 
har omständigheterna klara för sig om man känner för att diskutera 
något under gången.

Är alla mål lika roliga? Nej, så är det naturligtvis inte. Vissa mål 
kan över huvud inte karakteriseras som roliga, men det hindrar inte att 
de kan vara intressanta. Och även om alla mål inte är lika intressanta 
innehåller ett dispenserat mål under alla omständigheter något som 
fordrar eftertanke. Det har främst att göra med att man alltid måste 
fundera på vilken prejudikatnytta som kan åstadkommas med det pre-
judikatämne som man har fått i sina händer. I någon mening får man 
som prejudikatdomare vara med om att bygga det goda samhället.
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Hur långt de högsta domstolarnas mandat sträcker sig kan det 
dock råda delade meningar om. Vilken normbildningskompetens har 
de egentligen? Och hur skall den kompetensen utövas?

Det finns ingen tvekan om att ledamöterna i de högsta domstolarna 
ser på sådana grundläggande frågor på olika sätt. Vissa har en åter-
hållsam syn på normbildningskompetensen, andra en mer aktivistisk. 
Längden på de steg som tas i prejudikatbildningen kan variera högst 
betydligt beroende på den tillfälliga sammansättningen.

För egen del ser jag det nog så, att i vissa hänseenden måste det 
ankomma på de högsta domstolarna att ta ett långtgående ansvar 
för den fortsatta normbildningen. Det är en konsekvens av att det på 
en del områden saknas lagstiftningsambitioner hos de politiska orga-
nen. Mot ett sådant synsätt kan inte med fog invändas att en domstol 
inte bör agera normbildande. Det gör en prejudikatdomstol jämt och 
ständigt. Däremot kan det naturligtvis invändas att det måste finnas 
gränser för domstolens normbildning. Men som jag ser det är faran 
med att domstolen skulle vara alltför expansiv i det avseendet tämli-
gen begränsad. Lagstiftaren kan ju alltid korrigera – genom lagstift-
ning!

Ibland kan det nog vara så att en prejudikatdomstol finner sig både 
kunna och böra göra vad de politiska organen inte anser sig förmå. 
Ett exempel är Högsta domstolens uppgörelse med den etablerade på-
följdsordningen för narkotikabrott.

Det finns heller ingen tvekan om att en ledamots yrkesmässiga bak-
grund kan ha betydelse för hur ledamoten ser på vissa principiella 
frågor. Om man som jag har varit advokat i många år kan man såle-
des inte undgå att präglas av det slags grundläggande rättsliga värde-
ringar som är av betydelse för den enskildes rätt, särskilt rätten till en 
rättvis rättegång och rättighetsskyddet mot staten.

En intressant fråga är om en ledamots yrkesmässiga bakgrund kan 
ha betydelse för vilken grad av aktivism ledamoten vill se i prejudikat-
bildningen. Mycket handlar det nog här om läggningsfrågor. Men jag 
har en viss känsla av att den som har sysslat mycket med lagstiftning 
i regel vill se mindre av aktivism i prejudikatbildningen än den som 
kommer från advokatvärlden. För en lagstiftare sker normbildningen 
naturligt genom lagstiftning. Den som har varit advokat och stött på 
sådant som kan uppfattas som fel och orättvist i lagstiftningen eller 
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i praxis kan på den andra sidan ha byggt upp en vilja att rätta till. 
Det gäller i viss mån även dem som kommer från rättsvetenskapen. 
Av sådana skäl är det viktigt att ledamöterna kommer från olika håll 
och för med sig olika erfarenheter och i viss mån skilda värderingar 
in i domstolen.

Hur var det då att som advokat processa i Högsta domstolen? Och 
hur ser jag på det nu?

Jag hade många mål i Högsta domstolen. De flesta mål jag hade 
avgjordes på handlingarna, men jag fick också vara med om ett antal 
huvudförhandlingar.

Min statistik när det gäller vinster i Högsta domstolen framstår 
inte som lysande framgångsrik. Men det hänger i betydande grad 
samman med att jag ofta fick ta över ett mål som hade förlorats i 
hovrätten. Det första och viktigaste var då att få prövningstillstånd. 
Men för att få det var jag tvungen att spela bollen där den låg. Jag 
fick alltså ta målet som det var och hade ingen möjlighet att lägga upp 
en sådan ”vinnande linje” som jag kunde göra i mål där jag hade fört 
saken redan från början.

En annan omständighet som försämrade statistiken var att jag var 
framgångsrik med att få upp förlorade mål, ärvda eller egna. Av jus-
titieråd som jag hade lärt känna hade jag fått veta att jag alltid skulle 
godta hovrättens bevisvärdering och alltså inte åberopa någon bevis-
ning i Högsta domstolen. Jag skulle också skriva kort och bara tala 
om varför ett prejudikat behövdes. Inte varför jag hade rätt; det var 
en senare fråga.

Det fungerade bra. Men sedan brukade jag förlora oftare än vad 
jag vann. Det var inte bra för min statistik, även om jag kanske hade 
en bättre ändringsfrekvens än genomsnittet.

De mål som jag vann i hovrätten kom däremot sällan upp i Högsta 
domstolen. Motpartsombuden verkade inte ha fått samma goda råd 
som jag, utan de åberopade frejdigt samma bevisning som i underrät-
terna plus lite till. Och det var heller inte bra för min statistik. Men 
det var i varje fall bra för klienten.

När jag nu sitter ”på andra sidan” förstår jag hur värdefulla de 
råd jag fick var. En prejudikatdomstol måste vara sparsam med sina 
resurser. Mesta möjliga prejudikatnytta skall åstadkommas med en 
förhållandevis begränsad insats. Då har man inte råd med bevisning 
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och helst inte heller med huvudförhandlingar. Då vill man helst ha en 
(1) identifierad och betydelsefull prejudikatfråga med alla sakomstän-
digheter klarlagda.

Det säger sig naturligtvis självt att alla prejudikatfrågor inte är lika 
viktiga. Ju viktigare frågan är, desto mer uppoffringar kan den vara 
värd. Särskilt när situationen inte är så helt renodlad som man som 
överklagande advokat kunde önska, kan det därför vara klokt att re-
dogöra för förhållanden av betydelse för hur man skall se på vikten av 
ett prejudikat i målet. Domstolen är till exempel lyhörd för det förhål-
landet att en till synes liten och vardaglig fråga kan vara så vanlig och 
beröra så många att dess samhälleliga betydelse är stor. Omvänt kan 
ett prejudikat som rör en mindre frekvent förekommande situation 
bedömas vara av stor vikt, om rättosäkerheten är särskilt besvärande 
när situationen aktualiseras. I fråga om vikten av ett prejudikat kan 
också utlåtanden ha betydelse, såväl från branschorganisationer eller 
andra med kunskaper om de sakliga förhållandena, som från rättsve-
tenskapligt håll.

När jag var advokat ville jag gärna ha huvudförhandling. Som jus-
titieråd är jag mindre angelägen. Men det skall sägas att en huvudför-
handling i Högsta domstolen är en behaglig upplevelse. När jag själv 
processade fick jag känslan att jag talade inför det mest intresserade 
och kunniga auditorium man kunde tänka sig. Och när jag nu leder 
förhandlingar i domstolen är jag verkligen intresserad och gör vad jag 
kan för att parter och ombud skall känna sig bekväma och förmå att 
lägga fram sin sak på det sätt som de önskar och har rätt till.

Men lite passiva tyckte jag att domstolens ledamöter var. Och det 
tycker jag nog nu också. Det är inte fel att fråga, om man tycker att 
något inte är helt klart. Och det är mycket lämpligt att ställa frågor, 
om man anar att motsidan inte har uppfattat vad man själv tror sig 
ha gjort.

Vad tror jag då om advokaterna och Högsta domstolen i framtiden?
De advokater som processar i Högsta domstolen bör bättre lära 

sig att förstå vad som krävs för att få prövningstillstånd. Alltför ofta 
ser man i och för sig välskrivna överklagandeinlagor som redovisar 
varför hovrätten skulle ha dömt fel. Men Högsta domstolen meddelar 
inga ändringsdispenser. Varför ingen bevisning skall åberopas har jag 
redan förklarat.



 

Stefan Lindskog

Vad säkerligen såväl de processande advokaterna som Högsta dom-
stolen kan bli bättre på är att finna ut hur prejudikateffektiviteten kan 
öka genom partiella prövningsdispenser. Den advokat som kan visa 
hur med ett skickligt kirurgiskt snitt en prejudikatfråga kan skiljas ut 
ur ett komplext processmaterial kan få en chans till att vinna fram-
gång för sin klient. Det är värt lite intellektuell ansträngning.

När det gäller advokater som kan tänka sig att lämna sitt kall för 
att ta säte i Högsta domstolen (eller i Högsta förvaltningsdomstolen) 
tror jag att man måste utmana ödet och våga söka sig dit. Det är 
viktigt med en god andel tidigare advokater i de högsta domstolarna, 
lika viktigt som att andra yrkeserfarenheter är representerade. Det 
låter sig diskuteras vad som är en ”optimal” advokatkvot. Kanske har 
man nu nått den när det gäller Högsta domstolen. Men oavsett hur 
det förhåller sig med det och oberoende av hur små eller stora möjlig-
heterna är att få en tjänst som justitieråd om man söker är det viktigt 
med många sökande. Det säkerställer en hög kvalitet på de högsta 
domstolarna och det ger dem bättre legitimitet. Det framstår också 
som naturligare att söka om många gör det. Dessutom och framför 
allt: Det är värt ett försök. För att vara justitieråd är ett privilegium. 
Det ger stor tillfredsställelse att som arbetsmyra i de högsta domsto-
larna dra sina strån till stacken. Det gäller bara att tänka till så att 
man drar barren till rätt stack.
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 Vad skiljer uppdraget att vara konkursförvaltare från ett 
sedvanligt affärsjuridiskt advokatuppdrag? Jag tror att den 
enda skillnaden, men nog så väsentlig, är att som konkurs-

förvaltare har du inte någon klient. I det sedvanliga advokatarbetet är 
advokatens uppgift att vara rådgivare. Advokaten har visserligen det 
fulla ansvaret för de råd han ger klienten, men det är klienten som är 
den som slutligen fattar beslutet om vilka åtgärder som skall vidta-
gas. I konkursförvaltning är det konkursförvaltaren som ensam fattar 
besluten. Han är visserligen skyldig att i viktiga frågor höra Tillsyns-
myndigheten i konkurser (TSM), se nedan, och särskilt berörda bor-
genärer, men det är förvaltaren som bär hela ansvaret för de beslut 
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han fattar. Avsaknaden av en klient gör att konkursförvaltaruppdra-
get är, som någon uttryckte det, ”det ensammaste advokatuppdraget”.

Konkurslagen (KL), som har sitt ursprung i 1921 års konkurslag, 
genomgick stora förändringar under 1970- och 80-talen. I förarbetena 
till 1979 års konkursrättsreform uppsattes långt gående krav på dem 
som skulle komma ifråga för konkursförvaltaruppdrag. Förvaltaren 
skulle, förutom kunskap i allmän juridik, ha företagsekonomiska in-
sikter, kunskap om bokföring och redovisning samt kännedom om 
och vana vid affärsjuridiska spörsmål. Förvaltaren skulle också ha en 
väl utvecklad kontorsorganisation med resurser för bokföring och re-
dovisning samt ha insikt i straffrättsliga frågor och vara väl förtrogen 
med arbetsrättsliga frågor.1 Bakgrunden till dessa krav var att lagstif-
taren ansåg att uppdrag som konkursförvaltare skulle begränsas till 
en krets av personer som specialiserat sig på konkursförvaltning.

1987 års konkurslag, som trädde i kraft den 1 januari 1988, innebar 
en modernisering av konkursförfarandet. Samtidigt togs de tidigare 
handläggningsformerna för ordinär respektive mindre konkurs bort 
och man genomförde ett enhetligt konkursförfarande. Detta innebär 
att en konkursförvaltare i dag har att hantera allt ifrån små tillgångs-
lösa konkurser till mycket stora konkurser där förvaltaren har att ta 
ställning till fortsatt drift, hantera tusentals anställdas lönekrav med 
mera samt föra förhandlingar om överlåtelse av hela eller delar av rö-
relsen. I de större konkurserna kompliceras förhållandena ofta genom 
att konkursgäldenären haft verksamhet utomlands, varför reglerna 
om internationella insolvensförfaranden blir tillämpliga.

Syftet med ett konkursförfarande är att avveckla gäldenärens 
verksamhet, realisera hans tillgångar och fördela överskottet bland 
borgenärerna. Konkursförvaltaren har emellertid även andra skyldig-
heter än att försälja gäldenärens tillgångar. En första uppgift är att 
upprätta en konkursbouppteckning utvisande gäldenärens tillgångar 
och skulder per konkursdagen. Detta arbete kan naturligtvis, bero-
ende på konkursens storlek och komplexitet, vara mycket skiftande. 
Konkursbouppteckningen är ett viktigt instrument för den fortsatta 
hanteringen av konkursen. Bouppteckningen upprättas emellertid 
ofta under tidspress då den skall vara klar en vecka före det edgångs-

1  Prop. 1978/79 s. 156 f.
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sammanträde som tingsrätten fattat beslut om. Konkursförvaltarens 
fortsatta utredning kan därför visa att det finns ytterligare tillgångar 
och skulder, vilket kan föranleda en så kallad tilläggsbouppteckning. 
I vissa fall har gäldenären medvetet undanhållit konkursförvaltaren 
uppgifter om tillgångar, vilket kan innebära misstanke om brott mot 
borgenärer enligt 11 kap. brottsbalken (BrB).

Konkursförvaltarens granskning av bolagets räkenskaper, liksom 
utredningen av orsakerna till gäldenärens obestånd och obestånds-
tidpunkt samt eventuella återvinningsbara transaktioner, redovisar 
konkursförvaltaren i en så kallad förvaltarberättelse. Vid aktiebolags 
konkurs har konkursförvaltaren också att i förvaltarberättelsen redo-
visa för eventuell likvidationsskyldighet, upprättande av kontrollba-
lansräkning samt om det kan föreligga skyldighet att återbära olovlig 
vinstutdelning eller annan olovlig utbetalning, liksom eventuell ska-
deståndsskyldighet till aktiebolag, ekonomisk förening eller handels-
bolag i konkurs. Detta innebär att en konkursförvaltare måste ha god 
insikt i delar av det associationsrättsliga regelsystemet.

I samband med upprättandet av förvaltarberättelsen uppkommer 
ofta frågor om konkursboet genom konkursförvaltaren skall väcka 
talan om återvinning respektive återbäring/bristtäckningsansvar 
mot ställföreträdare eller tredje person. Detta är exempel på sådana 
viktiga frågor där konkursförvaltaren skall höra TSM och berörda 
borgenärer. Efter detta och eventuella förhandlingar med motparten 
fattar konkursförvaltaren beslut om att väcka talan alternativt avstå 
härifrån.

Det är sällan utgången av en återvinningstvist är självklar. Där-
för föreligger ofta motstridiga borgenärsintressen. Den borgenär som 
vid framgång för konkursboet skulle få en större utdelning än an-
nars är naturligtvis mer benägen att tillstyrka en återvinningstalan än 
de borgenärer som inte skulle få del av det som återvinns, men som 
vid ett ogillande av talan på grund av konkursboets rättegångskost-
nadsansvar skulle få en mindre utdelning. Det är därför en grannlaga 
uppgift för konkursförvaltaren att fatta beslut om den ena eller andra 
åtgärden. I dessa fall är det mycket viktigt att konkursförvaltaren kan 
ha ett meningsfullt samråd med TSM.

Lagstiftarens krav på att konkursförvaltaren skall vara ”väl för-
trogen med arbetsrättsliga och arbetsmarknadspolitiska frågor” har 
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bland annat sin bakgrund i konkursförvaltarens offentligrättsliga 
uppgift att fatta beslut i lönegarantifrågor; beslut som kan överklagas 
till tingsrätten av den anställde och TSM. Min erfarenhet är att det 
arbetsrättsliga inslaget i konkursförvaltning har blivit alltmer omfat-
tande de senaste åren. I konkurser med många anställda finns ofta 
specialavtal som fordrar tolkning inte endast av det enskilda anställ-
ningsavtalet utan även av gällande kollektivavtal. Konkursförvaltaren 
har att föra MBL-förhandlingar med berörda fackföreningar rörande 
uppsägnings- och avvecklingsalternativ, liksom att varsla om drifts-
inskränkning. I mindre konkurser, framför allt inom byggbranschen, 
förekommer alltför ofta att felaktiga uppgifter om lönens storlek, an-
ställningstid med mera lämnas av konkursgäldenären och anställda 
för att på så sätt få ut en högre ersättning från lönegarantin. Dessa 
bolag saknar ofta bokföring, varför konkursförvaltarens kontrollar-
bete försvåras. Konkursförvaltaren ställs många gånger inför svåra 
beslut, särskilt som lönegarantilagen är en skyddslagstiftning innebä-
rande att lönetvister i tveksamma fall ofta tolkas till den anställdes 
förmån. Misstankarna om missbruk av statlig lönegaranti har föran-
lett SAMEB (samarbete mellan myndigheter mot ekonomisk brotts-
lighet) att utfärda särskild checklista för konkursförvaltare att använ-
das före beslut om lönegaranti.

Under utredningen av en konkurs framkommer ofta misstanke om 
något brott som avses i 11 kap. BrB. Konkursförvaltaren är då skyl-
dig att omedelbart anmäla misstanken/misstankarna till Ekobrotts-
myndigheten. Den vanligast förekommande, och kanske enklaste, 
misstanken att utreda är den om bokföringsbrott. När det gäller 
mer kvalificerade brott mot borgenärer har ofta konkursförvaltaren 
återkommande kontakt med Ekobrottsmyndigheten som kan behöva 
kompletterande uppgifter. En konkursförvaltare får också vara be-
redd att han kommer att åberopas som vittne i de brottmål som haft 
sin grund i konkursförvaltarens anmälan.

När ett företag bedriver rörelse då det försätts i konkurs måste 
konkursförvaltaren fatta beslut om rörelsen skall fortsätta eller ej. 
Detta är ofta en mycket komplex fråga som fordrar att förvaltaren 
snabbt kan bilda sig en uppfattning om de ekonomiska förutsättning-
arna för fortsatt drift. Denna utredning sker under stor tidspress, ef-
tersom konkursboet ofta på kort tid ådrar sig ett betalningsansvar för 
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de tjänster med mera som konkursboet utnyttjar. Förvaltaren måste 
därför omgående upprätta en budget för den fortsatta verksamheten 
där beräknade intäkter för konkursboet vägs mot lokalkostnader,2 
lönekostnader,2 leasing- och licensavgifter med mera.

Om konkursgäldenären bedrivit verksamhet som fordrar miljötill-
stånd, måste konkursförvaltaren beakta risken att konkursboet kan 
drabbas av samma skyldigheter och förelägganden enligt miljöbalken 
som ålegat gäldenären. Frågan om konkursboets ansvar har prövats 
av Miljödomstolen.3 Avgörandet innebär, något förenklat, att om ett 
konkursbo fortsätter att driva konkursgäldenärens verksamhet, och 
därigenom bidrar till föroreningen, kan boet bli skyldigt att genom-
föra dyra utredningar och bli ansvarigt för efterbehandling. Även om 
konkursboet inte driver någon verksamhet, men förvarar och ”har 
rådighet” över miljöfarligt avfall, kan konkursboet bli ansvarigt. Det 
kan således inträffa att ett beslut om fortsatt drift, som grundar sig 
på en väl genomarbetad budget, ändå kan sluta med en förlust för 
konkursboet och kostnader som i  slutändan drabbar borgenärerna. 
I värsta fall kan konkursboet tvingas i konkurs.

Då många konkurser i dag har föregåtts av en eller flera miss-
lyckade företagsrekonstruktioner finns det, enligt min uppfattning, 
numera mindre möjligheter att rädda lönsamma delar av ett företag 
än före införandet av företagsrekonstruktionsreglerna. Detta beror 
främst på att en skicklig konkursförvaltare kan fatta förhållandevis 
snabba beslut om överlåtelse av verksamheten och att köparen av 
verksamheten startar denna helt fri från konkursgäldenärens skulder; 
visserligen på bekostnad av borgenärerna som oftast bara fått liten 
eller ingen utdelning. Fördelen är samhällsnyttan med fortsatta ar-
betstillfällen, skatteinkomster med mera. Företagsrekonstruktionerna 
misslyckas alltför ofta. Rekonstruktionen pågår oftast under lång tid 
på grund av möjligheterna att förlänga de så kallade tremånaderspe-
rioderna. Rekonstruktören har i praktiken litet inflytande över den 
fortsatta verksamheten. Med något undantag är det alltjämt samma 
företagsledning och styrelse som fortsätter gäldenärens verksamhet. 
Om rekonstruktionen genomförs måste borgenärerna genom ackord 

2  Efter en månad.
3  MÖD 2008:14.
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avstå från större delen av sina fordringar samtidigt som gäldenärsbo-
lagets aktieägare har kvar sina aktier och sitt ägarinflytande. Jag är 
medveten om att det finns kolleger som har en annan uppfattning om 
företagsrekonstruktionsförfarandet.

I samband med fortsatt verksamhet, liksom beslut om återvinnings-
talan och andra viktiga frågor, är konkursförvaltaren, som angivits 
ovan, skyldig att ”höra” TSM.4 Tillsynsmyndigheten tillskapades 
genom ändringar i konkurslagen den 1  januari 1980. Dessförinnan 
utövades tillsynen av särskild förordnad rättens ombudsman. Rättens 
ombudsman var i de flesta fall advokat med stor erfarenhet som kon-
kursförvaltare. Jag tillhör, av naturliga skäl, den allt mindre skara av 
konkursförvaltare som även varit verksam som förvaltare under tiden 
med rättens ombudsman. Systemet var mycket effektivt då rättens 
ombudsman med sin erfarenhet av praktisk konkurshantering ofta 
hade väldigt lätt att förstå problemen och kunde ge välunderbyggda 
råd till, den ofta yngre, konkursförvaltaren. I vissa fall fordrades ock-
så rättens ombudsmans uttryckliga samtycke till åtgärder. Många av 
kronofogdarna hos TSM har naturligtvis genom åren tillförskaffat sig 
en betydande erfarenhet och kan därför på samma sätt som rättens 
ombudsman vara en viktig samtalspart för konkursförvaltaren. En 
brist är emellertid, enligt min och många förvaltares uppfattning, att 
TSM:s företrädare inte har någon egen erfarenhet av praktisk kon-
kursförvaltning. Detta, tillsammans med vad som utåt uppfattas som 
en stor omsättning av kronofogdar på TSM, gör att det i kvalificerade 
konkurs- och aktiebolagsrättsliga frågor endast blir en information 
från konkursförvaltaren till TSM och inte, som lagstiftaren antog, 
att förvaltaren kan ”utnyttja tillsynsmyndighetens erfarenhet i sitt 
arbete”.5

Arbetet som konkursförvaltare innebär också i så kallade tillgångs-
konkurser att förvaltaren skall granska de fordringar som borgenä-
rerna bevakar i konkursen. I de gäldenärsbolag som har en ordnad 
bokföring uppstår det sällan några problem med att fastställa bevak-
ningsgilla fordringar. Förhållandet är naturligt nog tvärtom då gälde-
närens bokföring är bristfällig eller saknas helt. Konkursförvaltaren 

4  KL 7:10.
5  Prop. 1986/87:90 s. 264.
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måste då begära dokumentation som utvisar att leverans verkligen 
skett i enlighet med åberopade fakturor. I de fall förvaltaren inte an-
ser att den bevakade fordran är en bevakningsgill konkursfordran 
har han att göra anmärkning mot bevakningen. Anmärkningarna 
behandlas vid ett så kallat förlikningssammanträde inför tingsrätten, 
och kan förlikning inte träffas handläggs tvisten som ett sedvanligt 
tvistemål.6

I större konkurser blir det allt vanligare att gäldenären har haft 
internationell verksamhet. Konkursbolaget kan ha tillgångar av olika 
slag utomlands, men konkursgäldenären kan också vara en utlands-
ägd filial med verksamhet i Sverige. Sedan den 31 maj 2002 gäller i Sve-
rige den så kallade insolvensförordningen (IF), vilken omfattar övriga 
EU-länder.7 Vid tillämpningen av IF uppkommer ofta olika problem 
som konkursförvaltaren, ibland tillsammans med konkursförvaltare i 
ett annat land, måste lösa. Om gäldenärens huvudsakliga intressen är 
i Sverige kan bolaget försättas i konkurs här och förfarandet benämns 
huvudinsolvensförfarande. Skulle gäldenärens huvudsakliga intressen 
finnas i ett annat land kan trots det insolvensförfarande inledas rö-
rande den egendom som finns i Sverige, så kallat sekundärförfarande. 
Frågor som för närvarande diskuteras är behandlingen av bolag som 
ingår i koncerner, tillämpningen av vissa bestämmelser i förmåns-
rättslagen, återvinning av egendom eller transaktion i andra länder 
med mera. För att på ett effektivt sätt kunna hantera konkurser med 
verksamhet utomlands är det, enligt min erfarenhet, viktigt att skapa 
ett kontaktnät med insolvensrättsjurister i andra länder.

I en konkurs uppkommer ofta intressekonflikter. Borgenärerna 
kan, som angivits ovan, ha motstridiga intressen. Det är därför vik-
tigt att konkursförvaltaren är och också uppfattas som opartisk. Ge-
nom 1989 års ändring av konkurslagen8 infördes en bestämmelse som 
kodifierade tidigare praxis av innebörd att konkursförvaltaren inte 
får stå i sådant förhållande till gäldenär, borgenär eller annan som 
”är ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i konkursen”.9 
Det är således viktigt att konkursförvaltaren redan vid förfrågan om 

6  Med vissa undantag avseende förlikningsmöjligheter.
7  Med undantag för bl.a. Danmark.
8  SFS 1988:1371.
9  KL 7:1 och 7:2.



 

Leif Ljungholm

förvaltaruppdrag noga kontrollerar att det inte föreligger någon jävs-
situation. Trots att en inledande kontroll inte utvisat att det förelegat 
några jävsförhållanden, kan det naturligtvis senare under konkursen 
uppkomma jävssituationer eller en beaktansvärd risk för att så skall 
ske. För de konkursförvaltare som är advokater finns skyldighet att 
följa reglerna om intressekonflikter med mera i vägledande regler om 
god advokatsed.10 Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (RE-
KON) i Sverige har 2011 antagit ”rekommendation om god förval-
tarsed”. Bakom rekommendationen ligger ett omfattande arbete, och 
den belyser på ett utomordentligt sätt olika jävssituationer som kan 
uppkomma och ger rekommendationer om lämpliga åtgärder.

Skulle en omständighet uppkomma som kan medföra jäv för för-
valtaren, är det hans skyldighet att omedelbart underrätta TSM. Om 
det konstateras att det finns en beaktansvärd risk för att förtroendet 
för förvaltarens opartiskhet påverkas, måste förvaltaren avträda, al-
ternativt – om intressekonflikten berör en begränsad del av konkurs-
förvaltningen, exempelvis en återvinningstvist – begära förordnande 
av så kallad medförvaltare, som då självständigt får handlägga aktu-
ell del av konkursen.

Efter snart 40 år som konkursförvaltare kan jag endast konstatera 
att förvaltaruppdraget, som jag hoppas framgår av ovanstående, är 
ett mångfacetterat advokatarbete. Även i de minsta konkurser kan fö-
religga intressanta civilrättsliga spörsmål som måste avgöras. I större 
konkurser får förvaltaren ikläda sig rollen av företagsledare då verk-
samheten fortsätter för att åstadkomma bästa möjliga resultat för 
borgenärerna. Arbetsrättsliga, miljörättsliga och immaterialrättsliga 
frågor är återkommande, liksom straffrättsliga överväganden.

Det är inte ovanligt att enskilda borgenärer eller andra intressenter 
i större konkurser försöker sätta press på konkursförvaltaren för att 
få denne att agera i en viss bestämd riktning. Inte sällan förenas så-
dana påtryckningsförsök med hot om skadestånd. Det är i en sådan 
situation viktigt att hålla rågången mellan enskilda borgenärsintres-
sen och det samlade borgenärskollektivets bästa. Detta fordrar, för-
utom tidigare nämnda kvalifikationer, att konkursförvaltaren har en 
”god nattsömn”.

10  VGA 3.2.
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 Praktikanten
Året var 1964. En tingssal i Stockholms vackra rådhus vid 
Scheelegatan. Han satt rak i ryggen och blek, med blicken rik-

tad rakt fram. Han var åtalad för mord. Vid hans sida satt den kände 
brottmålsadvokaten Ragnar Gottfarb. Jag var kallad som vittne. Den 
åtalade var min före detta chef, Wilhelm Rodius, bankjurist på Han-
delsbankens kontor 30 vid Fredsgatan 2 i Stockholm. Hans offer var 
Robert Aspelin, en vid mordet knappt 70-årig åderförkalkad man. 
Aspelin var tandläkare men hade inte mycket utövat sitt yrke. Epi-
soden jag skulle vittna om var när Rodius den 1 februari 1962 hade 
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knuffat den gamle mannen ner för bankens personaltrappa vettande 
mot Jakobsgatan. Jag hade inte sett någon knuff. Men när jag och en 
kvinnlig kollega på banken kom ut på det övre trapplandet såg vi en 
äldre man ligga blödande vid trappfoten och Rodius på väg upp för 
trappan. Jag frågade hastigt Rodius om jag kunde göra något men 
han sade bara att han skulle ordna med ambulans.

Själva vittnesmålet ägde, som sagt, rum i rådhusrätten när jag se-
dan något år slutat på banken där jag praktiserat under studietiden.

Jag minns, jag tror det var i juli sommaren 1964, när min pappa 
kom ut på tunet vid vårt sommarställe i skärgården och sade: ”Kan 
du tänka dig, det sker rent engelska mord här i landet. En bankjurist 
har mördat en tandläkare, styckat honom och eldat upp honom i en 
kakelugn.” Han hade hört nyheten över radio. Dagen därpå var för-
stås tidningarna fyllda med nyheten. Vidare framkom att man från 
polisens sida önskade kontakt med någon som eventuellt kunde ve-
rifiera någon del av Rodius helt osannolika berättelse om styckning 
och eldning. Han hade erkänt brottet och bland annat berättat om 
händelsen i personaltrappan samt även medgivit att det var ett mord-
försök.

Motivet till mordet var att Rodius förskingrat betydande belopp 
för Aspelin, som därför skulle röjas ur vägen.

Att vittna i mordrättegången mot min före detta chef var min för-
sta handfasta erfarenhet inom straffrättens och juridikens värld.

Jag kan fortfarande i minnet återkalla den alldeles speciella stäm-
ning, nästan sakral, som fyllde rättssalen den gången. Högtidlig svart-
klädd domare, åklagare, tilltalad och försvarare. Högt till tak och 
mörka väggar med ganska höga fönster förstärkte intrycket. Denna 
händelse bland andra påverkade mig nog starkt i mitt yrkesval.

Advokaten
Advokatyrket stod allt tydligare som ett mål för mig.

Advokatens roll i vår rättsordning verkade lockande och oerhört 
viktig. Yrket kändes helt enkelt också nobelt i ordets bästa bemär-
kelse. Ett nödvändigt element för rättssamhället och demokratin. Det 
är ju inte bara så att rollen som advokat endast erbjuder ”rättegångs-
spelet” i domstolarna utan även omfattande möjligheter att bistå med 
råd i andra sammanhang såsom inom familjerätten och civilrättens 
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alla affärstransaktioner med mera. Om det har mycket skrivits och 
sagts. Detta vida fält erbjuder väldiga möjligheter för juristen att ut-
veckla ett spännande yrkesliv, till exempel som advokat.

Långt tillbaka var ju advokattiteln inte skyddad. Sedan länge rå-
der dock en annan ordning. Detta genom nya rättegångsbalkens till-
komst 1948. Det hade varit ett långt och mödosamt arbete som lett 
till denna ordning. I detta sammanhang vill jag gärna nämna advoka-
ten Tom Forssner – ordförande i samfundet under 1920-talet och en 
bit in på 30-talet – som, enligt vad professor Kjell Å. Modéer skrivit 
i Festskrift till Sveriges advokatsamfund 1987, uppenbarligen var en 
starkt drivande man i denna fråga. Ett fint citat ur Forssners tal vid 
Nordiska juriststämman 1927 om advokatens roll står där att finna:

”… att advokaten icke i någon gren av sin yrkesverksamhet är eller 
får känna sig som någons tjänare, icke domstolens och icke klien-
ternas – han får icke lyda order varken från det ena eller det andra 
hållet, varken uppenbart eller i hemlighet. Pretenderar man att på ett 
fullvärdigt sätt utöva advokatens yrke – måste man ha gjort klart för 
sig och i varje situation fasthålla, att man utövar ett självständigt yrke 
med egna viktiga och ofta höga uppgifter. Glömmer man det, nedsät-
ter man sin egen och yrkets värdighet och – försvagar sin förmåga att 
främja klientens verkliga intresse.”

Genom förändringarna 1948 fick advokaten sin definitiva ”auktori-
sation” i den svenska rättsordningen och det skapade naturligtvis ett 
gynnsammare klimat för förtroendet för advokatkåren och för titeln. 
Ett förtroende som successivt ytterligare stärkts men ständigt måste 
vårdas.

Mina första egna erfarenheter på väg in i advokatyrket var som ung 
notarie/biträdande jurist vid Bure Malmström Advokatbyrå (senare 
Malmström & Malmenfeldt Advokatbyrå). På den tiden – 1967 – sys-
selsatte sig byrån mycket med mark- och byggnadsjuridik, inte minst 
inom de rättsområden som styrde omdaningen av Stockholms inner-
stad – Norrmalmsregleringen och plan City 67 – med de omfattande 
rivningarna av gamla byggnader och i övrigt den totala omdaning 
av nedre Norrmalm som genomfördes. Som biträdande jurist fick jag 
till en början handlägga enklare ärenden för bostadshyresgäster och 
lokalinnehavare.

Det var naturligtvis en mycket stor och spännande sak för en ung 
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jurist att på ett så påtagligt sätt bli en liten del i den dittills mest 
omfattande planerade stadsomdaningen i svensk historia. Expropria-
tionsdomstolen i Stockholm hade mycket att göra på den tiden.

Efter uppehåll under kriget kom planeringsprocessen åter i gång, 
och planerna materialiserades och rivningarna tog sin början om-
kring år 1952 och fortsatte in på 1970-talet. För tekniker, arkitek-
ter, jurister med flera var detta jätteprojekt naturligtvis synnerligen 
spännande. Inte minst för oss advokater och biträdande jurister här i 
Stockholm. Det var kanske inte så svår juridik alla gånger men värde-
ringsfrågorna och de sociala frågorna kunde vara nog så avancerade. 
Det förekom situationer där butiker och etableringar, som var kända 
”landmärken” för stockholmarna sedan mycket lång tid nu måste 
lägga ner eller evakueras och hänvisas till andra adresser.

Som exempel kan nämnas Sidenhuset vid Hamngatan 5 som revs 
1969 och Sifverts Järnhandel på Regeringsgatan som hade funnits 
där sedan 1861 och som nu fick flytta, en för dåtidens stockholmare 
mycket välkänd butik, som ”hade allt inom järnhandeln”. Den kända 
krogen Hamburger Börs på Jakobsgatan 6 revs 1970.

Så försvann en del av huvudstaden och en ny växte fram och några 
av de namnkunniga arkitekterna som man fick tillfälle att träffa var 
Peter Celsing, Backström & Reinius och Anders Tengbom.

Under de tre sista decennierna av 1900-talet, som var min mest 
aktiva tid i yrket, hände extremt mycket inom just fastighetsrättens 
område. Det gjorde hela verksamheten mycket spännande men också 
krävande. Delvis skulle ny praxis bildas och markfrågorna var inte så 
sällan politiskt hett stoff.

Sålunda kom ny jordabalk, fastighetsbildningslag, miljöskyddslag, 
väglag, expropriationslag, anläggningslag, plan- och bygglag, vatten-
lag, ledningsrättslag med flera.

Miljölagarna samlades så småningom, inklusive vattenlagen, i en 
miljöbalk.

Tvistemål inom fastighetsrätten kunde inte sällan innehålla starka 
spänningar mellan parterna. Ett litet exempel: Ett mål om servituts-
rätt till väg inom ett samhälle i Dalarna. Landshövdingen i Koppar-
bergs län, Ingvar Gullnäs, ringde mig och bad mig ta på mig att bi-
träda den ena parten. Han sade att saken var mycket infekterad med 
hot med mera och han hade försökt att medla. Den andra parten var 
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rättsbildad och uppträdde i egen sak – något man naturligtvis bör 
undvika. Så småningom kom det hela till huvudförhandling och mot-
parten uppträdde högljutt och besvärligt, slog näven i bordet, bröt 
pennan i ilskan och så vidare. Frågan gällde bland annat om vad som 
var tidigare avtalat, vad var sant och icke etc. På den tiden samlade 
jag ibland citat jag fann i litteratur och tidningar för eventuell an-
vändning i rättegångar. Jag erinrar mig att jag till pläderingen i detta 
mål funnit följande att inleda med.

”Utan att ge mig in på en närmare tolkning av materialet vågar jag 
hävda att den obefläckade hederligheten hade varit mindre högröstad 
och mindre mångordig.”

Ungefär så har det återgivits i någon skrift om Stiernhielm, som ju 
gärna processade och var född i just Dalarna. Jag tyckte det passade 
den gången.

Så småningom blev det den allmänna fastighetsrätten och affärs-
juridiken som fick mer utrymme i mitt aktskåp. Bland annat blev det 
engagemang i samband med avveckling av fideikommiss där familjer 
med stora jordegendomar genomgick generationsväxling. Dessa ären-
den passade mitt intresse bra. En verkligt spännande blandning av 
arvsrätt, fastighetsrätt, affärsjuridik, vår svenska historia och kultur-
historia.

En kväll i början av 1980-talet fick jag ett telefonsamtal från ad-
vokaten Peter Wadsted. Han frågade om jag kunde vara intresserad 
av att arbeta för advokatkåren och bli suppleant i Advokatsamfun-
dets styrelse. Verkligen en smickrande förfrågan. Så blev det och det 
gav mig en fin kontakt med kolleger från andra delar av Sverige som 
verkligen berikade mitt yrkesliv. Jag erfor också nu hur stor nytta vår 
organisation gjorde i rättssäkerhetsfrågor och hur viktig vår mening 
uppfattades av departementen och andra myndigheter. Så småningom 
fick jag glädjen att som vice ordförande i samfundet arbeta med ad-
vokaten Claes Beyer, Göteborg, som var vår ordförande då och bland 
annat mycket pådrivande för att skapa ett samfundets rättssäkerhets-
program. Det kom sedan att presenteras under 1988.

Utöver vardagens arbetsuppgifter inom samfundet fick vi även upp-
giften att genomföra samfundets 100-årsjubileum med galamiddag 
på stadshuset med kung och drottning. Generalsekreterare i samfun-
det var då advokaten Bengt Bergendal, som internt hade det fulla an-
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svaret. Det blev ett värdigt och synnerligen uppskattat evenemang på 
alla sätt.

När jag 1989 efterträdde Claes Beyer som ordförande var advoka-
ten Lars Bentelius vår generalsekreterare, och till vice ordförande val-
des advokaten Claes Peyron. Med dessa kunniga och omdömesgilla 
herrar vid min sida kunde jag inte känna mig annat än trygg.

Förutom all den löpande verksamheten med intagning av advoka-
ter, disciplinfrågor, utbildningsfrågor, avgiftsfrågor, remissvar till de-
partementen med mera fick vi i samfundet nöjet att vara värd för Wil-
liam H. Rehnquist och hans hustru Natalie, som samfundet tidigare 
inbjudit till 100-årsjubileet. Han var den sextonde Chief Justice för 
USA:s Supreme Court. Det blev besök hos Konungen, välkomsthäls-
ning och föreläsning på USA:s ambassad med mera. Det förekom även 
någon mindre demonstration i samband med en middag på Stallmäs-
targården – i abortfrågan vill jag minnas.

Han hade, som sagt, blivit inbjuden till Advokatsamfundets 
100-årsjubileum genom Claes Beyers kontakter men kunde inte kom-
ma då, men gärna senare, när det passade. Så blev det alltså och den 
29  augusti 1989 befann han sig med vår styrelses presidium i vårt 
bibliotek i samfundshuset, vilket kan konstateras i vår gästbok.

En dag i april 1995 ringde min sekreterare in till mig och sade att 
riksmarskalk Sköld var i telefon. Jag undrade vad det kunde handla 
om ty vi hade inte haft något ärende med hovet eller honom tidigare. 
Hans ärende var att fråga om jag var villig att åta mig funktionen 
som hovauditör. Jag visste ungefär vad det var men fick en mycket 
kort beskrivning. Jag svarade ja i slutet av vårt samtal och han sade 
kort: ”Bra för det är redan draget för kungen”. Jag slutade hos min 
sista ”chef”, Konungen, ultimo december 2008. Funktionen som hov-
auditör blev mycket stimulerande och intressant ur många aspekter, 
men det är en helt annan historia.

Kommunpolitikern
Forstmästaren Ditzinger kom med sin ordinarie advokat, Hans Vir-
ding, till mig på kontoret någon gång 1973. Ditzinger ägde en fast-
ighet i norra Uppland. Kommunen där ville expropriera fastigheten. 
Virding ville inte åta sig detta uppdrag men hade hänvisat till vår 
byrå och det hamnade på mig. Jag åtog mig saken och så småningom 



advokatsamfundet 125 år 173

Advokat och kommunpolitiker

under vårt samarbete frågade Ditzinger mig om inte jag som bodde 
i Danderyd och kunde en del om byggnadsjuridiken kring planlägg-
ning och liknande frågor kunde gå in på ett ledigt suppleantmandat i 
Danderyds byggnadsnämnd. Som allmänt intresserad av politik men 
totalt oerfaren tyckte jag det skulle vara intressant att se det hela från 
myndighetssidan. Jag fick så småningom besked att beslut var taget. 
Efter någon tid ringde man från moderaternas kansli och sade att jag 
nu satt på ett moderat mandat och att det vore klädsamt om jag också 
var medlem i partiet. Min första amatörmässiga reflexion var ”skall 
det vara nödvändigt”. Nå, det var inte i direkt strid med mina sympa-
tier då, så jag blev medlem och allt blev frid och fröjd.

Det blev det första steget på en politisk karriär inom Danderyds 
kommun.

Efter några år ställde jag även upp i kommunalvalet och blev även 
ordförande i byggnadsnämnden ett antal år. Det är självklart att vad 
jag genom yrket fått av kunskap inom fastighetsrättens område gjorde 
det mycket lätt att tala med stadsarkitekt, stadsingenjör och andra 
tjänstemän. Dock, det är en stor mängd kunskap, utöver fackkun-
skap, man kan ta in genom intresserat politiskt arbete i praktik och 
teori. Det stora nätverk man kan skapa som förtroendeman är mycket 
värt med vänner i alla läger. Moderaterna var då det ”statsbärande” 
partiet i Danderyd och de beslut man fattade inom partiet genomför-
des oftast. Arbetet med den fysiska planeringen, allt från kommuni-
kationer till detaljplaner och bygglov var mycket stimulerande. Ville 
man något så hände det något. Efter tiden som ordförande i bygg-
nadsnämnden och den myndighetsutövning som där förekom fick jag 
förtroendet att vara ordförande i kommunfullmäktige och därigenom 
i alla möjliga sammanhang representera kommunen, bland annat när 
påven besökte Sverige med ett möte i Globen. Han bodde för övrigt 
ute hos Birgittasystrarna i vår kommun den gången.

Mötena med landstingsfolket om de regionala frågorna i storstads-
regionen rörande trafikleder och större etableringar var en annan 
spännande sak. Jag erinrar mig ett tillfälle då kommunalrådet i Solna 
i ett skede i en diskussion om trafiklösning, drastiskt och kritiskt ut-
tryckte sig: Solna är inte längre en stad, inget samhälle, det är en enda 
stor trafikplats. Ja, detta en liten episod som etsat sig kvar i minnet.

Att bli vald av många kommuninnevånare och sedan förvalta de-
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ras förtroende innebar ett stort ansvar. Integritet och lojalitet mot 
saken är två viktiga byggstenar i politiken och för politikern – eller 
bör vara. Det är lätt att säga, men när en svår fråga kommer upp och 
man måste finna en ”frände” blir det likväl kompromisser. Det ligger 
i politikens väsen.

Här en liten episod från det konservativa lokalsamhället:
En vårdag för många år sedan stod jag på min tomt bakom häcken 

mot gatan när en äldre man stannade och uttryckte sin tacksamhet 
över att jag som yrkesverksam medelålders person också ägnade mig 
åt kommunalpolitiken. Han tryckte även på att det var särskilt trev-
ligt eftersom jag var uppvuxen här i samhället. Jag svarade att jag inte 
var uppvuxen i Danderyd utan i Bromma. Han svarade med glimten 
i ögat: Å, tar man in invandrare i fullmäktige nu för tiden. Ja, någon 
”äkta” Danderydsbo var jag inte.

***

Advokatverksamhet och engagemang i politiken ger individen mycket 
tillbaka och ett hälsosamt samhällsperspektiv.

Slutligen: Av vad som framgår av denna framställning kan konsta-
teras att min första chef var en mördare och min sista Konungen. Så 
kan det också gå, även i vår tid.
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 När Advokatsamfundet fyllde 100 år gavs jubileumsboken 
Från advokatens verkstad ut. Boken innehåller en sam-
ling uppsatser av vilka flera anknyter till advokatetiken 

och disciplinnämndens verksamhet. Under de 25 år som gått sedan 
dess har det hänt en hel del på det advokatetiska området och det-
samma gäller för disciplinnämndens arbetsformer. Bland annat har 
Vägledande regler om god advokatsed omarbetats grundligt och dess-
utom har huvudstyrelsen som första instans i disciplinärenden ersatts 
av prövningsavdelningar inom disciplinnämnden.

lena frånstedt lofalk
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Det advokatetiska regelverket 
– Vägledande regler om god advokatsed
Advokatsamfundet antog sitt första skrivna etiska regelverk Vägle-
dande regler om god advokatsed år  1971. Advokatsamfundet hade 
alltså funnits i 84 år – samfundet bildades år 1887 – innan skrivna 
etiska regler antogs. Men det framtagna regelverket torde inte ha 
innehållit några större nyheter för advokatkåren eftersom det framför 
allt utgjorde en nedteckning av de etiska normer som redan tillämpa-
des och som växt fram genom åren.

Efter att de vägledande reglerna om god advokatsed antagits fort-
satte utvecklingen av det etiska regelverket genom disciplinnämndens 
avgöranden och huvudstyrelsens vägledande uttalanden. Vissa för-
ändringar skedde också i det skrivna regelverket, bland annat antogs 
år 1984 bestämmelsen att en advokat inte får främja orätt. Men den 
stora förändringen kom inte förrän den 1 januari 2009, efter att hu-
vudstyrelsen den 29 augusti 2008 antagit ett nytt omarbetat regel-
verk. Inte heller nu innehöll dock reglerna några större materiella ny-
heter för den som följt utvecklingen i praxis. Etikkommittén, som på 
huvudstyrelsens uppdrag arbetade fram förslaget till nya Vägledande 
regler om god advokatsed, baserade nämligen sitt arbete i första hand 
på de befintliga reglerna och den utveckling som skett i praxis.

Likväl skiljer sig 2009 års regler väsentligt från hur regelverket ti-
digare såg ut på det sättet att reglerna strukturerats på ett annat sätt 
och fått en modernare utformning. Det ansågs viktigt när de nya reg-
lerna togs fram att inleda med en utbyggd generalklausul om advoka-
tens roll i rättssamhället samt särskilda ställning och ansvar, och att 
därefter behandla de grundläggande plikter advokaten har gentemot 
klienten, det som brukar betecknas advokatyrkets kärnvärden. Det 
äldre regelverket hade en annan disposition på det sättet att reglerna 
om advokatrörelsens organisation kom alldeles i början. Att dessa nu 
är placerade i näst sista kapitlet innebär naturligtvis inte att de är 
mindre viktiga men det ligger en viss symbolik i omdispositionen. Kli-
entens intressen och lojaliteten med klienten har högsta prioritet för 
advokaten.

I det nya regelverket infördes en definition av vad som utgör en in-
tressekonflikt, vilket inte fanns i de tidigare reglerna på samma sätt. 
Med tanke på den ökade uppmärksamhet som frågan om intresse-
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konflikter fått, även bland så kallade professionella köpare på senare 
tid, är detta en viktig förbättring. Definitionen i de sex punkterna i 
3.2.1 innehåller kanske inga nyheter i sig utan snarare förtydligan-
den. Men den nästkommande punkten 3.2.2 får nog anses innebära 
en viss uppmjukning av vad som gällde tidigare. Här anges att det 
inte är obligatorisk intressekonflikt trots att advokaten har ett pågå-
ende uppdrag för motparten. Oftast torde det vara förtroendeskadligt 
att ta ett sådant uppdrag (vilket också påpekas i kommentaren till de 
vägledande reglerna) men det kan finnas situationer då det rör sig om 
specialistuppdrag som inte har större omfattning och ingen beröring 
med varandra då det kan fungera. En definitiv nyhet är samtyckesbe-
stämmelsen i 3.3.2 enligt vilken det i mycket speciella situationer kan 
finns möjlighet att ta ett uppdrag trots att intressekonflikt föreligger, 
dock bara i vissa särskilt angivna konfliktsituationer och efter sam-
tycke från samtliga berörda.

När det gäller advokatrörelsens organisation öppnar de nya reg-
lerna för visst inflytande för andra än advokater. Efter dispens från 
huvudstyrelsen kan även den som inte är advokat utses till verkstäl-
lande direktör för advokatbyrån och få möjlighet att äga under för-
utsättning att ägandet motsvarar mindre än tio procent av kapitalet 
och rösterna.

Ett betydelsefullt bidrag för att underlätta förståelsen av reglerna 
utgör den relativt omfattande kommentar som togs fram i samband 
med att regelverket utarbetades och som nu uppdateras med jämna 
mellanrum då disciplinnämndsavgöranden, vägledande uttalanden 
eller ny lagstiftning ger anledning därtill. Till det tidigare regelverket 
fanns en mycket begränsad kommentar som bara behandlade några 
av bestämmelserna.

Den senaste utvecklingen på det advokatetiska området är huvud-
styrelsens initiativ att införa en möjlighet till disciplinärt ingripande 
då en advokat utan samband med verksamheten gör sig skyldig till all-
varlig brottslighet. Samma möjlighet ska finnas om advokaten gör sig 
skyldig till upprepad brottslighet och synnerliga skäl föreligger. För 
närvarande finns inte möjlighet att ingripa mot en advokats agerande 
i privatlivet, dock med undantag för om advokaten handlat oredligt. 
Advokatverksamhetsbegreppet kan dock ges en rätt vidsträckt inne-
börd och disciplinnämnden har i flera fall funnit att åtgärder som 
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typiskt sett vidtas i advokatverksamhet omfattas av de etiska reglerna 
även om åtgärden vidtagits av advokaten som privatperson. Huvud-
styrelsens förslag kräver ändring av rättegångsbalken och begäran om 
detta har framställts till Justitiedepartementet efter att fullmäktige 
tillstyrkt förslaget i juni 2012. I skrivande stund är det inte klart när 
ändringen kan förväntas träda i kraft.

Disciplinnämndens arbetsformer
Fram till år  1997 prövades alla disciplinärenden av huvudstyrelsen 
som första instans. Om styrelsen fann att det som förekommit i ären-
det inte skulle föranleda någon åtgärd mot advokaten var ärendet av-
gjort i och med detta, annars hänsköts ärendet till disciplinnämnden 
för behandling. Även om styrelsens beslut i disciplinärenden formellt 
följde de vanliga majoritetsreglerna hade styrelsen inom sig den ord-
ningen att ett ärende hänsköts om någon styrelseledamot övertygande 
argumenterade för det.

Från och med den 1 juli 1997 infördes prövningsavdelningar inom 
disciplinnämnden vilka tog över huvudstyrelsens första prövning av 
ärendena. Prövningen av disciplinärenden ligger således numera i sin 
helhet på disciplinnämnden. Samtidigt utökades antalet offentliga re-
presentanter i nämnden från två till tre. Ordningen med offentliga 
representanter i disciplinnämnden infördes år 1982, dessförinnan be-
stod nämnden enbart av advokater. De offentliga representanterna 
utses av regeringen efter att en nominerats av det blå blocket och en 
av det röda blocket i riksdagen. Den tredje anses representera konsu-
mentintresset.

Det finns tre prövningsavdelningar inom disciplinnämnden och 
varje avdelning består av två advokater och en offentlig representant. 
Om en prövningsavdelning är enig om att ärendet inte ska föranleda 
någon disciplinär påföljd får prövningsavdelningen besluta i ärendet, 
annars ska ärendet hänskjutas till disciplinnämnden i plenum. En 
prövningsavdelning får också besluta om ett så kallat uttalande – ett 
sådant utgör inte någon disciplinär påföljd – varigenom lämpligheten 
av visst förfarande bedöms.

Möjligheten för disciplinnämnden att besluta om ett uttalande till-
kom år 1997. Dessförinnan fanns endast alternativen ingen åtgärd el-
ler att advokaten tilldelades påföljd. Bakgrunden var att det ansågs 
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bra ur normbildningssynpunkt att disciplinnämnden kunde ge väg-
ledning även om ett visst förfarande inte ledde till disciplinär påföljd 
i det enskilda fallet.

Disciplinnämnden i plenum avgör ärenden som hänskjutits från nå-
gon av prövningsavdelningarna eller som väckts av huvudstyrelsen. 
De senare ärendena går direkt till nämnden i plenum utan att passera 
via en prövningsavdelning. Vidare kan disciplinnämndens ordförande 
besluta att ett visst ärende ska gå direkt till nämnden i plenum.

Disciplinnämnden brukar sammanträda tio heldagar per år. Sam-
manträdesdagen inleds med prövningsavdelningarnas arbete fram till 
klockan 10.30 och därefter sammanträder disciplinnämnden i plenum 
resten av dagen. De ärenden som prövningsavdelningarna hänskjuter 
vid ett sammanträde kommer normalt upp till behandling i plenum 
vid nästkommande sammanträde.

Vid fullmäktigemötet i juni 2011 beslutades om ett tillägg till Ad-
vokatsamfundets stadgar vad gäller disciplinnämndens beslutsförhet 
innebärande att ersättare kan utses om nämnden inte är beslutsför 
på grund av att ledamot är jävig. Disciplinnämnden består nämligen 
endast av ordinarie ledamöter, inga suppleanter finns, och för besluts-
förhet krävs att minst sex av de totalt elva ledamöterna är närvaran-
de. Det är vanligt att alla ledamöter inte kan komma till varje sam-
manträde, och dessutom brukar några fall av jäv föreligga vid varje 
sammanträde, och mot den bakgrunden var tillägget behövligt. Den 
ersättare som utses ska tidigare ha varit ledamot i disciplinnämnden. 
Den nya regeln tillämpades första gången vid ett sammanträde hösten 
2011.

Advokaterna och advokatetiken
Under 2000-talet minskade antalet anmälningar till disciplinnämn-
den trots att antalet advokater under samma tid ökade med 40 pro-
cent och antalet biträdande jurister med så mycket som 120 procent. 
År  2000 kom det in 604  anmälningar till disciplinnämnden, och 
2011 kom 497 anmälningar in, det vill säga 17 procent färre. Det är 
alltså en tydlig trend att antalet anmälningar sjunker såväl relativt 
som i absoluta tal.

Det är nog ingen tillfällighet att det minskade antalet anmälning-
ar sammanfaller i tiden med Advokatsamfundets ökade satsning på 
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utbildning inom bland annat advokatetiken. Redan hösten 2008 då 
det nya regelverket precis antagits började Advokatsamfundet erbjuda 
kostnadsfria kurser om de kommande förändringarna. Dessa kurser 
har därefter permanentats och övergått till att översiktligt behandla 
hela regelverket.

Några år tidigare, den 1 januari 2004, infördes både advokatexa-
men och ett krav på professionell vidareutbildning för advokater. För 
att antas till advokat krävs numera godkänd advokatexamen där exa-
minandens kunskaper inom advokatetiken prövas muntligen. Efter 
vunnet inträde i Advokatsamfundet gäller kravet på vidareutbildning. 
Från början var kravet minst 15 timmars strukturerad utbildning var-
je år men från och med den 1 januari 2009 höjdes det till 18 timmar. 
För att få tillgodoräknas ska utbildningen vara yrkesrelaterad och äg-
nad att medföra nytta för verksamheten.

Just kravet på vidareutbildning har föranlett nya ärenden i disci-
plinnämnden eftersom en advokat ska informera sin revisor om hu-
ruvida kravet uppfyllts och se till att revisorn tar med upplysning om 
detta i det revisorsintyg som ska ges in till Advokatsamfundet varje 
år. Reglerna föreskriver uttryckligen att Advokatsamfundets styrelse 
kan hänskjuta saken till disciplinnämnden om advokaten inte sköter 
sina åligganden. Kansliets skärpta kontroll av detta har lett till ett 
förhållandevis stort antal ärenden (och påföljder) i disciplinnämnden.
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 Idet svenska affärslivet är de allra flesta avtal av någon betydelse 
försedda med en skiljeklausul. Detsamma gäller gränsöverskri-
dande affärsavtal där parterna kommer från olika rättsliga mil-

jöer. Kommersiell tvistlösning sysselsätter således ett betydande antal 
skiljemän, de flesta av dem jurister. Och en stor del av dessa jurister, 
kanske merparten, är eller har varit advokater.

För skiljeuppdraget gäller regler av civilrättsligt och av skiljerätts-
ligt slag. För svenskt vidkommande utgör lagen (1999:116) om skilje-
förfarande (LSF) det processuella ramverket. Förfarandereglerna är 
således i viss utsträckning lagfästa. Andra kan följa av parternas skil-
jeavtal. I de fall institutionellt förfarande valts tillämpar det aktuella 
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institutet sitt regelverk, som blir del av parternas skiljeavtal. Andra 
för skiljeuppdraget relevanta regler följer av det som, särskilt i inter-
nationella tvister, kan sägas utgöra best practice. Exempel på sådana 
regler av soft law-karaktär, som, även om de inte i formell mening 
är bindande, likväl ges betydande tyngd, utgör några regelverk fram-
tagna inom International Bar Association, IBA Rules on the Taking 
of Evidence in International Arbitration (2010) och IBA Guidelines 
on Conflicts of Interest in International Arbitration (de senare nedan 
kallade ”Riktlinjerna”). Eftersom flera länders domstolar, inklusive 
Sveriges högsta domstol, uttryckligen hänfört sig till Riktlinjerna (se 
för svensk del NJA  2007 s.  841 ) finns anledning anta att många 
domstolar kommer att låta sig starkt influeras av de avvägningar som 
Riktlinjerna ger uttryck för. Enligt svensk deontologi anses skiljeupp-
drag (numera) innefatta advokatverksamhet. Således har en svensk 
advokat som påtar sig ett skiljeuppdrag att, utom såvitt avser jävsbe-
dömningen (varom mera nedan), i princip även beakta god advokat-
sed, främst uttryckt i Advokatsamfundets Vägledande regler om god 
advokatsed (VRGA). Detsamma torde vanligen gälla för utländska 
advokater, som då har att förhålla sig till sina egna nationella advo-
katetiska regler. I så måtto har således en advokat som skiljeman att 
tillämpa ett extra pålager av regler som inte gäller för skiljemän som 
inte är advokater.

Jag skall i den följande framställningen behandla några frågor gäl-
lande dels de uppgifter som generellt gäller för skiljemän, dels sådana 
som är advokatspecifika. Men först en mer grundläggande fråga.

Är det alls lämpligt att utse advokater till skiljemän?
I sin vanliga yrkesroll skall advokaten typiskt sett företräda ett 

partsintresse. Det ligger således i rollen att vara partisk och att lojalt 
söka främja klientintresset. Detta sitter i ryggmärgen. För en skilje-
man är rollen helt annorlunda. Där är uppgiften att opartiskt och 
med oberoende pröva tvisten. Det väcker frågan om advokaten är 
lämplig för en sådan domaruppgift.

Den stora popularitet som kårens medlemmar rönt i rollen som 
skiljemän visar att tvistande parter uppfattar advokaten som fullt ka-
pabel till opartiskhet och oberoende i förhållande till den som utsett 
honom. Den praktiska erfarenheten är att advokater är minst lika 
duktiga på att iaktta sin domarroll som skiljemän från andra yrken.
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Yrkesdomare har stor vana att leda och administrera tvister. Det 
kunde då tyckas att det vore till fördel att även i en skiljetvist välja 
en domare framför en advokat, särskilt vad gäller ordföranderollen. 
Jag delar inte helt den uppfattningen. Förvisso finns det lysande ex-
empel på hur skickliga domstolsdomare även blir mycket framstående 
skiljemän. Men jag tror inte att denna iakttagelse bör generaliseras. 
Ordföranderollen i en domstolsprocess är i flera avseenden annor-
lunda än i ett skiljeförfarande. För det första är i ett skiljeförfarande 
den konsensuella basen för verksamheten helt central. Till skillnad 
från domstolsprocessen, även i dispositiva tvistemål, är det i grun-
den parterna som bestämmer i en skiljetvist. (Åtminstone tycker man 
så i norra Europa och i den anglosaxiska världen.) Utformningen av 
förfarandet följer ingen detaljerad processlag. Den bör i stället ske ad 
hoc utifrån tvistens natur och styras av praktiska hänsyn. Processu-
ella kompromisser är för det mesta nödvändiga. Min erfarenhet är att 
i sådana frågor advokater ofta är mer frisinnade än yrkesdomare. Jag 
tror således att ordföranderollen i skiljeförfarande typiskt sett passar 
väl så bra för en advokat som för en domare.

I rollen som skiljeman förväntas ofta advokaten bidra med kun-
skaper om hur det går till i det praktiska affärslivet. I den delen har 
advokaten vanligen en mycket bredare erfarenhet än jurister hämtade 
från andra yrkesområden, till exempel domare och akademiker. En 
erfaren affärsadvokat har sett mycket och känner till vad som i affärs-
sammanhang typiskt sett händer i det som synes hända. Han har ofta 
en god förståelse för hur man i affärslivet resonerar. En annan fördel 
är att advokater vet en del om ombudsrollen. Den kunskapen är vik-
tig bland annat när det gäller utformningen av de processuella kom-
promisser som de flesta skiljeförfaranden innefattar. Inte minst gäller 
detta då parter och ombud kommer från skilda rättskulturer. Hur 
man som partsombud har att förhålla sig till sin huvudman och hur 
detta kan avsätta spår i processen känner advokater väl till. Sådan 
kunskap kan vara viktig när skiljenämnden bedömer de positioner 
som part intar och de påståenden som görs. Den är också viktig för 
att bedöma vilka krav som man som skiljedomare bör kunna ställa 
på partsombuden. Advokaten kan vanligen mycket om bevisanskaff-
ning och bevisupptagning. Han vet hur partsombud brukar förbe-
reda vittnen och hur de numera så vanliga skriftliga vittnesattesterna 
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brukar komma till. Sådan allmän erfarenhet kan vara värdefull vid 
bevisvärderingen.

En annan fördel med advokater som skiljemän gäller ofta deras ur 
internationell praktik grundade språkkunskaper och deras vana att 
hantera juridiska problem sprungna ur främmande rättssystem.

Allmänt om skiljeuppdraget
Skiljemannaadvokatens roll
Som advokat i en skiljenämnd kan man bli engagerad antingen som 
partsutsedd skiljeman eller som ordförande. Dessa roller är något 
olika.

I rollen som ordförande har advokaten att fungera som processens 
motor och övervakare. Inledningsvis har ordföranden att, i samver-
kan med parter och övriga skiljemän, sörja för att det tas fram en 
processuell ram för förfarandet, inklusive en tidplan. Denna proces-
suella ram skapas ofta genom att man i ett inledande procedurbeslut 
lägger fast vad som skall gälla för tvistens handläggning. Det handlar 
om praktiska frågor rörande skriftväxlingen, om de ofta kontrover-
siella bevisfrågorna och om behovet av muntlig förhandling och dess 
gestaltning. Ordföranden bör noga följa händelseutvecklingen, allt 
under strikt iakttagande av de två grundprinciperna för ett rättvist 
förfarande: likhetsprincipen och talerättsprincipen. Med det senare 
menas att parterna bör ges tillfälle att utföra sin talan så som de inom 
rimlighetens gränser finner för gott. I dessa hänseenden är det vik-
tigt att minnas att skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande och 
att skiljemännen, i likhet med alla domare, har som grundläggande 
plikt att eftersträva ett materiellt riktigt avgörande. Angeläget är att 
de processuella reglerna inte görs till ett självändamål. Dessa regler 
finns till för att stödja tvistlösningen och för att skapa processuell 
rättvisa mellan parterna. För parter från olika rättsliga miljöer kan 
uppfattningen om vad en rättvis process kräver vara mycket olika. Ett 
exempel på detta är den anglosaxiska synen på att i princip allt rele-
vant bevismaterial skall föreligga när tvisten avgörs, ett synsätt som 
förklarar de långtgående editionskrav som ofta framförs då en ang-
losaxisk part (eller ombud) är engagerad i tvisten. Detta principiella 
”sanningskrav” står inte sällan i motsatsställning till den traditionella 
kontinentaleuropiska synen som, något förenklat, ju innebär att part 
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presenterar den bevisning som han anser fördelaktig – men inte mer. 
Någon skyldighet att frivilligt ta fram all bevisning, även den ofördel-
aktiga, föreligger inte. I frågor som dessa är behovet av en processuell 
kompromiss påtaglig. Det är skiljenämndens och inte minst ordfö-
randens uppgift att verka för att konsensus uppnås och att båda sidor 
tycker sig kunna leva med denna. I det avseendet måste målsättningen 
vara att när processen är över båda parter kan säga sig att de fått en 
rättvis prövning även om de inte till alla delar gillar det materiella 
resultatet. En tvist om proceduren i tillägg till den materiella tvisten 
är givetvis inte önskvärd.

I tillägg till det anförda har ordföranden ett särskilt ansvar att se 
till att förfarandet, med iakttagande av likhetsprincipen och talerätts-
principen, bedrivs så snabbt som omständigheterna medger och så att 
onödiga förfarandekostnader undviks. Teknikerna för detta är flera 
men måste falla utanför denna framställning.

Vad gäller utformningen av den skiljerättsliga proceduren kan det 
finnas anledning att något uppehålla sig vid frågan om skiljerättsliga 
analogier från rättegångsbalken. Man ser ibland hur parter och om-
bud med automatik söker lösa processuella frågor utifrån rättegångs-
balkens regler. Detsamma gäller stundom skiljemän, särskilt om de 
har domarbakgrund.

Vid tillkomsten av LSF framhöll lagstiftaren att man i den nya la-
gen borde avstå från direkta eller indirekta hänvisningar till rätte-
gångsbalken (prop. 1998/99:35 s. 47). LSF bör tillämpas fristående. 
Särskilt gäller detta i internationella förfaranden. En annan sak är 
att rättegångsbalkens regler ibland ger uttryck för processuella prin-
ciper som är grundläggande för svensk rättskipning och därför får 
anses vara av tvingande natur. Men de principerna skiljer sig mer 
sällan från vad som gäller även i andra länder med mer utvecklad lag-
stiftning. På några punkter kan dock svenska processuella trossatser 
vålla särskilda problem. Detta gäller särskilt våra stränga krav på att 
yrkanden skall vara bestämda och att skiljenämnden inte får döma 
på grunder som inte åberopats. För utländska skiljeparter kan dessa 
krav ibland framstå som egendomliga. Samtidigt vet vi att underlå-
tenhet att tillämpa dessa principer kan leda till framgångsrikt klan-
der. En lösning på dessa frågor kan, om utländsk part uppenbarligen 
inte inser problemet, normalt lösas genom (försiktig) processledning. 
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Slentrianmässiga analogier från den svenska rättegångsbalken bör i 
övrigt, och särskilt i internationella förfaranden, ske med försiktig-
het och i så fall bygga på att balkens regler sakligt sett framstår som 
ändamålsenliga.

Till ordförandens uppgift hör även att, när nämnden går till dom 
eller beslut, vara den som tar fram utkast till detta. Att detta kan 
vara en krävande uppgift säger sig självt. Om domskrivning kan sä-
gas mycket. Här skall endast framhållas betydelsen av att domen ut-
formas på ett sätt som motsvarar parternas förväntningar. Vi har i 
Sverige haft en tradition av relativt kortfattade skiljedomar. Jämför 
man den svenska domskrivningstraditionen med, för att ta en när-
liggande parallell, den schweiziska, finner man ofta att den senare 
innefattar betydligt mer utförliga resonemang vad gäller bevisvärde-
ring och, inte minst, de rättsliga frågorna. Och anglosaxiska parter 
förväntar sig ofta att, i enlighet med sina egna rättsfallsorienterade 
traditioner, få se skiljemännen diskutera andra relevanta avgöranden 
från domstolar eller skiljenämnder. Det kan finnas anledning även för 
en svensk skiljeman att söka beakta partsförväntningar som dessa.

När det gäller advokaten som partsutsedd skiljeman kan några 
randanmärkningar göras.

Med det synsätt som numera är förhärskade i de flesta länder gäl-
ler att en advokat, som ovan framhållits, vid utförande av ett skilje-
uppdrag har att lämna advokatrollen. Advokaten i skiljenämnden är 
inte advokat för någon av parterna. Alla skiljemännen har parternas 
gemensamma uppdrag att såsom oväldiga domare pröva tvisten. Man 
ser ibland uttryck som att part såsom ”sin” skiljeman utsett en viss 
person. Det uttryckssättet är slarvigt eller bygger, om det inte är slar-
vigt, på en felsyn. Alla skiljemän skall vara i lika mån opartiska och 
oberoende av alla de tvistande parterna. Det innebär, på ett allmänt 
plan, att utgången i målet bör bli densamma även vid en omvänd 
partsställning. Detta sagt kan diskuteras om inte en partsutsedd skil-
jeman har några särskilda uppgifter. Något kort om detta.

Det hävdas ibland att den partsutsedde skiljemannen har att se till 
att de ståndpunkter som intagits av den part som utsett skiljemannen 
blir uppfattade och beaktade av nämnden. Detta synes mig vara ett 
rimligt synsätt så länge det sker utan att det sakliga ställningstagan-
det influeras av vem som utsett skiljemannen. En annan väl så viktig 
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uppgift kan vara att se till att den andra partsutsedda skiljemannen 
i nämnden uppträder neutralt och att reagera om så inte skulle vara 
fallet. Exempel på sådant beteende kan vara att den av andra par-
ten utsedde skiljemannen under en muntlig förhandling ställer frågor 
till vittnen som är ”vinklade” i den meningen att de genom sin ut-
formning eller inriktning synes gå till förmån för den part som utsett 
skiljemannen. Om sådant skulle inträffa kan, särskilt om beteendet 
upprepas och gäller väsentliga frågor, den av andra parten utsedde 
skiljemannen ha anledning att agera om inte ordföranden gör det. Så 
kan tänkas ske genom att skiljemannen, för att neutralisera utfråg-
ningen, ställer frågor ägnade att belysa andra partens intressen. Risk 
är emellertid att ett sådant partsinriktat beteende leder till motsätt-
ningar inom nämnden och att båda parter, låt vara av motstående 
skäl, uppfattar åtminstone de partsutsedda skiljemännen såsom par-
tiska. Sådant påverkar förtroendet för nämnden och leder ofta till 
jävsinvändningar eller ett efterföljande klander. Partsinriktat beteen-
de riskerar också bidra till en felaktig kultur som på sikt kan medföra 
att den nuvarande skiljedomsmodellen bringas i vanrykte. Ett bättre 
handlingsmönster för den skiljeman som tycker att den andre partsut-
sedde skiljemannen agerar partiskt torde vara att han i en intern dis-
kussion inom nämnden väcker frågan så att den andre skiljemannen 
och, inte minst, ordföranden blir uppmärksam på saken.

Ett andra exempel på partiskt agerande av partsutsedd skiljeman 
är förekomsten av särkontakter mellan skiljeman och den part som 
utsett honom. Dessbättre torde sådant beteende numera vara ovan-
ligt, i vart fall i den skiljerättsligt civiliserade delen av världen. Om 
sådant likväl skulle förekomma – och upptäckas av övriga skiljemän 
– finns förstås anledning till ett allvarligt samtal inom nämnden och, 
i grövre fall, ett aktualiserande av jävsfrågan. Den andra partsutsedde 
skiljemannen kan här, vid sidan av ordföranden, ha ett visst övervak-
ningsansvar.

En situation där partsutsedd skiljeman kan ha en särskild uppgift 
är då skiljemännen överlägger till dom. Här bör det ankomma på 
alla skiljemän, inte minst de partsutsedda, att beakta att diskussionen 
inom nämnden sker balanserat och så att allt relevant material och 
alla relevanta ståndpunkter förs fram och beaktas.

Det ideologiska kravet på opartiskhet har ovan berörts. De rätts-
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kulturella skillnaderna till trots är den beskrivna modellen allmänt 
omfattad. Men hur är det då i verkligheten? Lever de partsutsedda 
skiljemännen typiskt sett upp till kravet på opartiskhet? I det väsent-
liga tror jag att man gör det. Men ibland svajar nog praktiken i för-
hållande till ideologin.

Ideologiskt bekymmersam är iakttagelsen att det mycket sällan in-
träffar att partsutsedd skiljeman skriver sig skiljaktig till nackdel för 
den part som utsett honom. Detta antyder att skiljemän i allmänhet 
anser att relationen till utseende part är speciell. En annan iakttagelse 
är att domare inte anses böra ta på sig uppdrag som partsutsedd skil-
jeman med mindre annan domare är ordförande. Denna egentligen 
rätt märkliga ordning antyder att man från det allmännas sida intar 
en något kluven position i frågan om en partsutsedd skiljeman/do-
mare verkligen kan leva upp till kravet på opartiskhet eller i vart fall 
uppfattas kunna göra detta.

Inte sällan hör man att en part som överväger att utse en skilje-
man låter förstå att man gärna ser en person som förväntas driva den 
partens intressen i skiljenämnden. Parten ger uttryck för synen att 
man knyter särskilda förväntningar till ”sin” skiljeman. Detta kan 
vara rimligt så tillvida att det givetvis är fullt legitimt för en part att, 
utifrån tvistens karaktär, eftersträva en viss ”profil” på den skiljeman 
man skall utse. Det kan handla om bakgrund och erfarenhet. Det 
kan också handa om förtrogenhet med visst rättsområde eller med 
tvistens materiella kontext. Detsamma gäller den typ av jurist som 
man vill se. Önskar man en formaljuridiskt inriktad person eller före-
drar man en jurist som kan förväntas anpassa rättstillämpningen till 
de förhoppningar om materiell framgång som parten naturligen hy-
ser? Överväganden som dessa är vanliga och knappast klandervärda. 
Mindre lämpligt är, enligt min mening, att man väljer en skiljeman på 
den grunden att vederbörande kan förväntas driva partens intressen 
i nämnden, närmast som ett extra ombud. Sådant leder ofta till att 
ordföranden och den andra partsutsedde skiljemannen noterar detta 
agerande med följd att den partiske skiljemannens ställning i nämn-
den blir undergrävd. Och sker det förloras ofta de fördelar som i öv-
rigt eftersträvades genom valet av skiljemannen. Den såsom partisk 
upplevde skiljemannen får låg status och trovärdighet inom nämnden. 
Det partiska förhållningssättet blir lätt kontraproduktivt.
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Advokatspecifika frågor
Något om jävsreglerna
Bland de frågor som är speciella för advokaten i skiljemannarollen 
bör först beröras jävsfrågorna och deras hantering.

De jävsregler som gäller för advokater kan i vissa avseenden skilja 
sig från dem som följer av det allmänna skiljerättsliga systemet. Den 
kanske viktigaste skillnaden består däri att jävsinvändningar i skil-
jerätten kan prekluderas. Så kan ske genom passivitet. Sålunda skall 
enligt LSF jävsinvändning framställas inom 15 dagar från kännedom 
om den jävsgrundande omständigheten (10  §  LSF). Preklusion kan 
dessutom ske genom att parterna, med kännedom om det jävsgrun-
dande förhållandet, likväl godtar att skiljemannen verkar som sådan. 
Enligt Riktlinjerna (punkt 2.1.1) kan en skiljeman som till ena parten 
lämnat råd rörande tvisten likväl tillåtas sitta kvar såsom skiljeman 
förutsatt att alla parter godtar detta. Sådan jävsläkning kan enligt 
samma regelverk (punkt 2.3.1) ske i fall där skiljemannen har annat 
uppdrag för en av parterna i skiljetvisten. I det advokatetiska regel-
verket torde sådana jävsförhållanden anses beröra advokatens lojali-
tetsplikt. Med det svenska synsättet att lojalitetskonflikt i princip inte 
kan läkas genom samtycke skulle således advokaten i de givna exem-
plen vara skyldig frånträda alldeles oavsett vad parterna i skiljetvisten 
själva tycker, i vart fall om advokaten för parts räkning haft tidigare 
befattning med tvisten.

Det nu berörda spänningsförhållandet mellan det skiljerättsliga re-
gelverket och det advokatetiska har i VRGA lösts på så sätt att man (i 
punkt 3.8) infört en regel med innebörden att en advokat som verkar 
som skiljeman – i denna sin egenskap – inte är underkastad intres-
sekonfliktsreglerna i VRGA. Ett huvudsyfte bakom denna regel var 
att åstadkomma en jävsbedömning på grundval av ett regelverk som 
för alla skiljemän är detsamma oavsett från vilket land advokaten/
skiljemannen kommer. Ett annat syfte var att en part som av någon 
anledning är missnöjd med en skiljeman inte skall ges möjlighet att 
med hjälp av de advokatetiska jävsreglerna söka tvinga bort en skil-
jeman som enligt de skiljerättsliga reglerna inte är att anse som jävig. 
Advokaten i skiljemannarollen har i det avseendet således en något 
annorlunda jävsregelsituation än den som gäller i den vanliga advo-
katverksamheten.



190 advokatsamfundet 125 år

Claes Lundblad 

Jävskontrollen
En advokat som får förfrågan om ett skiljeuppdrag har, särskilt om 
han verkar vid en större affärsjuridisk byrå, att överväga minst två 
förhållanden. Det första övervägandet är om uppdraget av kommer-
siella skäl alls bör accepteras. Om uppdraget antas innebär detta att 
båda parter hos advokatbyrån bör registreras både som motparter 
och som klienter. Träffytan kan i jävshänseende således bli tämligen 
stor, inte minst i de fall där de tvistande parterna ingår i större kon-
cerner. Till detta kommer att en skiljetvist inte sällan pågår under 
1–2 år. Under hela denna tid föreligger då hinder för advokatbyrån 
att ta uppdrag för eller emot någon av de aktuella parterna och deras 
koncernbolag. Ty för övriga jurister på advokatbyrån gäller inte un-
dantaget i punkten 3.8 VRGA. Det hävdas ibland att en jävssituation 
av sådant slag kan lösas genom att parterna i skiljetvisten medger att 
annan advokat på skiljemannens byrå handlägger uppdrag för eller 
emot någon av parterna. Enligt det svenska advokatetiska regelverket 
torde, som ovan nämnts, ett sådant medgivande ofta vara verknings-
löst. Detta beror på att samtycke i princip inte anses läka lojalitetsjäv. 
Denna regel är dock i praktiken underkastad avsevärda undantag. Ett 
har diskuterats ovan. Ett annat exempel gäller antagande uppdrag 
mot tidigare klient i annat avslutat eller till och med pågående ärende, 
inte minst på transaktionsmarknaden. För advokaten som skiljeman 
är problemet genom införande av punkten 3.8 i VRGA i förening med 
Riktlinjernas genomslag i praxis väsentligen löst. Men för den advo-
katbyrå vid vilken skiljemannen verkar består problemet. Dess övriga 
jurister måste avstå från uppdrag för eller emot de tvistande parterna 
oavsett om dessa medger att byrån antar uppdraget. Antas skiljeupp-
draget kan detta således få avsevärda och långvariga effekter på by-
råns jävssituation avseende andra uppdrag. Föga överraskande intar 
många större byråer en restriktiv hållning till att dess jurister tar på 
sig skiljeuppdrag. För en advokat med intresse för skiljeuppdrag ter 
sig livet på den lilla advokatbyrån väsentligt enklare än på den stora.

Utöver den kommersiella bedömningen har förstås en advokat som 
blir tillfrågad om ett skiljeuppdrag att bedöma intressekonfliktfrågor-
na utifrån det skiljerättsliga systemet. I det avseendet befinner han sig 
i samma situation som en skiljeman som inte är advokat.

En för advokaten särskilt problematisk fråga avseende jävskontrol-
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len gäller det faktum att kontrollplikten är perdurerande. Det betyder 
att förändringar i advokatbyråns klient- och motpartsbas som upp-
kommer efter det att skiljeuppdraget antagits måste bevakas så att 
inte en jävssituation senare uppkommer. Den övervakningsplikten 
kan inte sällan vara vansklig att uppfylla, inte minst vad gäller svår-
genomträngliga koncernförhållanden.

Ett anknytande problem kan uppkomma därigenom att advokaten 
av sekretesskäl kan vara förhindrad att upplysa om varför en jävs-
situation uppkommit. Han kan då tvingas frånträda uppdraget utan 
att närmare ange skälen trots att han avtalsrättligt är förpliktad att 
fullfölja det uppdrag han påtagit sig. När en skiljeman av vad skäl det 
vara må önskar frånträda uppdraget är det rimligt att hans uppdrags-
givare – de tvistande parterna – ges möjlighet att bedöma om tillräck-
liga skäl för frånträde verkligen föreligger. Advokatens sekretessplikt 
kan beröva dem den möjligheten. En sådan situation är givetvis olyck-
lig men knappast möjlig att alltid undvika.

Andra advokatspecifika frågor
För en advokat gäller enligt VRGA att hans arvode alltid skall vara 
skäligt. Arvodet för advokaten som skiljeman bestäms ibland av ett 
skiljeinstitut, ibland av skiljemännen själva. Arvodesbeslutet kan i 
princip efterhandskontrolleras av domstol. Teoretiskt skulle då kunna 
tänkas att det arvode som fastställts inom skiljeförfarandets ram uti-
från det deontologiska skälighetskriteriet framstår som alltför högt. 
Så skulle kunna ske när skiljemannaarvodet av ett skiljedomsinstitut 
fastställts enligt en tabell som i princip bygger på tvisteföremålets vär-
de (och som därmed möjligen skulle kunna påstås strida mot förbu-
det mot pactum de quota litis). Oaktat VRGA inte innehåller någon 
regel för arvodesprövningen motsvarande punkt 3.8 VRGA avseende 
jävsprövningen måste likväl antas att systemen är kongruenta i den 
meningen att det som har skiljerättsligt godtagits inte kan angripas 
såsom oskäligt enligt VRGA.
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 Inledning
Upprinnelsen till denna artikel är förutvarande ordförande i Hög-
sta domstolen Anders Knutssons artikel om ”Dagligt liv i Bonde-

ska palatset” publicerad i Svensk Juristtidning 1989.1 Högsta domsto-
lens verksamhet var då förlagd inte endast i Bondeska palatset utan 
även i det Ryningska. Efter en genomgående renovering av Bondeska 
palatset mellan åren 2001 och 2004 är nu Högsta domstolens verk-
samhet helt och hållet inhyst i Bondeska palatset. Den förtätning som 
har skett genom inflyttning av den del av beredningsorganisationen 

1  SvJT 1989 s. 272.
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som var förlagd i Ryningska palatset har gett ett nytt liv till Bonde-
ska, och det solenna lugn som tidigare präglade atmosfären i det lite 
ödsliga palatset är nu utbytt mot en intensiv och ljudligare atmosfär 
som ger ett intryck av att palatset inrymmer en modern kunskapsdri-
ven organisation. 

Ledamöterna
Högsta domstolen arbetar på två avdelningar. Arbetet bedrivs ses-
sionsvis. Sessionerna omfattar en vår-, sommar- och höstsession. 

Antalet ledamöter i domstolen är sexton, varav två normalt är 
avdelade för tjänstgöring i Lagrådet. De övriga ledamöterna är in-
delade på två avdelningar med vanligtvis sju ledamöter på vardera 
avdelningen. Den dömande verksamheten på första avdelningen leds 
av domstolens ordförande, och arbetet på andra avdelningen leds av 
den ledamot som av regeringen utnämnts till ordförande på den av-
delningen. 

Indelning av ledamöterna görs för varje session. En sessionsvis 
förändring av sammansättningen av avdelningarna anses önskvärd 
bland annat för att hålla uppe spänsten och stimulansen i arbetets 
utförande och för att undvika risker för kotteribildning. 

Justitieråden utnämns av regeringen men inte längre genom ett så 
kallat kallelseförfarande utan genom ett öppet ansökningsförfarande. 
Detsamma gäller för ordförandetjänsterna i domstolen. Ansökning-
arna till en tjänst bereds av Domarnämnden, som numera är en själv-
ständig myndighet med eget kansli. De tre senast utnämnda ledamö-
terna i Högsta domstolen samt ordföranden på andra avdelningen har 
utnämnts efter att ha genomgått ansökningsförfarandet. 

Ledamöterna i domstolen har skiftande yrkesbakgrund och erfa-
renheter samt är specialiserade på olika rättsområden. Flera justitie-
råd har gedigen domarerfarenhet från tingsrätt eller hovrätt, några 
har lagstiftningserfarenhet från tjänstgöring i Regeringskansliet, ett 
par kommer från akademin och har erfarenhet av rättsvetenskapligt 
arbete, och fyra ledamöter har som tidigare advokater erfarenhet av 
praktiskt juridiskt arbete. Ledamotskretsen utgör således en blandad 
skara och deras olika erfarenheter och yrkesbakgrunder borgar för 
att de rättsliga frågorna och problemen som domstolen ställs inför får 
en allsidig belysning.
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Beredningsorganisationen
Navet i Högsta domstolens verksamhet utgörs av beredningsorgani-
sationen som leds av kanslichefen och under honom vad gäller den 
dömande verksamheten av två beredningschefer och vad gäller den 
administrativa verksamheten av chefsadministratören. Beredningsor-
ganisationen består bland annat av cirka 32 justitiesekreterare, vilka 
bereder de inkommande målen och ärendena. Dessa är mestadels do-
marutbildade jurister som efter sitt assessorsförordnande har några 
års erfarenhet av tjänstgöring i exempelvis domstol eller departement. 
Denna för domstolens verksamhet viktiga yrkesgrupp omsätts i ge-
nomsnitt vart tredje eller fjärde år. Domstolen bedriver en aktiv och 
målinriktad rekryteringsverksamhet för att kunna tillgodose dom-
stolens behov av en fulltalig beredningsorganisation. Rekryterings-
underlaget har kunnat breddas genom att domstolen rekryterar justi-
tiesekreterare för placering i Göteborg och Malmö, varifrån arbetet 
som justitiesekreterare kan bedrivas på distans med hjälp av modern 
teknik.

Varje justitiesekreterare tilldelas av kanslichefen i samråd med 
domstolens ordförande eller kansliet en (eller ett par) rotel (rotlar) 
som den självständigt ansvarar för. De inkommande målen fördelas 
på allmänna rotlar och specialrotlar. Till specialrotlarna förs mål 
som bland annat härrör från Mark- och miljööverdomstolen och im-
materialrättsliga mål.

Till beredningsorganisationen hör också domstolssekreterarna 
vilka är fördelade på två avdelningskanslier med en enhetschef för 
vartdera kansliet. Domstolssekreterarna utför på eget ansvar vissa 
uppgifter såsom förande av dagböcker, granskning av inkommande 
handlingar, infordran av fullmakter och kostnadsräkningar samt 
meddelar kortare anstånd. De sköter på uppdrag av justitiesekrete-
raren viss skriftväxling utöver expedieringsåtgärder med mera. En 
utökad överföring av uppgifter till domstolssekreterarna från justitie-
sekreterarna har genomförts i syfte att renodla justitiesekreterarnas 
arbetsuppgifter till att avse enbart juridiska uppgifter för att därmed 
öka attraktiviteten i tjänsten samtidigt som domstolssekreterartjäns-
ten med det utökade ansvaret blir intressantare.
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Målens beredning och prövning
Till Högsta domstolen kommer det in ungefär 6 000 mål per år varav 
cirka 5 000 kräver prövningstillstånd. De mål som inte kräver pröv-
ningstillstånd är bland annat utlämningsärenden, advokatärenden 
och extraordinära ärenden, det vill säga ansökningar om resning, kla-
gan över domvilla och ansökan om återställande av försutten tid samt 
vissa ärenden där Högsta domstolen är andra eller första instans.

När målen kommer in fördelas de på rotlar med beaktande av att 
arbetsbelastningen ska bli så jämn som möjligt. Justitiesekreteraren 
granskar alla handlingar i målen på roteln allt efter hand som de 
kommer in och undersöker om handlingarna innehåller något som 
kräver en omedelbar åtgärd. 

Prövning på enmansavdelning
De mål som enligt justitiesekreterarens bedömning, mot bakgrund av 
vad som åberopas i överklagandet, varken är prejudikatvärda eller 
innehåller några omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl för 
prövningstillstånd sorterar justitiesekreteraren in bland de mål som 
ska föredras för en ledamot. Detsamma gäller resningsansökningar 
eller klagomål över domvilla eller ansökningar om återställande av 
försutten tid om det är fråga om ärenden där prövningen är av myck-
et enkel beskaffenhet. Dessa mål sammanförs i buntar om cirka sju 
mål i vardera bunten och tilldelas en ledamot på den avdelning som 
roteln tillhör. För varje mål får ledamoten Högsta domstolens akt 
med överklagandeskriften respektive ansökan eller klagoskriften. I de 
flesta fall biläggs en kortfattad promemoria och underrätternas avgö-
randen. Målen föredras efter ledamotens val antingen skriftligen eller 
muntligen på en tidpunkt som ledamoten bestämmer med justitiese-
kreteraren. När ledamoten bedömer att det kan finnas skäl för att 
bevilja prövningstillstånd kan ledamoten hänskjuta dispensfrågan till 
prövning av tre ledamöter. Det är inte vanligt att en ledamot ensam 
beviljar prövningstillstånd i ett mål. 

Mer än nittio procent av de inkomna målen avgörs av en ledamot. 
Detta visar att de mål som kommer in till domstolen mestadels inte 
är av den beskaffenheten att det finns någon prejudikatvärd fråga el-
ler omständigheter i övrigt som kan utgöra grund för prövningstill-
stånd. Även målen angående tillämpning av extraordinära rättsmedel 
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är ofta av den beskaffenheten att prövningen av om sådant rättsmedel 
är tillämpligt är av enkelt slag. Det säger sig självt att en stor del av 
domstolens resurser tas i anspråk för uppgifter som varken gagnar 
prejudikatbildningen och därmed rättssamhället eller den enskilde. 
Det är därför en grannlaga uppgift för domstolen att på bästa sätt 
effektivisera handläggningen av alla inkommande mål och ärenden 
utan att kravet på rättssäkerheten åsidosätts så att utrymme skapas 
för domstolens egentliga uppgift, nämligen prejudikatbildningen.  

Prövning på tremansavdelning
De mål vari justitiesekreteraren bedömer att det åberopats prejudikat-
värda omständigheter eller omständigheter som kan utgöra synner-
liga skäl anmäls till kanslichefen för föredragning inför tre ledamöter.

Kanslichefen, som med hjälp av ledamöternas tjänstgöringsschema 
sammanställer veckoschemat, sätter ut målen till föredragning.

En vecka före tremansföredragningen lämnar justitiesekreteraren 
till varje ledamot ett tryck. Detta innehåller en kopia av de avgöran-
den som meddelats i målet och de inlagor som getts in till Högsta 
domstolen jämte en sammanfattande promemoria och en egen be-
dömning samt i den mån det behövs en kortare rättsutredning och ett 
förslag till avgörande. 

Vid föredragningen anger justitiesekreteraren kortfattat vad som 
är av betydelse för målet och redogör för sitt förslag till beslut. Le-
damöterna, som har läst trycket, bereds tillfälle att ställa frågor 
till föredraganden. Om föredragande justitiesekreterare tjänstgör i 
Malmö eller Göteborg äger föredragningen rum via videolänk. Efter 
föredragningen voterar ledamöterna, den yngste först och ordföran-
den sist. Det förekommer ofta att ledamöterna efter att ha angett sin 
initiala ståndpunkt diskuterar den fråga som är föremål för prövning 
innan de slutligt tar ställning i målet. 

Prövning på femmansavdelning
När prövningstillstånd har meddelats i ett mål eller det gäller ett ex-
traordinärt mål där prövningen inte är av enkel beskaffenhet ska må-
let prövas av en femmansavdelning. I enstaka fall prövas redan frågan 
om prövningstillstånd av fem ledamöter. När ett mål ska avgöras av 
fem ledamöter utses alltid en ledamot som referent. Även i andra fall 
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kan referent utses. Det kan vara fallet vid en komplicerad dispens-
prövning där det uppkommer en fråga om inhämtande av förhands-
avgörande. Ett referentskap kan antingen vara ett fast referentskap 
eller ett veckoreferentskap. I mål där förhandling ska hållas utses all-
tid en fast referent. Också när det kan behövas fattas beslut under ett 
måls beredning utses fast referent. Referenten utses av avdelningsord-
föranden. Vid utseende av referent beaktar ordföranden att den totala 
arbetsbördan för ledamöterna blir såvitt möjligt jämnt fördelad. Ord-
ningen för utseende av referent innebär att referentskapet i princip 
inte styrs av ledamöternas specialkunskaper. Det kan förefalla vara 
ett slöseri med resurser särskilt med tanke på att den breda rekry-
teringen av ledamöter med olika erfarenhetsbakgrund och särskilda 
kunskaper om vissa rättsområden ansetts önskvärd, men traditionellt 
har domstolen velat undvika specialisering inom domstolen. Det är 
inte heller möjligt att genom ledamöters specialkunskaper täcka alla 
relevanta rättsområden. Det är dessutom inte ovanligt att den som är 
specialist på ett visst rättsområde blir konsulterad under hand av sina 
kolleger vad gäller vissa generella synpunkter beträffande de rättsliga 
frågor som ska behandlas eller vad avser relevant litteratur utan att 
den så kallade specialisten för den skull blir involverad i hur den dö-
mande avdelningen ska döma i det särskilda målet.

Vid femmansföredragning lämnar justitiesekreterarna liksom vid 
tremansföredragning senast tisdagen före den vecka som målet ska 
föredras ett tryck till ledamöterna. Trycket innehåller samma materi-
al som till tremansföredragningarna men med en mer utvecklad rätts-
utredning och ett betänkande med justitiesekreterarens förslag till 
dom eller beslut. Betänkandet är en allmän handling och publiceras 
i Nytt Juridiskt Arkiv avdelning I om avgörandet ska refereras där. 
Efter att ha läst upp parternas yrkanden redogör justitiesekreteraren 
i korthet för målet och skälen för den föreslagna utgången, och leda-
möterna bereds tillfälle att ställa frågor till föredraganden. Referen-
ten tar därefter vid och börjar med att noggrant gå igenom och läsa 
upp relevant lagtext samt redogöra för förarbeten till lagregleringen, 
uttalanden i doktrinen och för tidigare rättspraxis som kan vara rele-
vant för avgörande av målet. Referenten avslutar med att redovisa sin 
inställning vad gäller utgången i målet och skälen. Därefter redovisar 
övriga ledamöter sin inställning och sina skäl i tur och ordning med 
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den yngste först. Efter det att ordet gått runt bordet utbryter oftast en 
öppen och givande diskussion om de relevanta frågorna i målet. Om 
utgången är given i målet och ledamöterna gillar betänkandet kan 
betänkandet omedelbart läsas vid bordet. Om ledamöterna vill införa 
smärre ändringar tillfrågas föredragande om han eller hon kan accep-
tera de ändringar som gjorts i betänkandet, och om så är fallet ”tar” 
ledamöterna betänkandet och detta blir då domstolens avgörande. 
Givetvis går det en gräns där ändringarna i betänkandet blir så stora 
att den slutliga utformningen av avgörandet inte kan anses utgöra det 
ursprungliga betänkandet. I sådana fall utformar normalt referenten 
ett förslag till avgörande (votum). Förslaget (votumet) ska föreligga 
senast på måndag förmiddag i påföljande vecka så att ledamöterna 
hinner begrunda votumet och i förekommande fall författa sina skilj-
aktiga meningar inför sammanträdet för den slutliga utformningen 
av avgörandet som äger rum på torsdagen samma vecka. Detta sam-
manträde kallas återställning. 

Återställning
Vid återställningen redovisar referenten eller den ledamot som avfat-
tat votumet skälen till formuleringarna. Härefter går ordet till den 
ledamot som avgivit ett alternativt votum. För den händelse flera 
ledamöter har avgett alternativa vota så går ordet till dem i ålders-
ordning. Yngst börjar. Övriga ledamöter yttrar sig därefter över de 
vota som avgivits i nämnd åldersordning. När alla har yttrat sig tar 
ordföranden på dataskärmen upp det votum som majoriteten stöder, 
varefter högläsning av votumet vidtar. Författaren till votumet läser, 
och såväl innehållmässiga frågor som språkliga formuleringar disku-
teras. Tentativt görs omformuleringar vid bordet vilka diskuteras för 
att alla ska kunna avgöra om en föreslagen formulering på ett bättre 
eller mer precist sätt beskriver vad ledamöterna vill ska framgå än 
en tidigare formulering. Högsta domstolens avgöranden är numera 
indelade i numrerade stycken, och mestadels innehåller avgörandena 
rubriker. Detta underlättar hänvisningar till andra delar i avgöran-
det liksom hänvisningar till särskilda avsnitt i tidigare avgöranden. 
När ledamöterna är nöjda med formuleringarna i avgörandet, över-
går avdelningen till att läsa och diskutera innehållet i referatrubriken 
om avgörandet ska refereras. Skulle avgörandet röra en uppmärksam-
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mad fråga kan avdelningen bestämma att ett pressmeddelande ska 
lämnas samtidigt som domen meddelas. Pressmeddelandet liksom 
domen läggs ut på domstolens hemsida. Ett pressmeddelande formu-
leras gemensamt av ledamöterna. Det kan också fattas beslut om att 
ett domsmeddelande, det vill säga ett besked om tidpunkten för när 
ett avgörande kommer att meddelas – som annars lämnas bara till 
parterna – ska läggas ut på domstolens hemsida. Dessa nyheter kan 
allmänheten prenumerera på genom en RSS-tjänst. 

Efter återställningen sammanställs avgörandet, och sedan föredra-
ganden har kontrollerat alla faktauppgifter lämnas det ut på cirkula-
tion till ledamöterna för kontroll och underskrift. 

Plenum
Under 2000-talet har sex mål avgjorts i plenum, det vill säga av Hög-
sta domstolen i dess helhet. Det kan förekomma att en avdelning vid 
överläggningen i ett mål kommer fram till att den vill avgöra målet 
i strid med tidigare avgöranden av domstolen. Ehuru Högsta dom-
stolens avgöranden inte är bindande så är det viktigt att undvika att 
olika rättsgrundsatser kommer till uttryck i avgörandena.2 Domsto-
lens uppgift är ju att hålla ihop rättstillämpningen. Avdelningen får 
då besluta att målet eller om det skulle vara lämpligt en viss rättsfråga 
ska avgöras av domstolen i dess helhet. Ett beslut om att målet ska av-
göras i plenum kan också meddelas om det i annat fall skulle vara av 
särskild betydelse att målet eller en rättsfråga avgörs i plenum3. Stad-
gandet om plenum är i och för sig inte obligatoriskt, men anses inom 
domstolen som jämförligt med en obligatorisk regel. I stadgandets 
tredje stycke anges att ett mål inte behöver hänskjutas till plenum om 
det angår en person som är häktad eller målet annars enligt särskild 
föreskrift kräver ett skyndsamt avgörande. Denna undantagsbestäm-
melse har Högsta domstolen nyligen hänvisat till bland annat i en 
dom4 som gällde kravet på uppsåt vid självförvållat rus eller liknande 
tillstånd. Det kan nämnas att även om rutinerna för plenum fungerar 
väl så föranleder ett hänskjutande till plenum en tidsutdräkt med må-

2  Lars Welamson och Johan Munck, Processen i hovrätt och Högsta domstolen, Rätte-
gång VI, 4 uppl. 2011, s. 165.

3  3 kap. 6 § rättegångsbalken.
4  NJA 2011 s. 563.
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lets avgörande. Rubriken till ett pleniavgörande förs av tradition in i 
Högsta domstolens minnesbok av justitiesekreteraren.

Muntlig förhandling
Muntlig förhandling förekommer i ungefär 30 mål per år. Det är 
då fråga om huvudförhandling i brott- eller tvistemål, muntlig för-
handling i utlämningsärende eller muntligt förhör i advokatärende. 
De muntliga förhandlingarna är så få till antalet (utom innevarande 
år när huvudförhandlingar hållits i flera narkotikabrottmål i anled-
ning av ändrad påföljdspraxis) att andra avdelningens sessionssal om-
vandlades till ett kontorslandskap när Bondeska palatset renoverades. 
Inför en huvudförhandling bereds målet på sedvanligt sätt av justi-
tiesekreteraren som sammanställer ett tryck med rättsutredning och 
upprättar en förhandlingspromemoria. Förhandlingspromemorian, 
som innehåller ett körschema för förhandlingen, tillställs normalt 
parterna. Det är sällan någon större publik vid huvudförhandlingar. 
Bevisupptagning förekommer sparsamt. Den muntliga bevisningen 
förebringas genom uppspelning av videogram från förhören i tingsrät-
ten eller i förekommande fall från förhör i hovrätten. 

Prejudikatverksamheten
Domstolens primära uppgift är prejudikatbildningen. Den fortgående 
samhälleliga, tekniska och rättsliga utvecklingen samt internationali-
seringen av rättssamhället ställer stora krav på en effektiv normbild-
ning av hög kvalitet, som lagstiftaren inte alltid kan svara upp emot, 
antingen på grund av bristande resurser eller på grund av politiska 
svårigheter. Det faller då på domstolarna och framför allt på de hög-
sta instanserna att så långt det är möjligt, utan övertramp in på den 
politiska arenan, bidra till normbildningen genom prejudikatverk-
samheten. Domstolarna måste dock beakta att de inte förfogar över 
vare sig en fullskalig utredningsapparat eller övergångsreglering. 

Det rättssystem som domstolarna verkar i har utvecklats till ett 
tripolärt rättssystem,5 som omfattar den nationella rätten, unionsrät-
ten och europarätten. Denna utveckling ställer stora krav på Högsta 

5  Pauliine Koskelo, ”Rättsvård i ett multipolart system – samspel, spänningar och utma-
ningar” i Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2012 s. 298 ff.
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domstolen och innebär utmaningar i domstolens dömande, vilket kan 
utläsas i de avgöranden som rör gränssnittet mellan europarätten res-
pektive unionsrätten och den nationella rätten där domstolen inte säl-
lan varit oenig.6 Konstitutionella frågor på det nationella planet före-
faller inte vara lika problematiska för domstolen.7 Det vittomfattande 
rättssystemet ställer krav på hög kompetens hos såväl ledamöter som 
justitiesekreterare och på en fortlöpande kompetensutveckling för att 
en hög kvalitet i dömandet ska kunna upprätthållas. 

Det är viktigt att Högsta domstolens resurser kan koncentreras på 
huvuduppgiften och att det är de rättsliga frågor som har betydelse för 
rättssamhället som kommer under domstolens bedömning. För att lö-
pande kunna utvärdera domstolens kvalitet i prejudikatverksamheten 
har domstolen bjudit in till prejudikatmöten med de avnämargrupper 
som närmast kommer i kontakt med domstolens verksamhet. På mö-
tena framförs både ros och ris vad gäller såväl utformningen av dom-
stolens avgöranden som val av dispensfrågor. De inbjudna informerar 
om vilka rättsliga frågor som utgör problem i deras rättstillämpning 
och som kan behöva besvaras i rättspraxis. Mötena protokolleras och 
följs sedan upp i domstolen med interna prejudikatmöten. 

För att skapa utrymme för prejudikatbildningen och för att par-
terna snabbt ska komma till sin rätt är det nödvändigt att finna ra-
tionella metoder för att skyndsamt kunna avgöra de mål som inte 
förtjänar prövningstillstånd. I domstolen har prövats olika metoder 
för att möjliggöra en snabb analys av inkommande mål men någon 
lämplig metod har ännu inte utkristalliserats. Domstolen måste emel-
lertid alltid pröva sina rutiner och vara öppen för rationaliseringar för 
att värna om utrymmet för prejudikatverksamheten.

Genom utnyttjande av de metoder som gives inom befintliga regel-
verk såsom ett flitigare användande av partiella dispenser och rätts-
frågedispenser kan fokus på de prejudiciella rättsfrågorna öka. Leda-
möterna har vidare i remissvar i anledning av utredningen Mål och 
medel8 föreslagit att domstolen, när domstolen vid dispensprövning 
av en hovrätts beslut om avslag på ansökan om prövningstillstånd, 

6  NJA 2006 s. 467, (Söderhamnsmålet) NJA 2010 s. 168 I och II (ne bis in idem och Europa-
konventionen) och NJA 2011 s. 444 (ne bis in idem och unionsrättens tillämplighet).

7  Dom den 15 juni 2012 i B 990-11 (Mangamålet).
8  SOU 2010:44 s. 226 ff.
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finner att målet innehåller en prejudikatvärd fråga ska kunna bevilja 
prövningstillstånd och avgöra själva prejudikatfrågan. Därefter får i 
förekommande fall målet återförvisas för prövning i hovrätten med 
tillämpning av den i Högsta domstolen fastslagna rättsgrundsatsen.

Det är slående att när man gör en jämförelse med förhållandena 
som de beskrivs i Anders Knutssons artikel 1989 förefaller det inte ha 
skett några större förändringar vad gäller domstolens arbetsförhål-
landen, men inmarschen av datatekniken och den alltmer svällande 
europarätten och unionsrätten har påtagligt påverkat domstolens 
verksamhet. Utmaningarna inför framtiden är stora, något som också 
gör Bondeska palatset med dess dömande verksamhet till en mycket 
stimulerande arbetsplats.
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 Inledning
Den svenska marknaden för transaktionsrelaterad juridisk råd-
givning har varit föremål för genomgripande förändringar under 

den senaste tjugofemårsperioden. I min roll som affärsadvokat har 
jag blivit ombedd att göra några personliga reflektioner över vad som 
har varit utmärkande för utvecklingen sett från mitt advokatperspek-
tiv. Reflektionerna är baserade på mina egna erfarenheter sedan ett 
tjugotal år tillbaka och gör inte anspråk på att vara på något sätt ut-
tömmande.

Med ”transaktionsmarknaden” avses i denna artikel främst fö-

dick lundqvist

De senaste 
tjugofem åren 
– vad har varit utmärkande för utvecklingen 

inom området för transaktionsrådgivning 
sett från ett advokatperspektiv?
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retagsöverlåtelser som sker utanför börs eller motsvarande handels- 
plats.

Hur har transaktionsmarknaden utvecklats 
de senaste tjugofem åren?
Det finns ingen tillförlitlig statistik avseende utvecklingen av trans-
aktionsmarknaden i Sverige för de senaste tjugofem åren. Oavsett 
detta torde det vara notoriskt att såväl mängden av transaktioner 
som värdet av dessa vuxit dramatiskt. Såsom ett exempel på trans-
aktionsmarknadens storlek kan nämnas att enligt Svenska Riskkapi-
talföreningens årsrapport för 2011 anskaffades mer än 48 miljarder 
kronor i nya riskkapitalfonder under 2011 och det sattes rekord i in-
vesterat belopp i svenska så kallade buyout-investeringar (som är en 
delmängd av den svenska riskkapitalmarknaden) då det investerades 
drygt 30 miljarder kronor i svenska företag.

Under perioden har vi gått från en miljö med omfattande restrik-
tioner som begränsade förutsättningarna för en effektiv transaktions-
marknad, över en tid av stora avregleringar, till en miljö återigen med 
omfattande ”återregleringar”, framför allt inom finanssektorn, som 
direkt och indirekt påverkar transaktionsmarknaden.

De stora avregleringarna under början och mitten av 1990-talet 
bidrog starkt till den stora expansionen, samtidigt som de bidrog till 
att behovet av juridisk rådgivning ökade. Några exempel på avregle-
ringarna är

•  avskaffandet av den så kallade förvärvslagstiftningen. Fram till 
1993 fanns restriktioner för utländska köpare att fritt förvärva 
majoriteten av aktierna i ett svenskt bolag (däremot fanns det 
inga begränsningar för svenska företag att genomföra förvärv av 
utländska företag). Genom avskaffandet av dessa regler öppnades 
den svenska transaktionsmarknaden för utländska rättssubjekt 
att förvärva aktier i svenska bolag,

•  avregleringen av kreditmarknaden, bland annat genom avskaf-
fandet av bankernas så kallade utlåningstak och avregleringen av 
den så kallade utlåningsräntan i mitten av 1980-talet. På gott och 
ont ledde detta till bland annat att möjligheterna att lånefinan-
siera ett företagsförvärv ökade, samt

•  att börshandeln kom att bli föremål för avregleringar och stora 
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förändringar. Börshandeln automatiserades 1989 genom införan-
det av det så kallade SAX-systemet (Stockholm Automated Ex-
change). Börsmonopolet upphörde 1993 och bidrog till att den 
svenska kapitalmarknaden öppnades upp.

En annan starkt bidragande orsak var etablerandet av de så kallade 
buyout-fonderna. De i Sverige mer kända namnen som IK Investment 
Partners (Industri Kapital) och Nordic Capital etablerade sina för-
sta fonder 1989 medan EQT etablerade sin första fond 1995. Genom 
dessa fonder tillfördes både specialistkunskaper och kapital, i syfte 
att bland annat genomföra transaktioner – detta har fått mycket stor 
betydelse för den svenska transaktionsmarknadens utveckling.

Hur har denna utveckling påverkat affärsadvokatbyråerna?
Under de senaste tjugo åren har antalet ledamöter i Advokatsamfun-
det mer än fördubblats. Storleken på affärsadvokatbyråerna har också 
ökat väsentligt. Enbart de två största byråerna sysselsätter över 700 
jurister och omsatte 2011 tillsammans cirka två miljarder kronor.

Tillväxten är mycket nära förknippad med utvecklingen av trans-
aktionsmarknaden och har lett till stora förändringar för affärsadvo-
katbyråerna.

Större byråer ställer andra krav internt
Tillväxten har lett till att nya och andra krav ställs på ledning och 
styrning av verksamheten. I dag är de större advokatbyråerna välorga-
niserade med styrelser, verkställande direktörer (managing partners) 
och administrativa staber för att leda respektive stödja den dagliga 
verksamheten. I detta avseende är advokatverksamheten att betrakta 
som vilket annat företag som helst, med stora krav på professionalism 
och transparens. Kraven omfattar även att företaget har tydliga mål 
för verksamheten och en strategi för att uppnå dessa mål som de an-
ställda kan identifiera sig med. Här har således utvecklingen lett till 
att advokaten även måste vara företagsledare. Den rollen kan kännas 
främmande och ovan men är en utmaning som för egen del är synner-
ligen stimulerande – dessutom ansvarsfullt, de verksamhetsbeslut som 
fattas i dag får påverkan på verksamheten under många år framåt.

Kravet på fortbildning och utbildning har ökat (även genom Ad-
vokatsamfundets utbildningskrav). I syfte att säkerställa den interna 
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kompetensen och erfarenheterna har strukturerade processer vuxit 
fram för att insamla, strukturera, utveckla och sprida erfarenheter 
och kompetensen internt, där de så kallade knowhow-funktionerna 
har fått en central roll.

Specialiseringen har ökat högst väsentligt. Detta har lett till att 
kvaliteten på rådgivningen har ökat, men specialiseringen ställer även 
större krav på den advokat som har det övergripande ansvaret för 
helheten av rådgivningen. Måhända något motsägelsefullt, men den 
ökade specialiseringen har inneburit att en transaktionsjurist idag 
måste ha skaffat sig en bred erfarenhet – och ”kunna något om allt” 
– för att kunna hålla ihop rådgivningen i förhållande till klienten och 
ta det ansvar som klienten förväntar sig.

Internationaliseringen fortsätter
Idag arbetar vi på en internationell transaktionsmarknad där vi har 
att möta konkurrens även från utlandet. Vi konkurrerar med utländ-
ska rådgivare, ibland mer eller mindre på deras ”hemmaplan”. Lagar 
och regler har varit och är under stor påverkan från EU genom regel-
harmonisering men även det angloamerikanska inflytandet är stort 
på transaktionsområdet.

Utvecklingen har lett till att innehållet i ett aktieöverlåtelseavtal 
som avser annat än svenska parter och ett svenskt förvärvsobjekt, har 
en utformning som numera är mycket mer lik den som förekommer i 
till exempel New York eller London. Det ställer bland annat krav på 
rättslig analys avseende innehållet i avtal som kanske är framtagna 
för parter i ett annat rättssystem, där ett engelskrättsligt avtal ska 
justeras och sättas in i en svensk kontext och en svensk köprättslig 
miljö. Med hänsyn till att avtalstexten är utformad på engelska krävs 
många gånger avsevärd eftertanke avseende den språkliga utform-
ningen och en bedömning av hur en svensk domstol eller skiljenämnd 
kan komma att tolka avtalsinnehållet, både språkligt och rättsligt.

När det gäller privata företagsöverlåtelser, det vill säga överlåtelser 
som sker utanför en börs eller motsvarande handelsplats, förekommer 
det allt oftare att säljaren i en affär som i och för sig avser ett svenskt 
företag, använder sig av en utländsk juridisk rådgivare trots att över-
låtelseavtalet föreslås regleras av svensk lag. Ett skäl till detta är att 
många privata företagsöverlåtelser genomförs i form av strukturerade 
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försäljningsprocesser (controlled auctions). För att en säljare ska ha så 
stor flexibilitet som möjligt med avseende på urvalet av möjliga köpa-
re, anlitar säljaren internationella finansiella och juridiska rådgivare 
i syfte att bredda antalet möjliga köpare. I vissa fall begränsas den 
svenska advokatens roll till att kontrollera att avtalet inte innehåller 
bestämmelser som står i strid mot svensk lag (till exempel aktiebo-
lagslagen) och att ansvara för formella frågor såsom registeringar vid 
svenska myndigheter och andra liknande åtgärder. Detta är en ut-
veckling som av naturliga skäl inte är positiv, och här kommer vi att 
behöva ägna stor kraft åt att synliggöra betydelsen och vikten av att 
anlita en svensk advokat som juridisk huvudrådgivare.

Förhållandena är däremot annorlunda vid transaktioner som avser 
offentliga erbjudanden till aktieägarna i bolag som är noterade vid en 
börs eller motsvarande handelsplats. I dessa transaktioner är regelver-
ket tämligen omfattande och väl förankrat i en svensk miljö. Därför 
måste en svensk jurist också vara den som ansvarar för rådgivningen. 
Här har vi som svenska advokater fortfarande en stor konkurrensför-
del.

Förhandlingstekniken har förändrats
Förhandlingstekniken har förändrats över åren genom att det många 
gånger rör sig om avtalstexter som förhandlas genom att utkast mej-
las mellan parterna, det sker sällan en fullständig genomgång mellan 
parterna vid ett bord eller över telefon.

I strukturerade försäljningsprocesser förekommer det även ofta att 
säljaren tillhandahåller ett avtalsutkast som tilltänkta köpare förvän-
tas att kommentera i mycken liten utsträckning. Säljaren framhåller 
att omfattande kommentarer kan leda till att anbudet, helt eller del-
vis, inte kommer att beaktas.

Vilken påverkan denna förändrade förhandlingsteknik får framö-
ver för frågan om att fastställa den gemensamma partsavsikten åter-
står att följa i praxis.

Ökad komplexitet har tillkommit
Transaktionerna har blivit allt större och alltmer komplexa. Många 
gånger sker de över landsgränserna och involverar flera olika rätts-
system. Sättet att strukturera en affär är ofta drivet av behovet att ef-
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fektivisera integreringen av förvärvet och tillgodogöra sig synergierna 
i en miljö som minimerar de löpande kostnaderna för köparen och 
förvärvsobjektet. Komplexiteten ställer stora krav på advokaten för 
att förstå de steg som transaktionen omfattar men ställer även krav 
på goda projektledaregenskaper hos advokaten. I större transaktioner 
kan antalet inblandade jurister på den egna byrån uppgå till tiotals 
personer, beroende på behovet av specialister och vilken erfarenhet 
som krävs. Därutöver förekommer andra rådgivare, även utländska, 
och inte minst klientens egna inblandade personer. Detta innebär att 
antalet personer som är inblandade på den egna sidan kan uppgå till 
åtskilliga, där behovet att hålla ihop den juridiska rådgivningen i för-
hållande till klienten är mycket stort. 

En bidragande orsak till att antalet personer som är inblandade i 
en transaktion har ökat väsentligt är kravet på köparen att genom-
föra en granskning av förvärvsobjektet, så kallad due diligence. Om-
fattningen av dessa granskningar har dessutom ökat över åren, bland 
som en följd av den ökade storleken och komplexiteten.

Due diligence-arbetet har också påverkat advokatverksamheten i 
andra avseenden. Ett due diligence-uppdrag ställer krav på att advo-
katbyrån har en genomtänkt och strukturerad process för hur upp-
draget ska genomföras. Inte minst måste frågan om hur jag som advo-
kat fullgör mitt principalansvar adresseras på ett rimligt sätt.

Med tanke på konsekvenserna av bland annat att göra ett misstag 
i den legala granskningen, har behovet av friskrivningar och klargö-
rande uppdragsbeskrivningar vuxit fram. Numera har även många av 
affärsadvokatbyråerna omfattande standardvillkor som reglerar risk-
fördelningen vid uppdragens utförande.

Ökade krav på tillgänglighet
Den tekniska utvecklingen har varit omvälvande under perioden. De 
första mobiltelefonerna kom runt början av 1990-talet. Mejlen gjorde 
sitt insteg i mitten av 1990-talet. Konkurrensen såväl internationellt 
som i Sverige gör att kravet på tillgänglighet för en transaktionsjurist 
aldrig har varit större. I dag är vardagen för en transaktionsjurist att 
i det närmaste vara tillgänglig med kort varsel dygnet runt. Klientens 
förväntningar på tillgänglighet innebar att, när en transaktion när-
mar sig ett slutskede, arbetet ofta bedrivs under stora delar av dygnet. 
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Det ställer stora krav på integritet och ansvarstagande – ibland måste 
advokaten säga ifrån om analysen inte är fullständig med hänsyn till 
tidspressen.

En annan stor förändring är mejlhanteringen. I samband med en 
inte alltför omfattande transaktion produceras och distribueras sä-
kerligen hundratals, om inte tusentals, mejl. Många gånger används 
ett och samma mejl som underlag för en mejlväxling samtidigt som 
kretsen av mottagare växer. Dessa mejl måste hanteras på samma sätt 
som all annan korrespondens i advokatverksamheten. I likhet med 
när ett sedvanligt brev upprättas, måste en analys göras av vem som 
ska ha mejlet och vad som ska anges i mejlet. Risken för fel i analysen 
är stor när timmen är sen och tempot är högt.

Korrespondensen via mejl har även gjort att till exempel antalet 
avtalsutkast , och omfånget av dessa, som utväxlas i en affär har ökat 
väsentligt. Förr upprättades oftast nya avtalsutkast endast efter större 
förhandlingsmöten. Numera kan det utväxlas ett stort antal utkast 
innan parterna ens träffats vid förhandlingsbordet.

Dessvärre innebär mejlhanteringen också att det är förhållandevis 
enkelt att skicka mejl till en felaktig mottagare. Ett mejl som skickas 
till fel person kan få förödande konsekvenser, till exempel om infor-
mation om ett eventuellt offentligt erbjudande till aktieägarna i ett 
noterat bolag skickas fel, och ställer ibland en advokat inför stora 
lojalitetsfrågor, till exempel hur ett mejl som motparten felaktigt har 
skickat till advokatbyrån ska hanteras.

Klienter ställer nya krav
Utvecklingen har påverkat hur klienter uppfattar advokatrollen. Ofta 
är det fråga om upphandlingar (både offentliga och privata) av advo-
kattjänsterna. Detta gäller särskilt på transaktionsområdet och med 
utländska klienter. I någon mening uppfattas transaktionsrelaterad 
rådgivning utgöra en produkt som är utbytesbar och där andra fak-
torer än rådgivningens kvalitet, ofta pris, avgör om en advokatbyrå 
ska erhålla ett transaktionsuppdrag. Inte sällan sker upphandlingar 
ad hoc för varje nytt uppdrag. Man må tycka vad man vill om denna 
utveckling men vi måste förhålla oss till den och försöka övertyga 
klienten att en långvarig klientrelation med ett ömsesidigt förtroende 
ofta leder till ett bättre resultat för båda parter – rådgivningen blir 



 

Dick Lundqvist

mer effektiv och precis, och, i förlängningen, mer värdefull för klien-
ten. – Att möta denna utveckling på olika sätt, bland annat genom 
erfarenhetsutbyte efter ett genomfört uppdrag och secondments, det 
vill säga att biträdande jurister lånas ut av advokatbyrån till klientens 
juristavdelning, tror jag blir en av de största utmaningarna de när-
maste åren.

Avslutning
Transaktionsmarknadens utveckling de senaste tjugofem åren har 
som synes haft en stor påverkan på affärsadvokatbyråernas utveck-
ling och tillväxt. Vad utvecklingen framöver kommer att innebära är, 
lyckligtvis, omöjligt att förutspå. – Hade någon för tjugofem år sedan 
sagt till mig att du som advokat kommer att kunna hantera all din 
korrespondens med klient och motpart med en apparat som får plats i 
bröstfickan, hade jag skrattat och svarat: ”Varför det? Vi har ju precis 
fått telefax!”
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 Begreppet kontrollmakten kom att väljas som rubrik på det 
kapitel i regeringsformen som innehåller regler om de instru-
ment som riksdagen eller riksdagsorgan har för kontroll av 

regeringen och förvaltningen. Flera av dessa instrument härstammar 
från 1809 års regeringsform: konstitutionsutskottets granskning, jus-
titieombudsmännens tillsyn och den revision som tidigare utövades av 
Riksdagens revisorer men nu utförs av Riksrevisionen. Dessa inslag i 
kontrollmakten är betydelsefulla, men det finns goda skäl att ha ett 
vidare perspektiv.

Reglerna är sprungna ur det maktdelningsperspektiv som grund-
lagsfäderna ville låta prägla regeringsformen efter det gustavianska 

mats melin

Fungerar 
kontrollmakten?
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enväldets fall. Konstitutionsutskottet skrev att man sökt bilda ”en 
Styrande Makt, verksam inom bestämda former, med enhet i beslut 
och full kraft i medlen att dem utföra; en Lagstiftande Makt, visligt 
trög till verkning, men fast och stark till motstånd; en Domare-Makt, 
självständig under lagarna, men ej självhärskande över dem”. Utskot-
tet fortsatte med att understryka behovet av vad som på engelska bru-
kar kallas ”checks and balances” när det sade sig ha ”sökt att rikta 
dessa makter till inbördes bevakning, till inbördes återhåll, utan att 
dem sammanblanda, utan att lämna den återhållande något av den 
återhållnas verkningsförmåga”.

Men med ett sådant perspektiv kan, och bör, begreppet kontroll-
makt ges en mera vidsträckt innebörd. Det är givet att till exempel 
domstolarna har en betydelsefull uppgift när det gäller kontrollen av 
den verkställande makten. Det är också främst vid utövandet av den 
kontroll som sker genom våra domstolar som Advokatsamfundets le-
damöter har en särskild roll att spela.

Det kan dessutom redan inledningsvis sägas att i den dagliga sam-
hälleliga praktiken spelar förmodligen den kontroll som sker genom 
oberoende mediers granskning av den offentliga maktutövningen väl 
så stor roll som den kontroll som regleras i regeringsformen. Det gäl-
ler även om medierna med ibland lika stor frenesi ägnar sig åt både 
smått och stort och kan ha svårt att skilja mellan det som är mindre 
viktigt och det som är verkligt betydelsefullt.

Fredrik Sterzel har sammanfattande ansett att ”det svenska konsti-
tutionella systemet präglas av litet ansvar och mycket kontroll såvitt 
avser regeringens ledamöter”. Konstitutionsutskottets ”granskning i 
förening med mängden interpellationer och frågor innebär att stats-
råden är föremål för en omfattande och fortlöpande kontroll. Det se-
nare ledet har sin motsvarighet i varje parlamentariskt system värt 
namnet men det förra torde vara i stort sett unikt för vårt land”. Nu 
tillkommer Riksrevisionens granskning. ”Till ansvarsutkrävande i ju-
ridisk mening kan allt detta dock inte leda annat än i fall av grovt 
åsidosättande av tjänsteplikt, då KU kan besluta om åtal, och i form 
av avgångsplikt vid beslut om misstroendeförklaring som inte möts 
med beslut om extra val” (”Statsrådens ansvar och kontrollen av re-
geringen” i Festskrift till Johan Hirschfeldt s. 520).

Härtill kan visserligen sägas att intensiteten när det gäller interpel-
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lationer och frågor har mattats av betydligt. Frågeinstitutet reforme-
rades 1996 i syfte att vitalisera debatten och kontrollen. Statsråden 
fick endast två veckor på sig att svara på interpellationer och det gavs 
möjlighet att ställa skriftliga frågor och få skriftliga svar. Därefter 
ökade också användningen av både interpellationer och frågor. Under 
riksmötet 2004/05 framställdes sammanlagt nästan 3 000 interpel-
lationer och frågor. Nu är motsvarande siffra endast drygt 1 000 per 
år. Riksdagens utredningstjänst skriver: ”I den mån frågeinstituten är 
en kanal för politisk kommunikation kan den … sägas ha fått ökad 
konkurrens under senare år” genom de interaktiva sociala medier-
na som bloggar, Facebook och Twitter. (Riksdag & Departement 
nr 15/2012.) Även de nya sociala medierna tycks således bli alltmer 
betydelsefulla på de grundlagsfästa kontrollinstitutens bekostnad.

Någon avmattning märks emellertid inte när det gäller konstitu-
tionsutskottets verksamhet.

I förarbetena till 1974 års regeringsform utgick man från att kon-
stitutionsutskottets granskning huvudsakligen skulle ha en adminis-
trativ-rättslig inriktning och vara frikopplad från politiskt ansvars-
utkrävande. Denna inriktning hade tydliggjorts redan när institutet 
misstroendeförklaring något decennium tidigare infördes i 1809 års 
regeringsform. Det gjordes då sådana ändringar i lagtexten som be-
dömdes nödvändiga för att undvika den ”felaktiga” uppfattningen att 
det fanns ett omedelbart samband mellan utskottets granskning och 
misstroendeförklaring (se om detta i Fredrik Sterzels nyss nämnda ar-
bete och Göran Schäder, ”Regeringen styr riket och är ansvarig inför 
riksdagen – något om skillnaden mellan konstitutionellt och politiskt 
ansvar”, i Festskrift till Hans Ragnemalm s. 283).

Det fanns alltså en strävan att ”avpolitisera” utskottets granskning. 
Så har det ju knappast blivit. Tvärtom kan politiseringen på sätt och 
vis sägas ha kommit att institutionaliseras genom att utskottet nu-
mera delar upp sin granskning i två delar. I december avlämnas det 
mera administrativt-rättsligt inriktade betänkandet ”Granskning av 
statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning”. I 
maj avlämnas så det betydligt mera omfångsrika och politiskt prägla-
de dokument som helt enkelt betecknas ”Granskningsbetänkande”. I 
årets betänkande (2011/12:KU20) behandlas bland annat sådana vitt 
skilda ämnen – i vilka den konstitutionella kopplingen kanske inte är 
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helt tydlig eller åtminstone begränsad – som de försenade lärarlegiti-
mationerna, en rysk finansmans ägande i SAAB, bristande underhåll 
av järnvägsnätet och samgåendet mellan Posten  AB och Post Dan-
mark A/S, liksom att ett statsråd inte med tillräcklig kraft i EU följt 
riksdagens råd och synpunkter.

Om nu en betydande del av riksdagens kontrollmakt så att säga 
förs ut från kammaren till att utövas via sociala medier snarare än 
genom interpellationer och frågor, kan väl strömmen när det gäller 
konstitutionsutskottets granskning sägas gå i motsatt riktning. Poli-
tiska spörsmål som blir föremål för intensiv debatt i både gamla och 
nya medier leder inte sällan till att riksdagsledamöter anmäler saken 
till konstitutionsutskottet för granskning.

Det är inte möjligt att inom ramen för detta bidrag fullständigt 
diagnosticera kontrollmaktens hälsotillstånd. Jag kommer därför att 
fortsättningsvis begränsa mig till att diskutera några frågor som rör 
JO:s tillsyn, domstolarnas oberoende samt Europakonventionen som 
norm vid kontrollmaktens utövande.

Begränsning i JO:s tillsyn
Enligt 2 § tredje stycket 4 lag (1986:765) med instruktion för Riksda-
gens ombudsmän står regeringen eller statsråd inte under JO:s tillsyn. 
Att JO:s tillsyn omfattar samtliga statliga och kommunala myndig-
heter och befattningshavare vid dessa men inte regeringen eller en-
skilda statsråd hänger samman med den svenska – i ett internationellt 
perspektiv särpräglade – konstitutionella traditionen med självstän-
diga förvaltningsmyndigheter vilka organisatoriskt är helt fristående 
från regeringens kansli och rättsligt oberoende av regeringen. Enligt 
12 kap. 2 § RF får ingen myndighet – alltså i detta sammanhang inte 
heller regeringen – bestämma hur myndigheten i ett särskilt fall ska 
besluta vid myndighetutövning mot enskild och vid tillämpning av 
lag. Systemet bygger alltså i princip på att regeringen styr riket – och 
myndigheterna – genom (förutom budgetprocessen) att ta initiativ till, 
eller själv besluta om, generella normer, medan förvaltningsmyndig-
heterna självständigt och på eget ansvar tillämpar dessa normer i en-
skilda fall.

Hos oss granskar således konstitutionsutskottet regeringsmaktens 
utövande och JO den myndighetsutövning som sker mot enskilda 
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medborgare. I andra länder är det förstås naturligt att ombudsmän-
nens tillsyn omfattar också enskilda statsråd när dessa är dels politi-
ker, dels högsta ansvariga chefer för förvaltningen inom sina respek-
tive ansvarsområden.

Den svenska uppdelningen av kontrollmakten fungerar i huvudsak 
väl, även om en del inte helt självklara gränsdragningar kan behöva 
ske i JO:s verksamhet eftersom regeringskansliets tjänstemän står 
under JO:s tillsyn (se till exempel Nils-Olof Berggren, ”JO och po-
litiken” i JO – lagarnas väktare s. 9 samt, om hur gränsdragningen 
kan te sig i ett system med ministerstyre, Hans Gammeltoft-Hansen, 
”Ombudsmanden som vogter af de retlige grænser for politik” i sam-
ma arbete s. 169).

Regleringens utgångspunkt är således att regeringen eller enskilda 
statsråd inte fattar beslut som innefattar myndighetutövning mot en-
skild. Den nuvarande uppdelningen är emellertid inte idealisk i de 
sällsynta fall när sådana beslut likväl fattas. Ett exempel på en sådan 
situation är JO:s beslut i det ärende som gällde Säkerhetspolisens av-
visning av två egyptiska medborgare 2001 (JO 2005/06 s. 101). Den 
omfattande granskning som skedde i det ärendet ledde fram till att 
jag riktade mycket allvarlig kritik mot Säkerhetspolisen för det sätt 
på vilket avvisningen genomfördes. Kritiken gällde bland annat att 
CIA-agenter på svensk mark i realiteten övertog och genomförde 
verkställigheten och utsatte de bägge egyptierna för en förnedrande 
behandling.

Avvisningen grundades på ett av regeringen fattat beslut i vilket 
Säkerhetspolisen gavs ansvaret för verkställigheten. Det stod i ett re-
lativt tidigt skede klart att det vore befogat att utsätta även regering-
ens hantering av ärendet för en rättslig granskning. Det var emellertid 
inte möjligt och jag uttalade inledningsvis bland annat följande i mitt 
beslut.

Med hänsyn till gränserna för JO:s tillsyn omfattar granskningen … inte reger-
ingens avvisningsbeslut och därmed inte heller underlaget för detta. Följaktligen 
görs inte några uttalanden i fråga om misstankarna mot A. och E. Z. Av samma 
skäl berörs inte frågan om verkställighet av avvisningen var möjlig med hänsyn 
till bestämmelserna i 8 kap. 1 § utlänningslagen … och Sveriges konventionså-
taganden och således inte heller frågan om värdet av den egyptiska s.k. garan-
tin. Vidare omfattar granskningen inte regeringens åtgärder för att följa upp de 
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åtaganden som gjordes i garantin eller regeringens yttranden till internationella 
granskningsorgan.

Granskningen kom emellertid att i ett avseende behandla ett statsråds 
agerande. Säkerhetspolisen uppgav nämligen att man ansåg sig ha fått 
utrikesministerns ”klartecken” till att anta ett erbjudande om ameri-
kansk medverkan vid avvisningen. Jag konstaterade att, med hänsyn 
till de uppgifter som kommit fram, mycket talade för att statsrådet 
vid ett möte informerats om det alternativ som innebar att ett ame-
rikanskt flygplan användes vid verkställigheten och att Säkerhetspo-
lisen uppfattat sig ha fått ett sådant förfarande godtaget. Samtidigt 
betonade jag att det likväl var Säkerhetspolisen som bar det fulla an-
svaret för hur verkställigheten kom att genomföras.

Vissa ändringar har sedermera skett i utlänningslagstiftningen, 
men även nuvarande lagstiftning bygger på att beslut om utvisning 
med mera i vissa säkerhetsärenden överklagas hos regeringen (2 b § 
lag [1991:572] om särskild utlänningskontroll).

Det har även tidigare vid ett par tillfällen förekommit att JO för-
satts i en motsvarande situation. Det gällde dels bland annat frigiv-
ningen av sex interner i samband med kapningen av ett passagerar-
plan på Bulltofta i september 1972 (JO 1975 s. 50) och ett liknande 
förfarande i samband med det omtalade bankrånet och tagandet av 
gisslan vid Norrmalmstorg ett år senare (JO 1975 s. 55).

Regeringens handlande i Egypten-ärendet kom senare att prövas 
såväl av konstitutionsutskottet som av internationella granskningsor-
gan. Jag anser dock att det vore en obestridlig fördel om saken kunde 
prövas från sådana opolitiska, strikt rättsliga, utgångspunkter som 
karakteriserar JO:s granskning, i de undantagsvis förekommande 
fall då ett enskilt statsråd eller regeringen fattar beslut som innefattar 
myndighetsutövning mot enskild. Förutom att det då skulle säkerstäl-
las att prövningen inte påverkas av partipolitiska överväganden skulle 
det sannolikt innebära att ett skeende i sin helhet blir föremål för en 
snabbare bedömning. När ett kritiserat förfarande, som ofta är fallet, 
innefattar åtgärder av både regeringsledamöter och förvaltningsmyn-
digheter tenderar nämligen konstitutionsutskottet att avvakta med 
sin granskning av regeringen till dess JO:s prövning av myndigheter-
nas handlande är slutförd.



advokatsamfundet 125 år 219

Fungerar kontrollmakten?

En ordning enligt vilken JO:s behörighet vidgas till att omfatta 
beslut av regeringen eller enskilda statsråd som innefattar myndig-
hetsutövning mot enskild borde tämligen enkelt kunna åstadkommas 
genom ett tillägg i JO-instruktionen.

Kan domstolarnas oberoende stärkas?
Som jag framhållit redan inledningsvis är det knappast fruktbart att 
diskutera kontrollmakten utan att beakta domstolarnas roll och ställ-
ning.

I den svenska konstitutionella traditionen har visserligen domsto-
larna varit relativt återhållsamma när det gäller att pröva lagars och 
förordningars förenlighet med överordnade normer. Det har tidigare 
rått en tämligen bred politisk enighet om att lagprövning inte bör 
vara ett normalt inslag i rättssystemet utan snarare ett skydd för 
medborgarna i exceptionella situationer. Det numera avskaffade up-
penbarhetsrekvisitet i regeringsformens regel om lagprövning försågs 
också ursprungligen med motivuttalanden av den innebörden.

Under senare år har debattklimatet förändrats, inte minst till följd 
av att det traditionella svenska synsättet kommit att utmanas efter-
som vi genom inkorporeringen av Europakonventionen och medlem-
skapet i Europeiska unionen fått anledning att närma oss andra kon-
stitutionella traditioner. Frågor om maktdelning och normkontroll 
har fått förnyad aktualitet.

Det faktum att regleringen av domstolarnas lagprövning inte läng-
re innehåller något uppenbarhetsrekvisit kommer visserligen knap-
past att medföra att en sådan prövning blir ett normalt inslag i den 
dömande verksamheten. Svenska domare kommer även fortsättnings-
vis att respektera det folkvalda statsorganets bedömningar och ställ-
ningstaganden. Även i andra länder, med en annan syn på domsto-
larnas roll i allmänhet och på behovet av normprövning i synnerhet, 
iakttar domstolarna återhållsamhet vid prövning av hur parlamentet 
utövat sin lagstiftningsmakt. En sådan återhållsamhet tillämpar även 
till exempel EU-domstolen i förhållande till unionens lagstiftare (se 
till exempel avgörandena i mål C-157/96 Farmers’ union, REG 1998 
s. I-2211, och mål C-491/01, British American Tobacco, REG 2002 
s.  I-11453, se vidare om denna fråga liksom om svenska domsto-
lars normprövning på unionsrättslig grund till exempel min artikel 
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”Normprövning i ett unionsrättsligt perspektiv” i SvJT 2007 s. 897). 
Också Europadomstolen tillerkänner konventionsstaterna en bety-
dande bedömningsmarginal, ”margin of appreciation”, vid sin pröv-
ning av om enskilds fri- och rättigheter har kränkts (jämför också i 
någon mån ”the political questions doctrine” sådan den utformats 
och tillämpats av USA:s högsta domstol).

Även med den återhållsamhet som respekt för demokratins fun-
dament kräver har emellertid oberoende domstolar en viktig roll att 
fylla i varje rättsstats kontrollsystem. Jag anser att det inte minst från 
den utgångspunkten finns anledning att se över de svenska domsto-
larnas ställning i förhållande till den verkställande makten.

I den svenska rättstraditionen har domstolarna närmast setts som 
en särskild gren av förvaltningen (se om detta till exempel i Johan 
Hirschfeldt, ”Domstolarna som statsmakt – några utvecklingslinjer” 
i JT 2011–12 s. 3). Rättskipning och förvaltning har reglerats i samma 
avsnitt i regeringsformen, och först genom 2010 års grundlagsreform 
har rättskipningen fått ett särskilt kapitel. Det är ett – åtminstone på 
symbolplanet – principiellt viktigt steg. Men i den mera vardagliga 
praktiken har inte något motsvarande steg tagits för att tydliggöra 
den särskilda vikt som domstolarnas oberoende bör tillmätas.

För domstolsväsendet finns en central förvaltningsmyndighet, 
Domstolsverket. Verket inrättades 1975, och tanken var att avlasta 
såväl Regeringskansliet som domstolarna vissa administrativa upp-
gifter. Verket brukar beskriva sin uppgift som att väsentligen vara 
en serviceorganisation för domstolarna. Dess uppgifter har, i vart 
fall sedan slutet av 1990-talet, förändrats till att även bland annat 
innefatta en drivande och stödjande roll för att förändra och refor-
mera domstolarnas organisation och arbetsmetoder. Domstolarna ger 
in sina budgetunderlag till verket och för en budgetdialog med dess 
företrädare, och det är verket som håller i och fördelar de budgetme-
del som ställs till domstolsväsendets förfogande. Verket ska enligt sitt 
regleringsbrev verka för en effektiv och ändamålsenlig resursfördel-
ning. Sedan några år har verket även ett så kallat arbetsgivarråd och 
arbetsgivargrupper, i vilka olika chefs- och arbetsgivarfrågor disku-
teras för att uppnå en samsyn, till exempel i frågor om lönesättning 
av domare. Verket har även introducerat ”varumärket” Sveriges dom-
stolar som en samlande beteckning för det svenska domstolsväsen-
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det. Sveriges domstolar beskrivs ibland som en koncern och inte helt 
sällan betecknas verket som den centrala och domstolarna som den 
lokala nivån i denna koncern.

Domstolsverket har således en påtagligt annorlunda roll och be-
tydligt mera långtgående uppgifter än till exempel Högskoleverket, 
för att ta ett exempel från ett annat område med myndigheter som 
har högt ställda och befogade anspråk på oberoende. De självstän-
diga universiteten och högskolorna ger in sina budgetunderlag till re-
geringen och disponerar själva sina anslagna medel. Högskoleverket 
ansvarar främst för att ta fram statistik och göra analyser, sprida in-
formation om högskolestudier och forskarutbildning samt göra utvär-
deringar av utbildningar.

Det är givet att Domstolsverkets omfattande uppgifter har förenk-
lat och effektiviserat de enskilda domstolarnas administration. Med 
verkets ansvar för Sveriges domstolars budgetmedel följer emellertid 
oundvikligen att det i vissa avseenden får ta på sig en roll som från 
principiella utgångspunkter inte är väl förenlig med de enskilda dom-
stolarnas oberoende ställning. När till exempel en ledamot av Högsta 
förvaltningsdomstolen eller Högsta domstolen går i pension förväntas 
domstolen genom sin ordförande begära hos verket att få rekrytera ett 
nytt justitieråd. Först när en sådan framställning beviljats av en under-
ordnad tjänsteman hos verket kan Domarnämnden utannonsera den 
lediga anställningen. När det gäller löner bestäms dessa för flertalet 
domare genom kollektivavtal mellan Domstolsverket och Jusek. Löner 
till de högsta domarna, bland dem justitieråden och ordförandena i de 
båda högsta domstolarna, bestäms emellertid ensidigt av verket.

Med hänsyn till Domstolsverkets omfattande och ofta synnerli-
gen grannlaga uppgifter blir frågan om hur verket leds betydelsefull. 
Domstolsverket är en så kallad enrådighetsmyndighet, det vill säga 
myndighetschefen, generaldirektören, är ansvarig för verksamheten. 
Dessutom finns ett så kallat insynsråd vid myndigheten. Det består 
av fyra riksdagsledamöter och fyra företrädare för myndigheter som 
har beröringspunkter med domstolarna (till exempel Försäkringskas-
san och Åklagarmyndigheten). Generaldirektören är ordförande. In-
synsrådens uppgift är tämligen oklar och varierar en del mellan olika 
myndigheter. Som dock framgår av namnet ska insynsråden utöva 
insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.
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Före den 1  januari 2008 leddes Domstolsverket, som flera andra 
statliga myndigheter, av en styrelse med begränsat ansvar tillsam-
mans med generaldirektören. I budgetpropositionen för 2007 slog 
emellertid den nytillträdda regeringen fast att varje myndighets led-
ning ansvarar inför regeringen och att det därför klart och tydligt 
måste framgå om det är myndighetschefen eller styrelsen som utgör 
ledningen. Ambitionen var att styrelser med begränsat ansvar inte 
längre skulle förekomma. Den 31 december 2007 var endast 17 pro-
cent av myndigheterna enrådighetsmyndigheter medan 57 procent var 
sådana myndigheter dagen efter. Avgörande för valet av ledningsform 
skulle enligt Finansdepartementets riktlinjer vara verksamhetens art, 
politiska prioriteringar och regeringens behov av att styra myndighe-
ten. Att bevara eller införa en styrelse i ledningen skulle enligt samma 
riktlinjer främst komma i fråga för myndigheter med stort finansiellt 
ansvar som också verkar under stor frihet (se vidare till exempel Stats-
kontorets rapport ”Förändrade ledningsformer” 2008:11). Domstols-
verket tillhörde alltså det stora antal myndigheter som då bytte led-
ningsform. Behovet av oberoende i förhållande till den verkställande 
makten tycks således inte ha varit en faktor att ta med i beräkningen 
vid valet av ledningsform.

I många andra länder leds domstolsväsendet av ett råd som består 
av ledande domare, ett så kallat Judicial Council. Sådana råd utö-
var inte sällan även tillsyn och beslutar om disciplinära sanktioner. 
I dessa länder anses det väsentligt för domstolarnas oberoende att 
uppgifter av detta slag utförs av domare snarare än av en politisk 
instans eller en den politiska makten underordnad förvaltningsmyn-
dighet.

Ett Judicial Council skulle vara svårt att infoga i vårt konstitutio-
nella och förvaltningsrättsliga system. Det kan däremot knappast 
vara förenat med några betydande svårigheter att välja styrelseformen 
för ledningen av Domstolsverket. I en sådan styrelse bör majoriteten 
vara domare. Det kunde kanske till och med vara möjligt att välja 
en organisationsform liknande Arbetsgivarverkets. Den myndigheten 
leds av ett arbetsgivarkollegium som väljer en styrelse som i sin tur 
utser generaldirektör. När en myndighet leds av en styrelse kan – och 
bör – regeringen ta ett steg tillbaka i sin ledning av verksamheten och 
begränsa sig till mera strategiska frågor. (Frågan om hur den cen-
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trala domstolsadministrationen bör organiseras inom ramen för ett 
mer autonomt domstolsväsende diskuteras även av Fredrik Wersäll, 
”Styrning och ledning i rättsväsendet  – några tankar från olika ut-
siktspunkter”, i Vänbok till Sten Heckscher s. 373.)

Det framstår som en angelägen åtgärd att utreda hur Domstolsver-
ket lämpligen bör ledas för att stärka svenska domstolars oberoende 
ställning.

Europakonventionen som norm när kontrollmakt utövas
Europakonventionen har kommit att spela en allt viktigare roll i den 
svenska rättstillämpningen, särskilt sedan den 1 januari 1995 då den 
kom att bli gällande som svensk lag. Den advokat som åberopar rele-
vanta avgöranden av Europadomstolen blir knappast längre betrak-
tad som en desperat sakförare i avsaknad av rimliga argument.

De avgöranden som gäller mål mot Sverige blir ofta vederbörligen 
uppmärksammade, men det är knappast givet att de är de viktigaste 
för svenska domstolars rättstillämpning. Genom sina avgöranden 
tolkar Europadomstolen samtliga konventionsstaters förpliktelser 
enligt konventionen i ett visst avseende även om den fällande domen 
riktar sig mot en viss stat. Avgöranden mot andra länder kan därför 
ha betydligt större principiell betydelse för svenska förhållanden än 
mål mot Sverige. Jag är inte övertygad om att vi alltid inser det.

Ett exempel från JO:s praktik är Europadomstolens viktiga av-
görande i målet Salduz mot Turkiet. Här slog domstolen – på goda 
grunder – fast att artikel 6 som regel kräver att en misstänkt ges till-
gång till en försvarare redan vid ett första polisförhör. Så är det långt 
ifrån alltid hos oss. Många misstänkta grips sedan tingsrätten stängt 
för dagen och en offentlig försvarare därför inte kan förordnas förrän 
dagen därpå. Därefter kan det givetvis dröja innan den förordnande 
försvararen kan inställa sig för att närvara vid ett förhör. Det före-
kommer alltför ofta att den misstänkte hörs ingående redan samma 
kväll som han grips, ibland under förespegling av att om han bara 
berättar kan han kanske försättas på fri fot. Om han väljer att inte 
yttra sig får han finna sig i att hållas inlåst tills en senare förordnad 
offentlig försvarare kan infinna sig.

Jag har som tidigare chefs-JO ofta kritiserat detta förhållande. I 
ett av mina sista beslut i den egenskapen kritiserade jag att ett sådant 
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förhör hållits med en 16-årig pojke misstänkt för grov våldtäkt mot 
barn. Jag erinrade bland annat om avgörandet i Salduz mot Turkiet 
och överlämnade en kopia av beslutet till Justitiedepartementet ”för 
att därigenom väcka frågan om att låta utreda hur en misstänkts rätt 
till biträde av offentlig försvarare vid inledande polisförhör ska kunna 
säkerställas”. Såvitt jag vet har det ännu inte föranlett någon åtgärd.
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 Min nu hyggligt långa erfarenhet som ledamot av Advo-
katsamfundet – och under några år som dess ordfö-
rande – har lett till att jag är en stark anhängare av 

ett sammanhållet samfund, innehållande såväl affärsadvokater som 
humanadvokater. Jag skulle tämligen utförligt kunna utveckla skälen 
för detta, men det är inte min uppgift i detta sammanhang.

I stället ska jag – som rubriken anger – skriva om advokaten som 
försvarare. Den rollen är nog trots allt den som är mest framträdande 
när en bredare allmänhet tänker på advokater och deras uppdrag.

Jag vågar – när man ser på den generella bilden och på utveck-
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lingen i ett något längre perspektiv – hävda att försvarsadvokaterna 
kontinuerligt har stärkt sin position under loppet av flera decennier. 
Vad detta huvudsakligen beror på är inte helt lätt att fastslå. Det sys-
tem som vi sedan länge har med en relativt generöst utformad rätt till 
offentlig försvarare för den misstänkte har naturligtvis haft en grund-
läggande betydelse. Rätten till en försvarsadvokat är grundläggande 
i ett rättssamhälle. En förutsättning för samhällets legitimitet när det 
gäller att utmäta och genomdriva straff är förstås att den dömde har 
fått alla möjligheter till ett starkt och effektivt försvar. Detta gäller i 
lika hög grad för den tidigare ostraffade som för den belastade åter-
fallsförbrytaren. Det är processuella, inte ekonomiska, skäl som av-
gör om en misstänkt har rätt att få en offentlig försvarare. Att några 
allvarligare tendenser inte har synts – åtminstone inte hittills – för att 
inskränka rätten till offentlig försvarare är måhända också det ett 
stöd för min ståndpunkt att försvararens anseende har stärkts.

Det skulle i detta sammanhang vara frestande att namnge ett antal 
tidigare, men även flera nu verksamma, försvarare som varit föredö-
men men också stilbildare och vars betydelse inte bör underskattas. 
Jag ska emellertid inte göra detta. Risken finns att jag förbiser någon. 
Jag skriver nu trots allt om en utveckling under en relativt lång tids-
period. Till detta kommer alltid faran med att perspektivet blir alltför 
snävt, rent geografiskt.

Försvararuppdraget
Utförandet av försvararuppdraget sker förstås från, under lång tid, 
samlade erfarenheter som konstituerar just försvararrollen. Men det 
finns också en – låt vara koncentrerad – reglering i rättegångsbalken 
och i Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed som 
är viktig att lyfta fram. 

• Försvarare skall med nit och omsorg tillvarataga den misstänk-
tes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning.

• Försvarare bör, så snart ske kan, genom överläggning med den 
misstänkte förbereda försvaret. (Rättegångsbalken 21 kap. 7 §)

Den första förhållningsregeln, att försvararen med nit och omsorg ska 
tillvarata den misstänktes rätt, är tydlig och med rätta mycket upp-
fordrande. Försvararen ska kort sagt utföra en gedigen och grundlig 
arbetsinsats med hög kvalitet för att bevaka den misstänktes – och 
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naturligtvis i ett senare skede även den tilltalades – position. Hur 
detta närmare ska ske måste naturligtvis variera från fall till fall. Åt-
gärderna omspänner dessutom en rad olika insatser inom ramen för 
uppdraget.

Andra stycket i lagrummet är en något förnumstig, men natur-
ligtvis helt riktig, uppmaning till försvararen att utan dröjsmål sätta 
igång med uppdraget genom att överlägga med klienten. 

Det andra ledet i lagrummets första stycke, nämligen att försva-
raren ”i detta syfte ska verka för sakens riktiga belysning” är dock 
inte särskilt klarläggande. Försvararens uppgifter i materiellt hänse-
ende sägs dock kunna härledas till just 21  kap. 7  § första stycket 
rättegångsbalken. Enligt Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt 
RB, är det som anförs där försvararens viktigaste uppgift. Om den 
misstänkte nekar till gärningen, har försvararen att kritiskt pröva det 
bevismaterial som åberopas mot honom eller henne, påvisa luckor i 
bevisningen och omständigheter som gör vittnesutsagor mindre till-
förlitliga och så vidare samt, om det finns möjligheter till det, dra 
fram kompletterande material.

Försvararen har inte någon så kallad positiv sanningsplikt, det vill 
säga någon skyldighet att gentemot åklagaren och rätten vara positivt 
verksam för att sanningen ska komma fram. Däremot anses försvara-
ren ha en så kallad negativ sanningsplikt. Försvararen får inte lämna 
rätten osanna eller missvisande uppgifter som är av betydelse för må-
lets handläggning. Försvararen får inte heller lämna åklagaren eller 
rätten uppgifter som han vet är osanna, inte göra några åberopanden 
som försvararen vet står i strid med det verkliga förhållandet och inte 
förebringa muntlig eller skriftlig bevisning som han eller hon vet är 
falsk eller förvanskad. Försvararen får med andra ord inte ljuga och 
självfallet inte heller uppmana eller råda klienten att ljuga.

Det är ingen tillfällighet att det här har understrukits att det hand-
lar om verklig vetskap. ”Att klientens uppgifter verkar osannolika, 
eller att advokaten bildat sig en uppfattning om verkliga förhållan-
den, som avviker från vad klienten påstår, leder inte till att advokaten 
måste ta avstånd från vad klienten vill göra gällande. Det är således 
inte vad advokaten borde veta, som är måttstocken, utan vad han fak-
tiskt vet.” (Peyron, Advokatetik. En praxisgenomgång, 2010.)

I Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed 
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(VRGA) finns regler som anknyter till den negativa och positiva san-
ningsplikten.

• En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot 
klienten. Advokaten skall som en oberoende rådgivare företräda 
och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt 
och god advokatsed. En advokat får inte främja orätt. (1 VRGA)

• En advokat är inte, om inte särskilda skäl föranleder det, skyldig 
att kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar är riktiga. 
(2.4 VRGA)

• En advokat får inte till domstol lämna en uppgift som advoka-
ten vet är osann och inte heller bestrida en uppgift som advoka-
ten vet är sann. (6.2.1 VRGA)

• En advokat får inte medverka till att bevis undertrycks eller för-
vanskas. En advokat är dock inte skyldig att förete eller åberopa 
bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel, om 
det inte finns en laglig skyldighet för advokaten att göra detta. 
(6.2.2 VRGA)

Vid sidan av de aspekter som nu har berörts kan man fråga sig om 
uttryckssättet i rättegångsbalken ”tillvarata den misstänktes rätt 
och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning” har någon mera 
tydlig och konkret innebörd. Den legendariske brottmålsadvokaten 
Curt Blomkvist har i sin bok Försvararen, 1987, angivit bland an-
nat följande: ”Liksom åklagaren ur åtalets synvinkel, dvs i realiteten 
från sin partssynpunkt och på grundval av polisutredningen, skall 
belysa sakens ena sida, skall försvararen ur klientens synvinkel och på 
grundval av dennes version belysa den andra sidan. Försvararen skall 
då ge en, med utgångspunkt från klientens version, riktig belysning av 
saken, sådan klienten alltså vill se den” (s. 16).

Försvararens roll vid utredningsbrister
Det förekommer att bestämmelsen i 21  kap. 7  § rättegångsbalken 
åberopas i andra sammanhang och då som utgångspunkt för en kritik 
mot försvararen för att denne inte skulle ha verkat för sakens riktiga 
belysning.

Det grundläggande remediet mot utredningsbrister är förstås att 
åtalet ska ogillas. Men när det gäller frågan om vem hos rättens ak-
törer som kan upptäcka och – eventuellt – åtgärda utredningsbrister 
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finns olika ståndpunkter. Den enda realistiska positionen är emeller-
tid enligt min uppfattning att ytterligare lyfta fram försvararens roll 
i detta sammanhang. De utredningsbrister som här är aktuella och 
som ska leda till en frikännande dom, är i komplicerade och svårbe-
dömda mål ofta mycket väl dolda. Ofta fordras ett betydande och 
kvalificerat arbete för att blottlägga bristerna.

Men framför allt krävs att detta sker från den misstänktes position 
och inte minst genom det bidrag som endast det förtroliga klientsam-
talet kan ge. Från detta kan kompletterande upplysningar erhållas 
och alternativa hypoteser få en erforderlig och relevant konkretion. 
Genom kontakten med den misstänkte, som endast försvararen har, 
kan utredningsbristerna blottläggas och lyftas fram.

Från åklagarhåll brukar kritik framföras mot att invändningar om 
utredningsbrister kommer i ett sent skede, kanske först i samband 
med huvudförhandlingen. Det kan i och för sig förekomma att på-
pekanden från försvararen om utredningsbrister ibland – men långt 
ifrån alltid – kommer i detta sena skede. Det beror dock sällan på 
slarv, lättja eller bristande professionalism från försvararens sida. En 
viktig orsak till att åtalet ogillas kan vara att målsägandeförhör eller 
andra utredningsåtgärder är illa genomförda och inte har behandlat 
de för målet väsentliga frågorna eller att alternativa hypoteser inte har 
beaktats eller att andra utredningsbrister föreligger. Den misstänkte 
och därmed försvararen har emellertid inte någon utredningsbörda. 
Det ankommer således inte på försvararen att generellt sett kvalitets-
säkra utredningen. Bristerna ska, varom enighet nog torde föreligga, 
leda till att åtalet ogillas, och domstolen har därmed fullgjort sin roll. 
Detta är naturligtvis också helt i överensstämmelse med en väl fung-
erande rättskipning.

Om försvararen dock genom att peka på brister i förundersökning-
en kan undvika ett åtalsbeslut eller en fällande dom måste naturligtvis 
den möjligheten effektivt tillvaratas. Men om ett sådant påpekande 
endast leder till kompletterande förundersökningsåtgärder och att ett 
åtal ändå väcks har försvararen förstås inte någon rätt eller skyldighet 
att i strid mot klientens instruktioner begära en sådan komplettering. 

Försvararen ska stå på den misstänktes sida
Inte så få brott – särskilt våldsbrott som riktar sig mot försvarslösa el-
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ler mot personer i underläge – väcker avsky och avståndstagande från 
allmänheten. Även den misstänktes personliga drag kan ibland vara 
stötande och provocera. Det är i dessa fall kanske ännu viktigare att 
den misstänkte har en försvarare som är beredd att utföra uppdraget 
utan tanke på eventuellt egna obehag eller andra ovidkommande om-
ständigheter. Även denna grundsats framgår av Advokatsamfundets 
etiska regler.

Den som är misstänkt för ett brott är i ett klart underläge. Staten 
har stora resurser och ingripande maktmedel vid en brottsutredning 
(anhållande och häktning, beslag och husrannsakan, telefonavlyss-
ning och spaning med mera).

Den misstänkte har oftast bara försvararen att vända sig till. För-
svararen ska ge röst åt den misstänkte, men också vara hans sköld 
och stöd under tiden som en brottsutredning och lagföring pågår. Den 
misstänkte ska vara trygg med sin försvarare som ska se till att den 
misstänkte får de förmåner som han eller hon kan vara berättigad till.

För att fullgöra denna roll krävs också kunskaper och yrkesskick-
lighet. Vi måste förstås behärska straff- och processrätten, men för-
kovrar oss också, bland annat genom obligatorisk vidareutbildning i 
själva försvarartekniken, det vill säga i förhörs- och pläderingsteknik, 
kriminalteknik, vittnespsykologi, allmän bevisvärdering med mera.

Att vara försvarare för en person är att axla ett stort förtroende 
och att utföra en viktig uppgift. Men det är sannerligen också ett pri-
vilegium att fullgöra denna roll.
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 1Rättegångar i brottmål får många gånger stor uppmärksamhet 
i media och i populärkulturen. Den inneboende dramatiken i 
de livsavgörande val som prövas i en rättegång både lockar och 

skrämmer. För de inblandade parterna finns det alltid ett före och ett 
efter brottet, för åskådarna ett tillfälle att rättfärdiga sina egna val 
och värderingar. En brottmålsprocess är helt enkelt en djupt existen-
tiell historia.

För de professionella aktörerna – till exempel åklagare, poliser, ad-
vokater och domare – handlar det mer om att lösa en arbetsuppgift. 
Dramatiken saknas inte, men den ligger mer i ovissheten kring olika 
beslut och bedömningar som sker inom ramen för de regler som be-
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stämmer handlingsutrymmet. De inblandades öden kan beröra aldrig 
så mycket, men det är fortfarande ett yrke och utgången är inte avgö-
rande för ens fortsatta existens.

Så är det i vardagen, men det finns även undantag där den profes-
sionella sidan möter den existentiella. Som försvarare stöter man ib-
land på fall där övertygelsen om att en stor orättvisa begåtts eller där 
grundläggande rättsprinciper står på spel. I de fallen inser försvararen 
att hans eller hennes professionella kunskaper kan användas för att 
värna och upprätthålla de värderingar och grundläggande rättsprin-
ciper som ytterst utgör kärnan i advokatrollen.

Nu kan valet synas självklart när det handlar om att gå från hög-
stämda deklarationer om rättssäkerhet till handling när så stora vär-
den står på spel, men riktigt så enkelt är det inte. Många gånger är 
de personer som fått sina rättigheter kränkta medellösa. Det kan 
även förhålla sig så att de inbegrips i grupper som inte är särskilt väl 
ansedda i samhället i övrigt. De kan vara stämplade som pedofiler, 
psykfall, terrorister och så vidare. Vem är beredd att åta sig att utan 
ersättning utsätta sig för det avståndstagande och förakt som ett en-
gagemang för en sådan person oundvikligen medför? Och varför?

2 
I dagarna landade Hannes Råstams bok Fallet Thomas Quick – att 
skapa en seriemördare på bokdiskarna. Där beskrivs hur den psy-
kiskt sjuke missbrukaren Sture Bergwall förvandlades till den bestia-
liske seriemördaren Thomas Quick. Lika fascinerande som det är att 
läsa om hur förvandlingen skedde, lika omskakande är det att kon-
fronteras med de missgrepp och övertramp som möjliggjorde den. I 
sin granskning av fallet Quick blottlägger Hannes Råstam mekanis-
merna bakom en av den moderna tidens mest märkliga rättsfall och 
det även med internationella mått mätt.

Boken utgör ett viktigt tidsdokument. Utredningarna och rätte-
gångarna mot Thomas Quick utgjorde kulmen på en era som kän-
netecknades av föreställningar om bortträngda minnen och hur dessa 
kunde återvinnas. Detta var ett tankegods som hade djupa kulturella 
rötter och kunde härledas tillbaka till medeltida föreställningar om 
hur den av gud skapade människan kunde bli besatt av djävulen. Un-
der 1800- och 1900-talet sekulariserades teorierna, och djävulen er-



advokatsamfundet 125 år 233

Advokaten och behovet av att vara skeptisk

sattes av traumatiska barndomsminnen, företrädesvis sexuella över-
grepp.

Idéerna fick ett ordentligt uppsving under 1980- och 1990-talet. 
Utgångspunkten var att destruktiva handlingar i vuxenlivet sågs som 
berättelser om eller återgestaltningar av mer eller mindre borttränga 
minnen av traumatiska händelser i barndomen. I extrema fall kunde 
bortträngningen vara så stark att individen utvecklade och härbärge-
rade flera olika och av varandra oberoende personligheter – Thomas 
Quick ansågs lida av multipel personlighet och bar inom sig bland 
annat Ellington, Nana och Cliff.

Samtidigt med dessa idéers frammarsch dök det upp ett nytt feno-
men, nämligen seriemördaren. Begreppet var okänt i Sverige fram till 
början av 1990-talet. Under 1980-talet greps, dömdes och avrättades 
emellertid ett antal ökända seriemördare i framför allt USA, men den 
avgörande händelsen som ökade intresset för seriemördare var pre-
miären för filmen När lammen tystnar. Den allmänna föreställningen 
om en seriemördare blev nu att han var en vanlig person på ytan, 
gärna något intelligentare än vi andra, men att han dolde en mordisk 
sida som bröt fram när vi minst anade det.

Föreningen av teorier om bortträngda minnen, multipla personlig-
heter och seriemördare som levde mitt ibland oss blev en sprängfylld 
cocktail inte bara i deckare och skräckfilmer, utan även bland vissa 
psykologer och terapeuter som anammade idéerna med hull och hår. 
Nu kom nya rön om pedofilringar, djävulssekter, ritualmord och an-
dra tidigare helt okända fenomen som dessa självutnämnda experter 
förklarade fanns runtomkring oss.

Det var således i detta drivhus av spekulationer kring ondskans 
natur som Sture Bergwall steg fram och tog på sig rollen som serie-
mördare, den osynliga fiende som alla med skräckblandad förtjusning 
väntade på. Thomas Quick var i mycket en produkt av sin tid och 
formades av de rådande föreställningarna om hur en seriemördare 
fungerade, vilka drivkrafter han hade och hur han opererade. Proble-
met var bara att idéerna om bortträngda minnen även fått fotfäste i 
rättsväsendet.

Under åren 1992–2002 erkände Sture Bergwall över trettio mord 
och lyckades bli dömd för åtta. Samtliga erkännanden hade sin upp-
komst i terapin och fördes därifrån över till polisutredningarna. Ut-
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redningarna lyckades aldrig frambringa något direkt bevis eller något 
tekniskt bevis för att Sture Bergwall begått någon av gärningarna, 
och Sture Bergwall förmådde inte heller att förebringa någon för ut-
redarna tidigare okänd omständighet. Inte ens i de fall där offrets 
kropp fortfarande saknades lyckades han visa på var kroppen gömts 
undan.

I dag synes de flesta eniga om att Sture Bergwall är oskyldigt dömd 
för de åtta morden, men så har det långt ifrån varit tidigare. När det 
blev offentligt att Sture Bergwall tagit tillbaka sina erkännanden och 
avsåg att begära resning var det inte många som offentligt applåde-
rade. Välrenommerade kolleger satt som experter i nyhetsprogram-
men och bedömde det som utsiktslöst, justitiekanslern beskrev oss 
som konspirationsteoretiker, och flera namnkunniga journalister ifrå-
gasatte kraftfullt mina och Hannes Råstams motiv.

3
Fallet Quick illustrerar väl hur tidsandan möjliggör en perspektivför-
skjutning som gör det osannolika inte bara sannolikt utan till och 
med ställt utom rimligt tvivel. I en mening är vi alla barn av vår tid 
och en del av det vi tar för givet i dag kommer att avfärdas i framti-
den på samma sätt som vi avfärdar gångna tiders uppfattningar. Även 
rättskipningen måste givetvis spegla rådande uppfattningar och vär-
deringar, annars kan det uppstå problem med dess legitimitet. Sam-
tidigt förväntas domstolarna kunna sätta sig över opinioner och mer 
tillfälliga åsiktsyttringar till förmån för en rättssäker prövning grun-
dad på beprövad erfarenhet.

Det som utmärkte de idéer som gav någon form av vetenskaplig le-
gitimitet åt myten om Quick var det som kan kallas för toppen-av-is-
berget-teorin. Utmärkande för sådana teorier är att ett visst fenomen, 
i detta sammanhang en vis typ av brottslighet, uppmärksammas allt-
mer i den offentliga debatten. Snart nog framträder ett antal experter, 
som säger sig veta att detta fenomen (läs: brottslighet) förekommer i 
betydligt större utsträckning än vi tror. Inte på så sätt att det begås 
ett stort antal brott där gärningsmannen är okänd, utan själva brotts-
lighetens förekomst undandrar sig vår erfarenhet. Givetvis är dessa 
experter inte sena med att framhålla att just de sitter inne med de 
verktyg som behövs för att kunna tolka tecknen och avslöja brottslig-
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heten. Sedan dröjer det inte länge förrän experterna tillerkänns något 
slags officiell status i egenskap av sakkunniga eller rådgivare till of-
fentliga institutioner.

När den här typen av föreställningar får fäste i det allmänna med-
vetandet tenderar perspektivet att förskjutas på så sätt att det inte 
längre efterfrågas något stöd i det enskilda fallet för teorin, utan det 
enskilda fallet ses snarare som en bekräftelse på teorins riktighet. Det 
problematiska med denna typ av teorier i de fall där det empiriska 
stödet är svagt torde stå klart för var och en. Risken för att fördomar, 
spekulationer och förutfattade meningar styr vårt beslutsfattande är 
uppenbart. Rättskipningen är på inget sätt immun mot den här sor-
tens felslut.

4
I fallet Quick spelade advokaterna mycket olika roller. Å ena sidan 
fanns Sture Bergwalls advokater, närmare bestämt tre stycken, vilka 
med stor övertygelse ”försvarade hans erkännanden”. Å andra sidan 
fanns de advokater som med emfas hävdade att Sture Bergwalls er-
kännanden var falska och planterade genom terapin och under po-
lisförhören. Diskussionen var stundtals mycket infekterad, vilket väl 
illustreras av att en av Sture Bergwalls försvarare i en stort uppsla-
gen debattartikel förklarade att han skämdes över att tillhöra samma 
samfund som de kolleger som ifrågasatte erkännandena.

Sett i historiens ljus finns det ingen anledning att skämmas över 
de kolleger som ställde sig kritiska till Sture Bergwalls erkännanden, 
snarare tvärtom. Mycket tack vare deras ifrågasättande hållning och 
mod att stå emot opinionen hölls frågan om Sture Bergwalls skuld 
levande genom åren. Enligt min uppfattning levde de upp till en av de 
mer grundläggande egenskaperna hos en försvarsadvokat, nämligen 
att alltid förhålla sig skeptisk till det som alla andra synes vara så 
överens om.

En sak som här måste hållas i minnet är att fallet Quick är nära 
förbundet med den tidens föreställningar om sexuella övergrepp och 
hur dessa kunde blottläggas genom terapi eller terapiliknande polis-
förhör. Sedan 1980-talet och fram till början på 2000-talet hade psy-
kologer och terapeuter fått ett enormt inflytande över rättskipningen 
i dessa mål. Fixeringen kring sexuella övergrepp var under denna pe-
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riod närmast manisk i tongivande kretsar, och det fanns ingen hejd 
på vad som förekom bakom stängda dörrar i de svenska hemmen. In-
cest, djävulsdyrkan, ritualmord och pedofilringar tillhörde vardagen, 
enligt experterna, och det faktum att de flesta av oss inte ansåg oss 
ha någon erfarenhet av denna verklighet berodde på antingen att vi 
inte kunde tolka tecknen eller att vi valde att blunda för problemen, 
kanske på grund av vår egen inblandning i något nätverk.

Fallet Ulf hade alla dessa ingredienser. Målet handlade om en 
pappa, Bo Larsson, och hans kamrat, som dömts till mycket långa 
fängelsestraff för omfattande övergrepp mot hans dotter. Anklagel-
serna växte fram under terapin på ett behandlingshem, och under den 
fortsatta förundersökningen upprätthölls nära band mellan terapeu-
ten och utredarna. Övergreppen hade utförts på olika platser i Skåne 
tillsammans med andra personer, bland annat en vacker striptease-
dansös från Stockholm med intresse för svart magi och en heroin-
missbrukande konstnär från Höganäs. Inga av dessa personer gick 
att identifiera. Senare tillkom ett ritualmord utanför den småländska 
orten Bor, i vilket även den lokala pizzabagaren blev indragen. Någon 
stödbevisning för anklagelserna fanns inte utöver terapeutens vittnes-
mål om flickans trovärdighet och hur hennes destruktiva beteende 
styrkte förekomsten av traumatiska händelser som sexuella övergrepp 
under barndomen.

Som en liten extra krydda i målet fanns även ett besök på en klubb 
i Stockholm där kvinnor dansade nakna på en scen, medan männen 
drack sprit och spelade kort vid borden, och där den indianliknande 
innehavaren upprättade ett skriftligt kontrakt med pappan om att 
flickan skulle börja dansa på klubben när hon fyllt femton år. Vid en 
kontakt med prostitutionsgruppen i Stockholm framkom att ingen av 
poliserna hört talas om en liknande klubb eller personer som stämde 
in på flickans beskrivningar. Detta hindrade inte Helsingborgs tings-
rätt från att fastslå att ”[a]nsträngningarna att hitta just den klubben 
förefaller ha varit dömda att misslyckas redan från början. Det torde 
vara allmänt känt att den typen av verksamhet som målsäganden be-
skrivit förekommer och det är inte osannolikt att A fått en inblick i 
den världen”.

Bo Larsson erhöll sedermera resning och blev helt frikänd i den 
efterföljande rättegången, men när Hannes Råstam och jag tog oss 
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an hans ärende mötte vi hårt motstånd. Intressegrupper, professorer 
och andra aktivister angrep oss på Internet och i debattartiklar där 
våra personliga motiv ifrågasattes. Böcker om hur man avslöjar incest 
skickades anonymt hem till våra familjer. Bekantskaper sades upp. 
Hot och smädelser blev nära nog vardag.

Det finns således ett pris som måste betalas av den som ställer sig 
upp mot de förhärskande föreställningarna om verkligheten, även om 
det enbart sker i syfte att rättvisa ska skipas. I fallet med Thomas 
Quick fanns det ett antal advokater som var beredda att betala det 
priset och det är tack vare dem som anhöriga och andra inblandade 
till slut fått sin upprättelse.

5
Flera av de ärenden som avser resning eller andra orättvisor, till ex-
empel terrorlistningen av svenskar med anknytning till al-Barakaat, 
får ofta stor medial uppmärksamhet. Detta har lett till den, enligt 
min mening, felaktiga slutsatsen att det krävs uppbackning av mass-
media för att det ska vara mödan värt att engagera sig pro bono i 
dessa fall. Därmed inte sagt att den mediala uppmärksamheten sak-
nar betydelse.

Enligt min uppfattning står de svenska domstolarna ofta fria från 
påverkan från massmedial uppmärksamhet kring ett särskilt fall. Fal-
let med Thomas Quick är ett typiskt exempel på det. När resnings-
processerna inleddes förhöll sig media i bästa fall avvaktande till 
händelseutvecklingen. Flera namnkunniga journalister och skribenter 
ifrågasatte emellertid granskningen av fallet, och vi betecknades av 
justitiekanslern som konspirationsteoretiker som framförde orimliga 
anklagelser mot de som varit inblandade i fallet. Framstående kolle-
ger framträdde som experter i nyhetssändningarna och dömde ut våra 
chanser att få resning. Trots det motstånd som fanns i opinionen mot 
att granska Quick-fallet valde Svea hovrätt att pröva målet utifrån 
fakta och beviljade resning.

Betydelsen av Hannes Råstams granskning ska dock inte under-
skattas. Ur ett journalistiskt perspektiv kan en motsättning eller en 
tveksamhet vara intressant att rapportera om, även om det inte finns 
något slutligt svar på vem som har rätt eller fel. I ett resningsärende 
är den typen av åsiktskillnader eller tolkningsutrymmen mindre in-
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tressanta, eftersom det är den som ansöker om resning som har be-
visbördan för att domen är felaktig. Ur ett juridiskt perspektiv är det 
fakta och bevis som räknas. Samtidigt har journalisten helt andra 
förutsättningar än den oavlönade advokaten att på betald arbetstid 
efterforska just fakta, och det är de fakta som journalisten finner vid 
sin granskning som kan användas i resningsansökan och därmed få 
betydelse för domstolens prövning.

Därför är det viktigt att alltid upprätthålla en tydlig rollfördelning 
mellan journalisten och advokaten. Fynden från den journalistiska 
granskningen måste alltid underordnas det rättsliga regelverket och 
deras relevans måste bedömas utifrån ett juridiskt perspektiv. De fall 
där journalisten fått ett stort inflytande över resningsprocessen kän-
netecknas oftast av att ansökningarna domineras av argumentation 
och rimlighetspåståenden, snarare än bevisrättsliga analyser utifrån 
de faktiska omständigheterna.

Betydelsen av medial uppmärksamhet ligger således i efterforskan-
det av fakta och inte i någon påverkan på de rättsliga myndigheterna 
att fatta ett visst beslut. Tror man något annat finns en uppenbar risk 
för att juridiken underordnas journalistiken och det brukar genomgå-
ende visa sig vara till men för klienten.

6 
Nu kan det tyckas som om föreställningar om bortträngda minnen 
och andra märkliga fenomen kring sexuella övergrepp tillhör en för-
gången tid. Detta är nog en ganska riktig iakttagelse. Efter fallet Ulf 
genomförde Justitiekanslern ett rättssäkerhetsprojekt som resulterade 
i rapporten Felaktigt dömda. Rapporten och dess författare utsattes i 
stor utsträckning för ungefär samma behandling av sina meningsmot-
ståndare som vi fått uppleva under arbetet med fallet Ulf. Skillnaden 
var bara den att nu började tvivel spridas om det rimliga i de teo-
rier och antaganden som låg till grund för den verklighetsuppfattning 
som gjorde det möjligt att döma Bo Larsson och Thomas Quick trots 
alla uppenbara brister i utredningen. I dag är det svårt att tänka sig 
att någon skulle kunna dömas på motsvarande bevisning.

Frågan om tidsandans inflytande över rättskipningen har emeller-
tid inte förändrats. Även om fenomenet med bortträngda minnen hål-
ler på att blekna bort, uppkommer nya företeelser som kan inordnas 
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under toppen-av-isberget-teorin. Särskilt tydligt är det när diskussio-
nen handlar om terrorism och organiserad brottslighet.

Med den uttalade målsättningen att bekämpa terrorism och orga-
niserad brottslighet genomförs en strid ström av lagstiftningsåtgär-
der, många gånger med ursprung i rättsakter från EU, som begränsar 
och inskränker de enskilda medborgarnas integritet. Målsättningen 
är naturligtvis ytterst vällovlig, men vad är det som egentligen ska 
bekämpas?

Enligt experterna är Sverige i allra högsta grad terroristanstruket. 
Sverige beskrivs som en ”safe haven” för terrorister och en bas för re-
krytering och finansiering av internationell terrorism. Att det inte är 
särskilt många svenska terrorister som faktiskt avslöjas eller som på 
annat sätt kan knytas till större terrorattacker ute i världen har min-
dre betydelse för teorierna. Vi talar här om en dold brottslighet och vi 
behöver därför experterna för att tyda tecknen.

En grupp som utpekas som särskilt benägna för terrorism är den 
somaliska befolkningsgruppen i Sverige. De är muslimer och ofta då-
ligt integrerade i det svenska samhället. Första gången jag kom i kon-
takt med terroristanklagelser mot somalier var vid ett möte med tre 
män som visade mig ett papper där det stod att banken vägrade be-
tala ut deras pengar eftersom deras tillgodohavanden var frysta med 
hänvisning till en EU-förordning. Inget mer.

I mina öron lät detta mycket märkligt och jag bestämde mig för att 
titta närmare på ärendet. Efter en månads efterforskningar uppenba-
rade sig plötsligt ett helt okänt rättssystem som existerade parallellt 
med den egna rättsordningen, nämligen det internationella sanktions-
systemet. Utmärkande för detta var att det möjliggjorde för den verk-
ställande makten att påföra enskilda individer betungande sanktioner 
utan stöd i lag och utan möjlighet till domstolsprövning. I mina ögon 
var detta uppenbart orättfärdigt och därmed påbörjades den sju år 
långa kamp som slutade i en seger i EU-domstolen.

Sedan dess har jag företrätt flera somalier som på mer eller min-
dre oklara grunder anklagats för olika former av terroristbrott. Varje 
gång någon grips rapporterar media om Säpos arbete med att bekäm-
pa terrorism, och samma experter kliver fram och bekräftar att det 
inte finns någon rök utan eld. Många gånger häktas dessa personer 
utan tillstymmelse till bevis för anklagelserna. I media beskrivs det 
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som att de häktats som på sannolika skäl misstänkta, vilket är ”den 
starkare grunden”. När de sedan efter ett par månader försätts på fri 
fot har intresset svalnat och ingen verkar fråga sig om det från för-
sta början verkligen fanns skäl att anklaga dem för så pass allvarliga 
brott.

När det kommer till den organiserade brottsligheten har vissa ex-
perter börjat lansera teorin om pyramiden. Teorin har fått stor upp-
märksamhet i media och i stort uppslagna artiklar, och i TV-program 
beskrivs den organiserade brottsligheten som en tredelad pyramid. I 
botten återfinns Våldskapitalet, det vill säga förortsgängen. I mitten 
återfinns Experterna, vilka helt oblygt sägs vara bland annat bank-
tjänstemän, advokater, revisorer och poliser. I toppen finns Imperie-
byggarna med förankring i såväl samhällets toppskikt som i den or-
ganiserade brottsligheten.

Det faktum att någon representant från nivå två eller tre aldrig 
gripits eller lagförts bekymrar, som vanligt, inte de insiktsfulla ex-
perterna. När det empiriska fundamentet efterfrågas hänvisas, som 
alltid, till tecken och indicier som tolkas som bevis för förekomsten 
av personer på dessa nivåer, precis som teorin visar. Frågan är såle-
des inte om det finns advokater som agerar som consigliere inom den 
organiserade brottsligheten, utan vilka de är och när de kan gripas. 
Allt enligt en teori som importerats från det italienska rättsväsendets 
kamp mot Cosa nostra, camorran och andra maffiagrupper.

Ett svårslaget rekord i att lansera teorin är det utbildningsprogram 
i SVT där programledaren, tillika professorn, besökte en så kallad fa-
vela utanför Rio de Janeiro. Favelan var ett enormt slumområde som 
behärskades av tungt beväpnade narkotikaligor, och polisen ansågs 
så korrumperad att staten använde paramilitära styrkor i kampen 
mot ligorna. Ofta var tillslagen ofattbart våldsamma och oskyldiga 
förbipasserande sköts ned utan förvarning om de agerade misstänkt. 
På fråga om det fanns något liknande fenomen i Sverige svarade pro-
gramledaren ja och därefter visades en bild av – Ronna centrum ut-
anför Södertälje.

Det som är mest skrämmande med föreställningarna om en dold 
brottslighet, och det må avse somaliska terrorister eller kriminella ad-
vokater, är att de kan läggas till grund för ökade ingrepp i medbor-
garnas rätt till skydd för sin integritet. Enbart det faktum att brotts-
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ligheten är dold påkallar metoder för att få fram den i ljuset, och 
med hänsyn till brottslighetens allvar får vissa rättigheter stryka på 
foten. Däremot synes ingen fråga sig om de svenska förortsgängen 
bestående av övervägande alienerade ungdomar kan likställas med de 
hundraåriga, etniskt homogena och ekonomiskt framgångsrika maf-
fiastrukturerna i Italien.

7 
Utvecklingen visar att det även framöver kommer att finnas ett be-
hov av advokater som ställer sig skeptiska till den rådande ordningen 
och vågar ifrågasätta de föreställningar som styr vår verklighetsupp-
fattning. Advokaten har en unik position som medför att det ingår i 
yrkesrollen att förhålla sig kritisk, och rättsprocessen är ett alldeles 
utmärkt forum för att föra en diskussion om vad som verkligen är 
bevisat. Det kräver dock ett engagemang för principerna, en kunnig-
het om reglerna och en vilja att mödosamt bygga upp en alternativ 
ståndpunkt. Priset för ett sådant ställningstagande kan bli högt, och 
den ekonomiska ersättningen obefintlig, men betydelsen för advoka-
trollen är ovärderlig.
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 ISverige uppträder riksåklagaren av tradition inte personligen som 
part vid muntliga förhandlingar inför domstol. Jag tycker också 
att det är rimligt att denna uppgift läggs på någon som har större 

erfarenhet av och vana vid att agera i en rättssal. Min roll som opera-
tiv åklagare inskränker sig därmed till att fatta beslut i olika ärenden 
efter föredragning och inläsning av handlingar. Detta medför att jag 
inte möter någon advokat i rätten. Genom att följa den allmänna de-
batten och genom mina kontakter med advokater och åklagare i an-
dra sammanhang får jag emellertid en uppfattning om hur relationen 
mellan advokater och åklagare gestaltar sig på ett mera allmänt plan, 
och hur man inom de båda yrkesrollerna ser på varandra. Det finns 

anders perklev

RÅ och advokaterna
– några reflektioner 

kring åklagarens och 
försvarsadvokatens 

olika roller



244 advokatsamfundet 125 år

Anders Perklev

enligt min mening anledning att reflektera något kring den bild som 
därvid framträder.

En svensk rättssal är som regel utformad med en hög grad av sym-
metri. Möbleringen avspeglar en kontradiktorisk processordning där 
två jämbördiga parter, ofta företrädda av erfarna jurister, i dialog-
form lägger fram sin sak, kommer med invändningar, förhör bevis-
personer och presenterar annan bevisning, alltmedan rätten förhåller 
sig neutralt passiv. Brottmålsprocessen kan i stor utsträckning sägas 
motsvara denna beskrivning. Den ligger också till grund för den bild 
som media förmedlar av rättegångar och där rättssalen ibland liknas 
vid en arena för en rättslig tvekamp mellan åklagare och försvarare.

Genom dessa brottmålens yttre betingelser kan man lätt få före-
ställningen att åklagarens och försvarsadvokatens roller i stort mot-
svarar varandra på de olika sidorna i processen. Detta vore emellertid 
en förenkling som riskerar att leda till felaktiga slutsatser om åklaga-
res och advokaters förutsättningar att agera i och utanför rättssalen.

En försvarare är, till skillnad från åklagaren, inte part i processen 
utan biträder endast sin huvudman. Försvarsadvokaten har att följa 
sin huvudmans instruktioner och har ingen annan uppgift än att – 
inom ramen för god advokatsed – tillvarata dennes intresse. Även om 
advokaten ofta är förordnad av rätten och får arvode från det allmän-
na finns inget anställnings- eller lydnadsförhållande till domstolen el-
ler någon myndighet. Förutsättningarna för att verka som advokat är 
reglerade i rättegångsbalken men advokaten är egen företagare eller 
har sin anställning på en advokatbyrå. Tillsynen utövas av Advokat-
samfundet.

Åklagaren är anställd vid Åklagarmyndigheten eller Ekobrotts-
myndigheten men uppträder som part i eget namn och fattar beslut 
i ärendet självständigt utifrån de generella författningar som reglerar 
åklagarens uppgift. Åklagare står under tillsyn i första hand av högre 
åklagare och i andra hand av JO och Justitiekanslern. Felaktiga beslut 
kan leda till ansvar för tjänstefel.

Åklagarens roll och uppgift följer av rättegångsbalken. De tre kärn-
uppgifterna är att leda förundersökning, att besluta i åtalsfrågan och 
att föra process i domstol. Det råder knappast någon motsatsställning 
mellan åklagarens och advokatens roll i dessa hänseenden. Tvärt om 
är det en allmän uppfattning hos åklagare att såväl utredningen som 
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domstolsprocessen underlättas om den misstänkte biträds av en för-
svarare. Den misstänktes egna uppgifter och inställning är en viktig 
del av utredningen, och försvararen kan bidra till att dessa klargörs 
på ett så tidigt stadium som möjligt. Att den misstänkte har någon att 
vända sig till för att få råd och stöd underlättar också för åklagaren 
att kunna fokusera på sin egen roll. På motsvarande sätt underlättas 
åklagarens uppgift om det finns ett målsägandebiträde förordnat för 
att både stödja målsäganden och utföra dennes talan om skadestånd.

Rätten för den som är misstänkt eller åtalad för brott att få biträ-
das av en försvarare är ett av de viktigaste fundamenten i ett rätts-
samhälle. I denna rätt måste också anses ligga att försvararen inte 
har några andra lojaliteter än till sin klient. Jag kan inte se annat 
än att försvararen ska vidta alla de åtgärder inom rättegångens ram 
som kan tänkas ligga i den misstänktes eller tilltalades intresse. Detta 
gäller även om rättegången därigenom blir mer komplicerad och mer 
utdragen, och givetvis även om åtgärden leder till att klienten blir fri-
känd för ett brott som han eller hon faktiskt har begått.

Åklagaren å sin sida är underkastad objektivitetsplikt. Detta följer 
redan av att det givetvis inte ligger i åklagarens uppgift att verka för 
en fällande dom för något brott som den tilltalade inte har gjort sig 
skyldig till. I rättegångsbalken sägs också uttryckligen att åklagaren 
vid förundersökningen även ska beakta omständigheter som talar till 
den misstänktes fördel och ta till vara även sådan bevisning som är 
till förmån för denne (23 kap. 4 §). Innebörden av den lagstadgade 
objektivitetsplikten har utvecklats närmare i Förundersökningsutred-
ningens betänkande SOU 2011:45. Enligt utredningen ska åklagaren 
tillmötesgå en begäran om utredningsåtgärder från försvaret så länge 
åtgärden kan antas ha betydelse för utredningen, vilket får anses vara 
en låg tröskel. Allt som är av betydelse för målet ska redovisas i för-
undersökningsprotokollet. Vid tveksamhet om huruvida en omstän-
dighet är av betydelse eller inte bör den självklart redovisas. Åkla-
garens objektivitetsplikt består under huvudförhandlingen i det att 
åklagaren givetvis ska verka för en materiellt riktig dom. Allmänt kan 
detta sägas innebära att åklagaren, om än tydlig om sin uppfattning i 
saken, bör vara allsidig, måttfull och balanserad vid sin sakframstäl-
lan och argumentation inför rätten.

Några motsvarande krav gäller alltså inte för försvarsadvokaten. 
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Denne är inte skyldig att lyfta fram omständigheter som är grave-
rande för klienten utan kan framställa det händelseförlopp som ligger 
till grund för åtalet på ett sätt som är till den tilltalades fördel. För-
svararen kan också spekulera i alternativa händelseförlopp och gär-
ningsmän utan att behöva presentera något stöd för detta.

En viktig uppgift för försvararen är att granska och ifrågasätta 
den bevisning som åklagaren presenterar till stöd för åtalet. Detta 
gäller för den tekniska bevisningen såväl som för vittnesbevisningen. 
Åklagaren har – till skillnad från försvararen – en mycket stor ut-
redningsapparat till sitt förfogande. Denna inkluderar möjligheten att 
använda tvångsmedel i form av till exempel husrannsakan, beslag, 
hämtning till förhör, anhållande med mera. Åklagarens större resur-
ser i detta hänseende vägs upp av att bevisbördan i brottmål ligger 
helt på åklagarsidan. Varje brist eller oklarhet i utredningen ska såle-
des falla tillbaka på åklagaren och kan därigenom leda till att åtalet 
inte anses styrkt. Samtidigt kan det naturligtvis vara mycket svårt för 
en försvarare att skaffa sig sådan inblick i en utredning som krävs för 
att säkert kunna konstatera att inte något har brustit i denna. Detta 
gäller i synnerhet i stora och komplicerade ärenden.

Det kan ibland ligga i den misstänktes intresse att mer allmänt på-
stå att förundersökningen inte utförts på ett korrekt sätt, att åklaga-
ren underlåtit att undersöka förhållanden som talar till den misstänk-
tes fördel eller att det presenterade materialet annars är ofullständigt 
och att åklagaren därmed har åsidosatt sin objektivitetsplikt. Påstå-
enden av detta slag kan framföras både i rätten och till media, för att 
på så sätt skapa en bild av att åtalet är illa underbyggt.

Här ställs, som jag ser det, åklagarens och försvarsadvokatens oli-
ka roller på sin spets. En försvarare är naturligtvis med hänsyn till 
sin självständiga roll oförhindrad att framföra argument av detta slag 
för sin huvudmans räkning. Åklagaren å sin sida bör vara mycket 
försiktig med att bemöta sådana påståenden, i synnerhet om dessa 
innefattar kritik mot åklagaren personligen. Det finns nämligen en 
uppenbar risk för att åklagaren genom att gå i polemik med försva-
raren i en sådan sak sedan tillskrivs ett personligt intresse i målets 
utgång och därmed ofrivilligt bidrar till att bekräfta just den bild av 
bristande objektivitet som försvarets utspel har syftat till att fram-
mana. Ytterligare ett skäl till att vara försiktig med att gå i polemik 
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med försvararen i dessa fall är att åklagaren naturligtvis bör verka för 
att processen förs i domstolen och inte i media. En åklagare måste i 
dessa hänseenden acceptera att försvarsadvokaten har en annan roll, 
där lojalitet med klienten står i första rummet och i vilken helt andra 
överväganden kan behöva göras än sådana som aktualiseras för en 
statlig tjänsteman i sin myndighetsutövning.

Det kan emellertid finnas anledning även för försvarsadvokater att 
reflektera kring konsekvenserna av att medverka i utspel av det slag 
som nu har beskrivits. Om det i litet större mål slentrianmässigt in-
vänds att förundersökningen innehåller brister och att åklagaren inte 
fullgjort vad som ålegat honom eller henne finns risk för att detta 
får samma effekt som den unge fåraherdens rop om vargen: i de fall 
det verkligen finns skäl att ifrågasätta förundersökningens kvalitet tas 
kritiken inte på allvar. Försvararens lojalitet med sin huvudman i det 
enskilda fallet kan på så vis komma i konflikt med det system som 
syftar till att upprätthålla rättssäkerheten generellt.

Den svenska brottmålsprocessen är i hög grad fokuserad på att av-
göra de materiella frågorna om ansvar och påföljd. Praxis för att han-
tera formella frågor såsom tillåtlighet av viss bevisning, behovet av 
komplettering av förundersökningen, rätt att ta del av visst material 
etc. är inte lika väl utvecklad. I takt med att vi får allt fler stora och 
komplicerade mål i domstolarna växer enligt min mening behovet av 
att frågor av detta slag väcks och avgörs i en tydlig processuell ord-
ning och med en hög grad av förutsebarhet. Den som vill framföra 
kritik mot sin motparts sätt att föra processen eller i övrigt fullgöra 
sitt uppdrag bör alltid vända sig till rätten i form av ett yrkande som 
domstolen kan ta ställning till. Allmänna missnöjesyttringar hör en-
ligt min mening inte hemma under en domstolsförhandling, åtmins-
tone inte från de aktörer som uppträder där i sin yrkesroll. Jag har 
också svårt att se vad som står att vinna med ett hätskt eller upp-
skruvat tonläge mellan aktörerna i en domstolsförhandling. För den 
tilltalade måste det rimligen framstå som mer betryggande om åtalet 
prövas under former som utstrålar professionalism, stringens och den 
högsta grad av precision såväl i den rättsliga bedömningen som vid 
värdering av bevisningen.

Rättssäkerheten kan aldrig göras absolut. Det finns alltid någon 
risk för att utredningen i ett mål ger en oriktig bild av vad som fak-
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tiskt förekommit, till exempel kan ett vittne ha misstagit sig, en tek-
nisk undersökning eller analys kan vara felaktig, slumpen kan någon 
gång leda till osannolika sammanträffanden. Inte ens om den miss-
tänkte erkänt brottet inför rätten kan det helt uteslutas att detta skett 
felaktigt, till exempel för att skydda den verklige gärningsmannen el-
ler av något annat skäl.

Försvarsadvokaten har en oerhört viktig roll i att bidra till att ris-
ker av detta slag minimeras. Detta sker både genom insatser i det 
enskilda ärendet och genom att advokater i den allmänna debatten 
och i likande sammanhang pekar på systemfel och andra brister i 
rättssystemet.

Enligt vad jag kan bedöma utför de allra flesta advokater sin för-
svararuppgift med mycket stor omsorg och med ett betydande per-
sonligt engagemang som inte sällan sträcker sig långt utöver ordinarie 
arbetstid. Jag kan inte annat än hålla med advokatkåren om att sys-
temet för ersättning från det allmänna för försvararuppdrag måste 
utformas på ett sätt som skapar rimliga ekonomiska förutsättningar 
för verksamheten och även ger incitament för en återväxt inom yrket. 
Det ligger ett starkt rättsstatligt intresse i detta. Allting talar för att 
brottmålen, inte minst med hänsyn till ökad internationalisering, i 
framtiden kommer bli alltmer komplicerade och därmed kommer att 
kräva allt högre kompetens. Såväl åklagarväsendet som advokatkåren 
måste kunna svara upp mot denna utveckling.

Många advokater deltar också på ett positivt sätt i den kriminal-
politiska debatten. Ett exempel på en fråga som har lyfts fram från 
advokathåll gäller användningen av häktning och restriktioner samt 
förhållandena i våra häkten. Detta är en angelägen fråga som rör 
både lagstiftningen och tillämpningen hos såväl domstolar som myn-
digheter. Förutom att Sverige har fått internationell kritik på området 
talar den bild som försvarsadvokater förmedlar från sina personliga 
kontakter med häktade klienter för att det finns starka skäl att uti-
från humanitetsaspekter överväga hur det nuvarande systemet kan 
förbättras.

Titeln advokat är och bör vara en kvalitetsstämpel när det gäller 
yrkesskicklighet, omdöme och oberoende. Detta är viktigt för den 
enskilde som söker juridiskt biträde, men också för den tyngd som 
advokatens ord har i den allmänna debatten. Från denna utgångs-
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punkt är det viktigt att en advokat gör tydligt i vilken egenskap ett 
visst budskap lämnas – såsom ombud för sin huvudman eller såsom 
en självständig meningsyttring utifrån erfarenheterna av yrket. Båda 
typerna av inlägg bör rymmas i debatten, men med en tydlig etikett.

Åklagare och advokater uppträder som varandras motparter i 
brottmålsprocessen, i roller som till en del skiljer sig åt. Det är viktigt 
att vara medveten om och ha förståelse för dessa skillnader. Vi måste 
också kunna acceptera att åklagare och advokater inte alltid kan mö-
tas på samma plan i diskussionen kring ett enskilt ärende.

I grunden finns emellertid inte någon motsättning mellan åklagar-
nas och advokaternas intressen. Utifrån sin respektive roll har båda 
yrkesgrupperna omistliga uppgifter i en rättsstat. Genom att de kri-
tiskt granskar och ifrågasätter varandras argument gagnas rättssä-
kerheten i det enskilda ärendet. Med kunskap om och erfarenheter 
av rättssystemet kan både advokater och åklagare, genom att peka 
på brister och föreslå förändring, bidra till att tillgodose behovet av 
ständig utveckling av systemet.

Mina egna erfarenheter av samverkan mellan Åklagarmyndighe-
ten och Advokatsamfundet är också mycket positiva. Som jag ser det 
finns utrymme för att utveckla denna samverkan ytterligare. Genom 
att ta ett gemensamt ansvar för att förtydliga och förklara advoka-
ters och åklagares olika roller tror jag att vi kan öka förtroendet för 
rättssamhället, utan att på något sätt ge avkall på den integritet och 
självständighet som respektive roll kräver.
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Få advokater torde ha satt så tydliga spår i och gjort så stora 
insatser för Advokatsamfundets verksamhet som Claes Peyron, 

disciplinnämndens mångårige ordförande. Strax före sin bortgång 
våren 2012 gav han i en öppenhjärtig intervju sin syn på 

advokatkårens utveckling.
text: tom knutson

 Claes Peyron tillfrågades om han ville bidra med en text till 
denna bok, men på grund av sjukdom orkade han inte skri-
va själv. Däremot kunde han tänka sig att bli intervjuad.

intervju med claes peyron

Om advokatetikens 
utveckling
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Den 23 april är Claes på besök i Stockholm och vi kan träffas. 
Claes säger att han känner sig trött och nog inte orkar med något 
längre samtal. Men så snart han börjar resonera och reflektera över 
advokatetiska frågeställningar piggnar han till, och han är tillbaka 
som i sin krafts dagar med snillrika formuleringar och analytiska re-
sonemang.

Inför vårt möte har Claes sagt att han särskilt vill ta upp frågan om 
hur advokaters anseende har ökat under de år han varit yrkesverk-
sam.

– Jag upplever att utvecklingen har varit obruten sedan mina för-
äldrar blev advokater på 1930-talet, och den har fortsatt under de 
tjugofem senaste åren eller mer, säger Claes som anser att det delvis 
kan bero på att samhället har kommersialiserats.

– Det har lett till att de höga inkomsterna som en del av kollegerna 
har väcker beundran och en önskan att följa i deras spår. Kommer-
sialiseringsprocessen har ju varit väldigt kraftig och har accentuerats, 
enligt min uppfattning, under de senaste tjugofem åren.

Claes berättar om hur mamman till en av hans ungdoms- 
vänner grät när hon hörde att sonen inte skulle bli ämbetsman utan 
advokat.

– Jag tror att det är glest mellan gråtande advokatmammor i dag. 
Utvecklingen har gått från en negativ inställning, som var mycket ut-
talad på landsorten, fram till en kraftigt positiv inställning. I dag be-
tyder titeln även utanför rättsväsendet väldigt mycket när det gäller 
att placera en i telefonköer, säger han och skrattar till.

Om det finns någon koppling mellan det ökande anseendet och ad-
vokatetiken så är den svag, anser Claes. Å andra sidan: Hade advo-
katkåren inte lyckats upprätthålla etiken så hade man inte kunnat få 
den positiva utvecklingen. 

– Men jag vill inte skylla etiken för att den har varit mycket anseen-
debildande eller anseendevidgande, förtydligar han.

Andra yrken har fått erfara att yrkets anseende naggats i kanten, 
som revisorerna. Det visar enligt Claes med all tydlighet hur rädd 
man måste vara om anseendet:

– Det går väldigt fort nerför, men tar många år uppför, sammanfat-
tar han.

En faktor som bidragit till advokaters ökande anseende enligt 
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Claes är att många advokater utnämnts till höga domarposter under 
senare år. Han beskriver utvecklingen i de högsta domstolarna som 
makalös.

– Det visar i någon mån vilka yrken som attraherat de riktigt dukti-
ga juristerna, säger Claes, som anser att utnämningarna med all tyd-
lighet illustrerar att det har funnits fantastiskt duktiga jurister bland 
advokaterna, inte bara duktiga advokater.

Advokatkårens utveckling 
Advokatkårens utveckling under Claes yrkesår har kännetecknas av 
en starkt ökad specialisering. En god utveckling.

– Specialiseringen har ju lett till bättre yrkesmän, och bättre yrkes-
män leder till färre anmälningar, konstaterar Claes, som menar att 
det dock är svårt att se denna utveckling i disciplinnämndens avgö-
randen:

– Specialiseringen inom affärsjuridiken, där den har drivits längst, 
avspeglas ju nästan inte alls i praxis. Man ser mycket sällan ett ärende 
som avser en specialists sätt att hantera ett konkret ärende. Men det 
måste ha minskat med ”malpractice” när advokaterna koncentrerar 
sig på vissa områden.

Den positiva utvecklingen som inneburit att antalet advokater ökar 
men inte antalet anmälningar beror enligt Claes främst på att kon-
flikter i näringslivet görs upp på ett annat sätt än i disciplinnämnden. 

– Egendomligt nog minskar frekvensen kraftigare än vad man skul-
le kunna tro eftersom anmälningsfrekvensen i samhället i övrigt ver-
kar stiga, tillägger han.

Den ökande anmälningsfrekvensen i samhället tycks dock inte 
träffa humanjuristerna. Enligt Claes beror det troligen på en ökad 
yrkesskicklighet.

Vad kan den då förklaras med? Vilken betydelse har införandet av 
advokatexamen och kravet på obligatorisk vidareutbildning?

– Den obligatoriska yrkesutbildningen kan knappast ha hunnit på-
verka nämndens verksamhet. Utbildningen i början, alltså advokat-
utbildningen, har säkert spelat en betydande roll. Det är något att 
hälsa med stor tillfredsställelse och det är något som Advokatsam-
fundet kan vara stolt över, vad man har åstadkommit i den vägen. 
Att medvetenheten hos de unga som har gått igenom utbildningen 
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är mycket bättre än den är hos den åldrade advokatpopulationen är 
väldigt hoppingivande. Det är väldigt bra!

De stora affärsjuridiska byråerna svarar sedan många år för en stor 
del av nyrekryteringen av unga jurister till advokatkåren. Vissa bedö-
mare har uttryckt en möjlig risk för att de unga på de stora byråerna 
ska förlora känslan för yrkets kärna och se sig som en konsult vilken 
som helst.

– Det är naturligtvis en fara, men det är inte utbildningens skuld 
utan den ska ju rida spärr mot det, säger han och tillägger:

– Jag uppfattar att den har verkligen haft en betydelse för det etiska 
medvetandet och för att man kommer rätt i de etiska frågorna.

Två stora frågor som rör advokatetiken och väckt omfattande de-
batt de senaste tio åren är MDP (multi-disciplinary partnerships) och 
controlled auctions.

Hur ser du på dessa händelser i dag?
– MDP var faktiskt en viktig fråga. I andra länder hade det tillåtits 

och det föreföll utifrån ganska rationellt att sammanföra ekonomer 
och jurister. Men det är bra att man överhuvudtaget inte öppnade 
någon dörr. Det var lite egendomligt att en del advokater gick över till 
revisionsbyråer i stället. Vi i styrelsen och advokatkretsar sa då att de 
kommer tillbaka. Och det var precis vad de gjorde. 

– Controlled auctions-frågan vaknade aldrig för mig. Jag förstod 
aldrig vad man sa. Jag förstod aldrig hur man överhuvudtaget av eko-
nomiskt kortsiktiga skäl kan riskera själva grundvalarna i vårt yrke. 
Jag tror aldrig att vi var i närheten att tillåta det. Röststyrkan hos 
dem som företrädde en ändring var så stark att man fick intrycket 
att det verkligen var någonting. Tongångarna gick höga från en liten 
grupp. Det som retade mig var arrogansen då man menade att det 
inte skulle finnas tillräcklig kompetens i Sverige om inte controlled 
auctions tilläts. Det fanns massor av byråer som på ett utmärkt sätt 
hade kunnat bistå klienterna.

En tydlig utvecklingslinje som Claes Peyron sett under sina yrkesår 
och som rör etiken är att samfundet ”satt ner foten starkare när det 
gäller att göra affärer med klienter”. 

– Annars är etikfrågorna rätt så grundläggande. De är ungefär de-
samma på 2000-talet som de var på 1930-talet. Visserligen går det 
mycket fortare och de tekniska hjälpmedlen är så mycket bättre och 
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textmassorna så mycket större, men det grundläggande är detsamma. 
Det är viktigt att konstatera att det inte finns någon grundläggande 
skillnad mellan en framgångsrik advokat på någon av de stora af-
färsbyråerna och en advokat från en liten byrå i Sveg. Man blir lite 
beklämd när man ibland träffar unga biträdande jurister som tycker 
att ”vi som kommer från de stora byråerna har inget gemensamt med 
landsortsadvokaten i Sveg”. Men det har de och det ska de ha i bak-
huvudet, säger Claes och får ett bekymrat uttryck.

Sammanhållningen i advokatkåren har inte påverkats negativt av 
specialisering och kommersialisering, anser Claes. Enda undantaget 
var den period då controlled auctions-frågan debatterades som hår-
dast. Men en skillnad som han ser handlar om hur advokater beter sig 
mot varandra.

– Det har skett en glidning där nästan allt som har med kollegiali-
tet att göra har försvunnit. Tidigare skulle man ta hänsyn, inte bara 
till sin klient, utan även till motparten. Det är en viktig förändring. 
I dag ser man inte att man får avvika från klientens intresse någon 
gång bara för att tillmötesgå en kollega. Där har vi en skillnad. Vi var 
mer högaktningsfulla, säger han och fortsätter:

– Åtgärder som i dag kan uppfattas som kollegiala, alltså att man 
gör något av omtanke om kolleger, får man inte göra om de kan upp-
fattas det minsta som en krock med klientlojaliteten.

Enligt Claes spelar den enskilde advokaten som person inom af-
färsjuridiken mindre roll i dag än för tjugofem år sedan; klienterna 
söker en viss byrå och byrån arbetar in sitt varumärke i stället för att 
arbeta in sina stjärnor.

När det gäller advokatens relation till sin advokatbyrå har det skett 
en dramatisk utveckling.

– Det var ju otänkbart för tjugofem år sedan att en advokat skulle 
gå från en stor byrå till en annan. I dag förekommer det, säger han 
och tillägger:

– Det är bra! Utvecklingen mot stora byråer är jättebra eftersom 
de knoppar av sig väldigt kompetenta mindre organisationer. Men 
personligen kan jag tycka att de stora byråerna är lite för stora för ett 
så litet land som vi har.

En delförklaring till den ökade rörligheten kan vara de delägar-
avtal som advokatbyråerna har, enligt Claes. Ofta måste advokater 
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avträda då de hamnar i sextioårsåldern, men då är de långt ifrån 
förbrukade.

Disciplinnämnden
Innan Claes Peyron var disciplinnämndens ordförande satt han i Ad-
vokatsamfundets huvudstyrelse. Under dessa år tog han ett särskilt 
ansvar för disciplinfrågorna.

– Jag intresserade mig av ett något för mig okänt skäl – möjligen 
lite grand av nostalgi efter min pappa – särskilt för det där.

Claes beskriver disciplinnämndens möten som ”glada möten och 
fullständigt prestigelösa”.

– Det fanns en högre domare som var hos oss ett litet slag som inte 
tålde att man skrattade åt henne. Men hon är den enda som inte har 
varit utomordentligt stryktålig. Det allra roligaste ögonblicket är ju 
när man blir överbevisad om att man har haft fullständigt fel, berät-
tar han och fortsätter:

– Nämnden är ju lite mindre än styrelsen så stämningen är lite mer 
homogen. I styrelsen var det en prestigelös stämning under min tid. 
Men i nämnden var det fullkomligt prestigelöst! Det var aldrig någon 
som sa någonting för att framställa sig som förnämlig. Det var ingen 
som blev ledsen när utgången blev annorlunda. Men det kunde vara 
heta diskussioner. 

Vad kännetecknar ett bra disciplinnämndsreferat?
– Det bör vara kort och innehålla en handlingsregel, säger Claes, 

som ogillar när reciterna är för långa och svårgenomträngliga. Lite 
självkritiskt säger han att referatformen med publicering i tidskriften 
Advokaten som används i dag kanske inte är den bästa. Enligt honom 
blir det bättre och ger mer i bokform.

– Det är inte något lätt problem. Det är lättare att göra som jag 
gjorde: väldigt korta sammanfattningar om grupper av ärendetyper.

Hur resonerade du och nämnden inför vilka beslut som skulle pu-
bliceras?

– Vi slarvade nog rätt ofta med att ta ställning till frågan. Vi försök-
te hitta nya problem som vi inte kände till, att det inte var publicerat. 
Jag var redan då lite fientlig till formen när de hamnade i tidskriften.

År 1982 genomfördes en ändring av disciplinnämnden som inne-
bar att det knöts offentliga representanter till den, först två, sedan tre 
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ledamöter som utses av regeringen. Införandet av allmänhetens repre-
sentanter i disciplinnämnden har fungerat mycket bra, bedömer Claes.

– Vi slogs mot dem men det är bara att konstatera att vi hade fel. 
Några har varit osannolikt bra som Sven Andersson och Bo Hammar 
för att ta två exempel. De har varit duktiga och trevliga. Inte heller 
har det förekommit partipolitik.

Enligt Claes har allmänhetens representanter kommit att i efter-
hand fungera som ambassadörer för Advokatsamfundet. De har även 
bidragit till legitimiteten. 

Vad tycker du om förslaget att utvidga disciplintillsynen till att 
omfatta även handlingar utanför advokatverksamheten?

– Man måste nästan kunna ingripa mot riktigt konstiga och all-
varliga beteenden. Det är svårt att förstå att man ska kunna stanna i 
kåren när man har mördat en klient. Det är nästan svårt att förstå att 
man ska kunna stanna i kåren när man har mördat överhuvudtaget. 
Jag har försökt skriva ett sådant beslut: ”Genom att mörda klien-
ten SA har advokaten A handlat i strid med god advokatsed”, säger 
han med en tydlig humor och plirar roat med ögonen.

Familjen
När Claes Peyron lämnade sin post som ordförande i disciplinnämn-
den sommaren 2008 hade han varit dess ordförande i nästan sexton 
år. När Claes i september samma år fyllde 70 år kunde han summera 
39 år som advokat. Innan Claes tog hand om ordförandeklubban i 
disciplinnämnden satt han tio år i huvudstyrelsen, först i sju år som 
ledamot och sedan i tre år som vice ordförande.

Efter att Claes lämnade ordförandeskapet i disciplinnämnden till 
Lena Frånstedt Lofalk försjönk han inte till ro. I stället fortsatte han 
att oförtrutet följa utvecklingen av god advokatsed. Sommaren år 
2010 gav Advokatsamfundet ut Claes Peyrons bok Advokatetik. Där 
hade han sammanställt och analyserat disciplinnämndens praxis från 
sin tid som ordförande i nämnden 1992–2008, utifrån sin egen grund-
liga genomläsning av nämndens alla avgöranden under perioden.

Bokutgivningen följdes upp julen 2011 med Claes supplement till 
boken. Där hade han ägnat sig åt att gå igenom alla disciplinnämn-
dens avgöranden från tiden efter det att han avgick som nämndens 
ordförande 2008 till och med slutet av år 2010.



 

Claes Peyron

Claes Peyron biträdde även Advokatsamfundets etikkommitté i ar-
betet med de nya vägledande regler om god advokatsed som antogs 
2008.

Claes Peyron växte upp i ett advokathem, både pappa Bertil och 
mamma Stina var advokater. Claes far satt iAdvokatsamfundets sty-
relse och i den första disciplinnämnden. Han var med och skrev de 
stadgeändringar som ledde till att disciplinnämnden infördes.

För Claes var det först självklart att han inte skulle bli advokat. 
I stället var han helt inriktad på att bli forskare. Men när han satt ting 
i Ängelholm kom han underfund med att han faktiskt tyckte att det 
var roligare med människor än med böcker, även om han tyckte om 
böckerna också.

Efter tinget började han på familjens byrå. Så småningom kom 
Claes att nästan enbart arbeta med affärsjuridik.

Dagen efter intervjun ringer Claes upp; han har ett angeläget till-
lägg att göra:

– Det handlar om de situationer då näringslivet gör upp tvister i an-
dra fora än tingsrätten. I dessa kan det ibland finnas en lätt osmaklig 
tendens att utnyttja disciplinnämnden i den pågående processen.

Engagerad och orädd som alltid. Men blott nio dagar efter vårt 
möte, den 2 maj, gick Claes Peyron bort vid en ålder av 73  år. En 
intensivt och under många år lysande stjärna på advokaternas egna 
himlavalv hade slocknat.
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 Rubrikens ämne kommer att behandlas ur två aspekter. Den 
ena är advokaters medverkan som ledamöter i Domar-
nämnden och den andra – inledningsvis och mer utförligt 

– är de advokater som söker domartjänster och därmed behandlas av 
Domarnämnden.

Men först en rekapitulation av hur beredningen av ärenden om ut-
nämning av domare går till efter den senaste reformen.1

Det är regeringen som utnämner domare och det är ett utflöde av 

1  Se prop.  2009/10:181 och 2010/11:24, bet.  2010/11:JuU3, rskr.  2010/11:31 och lagen 
(2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.
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att det är regeringen som styr riket, 1 kap. 6 § regeringsformen (RF). 
Att det är regeringen som ska ha utnämningsmakten har slagits fast 
flera gånger. Frågan behandlades senast i samband med den nyligen 
genomförda grundlagsreformen, där olika alternativ till regeringen 
övervägdes. Det hela slutade emellertid med att riksdagen beslutade 
att regeringen även fortsättningsvis ska utnämna ordinarie domare 
och därtill att den dittills gällande möjligheten att delegera utnäm-
ningsmakten beträffande domare till annan myndighet upphävdes 
(prop.  2009/10:80 s.  130). I reformen ingick i dessa delar även att 
bestämmelser om grunderna för förfarandet vid utnämning av ordi-
narie domare ska meddelas i lag samt att ärendena om anställning av 
ordinarie domare ska beredas av en särskild, självständig myndighet.2

Uppgiften att bereda ärendena har anförtrotts Domarnämnden, 
som inrättades den 1  januari 2011. Domarnämnden ersatte den ti-
digare Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, som förvisso 
var självständig i sin ärendehantering, men hade Domstolsverket som 
värdmyndighet.3

Ett mycket viktigt inslag i reformen var den förändring som skedde 
för de högsta domaranställningarna.4 Beträffande dessa anställning-
ar förekom tidigare inget ansökningsförfarande utan regeringen ut-
nämnde helt enkelt dessa domare efter en intern beredningsprocess. 
Numera är det Domarnämnden som bereder även dessa ärenden.

Dagens ordning vid utnämningen av ordinarie domare kan kortfat-
tat beskrivas på följande sätt: Samtliga anställningar tillsätts efter ett 
offentligt anställningsförfarande, där anställningarna utannonseras av 
Domarnämnden och intresserade kandidater ger in skriftliga ansök-
ningar dit (vi återkommer till systemet med intresseanmälningar ned-
an). Domarnämnden har tagit fram en kravprofil för anställning som 
obefordrad domare och en kravprofil för anställning som chef. Vid 
annonseringen kan dessa kravprofiler kompletteras med andra krav 
för anställningen, till exempel särskilda kunskaper inom något särskilt 

2  När det här och i det följande talas om ordinarie domare, som definieras i 1 § lagen om 
utnämning av ordinarie domare, avses även hyresråd utan att detta särskilt nämns. 

3  Den 1 juli 2008 bytte dåvarande Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet namn till 
Domarnämnden utan att det innebar några direkta organisatoriska förändringar.

4  Bland annat justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, hov- och 
kammarrättspresidenter, hov- och kammarrättslagmän och lagmännen i de största tings- och 
förvaltningsrätterna.
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rättsområde. Till stöd för nämndens bedömning av sökandena inhäm-
tar nämndens kansli ett skriftligt referensmaterial från olika referens-
givare, företrädesvis chefer som den sökande haft under sin yrkeskar-
riär. Sökandena intervjuas av chefen för den domstol där anställningen 
finns och, när det gäller chefsanställningar, även av Domarnämnden. 
I vissa chefsärenden kompletteras underlaget med begåvnings- och 
personlighetstester. Dessa tester genomförs av utomstående konsulter. 
Domarnämnden lämnar ett förslag till regeringen som består av en 
rangordnad lista av de sökande som enligt nämnden i första hand bör 
komma i fråga för anställningen. Förslaget är motiverat. Regeringen 
är inte bunden av nämndens förslag men får inte utnämna någon som 
inte har föreslagits av Domarnämnden utan att nämnden först fått till-
fälle att yttra sig över honom eller henne. Som huvudregel gäller ingen 
sekretess i ärendena utan allt material är offentligt.

Nämnden består av nio ledamöter som inom sig utser en ordfö-
rande och en vice ordförande. Fem ledamöter ska vara, eller ha varit, 
ordinarie domare, två ska vara jurister verksamma utanför domstols-
väsendet, varav en ska vara advokat, och två ledamöter represente-
rar allmänheten. För varje ledamot finns det en personlig ersättare. 
De flesta av ledamöterna och ersättarna utses av regeringen efter ett 
särskilt nomineringsförfarande som bland annat innefattar Sveriges 
advokatsamfund. Allmänhetens representanter utses av riksdagen. En 
företrädare för Domstolsverket har rätt att närvara och yttra sig vid 
nämndens sammanträden.

I advokatkretsar hörs ibland att ”det är synd att man inte är be-
hörig att bli domare”, men de formella kraven för att vara ordinarie 
domare i Sverige är få. En domare ska vara svensk medborgare, ha en 
juristexamen eller motsvarande äldre examen, får inte vara försatt i 
konkurs och får heller inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken.5 Det är alltså inte något krav – vilket förefaller vara en vanlig 
missuppfattning – att man har genomgått notariemeritering eller do-
marutbildning för att få en domaranställning. Domarrekryteringen i 
Sverige är öppen.

5  Se 4 kap. 1 § rättegångsbalken och förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörig-
het som domare, m.m. Enligt förordningen jämställs med en svensk juristexamen en fullbor-
dad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller 
Norge.
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Advokater som sökande till domaranställningar erbjuder sina sär-
skilda utmaningar i Domarnämnden. Det kan till exempel vara svårt 
för dem att hitta bra referensgivare. Den som genomgått domarut-
bildning med traditionell fortsättning inom Regeringskansliet har ett 
långt pärlband av tidigare chefer att hänvisa till, chefer som dessut-
om är vana vid att skriva vitsord på det sätt som är brukligt inom 
domstolarna och med kännedom om de bedömningsord som brukar 
användas. Domarnämnden har försökt underlätta genom att lämna 
ganska utförliga anvisningar till dem som lämnar referenser, men 
oavsett det kan det ibland vara problematiskt för referensgivarna. 
Advokaten har ofta ingen chef att hänvisa till över huvud taget och 
situationen är dessutom ofta sådan att sökanden inte vill hänvisa till 
t.ex. sina delägarkolleger. Här får den sökande advokaten använda 
sin fantasi: Finns tidigare kolleger att tillgå? Domare som man haft 
mycket kontakt med? Kvalificerade köpare av de tjänster advokaten 
levererat? Etc. Därtill kommer att värderingen av meriterna måste ske 
från ett annat perspektiv. Här är den advokatkompetens som Domar-
nämnden med föregångare sedan drygt ett decennium har tillgång 
till, genom advokatmedverkan i nämnden, ovärderlig.

Något som visat sig vara värdefullt för flera advokater (och för den 
delen även jurister från andra yrkeskategorier) som sökt domartjäns-
ter är att ha adjungerat en period i hov- eller kammarrätt. Det är ett 
system som funnits på plats i ganska många år, där Domstolsverket 
skjuter till särskilda medel för att överrätterna ska kunna erbjuda ad-
junktionsplatser upp till sex månader. Det ger en god möjlighet att 
pröva på domaryrket och förbättrar också bedömningsunderlaget för 
Domarnämnden vid en eventuell ansökan om anställning. Vi åter-
kommer till frågan om möjligheten till adjunktion i underrätt i det 
följande.

Ur Domarnämndens perspektiv skulle mycket vara vunnet om den 
inställning som råder inom domstolarna när kolleger söker andra an-
ställningar även fanns inom andra yrkesgrupper, till exempel bland 
advokaterna. Inom domstolarna lyfter ingen – eller i alla fall ganska 
få – på ögonbrynen om någon söker en annan anställning. Inom Re-
geringskansliet är det inte heller något som man förvånas över. Själv-
klart är situationen en annan i en konkurrensutsatt verksamhet där 
till exempel förtroendet delägare emellan är av största vikt och där 
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klienter kanske inte ser med blida ögon på att en advokat visar ten-
denser att vilja överge dem. Men om det sågs som mindre dramatiskt 
skulle dels tröskeln för advokater att söka en anställning som domare 
vara lägre, dels ett bättre underlag kunna inhämtas beträffande dem 
som faktiskt söker.

Det är emellertid så att det fortfarande är ganska få advokater som 
utnämns till ordinarie domare. Sedan 2005 handlar det om 50 perso-
ner. Antalet per år varierar mellan tre och tio utan att någon särskild 
trend kan utläsas. De flesta, 30 stycken, har utnämnts till rådman i 
tingsrätt. Som en jämförelse kan sägas att det under samma tid har 
förekommit totalt drygt 380 utnämningar av rådmän i tingsrätt.

Det svenska rättsväsendet skulle vara betjänt av att flera kvalifi-
cerade jurister över hela landet sökte domaranställningar. En viktig 
uppgift för Domarnämnden är därför den utåtriktade verksamheten, 
att sprida information om domararbetet och domaranställningar, om 
förutsättningarna för att få en domaranställning, att kontakta pre-
sumtiva blivande domare etc. Domarnämnden har nu varit igång i sin 
nuvarande form i drygt ett och ett halvt år. Det är måhända tidigt att 
redan nu dra några slutsatser om resultatet av arbetet, men klart är 
att det behövs flera sökande till domaranställningarna med en annan 
bakgrund än den traditionella.

Det finns många skäl till att kvalificerade jurister avstår från att 
söka domaranställningar. I en rapport som presenterades förra året 
redovisas en undersökning som gjorts bland olika grupper av jurister 
om varför de inte söker domaranställningar.6 Ett skäl som lyfts fram 
– och som på anekdotiskt underlag varit känt ganska länge – är att 
offentligheten i förfarandet avskräcker potentiella sökande. Lagstif-
taren har gjort ett försök att åtminstone delvis bota detta genom att 
införa ett system med intresseanmälningar.7 Detta innebär att en per-
son kan ge in en generell anmälan om intresse för till exempel en viss 
typ av domaranställning i en viss del av landet. I anslutning till att 
ett ärende som omfattas av anmälan är aktuellt kontaktar nämndens 
kansli den som gjort anmälan och ger vederbörande möjligheten att 
träda in som sökande i ärendet.

6  Rekrytering av ordinarie domare, Domstolsverkets rapportserie 2011:1.
7  7 § andra stycket lagen om utnämning av ordinarie domare.
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Domarnämnden har hittills inte fått in särskilt många intressean-
mälningar. Det finns säkert flera skäl till detta, varav ett nog är det 
enkla att systemet inte är särskilt känt och ett annat att även intres-
seanmälningarna är offentliga. I den nyss nämnda rapporten föreslås 
att intresseanmälningarna ska omfattas av sekretess. Det är svårt att 
se att en sådan bestämmelse skulle motverka några särskilda intres-
sen och det är vår förhoppning att den kan bli verklighet inom en 
ganska snar framtid.

Ett annat förslag som lämnas i rapporten är att – till en början på 
försök – införa en möjlighet till adjunktionstjänstgöring i underrätt. 
Som nämnts ovan finns sedan länge etablerat ett system med upp till 
halvårsvisa tjänstgöringsperioder i hov- och kammarrätter för intres-
serade kvalificerade jurister. Det vore enligt rapporten värdefullt – en 
uppfattning som vi delar – att ett motsvarande system infördes för 
underrätt. Detta fordrar författningsändringar beträffande bland an-
nat sammansättningsreglerna, men det handlar knappast om några 
oöverstigliga hinder. Ett sådant system skulle ge goda möjligheter för 
den intresserade advokaten att pröva på domaryrket även i underrätt 
– som på många sätt skiljer sig från det i överrätt – och också ge ett 
bättre underlag för att bedöma en ansökan om anställning.

Avslutningsvis vill vi säga några ord om den andra aspekten av ad-
vokater i Domarnämnden, nämligen den advokatrepresentation som 
nu funnits i nämnden i mer än tio år. Vi har berört värdet av den i det 
föregående, och retrospektivt framstår det nästan som förvånande att 
denna representation inte infördes tidigare.

Det var i samband med den handlingsplan för reformering av rätts-
väsendet som regeringen sjösatte i början av 00-talet som frågan ak-
tualiserades. I den redovisning till riksdagen som regeringen gjorde 
våren 2001 angavs att det diskuterats om den dåvarande Tjänsteför-
slagsnämndens sammansättning med enbart domare skulle ha verkat 
hämmande för en bredare rekrytering till domaryrket. Regeringen 
hade därför från och med den 1 januari 2001 ersatt en av domarna i 
nämnden med en advokat nominerad av Sveriges advokatsamfund.8

Advokaternas representation i nämnden har nu lagreglerats. Det 

8  Regeringens skrivelse 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet – information och 
uppföljning av handlingsplanen, s. 26.
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framgår direkt av 4 § lagen om utnämning av ordinarie domare att 
en advokat ska vara ledamot av nämnden. Bestämmelsen har sitt 
upphov i de överväganden som Grundlagsutredningen gjorde. Utred-
ningen slog å ena sidan fast att majoriteten i nämnden borde utgöras 
av domare, men ansåg å den andra att även andra yrkeskategorier 
kunde ha erfarenhet och kunskap som skulle utgöra värdefulla bi-
drag i beredningsarbetet. Eftersom nämnden inte borde bli för stor 
ansåg sig utredningen tvungen att begränsa antalet, och i valet mellan 
olika yrkeskategorier fann man att advokatrepresentation i nämnden 
framstod som mest värdefull. Ett av de skäl som anfördes för bedöm-
ningen var att advokatrepresentationen kunde antas öka förutsätt-
ningarna för att lyckas med den uttalade ambitionen med en öppnare 
domarrekrytering, det vill säga att fler domare borde utnämnas med 
en annan bakgrund än den traditionella domarutbildningen.9

Det sistnämnda är av väsentlig betydelse, inte bara för Domar-
nämnden utan för hela rättsväsendet. Att det finns kompetenta doma-
re vid alla domstolar i landet är ett mål som ligger i allas intresse och 
därför är vårt gemensamma ansvar. Med en öppen domarrekrytering 
och med den nya, självständiga Domarnämnden har vi även verkty-
gen för att nå målet, förutsatt att vi, samtliga aktörer inom rättsvä-
sendet, gemensamt och målmedvetet arbetar för att nå det. Huruvida 
vi lyckas kommer framtiden att utvisa.

9  SOU 2008:125 En reformerad grundlag del 1 s. 333.
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 Inledning
Justitiekanslerns (JK) tillsyn över advokater infördes som en del 
av den rättegångsreform som trädde i kraft den 1  januari 1948 

och som alltjämt brukar benämnas införandet av den nya rättegångs-
balken. Att JK skulle ha en roll i tillsynen hade föreslagits av Pro-
cesslagberedningen (SOU 1938:44) som till skillnad från den tidigare 
Processkommissionen (SOU 1926:31) ansåg följande: ”De allmänna 
intressen, som äro förknippade med advokaternas verksamhet, äro 
av den vikt, att de böra äga en målsman utanför advokaternas egen 
krets.”1 Den självklara utgångspunkten var att tillsynen över advoka-

1  SOU 1938:44, s. 20. 
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ter i första hand skulle utövas av Advokatsamfundets styrelse men att 
det, med tanke på den delvis offentligrättsliga ställning som samfun-
det erhöll genom regleringen i 8 kap. RB, fanns skäl att också införa 
en utomstående tillsynsinstans.

Frågan om avvägningen mellan å ena sidan allmänna och enskilda 
intressen och å andra sidan vikten av att upprätthålla advokatkårens 
oberoende och fria yrkesutövning är grannlaga och har genom åren 
varit föremål för debatt, utredningar och riksdagsbehandling. I slutet 
av 1970-talet motionerades det i riksdagen för en översyn av sam-
fundets disciplinverksamhet. Detta skedde  mot bakgrund av olika 
uttalanden i den allmänna debatten rörande den organiserade och 
ekonomiska brottsligheten och vad som kunde krävas av en advokat i 
dagens samhälle. Justitieutskottet, som i samtliga fall avslog bifall till 
motionerna, uttalade bland annat att den gällande ordningen var ett 
resultat av en omsorgsfull avvägning mellan å ena sidan önskemålet 
att tillgodose allmänna och enskilda intressen och å andra sidan öns-
kemålet att upprätthålla principen att advokatverksamheten utgör en 
fri yrkesutövning. Med hänsyn till angelägenheten av att denna prin-
cip inte rubbades kunde enligt utskottet rent generellt sägas att det 
måste kräva skäl av särskild styrka för att det skulle vara aktuellt att 
överväga en ändring av den gällande ordningen.2 Även under 1980- 
och 1990-talen förekom motioner i ämnet där bland annat frågan om 
disciplinnämndens sammansättning och om öppenhet och informa-
tionsutbyte mellan myndigheter och samfundet behandlades.

JK:s roll när det gäller tillsynen av advokater nämndes kortfattat av 
1974 års JK-utredning.3 Den diskuterades mera utförligt inom ramen 
för 1991 års JK-utredning som hade att göra en allmän översyn av 
JK:s arbetsuppgifter.4 I den senare utredningens direktiv, som hade 
sin grund i uttalanden i ett betänkande av konstitutionsutskottet,5 
hade framhållits att det kunde uppstå en konflikt mellan JK:s olika 
roller när denne uppträder som motpart till en advokat som det en-
ligt 8 kap. 6 § RB också åligger JK att granska. Utredningen delade 

2  Bet. JuU 1978/79:6, s. 16.
3  SOU 1978:59, JK-ämbetet, Översyn av justitiekanslerns arbetsuppgifter och statens tvis-

tehandläggning.
4  SOU 1993:37, Justitiekanslern. En översyn av JK:s arbetsuppgifter m.m.
5  Bet. 1989/90:KU 15.
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uppfattningen att det kunde tänkas uppstå en intressekonflikt men 
fann att den risken inte innebar sådana nackdelar att dessa framstod 
som viktigare än de skäl som låg bakom den gällande ordningen. 
Man  framhöll att det inte är JK utan Advokatsamfundets styrelse 
som utövar tillsyn över advokatväsendet och att JK:s situation när 
denne uppträder som motpart till en advokat i en process i realiteten 
inte skiljer sig från vad som gäller för till exempel en åklagare eller för 
varje annan motpart som ju också har möjlighet att delge Advokat-
samfundets styrelse sin uppfattning i frågan om huruvida en advokat 
åsidosatt sin plikt. Utredningen redovisade vidare Processlagbered-
ningens och Justitieutskottets ovan beskrivna överväganden och an-
såg sammanfattningsvis att de skäl som låg bakom införandet av den 
gällande regleringen av kontrollen av advokatväsendet fortfarande 
hade giltighet. Utredningens uppfattning byggde även på en bedöm-
ning av hur tillsynen kommit att utvecklas i praxis. Det angavs att JK 
inte själv tog initiativ till prövning av disciplinfrågor när det gällde 
advokater utan begränsade tillsynen till att ”ta ställning till de beslut 
som tillställs honom för granskning från advokatsamfundet samt att 
hålla ett allmänt vakande öga över handläggning av dessa ärenden 
hos advokatsamfundet”.6

I Advokatkommitténs betänkande7 år  1999 angavs huvudsyftet 
med den gällande ordningen  vara att i möjligaste mån säkerställa 
allmänhetens intresse av att kunna få rättsligt biträde av personer 
som har de nödvändiga kvalifikationerna vilket hade motiverat att 
samfundet intar en i viss mån offentligrättslig ställning och samtidigt 
underkastas en viss kontroll. Vikten av att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för advokatkåren och att ge allmänheten insyn i samfun-
dets disciplinära verksamhet hade också särskilt framhållits när en 
ordning med två offentliga representanter i disciplinnämnden, som 
skulle utses av regeringen, infördes år 1982.

Advokatkommittén8 som var en parlamentarisk kommitté tillkalla-
des av regeringen i februari 1997 med uppdraget att göra en förutsätt-
ningslös översyn av Sveriges advokatsamfunds disciplinverksamhet 

6  SOU 1993:37, s. 204.
7  SOU 1999:31, Tillsyn över advokater m.m., s. 31.
8  Dir. 1997:39.
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och tillsynen över advokatverksamheten samt i övrigt lämna förslag 
till förändringar som kunde vara befogade. En av utgångspunkter-
na för utredningsarbetet var att en förutsättningslös granskning och 
analys skulle ske av såväl samfundets egen roll som JK:s roll vid tillsy-
nen över advokatväsendet. JK hade själv i sin anslagsframställning för 
budgetåret 1997 tagit upp frågan om ämbetets ställning och uppgifter 
när det gällde advokattillsynen.

I anslagsframställningen anförde JK, att en renodling av ämbe-
tets uppgifter talade för att advokattillsynen inte längre skulle utövas 
av JK, att ett alternativ till den gällande ordningen kunde vara att 
förstärka samhällsinslaget direkt i disciplinnämnden, samt att erfa-
renheterna hos JK visade att enskilda personer som var missnöjda 
med Advokatsamfundets behandling av ett disciplinärende hade svårt 
att förstå och förlika sig med de förutsättningar som gäller för JK:s 
granskning av dessa ärenden. I verksamhetsberättelsen för år  1997 
anförde han att det under året hade skett en viss omorganisation be-
träffande samfundets disciplinverksamhet vilket  fått till följd att ut-
formningen av besluten i disciplinärenden hade ändrats så att de var 
betydligt mer kortfattade än tidigare. Enligt JK kunde besluten i sin 
nya utformning knappast läggas till grund för en effektiv granskning.

Kommitténs slutsats blev att JK:s befattning med advokattillsynen 
borde upphöra. Kommittén ansåg att det inte fanns anledning att fö-
reslå några förändringar av de grundläggande principer som gällde i 
fråga om tillsynen av advokater men att de starka skäl som JK fram-
fört för att han skulle befrias från advokattillsynen måste accepteras. 
De skäl som från JK:s sida hade anförts var sammanfattningsvis att 
myndigheten i allt större utsträckning anlitade advokater som ombud 
samtidigt som advokater uppträdde som motparter till JK, att det inte 
var möjligt att med enbart disciplinnämndens beslut som underlag 
göra någon grundlig granskning och därmed en tillfredsställande till-
syn, dels för att besluten var alltför kortfattade dels för att utredning-
en ibland var ofullständig och JK inte hade befogenhet att begära in 
komplettering, samt att myndighetens begränsade resurser och stora 
arbetsbörda inte medgav en meningsfull och effektiv advokattillsyn i 
den omfattning som vore önskvärt.

Utöver de skäl som JK själv framfört ansåg kommittén att den gäl-
lande ordningen syntes otidsenlig och opraktisk. Statens inflytande i 
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fråga om den disciplinära verksamheten borde i stället utövas direkt 
där den sker och inte indirekt i efterhand på grundval av handling-
arna i ärendet. Kommitténs förslag blev att förstärka allmänhetens 
inflytande i själva disciplinnämnden, främst genom att till ordförande 
utse en erfaren jurist som är eller har varit domare, en ordning som 
man konstaterade fungerat väl i Danmark. Man föreslog vidare att 
nämnden skulle bestå av tre offentliga representanter och sju advo-
kater. Till skillnad från vad som gällde i till exempel Danmark skulle 
därmed advokaterna alltjämt vara i majoritet, detta för att inte ur-
holka advokatkårens självständighet. Nämndens beslut skulle enligt 
förslaget alltid – både av anmälare och av berörd advokat – kunna 
överklagas hos Svea hovrätt. Kommittén föreslog även att disciplin-
nämndens verksamhet och styrelsens befattning med disciplinären-
den borde jämställas med myndighetsverksamhet såvitt gällde rätten 
att ta del av handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.

Advokatkommitténs förslag har inte genomförts.

Tillsynsverksamheten i dag
Den beskrivning av JK:s praktiska hantering av tillsynen över advo-
kater som återfinns i de ovan beskrivna betänkandena stämmer allt-
jämt i stora drag. Antalet disciplinärenden som JK haft att granska 
har varierat år från år men tycks egentligen inte ha ökat sedan början 
av 1990-talet, trots att antalet advokater under samma tid nära nog 
fördubblats. De senaste tre åren har tillsynen avseende de discipli-
närenden som prövningsavdelningarna och disciplinnämnden sänder 
till JK rört sig mellan drygt 400 och drygt 700 ärenden per år. Utö-
ver dessa ärenden har det förekommit ett 25-tal ärenden per år där 
enskilda vänt sig till direkt till JK med olika klagomål. Under åren 
2008–2011 påkallade JK inte åtgärd mot någon advokat. Under 2012 
har JK överklagat disciplinnämndens beslut i två ärenden till Högsta 
domstolen och i två ärenden påkallat åtgärd hos nämnden mot leda-
möter. 

Några reflektioner inför framtiden
Hur förhåller sig dagens verklighet till de problem och brister som 
framhölls av JK för nu femton år sedan och som också Advokatkom-
mittén ställde sig bakom? Några konkreta situationer där det upp-
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kommit en konflikt mellan JK:s olika roller som motpart till en advo-
kat respektive som tillsynsinstans enligt 8 kap. 6 § RB har såvitt jag 
känner till inte förekommit under senare tid. Till skillnad mot vad 
som angavs av dåvarande JK år 1997 förekommer det numera mycket 
sällan att advokater anlitas av JK för att föra statens talan i rättegång. 
För närvarande finns det bara ett pågående mål där JK, med hänsyn 
till målets omfattning, uppdragit åt en advokat att företräda staten. 
Att JK har begränsade resurser i förhållande till sitt uppdrag är allt-
jämt i hög grad sant. Men även om disciplinnämndens beslut utgör ett 
begränsat underlag för en granskning och beslutens utformning, som 
jag återkommer till nedan, i vissa avseenden kan diskuteras är min 
bedömning att tillsynen i sin nuvarande form har en uppgift att fylla. 
Man skulle naturligtvis, mot bakgrund av hur få ingripanden som 
sker, kunna hävda motsatsen. Min bedömning är dock att detta istäl-
let visar att systemet fungerar på det sätt som varit avsett och som 
innebär att tillsynen i första hand upprätthålls av Advokatsamfundet.

Under min tid som justitiekansler har jag inte uppfattat att det från 
något håll framförts invändningar mot den gällande ordningen eller 
mot JK:s hantering av tillsynen över advokater. Jag har inte heller för 
egen del funnit några vägande skäl för att i grunden förändra den nu 
gällande regleringen. Detta innebär emellertid inte att det saknas frå-
gor  att diskutera och reflektera över.

På det generella planet är frågan om balansen mellan å ena sidan 
allmänna och enskilda intressen och å andra sidan vikten av att upp-
rätthålla advokatkårens oberoende och fria yrkesutövning alltjämt 
i hög grad aktuell. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg har i en artikel9 diskuterat advokatkårens oberoende. Hon 
beskriver detta som den kanske viktigaste princip som bör åtnjuta 
rättsordningens skydd i en tid där hon menar att svenska advokaters 
yrkesregler under senare år utsatts för påverkan dels från EU och det 
europeiska regelbygget, dels genom krav som har sin grund i världs-
samfundets kamp mot den politiskt färgade terrorismens hot. Jag de-
lar hennes uppfattning att vi måste värna de grundvalar som advoka-
trollen vilar på; lojalitet, oberoende, konfidentialitet och avsaknad av 
intressekonflikter. Jag instämmer också i att den svenska advokaten 

9  Festskrift till Johan Hirschfeldt, 2008, s. 405 ff.
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inte är eller bör vara en ”domstolens tjänare” i den mening som före-
kommer i andra länder. Jag tror emellertid att det skulle vara nyttigt 
att ta upp en mera konkret diskussion om vad dessa grundvalar idag 
innebär i praktiken. Precis som min företrädare Olof Alsén10 menar 
jag att JK inte bör överklaga ett beslut av disciplinnämnden om det 
inte avser en mera principiell fråga, och starka skäl talar för en annan 
bedömning än vad som kommit till uttryck i beslutet. Men även om 
JK:s tillsyn över den offentliga verksamheten främst är inriktad på 
att denna fullgörs på ett formellt riktigt sätt för att tillgodose rätts-
säkerhetens krav är det ofrånkomligt att tillsynen av advokater, sär-
skilt när det gäller frågor om god advokatsed, inte sällan tangerar och 
innefattar bedömningsfrågor. Det kan finnas skäl att mer än som hit-
tills skett diskutera också sådana situationer som inte bör föranleda 
en disciplinär påföljd. Och det bör vara tillåtet också för JK att väcka 
sådana frågor utan att detta uppfattas som en inskränkning i advo-
katkårens oberoende. Disciplinnämnden kan, sedan år 1997, om det 
bedöms tillräckligt i stället för att tilldela en advokat en erinran göra 
ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig eller olämplig. Jag 
skulle önska att nämnden oftare utnyttjade den möjligheten för att 
därigenom ge vägledning för samfundets medlemmar och samtidigt 
precisera var skiljelinjen går mellan de ovan nämnda grundvalarna 
och de allmänna och enskilda intressen som advokaten också har att 
värna. Frågan om den konkreta innebörden i begreppet god advokat-
sed är allt annat än enkel.

Det leder in på några ännu mer konkreta frågor beträffande disci-
plinnämndens beslut. En första reflektion är att samma obalans som 
advokater brukar tillskriva förundersökningen i brottmål när det 
gäller den tilltalades möjligheter att tillvarata sin rätt mot en stark 
stat i form av polis och åklagare kan förekomma i nämndens sätt att 
behandla enskilda anmälare jämfört med anmälda advokater. Beslut 
som innefattar kritik mot en advokat och som leder till disciplinpå-
följd innehåller regelmässigt en redogörelse för de skäl som föranlett 
nämndens bedömning. När nämndens prövning däremot utmynnar i 
att anmälan inte föranleder någon åtgärd påminner beslutet ofta om 
den gamla typ av domar som numera förkastats; en mycket lång re-

10  TSA 1962 s. 155.
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dogörelse för saken och därefter enbart ett konstaterande att det inte 
finns skäl att utdela kritik. Det kan ifrågasättas om ett sådant beslut 
alls är godtagbart. Förutom att det blir svårt att förstå och acceptera 
för den enskilde innebär det att nämnden därmed brister i uppdraget 
att ge vägledning för framtiden. Det försvårar också och kan till och 
med omöjliggöra JK:s tillsyn.

En liknande problematik förekommer när det gäller olika bevis-
frågor. Det är ofrånkomligt att situationen ibland är sådan att det 
inte går att utreda vad som hänt eller att anmälarens uppgifter inte 
kan godtas. Nämnden måste i regel träffa sitt avgörande på befint-
ligt skriftligt material vilket av naturliga skäl utgör en begränsning. 
Beslutens utformning kan emellertid ibland uppfattas som att advo-
katens förklaring och uppgifter accepteras och godtas i högre grad än 
de uppgifter som anmälaren lämnar. ”Mot advokatens bestridande 
är det inte visat att …” är ett förekommande uttryckssätt. Jag tror att 
det skulle främja förtroendet om nämnden oftare än i dag begärde in 
svar på kompletterande frågor från den anmälda advokaten för att 
ytterligare belysa förhållanden som anmälaren med fog satt i fråga. 
Det handlar i grunden om att disciplinnämnden måste fullgöra sin 
utredningsskyldighet.

Med detta sagt är det min uppfattning att Advokatsamfundets till-
syn över sina medlemmar utövas på ett effektivt sätt och att den nu-
varande ordningen i huvudsak fungerar väl. Vilket i sin tur innebär 
att den främsta betydelsen av JK:s tillsyn, som Olof Alsén uttryckte 
det, kan vara blotta tillvaron av ett kontrollorgan. För att upprätthål-
la förtroendet för advokater är det emellertid av avgörande betydelse 
att det går att säkerställa att samfundets tillsyn håller mycket hög 
kvalitet. Transparens är ett litet uttjatat modeord men det kan vara 
motiverat att åter överväga om det finns skäl att göra den offentlig-
hetsprincip som gäller för myndigheter tillämplig också på disciplin-
verksamheten hos samfundet. En sådan förändring skulle kanske inte 
få så stor betydelse i praktiken eftersom allt material som samfundet 
lämnar över till JK redan idag blir offentligt men en ökad öppenhet 
skulle kunna ha ett viktigt symbolvärde. Det skulle också bidra till 
att säkra insynen, och jag delar den slutsats som framfördes av Ad-
vokatkommittén nämligen att en sådan reform skulle öka förtroendet 
för både advokatkåren och den disciplinära verksamheten samtidigt 
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som behovet av sekretess kan tillgodoses genom sekretesslagens be-
stämmelser.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att den ordning för tillsyn av 
advokater som med vissa tillägg och justeringar har tillämpats i över 
60 år alltjämt fungerar. Med 1991 års JK-utredning kan sägas att de 
skäl som ligger bakom den nuvarande regleringen och kontrollen av 
advokatväsendet fortfarande har giltighet. Det innebär emellertid inte 
att vi kan slå oss till ro. Diskussionen om och uttolkningen av advo-
katrollen och vad som är god advokatsed måste leva och utvecklas 
vidare i takt med samhällsutvecklingen. Detta är alltjämt främst en 
uppgift för Advokatsamfundet och dess medlemmar men också JK 
som företrädare för det allmänna har ett ansvar för att upprätthålla 
förtroendet för advokatkåren.
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 Polisen har ett för samhället grundläggande uppdrag. Vi ska 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt utreda brott. 
Verksamheten syftar till att minska brottsligheten och öka 

människors trygghet. Att människor och andra rättssubjekt kan skyd-
das mot brottsliga angrepp är avgörande för såväl det ekonomiska 
livets funktionssätt som människors välfärd och ytterst för förtroende 
för hela vår samhällsorganisation. En väl fungerande polis är en nöd-
vändig beståndsdel i ett väl fungerande samhälle.

Dryg 28 000 människor är anställda inom Polisen och vi är som 
bekant organiserade i Rikspolisstyrelsen och 21 regionala polismyn-
digheter.

bengt svenson

Den nya polis- 
organisationen 

– en sammanhållen 
polismyndighet
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Att leda, styra och organisera en omfattande och komplex verk-
samhet som Polisens är en grannlaga uppgift. Den nuvarande orga-
nisationen är resultatet av en lång rad stegvisa reformer under perio-
den alltsedan förstatligandet 1965. En fråga som hela tiden präglat 
Polisens organisationsutveckling har varit den om balansen mellan 
den lokala och regionala nivåns inflytande över den dagliga polis-
verksamheten kontra Rikspolisstyrelsens ställning och mandat. Stats-
makternas uppdrag till Polisen bygger på en ordning där de lokala 
och regionala polismyndigheterna ges ett stort självständigt ansvar, 
och där Rikspolisstyrelsens befogenheter medvetet har begränsats för 
att undvika en långtgående centralstyrning av verksamheten.

Den organisation jag som rikspolischef har förtroendet att leda 
bygger således på en ordning där ansvaret för den dagliga polisverk-
samheten huvudsakligen vilar på 21 polismyndigheter med ansvar för 
verksamheten inom respektive län. Polismyndigheterna leds av läns-
polismästare och polisstyrelser direkt utsedda av regeringen.

Rikspolischefen är myndighetschef för Rikspolisstyrelsen som är 
central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. Rikspolisstyrelsens 
huvudsakliga uppgift är att som tillsynsmyndighet granska och vär-
dera verksamheten inom polismyndigheterna, och att gemensamt för 
polisorganisationen återrapportera verksamhetens resultat till reger-
ingen. Rikspolisstyrelsen har också uppgiften att förmedla och pre-
cisera statsmakternas uppdrag till polisorganisationen. För denna 
uppgift har Rikspolisstyrelsen befogenhet att utfärda föreskrifter och 
allmänna råd inom vissa angivna områden, men också att fördela 
medel mellan myndigheterna inom Polisen. Rikspolisstyrelsen ger på 
detta sätt vissa ramar för verksamheten i polismyndigheterna, men 
det huvudsakliga ansvaret för verksamheten vilar på polismyndighe-
terna.

Detta sätt att organisera statlig verksamhet i myndighetskoncerner 
med en regional organisation jämte en central förvaltningsmyndighet 
med väsentligen tillsynsuppgifter, var länge en vanlig organisations-
form inom staten. Under 1990-talet och 2000-talet har denna ord-
ning övergetts inom flera samhällssektorer. Flera koncernmyndigheter 
har ombildats till så kallade en-myndigheter, bland dem för polisen 
närliggande verksamheter som Åklagarmyndigheten och Kriminal-
vården. Stora statliga verksamheter som skatteväsendet, socialförsäk-
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ringsväsendet och arbetsmarknadsmyndigheterna har reformerats på 
liknande sätt.

Bakgrunden till dessa förändringar har i huvudsak varit densam-
ma. Myndighetskoncernerna har präglats av otydlighet i styrkedjor 
och otydliga svar på frågan om vem som ytterst bär ansvaret för verk-
samhetens resultat. Det kan också vara svårt att i myndighetskoncer-
ner genomföra större strukturreformer och liknande för att bedriva 
verksamheten mera effektivt. Utvecklingen inom statsförvaltningen 
har därför gått tydligt i riktning mot att statlig verksamhet ska bedri-
vas i för hela landet sammanhållna myndigheter.

Det var därför naturligt och väntat att även polisväsendets organi-
sation till sist skulle bli föremål för motsvarande översyn. Sommaren 
2010 lämnade regeringen uppdraget till en parlamentarisk kommitté 
att analysera om Polisens nuvarande organisation utgör ett hinder 
för regeringens krav på verksamheten, och i så fall lämna förslag till 
en ny organisation för polisväsendet. I sitt betänkande En samman-
hållen svensk polis (SOU 2012:13) föreslår den eniga kommittén att 
Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminal-
tekniska laboratorium slås samman till en sammanhållen myndighet.

Valet av organisationsform har stor betydelse för organisationens 
förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. I mitt uppdrag som riks-
polischef, men också i andra befattningar jag haft under mina över  
30 år inom Polisen, har min övertygelse växt att den nuvarande orga-
nisationen innebär väsentliga hinder för en polisverksamhet i enlighet 
med uppdragsgivarens och allmänhetens förväntningar och krav.

En betydande brist i den nuvarande organisationen är att Polisens 
regionala indelning bygger på länsindelningen. De 21 polismyndig-
heterna har därmed skiftande storlek och förutsättningar att klara 
sitt uppdrag. Samtliga myndigheter har det fulla ansvaret för polis-
verksamheten i sina respektive län, och förväntas upprätthålla all den 
kompetens och alla de funktioner som krävs för uppdraget. Flerta-
let polismyndigheter har dock en verksamhetsomfattning som inne-
bär att det finns svårigheter att upprätthålla specialiserad kompetens 
inom alla verksamhetsområden. Samhällsutvecklingen innebär också 
att det finns ett ökande behov av specialister och spetskompetens. 
Detta är en utveckling som även innebär nya utmaningar på andra 
samhällsområden, vilket bland annat tydligt belysts av Ansvarskom-
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mitténs arbete om den regionala indelningen av riket generellt. Även 
för Polisens del har tiden sprungit ifrån den ordning som bygger på 
länen som grund för en regional indelning. För att upprätthålla en 
hög och jämn kvalitet på verksamheten i hela landet behöver polis-
organisationen forma en regional indelning som bygger på större och 
färre regioner.

En andra betydande brist med den nuvarande organisationen är 
de otydligheter avseende ansvar och befogenheter som organisationen 
medför. Uppdraget som rikspolischef uppfattas ofta och helt naturligt 
som ett uppdrag som innefattar det yttersta ansvaret för polisverk-
samheten i landet. I förhållande till uppdragsgivaren i riksdag och 
regering, men också i förhållande till allmänhet och massmedia, är 
det därför en betydande brist att som rikspolischef ha befogenheter 
som är begränsade på det sätt som den nuvarande strukturen innebär. 
Polisorganisationskommittén har på ett tydligt och förtjänstfullt sätt 
beskrivit de begränsade befogenheter som Rikspolisstyrelsen har att 
agera inom de områden som faller under dess ansvar. Det finns där-
med ett glapp mellan förväntningar och krav på Rikspolisstyrelsens 
styrning som inte går hand i hand med vad myndigheten enligt sin 
instruktion har möjlighet att uträtta i realiteten.

En tredje allvarlig brist med den nuvarande organisationen är att 
polisen har svårt att bedriva sin verksamhet så rationellt och så kost-
nadseffektivt som annars skulle vara möjligt. Landets 21 polismyn-
digheter är i organisatoriskt hänseende fullt ut ansvariga för sin verk-
samhet, och som grundregel gäller att samordning och samverkan 
dem emellan endast kan åstadkommas genom frivilliga överenskom-
melser. Polisen har under senare år tagit stora steg framåt bland annat 
vad gäller gemensamma lösningar för ekonomi- och personaladmi-
nistrativa uppgifter, utveckling och förvaltning av för Polisen gemen-
samma it-system och mycket annat. Inom regionala samverkansom-
råden bedrivs olika former av samverkan mellan polismyndigheterna 
också i polisoperativa frågor. Denna utveckling har till stor del dock 
endast varit möjlig genom frivilliga överenskommelser polismyndig-
heterna emellan. För de fall konsensus mellan alla medverkande po-
lismyndigheter inte har kunnat nås har nödvändig samordning och 
samverkan riskerat att gå om intet.

Sammantaget är det min uppfattning att den nuvarande organi-



advokatsamfundet 125 år 281

Den nya polisorganisationen – en sammanhållen polismyndighet

sationen innebär en risk att ingen kan ta ett ansvar för helheten i 
Polisens verksamhet, samtidigt som Polisen med rätta uppfattas ha 
uppdraget att skapa en nationellt sammanhållen polis med förmåga 
att realisera de av statsmakterna uppsatta målen för organisationen.

Det förslag till ny organisation som Polisorganisationskommittén 
lagt fram innebär betydande fördelar i alla dessa avseenden. Kom-
mittén föreslår att polisverksamheten ska bedrivas i en sammanhållen 
myndighet. Myndigheten ska ledas av en rikspolischef som utses av 
regeringen och som ansvarar inför densamma. Chefer på andra nivåer 
av organisationen utses av rikspolischefen och ansvarar inför denne. 
Polisen får med detta förslag den tydlighet i fördelning av ansvar och 
befogenheter som en modern statlig organisation förutsätter. Polisen 
får med den nya organisationen bättre förutsättningar att bedriva sin 
verksamhet både kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Kommittén föreslår också att Polisens regionala indelning föränd-
ras och att myndigheten indelas i färre och större polisregioner än 
de nuvarande polismyndigheterna. Regionerna ska vara av en sådan 
verksamhetsomslutning att förutsättningar skapas att i högre grad än 
i dag klara även uppgifter som kräver specialistkompetens, särskilt 
utrustning eller dygnet runt-bemanning. Polisorganisationen får med 
detta förslag förutsättningar att skapa en organisation med bättre 
förutsättningar att klara uppdraget att bedriva en verksamhet av hög 
kvalitet i hela landet.

Kommitténs förslag innebär att framtida rikspolischefer ges ett 
starkare mandat att leda och styra svensk polis. Jag anser detta vara 
välkommet och nödvändigt. Samtidigt innebär förändringen en för-
skjutning av ansvar och befogenheter. Polisen är i dag en organisa-
tion där förtroendemannainflytandet är starkt, vilket varit till gagn 
för verksamhetens legitimitet men också för den lokala förankringen. 
Det är därför viktigt att nya former för insyn och inflytande för med-
borgarna kan etableras, och kommittén har i den delen lagt väl av-
vägda förslag.

Det är också viktigt att säkerställa att en sammanhållen myndighet 
och en tydligare ledningsstruktur inte innebär att polisverksamheten 
centraliseras och att möjligheterna till en stark lokal förankring för-
svagas. Polisverksamheten måste också i framtiden ledas och styras 
lokalt utifrån den lokala problembilden. Att polismyndigheterna slås 
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samman och att ledningens ansvar och befogenheter stärks behöver 
inte och bör heller inte leda till en centralisering av polisverksamhe-
ten. Basen för polisverksamheten ska även i den framtida organisatio-
nen vara den lokala nivån. Den nya organisationen bör därför bygga 
på principen om en långtgående delegation av ansvar och befogenhe-
ter till regionala men också lokala nivåer. Genom en sådan delegation 
kan grunden läggas för en väl fungerande samverkan mellan Polisen 
och landets kommuner, men också för en levande polisorganisation 
där chefer och medarbetare på alla nivåer känner ett stort ansvar för 
den egna verksamheten och dess resultat.

Det är min förhoppning att arbetet med att forma en mer ända-
målsenlig organisation för Polisen nu får drivas framåt med full kraft 
de kommande åren. Mina förväntningar på resultatet av detta arbete 
är höga.

I den nya organisationen måste det vara tydligt vem som ansvarar 
för vad och att ansvar också kan utkrävas. Rikspolischefen ska i den 
nya organisationen bära det yttersta ansvaret, men också ha befogen-
heter och mandat att fullgöra detta ansvar. Chefer på olika nivåer ska 
ha tydliga uppdrag och de befogenheter och resurser som uppgifterna 
kräver, men också ansvaret för verksamhetens resultat i de delar de 
ansvarar för.

Jag förväntar mig att Polisen formar en organisation där länsgrän-
ser och revirstrider inte utgör hinder mot ett effektivt samarbete i 
brottsbekämpningen, och där resurser kan användas mer flexibelt. 
Både på lokal, regional och nationell nivå ska Polisen utifrån under-
rättelser och gemensamma lägesbilder bättre samordna sin verksam-
het och sina insatser, och säkerställa effektiv brottsbekämpning i hela 
landet.

Jag förväntar mig att Polisen formar en organisation som tar vara 
på nya förutsättningar att bedriva sin verksamhet smartare och bil-
ligare där så är möjligt, så att dessa resurser kan användas för att 
stärka brottsbekämpningen och kärnverksamheten i övrigt. En ny or-
ganisation ger nya förutsättningar att lösa vissa uppgifter på regional 
nivå eller nationellt, vilket också kan innebära att kvaliteten i verk-
samheten kan utvecklas.

Rätt använd innebär en förändrad organisation ett gyllene tillfälle 
för Polisen att utveckla sin verksamhet och förbättra verksamhetsre-



 

Den nya polisorganisationen – en sammanhållen polismyndighet

sultaten. På många områden har vi med de förutsättningar som getts 
tagit stora steg framåt bland annat vad gäller kampen mot den grova 
organiserade brottsligheten, samverkan med kommunerna och vårt 
bemötande av brottsoffer. På andra områden som utredningar av var-
dagsbrott och uppklaringen av mängdbrott har Polisen anledning att 
vara självkritisk. Våra förutsättningar att lyckas med också denna 
svåra uppgift förbättras genom att slå samman polismyndigheterna 
till en sammanhållen myndighet.

När det sedan gäller en ny polisorganisations förhållande till advo-
katers verksamhet, ser jag inte några avgörande skillnader i hantering-
en av de dagliga ärendena. Brottsutredningsverksamheten kommer i 
allt väsentligt att förbli lokal, även om en del av Polisens organisation 
kan förändras inom respektive region. Det goda samarbete som finns 
mellan Polisen och advokater har alla förutsättningar att fortsätta. 
Även för advokater kan en ny organisation innebära fördelar genom 
att Polisens struktur blir tydligare och våra möjligheter att utveckla 
verksamheten stärks.

Polisen arbetar varje dag i hela landet för att förtjäna och förstärka 
allmänhetens förtroende för vår verksamhet. Med en ny organisation 
får vi ännu bättre förutsättningar att lyckas.
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 Scenen: Början av 1900-talet. Två eleganta affärsmän promene-
rar stråket fram; höga hattar; blossande cigarrer.

– Det var ju synd om Andersson som blev dömd till fängelse 
för stöld.

– Ja, så går det när man inte genomför sin stöld i de former som 
aktiebolagslagen anvisar.

Denna historia, som jag vill minnas att jag sett någon gång, un-
gefär så, i Söndags-Nisse eller Strix, eller liknande, från början av 
1900-talet, vittnar om att verksamhet i aktiebolagets form inte alltid 
åtnjutit medborgarnas odelade högaktning.

Sverige fick sin första aktiebolagslag 1848. Man kan tänka sig att 

sven unger

Advokatverksamhet 
i aktiebolag
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många ansåg att det var opassande att köpmännen kunde gömma sig 
bakom aktiebolaget och undgå betalningsansvar för sina affärer.

Före år 1975
Vare därmed hursomhelst; ifråga om advokaters verksamhet tillkom 
– förutom den allmänna misstron mot aktiebolaget – uppfattningen 
att advokatens uppdrag var så personligt till sin hela natur att det inte 
var möjligt att uppdraget utfördes i ett aktiebolag, som alltså skulle 
stå som en mur mellan advokaten och den stackars klienten.

Advokatväsendet i Sverige lagreglerades först genom den rätte-
gångsbalk som trädde i kraft 1948. I tiden innan utgjordes regleringen 
av Sveriges advokatsamfunds stadgar. Dessa var endast ”associations-
rättsligt” bindande, och band endast dem som var ledamöter i den 
privata organisationen Sveriges advokatsamfund. (Samfundet är för-
visso fortfarande en privat organisation, men från och med år 1948 
med vissa speciella förtecken med offentligrättsliga inslag.) Före 1948 
var titeln ”advokat” inte skyddad i lag; vem som helst kunde kalla sig 
advokat. Hursomhelst hade Sveriges advokatsamfund den bestämda 
uppfattningen att advokater inte fick driva verksamhet i aktiebolag. I 
ett cirkulär från samfundets styrelse år 1934 meddelades att styrelsen 
inte beviljade inträde i samfundet för ”person som bedriver verksam-
het i aktiebolagsform”. Styrelsens motiv var att advokatverksamhet 
inte kan få bedrivas i sådan form att advokatens personliga ansvar för 
verksamheten inskränks.

I samfundets stadgar år 1936 intogs en bestämmelse som förbjöd 
advokat att driva verksamheten i aktiebolag eller på annat sätt så att 
hans personliga ansvar inskränktes.

I den rättegångsbalk som trädde i kraft 1948 intogs ett förbud mot 
att driva advokatverksamhet i aktiebolag (RB 8:4). Förbudet föresta-
vades just av ”det personliga ansvar, som bör åligga advokat för ho-
nom anförtrodda uppdrag”. RB:s förbud träffade dock bara aktiebo-
lag, och gick alltså inte så långt som samfundets stadgar. Stadgarna 
förbjöd ju också annan form som inskränkte advokatens ansvar: där-
med drabbades även till exempel kommanditbolag. RB:s regel inne-
höll också en möjlighet till dispens: samfundets styrelse kunde medge 
undantag från förbudet. Samfundets stadgar anpassades så att 1944 
års stadgar fick samma innehåll som RB:s regel.
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År 1964 upphörde möjligheten till dispens. Förbudet mot aktiebo-
lag blev således absolut.

Det är intressant att notera att dispensmöjligheten – efter ett förslag 
från 1959 års stadgekommitté – togs bort på initiativ av Advokatsam-
fundet självt. (Jag vill inte påstå att ett stundom något långt drivet 
självplågeri är ett genomgående drag i Advokatsamfundets verksam-
het; men det dyker upp av och till över åren. Kanske förekommer detta 
även i andra organisationer som har självreglering som uppgift, eller i 
varje fall en av sina uppgifter.) Under tiden fram till 1964 var det allt-
så möjligt att meddela dispens. Några sådana dispenser meddelades 
aldrig. Jag vet inte om det berodde på styrelsens avoghet eller på att 
inga advokater sökte dispens; om det var så att inga advokater sökte 
dispens kan det ju ha berott på att man kände till styrelsens avoghet.

Alltnog.
Frågan om möjlighet att driva advokatverksamhet i aktiebolag var 

uppe till diskussion inom samfundet flera gånger under 1960-talet 
och 1970-talet. Intresset av att kunna driva verksamhet i aktiebolags-
form hade dock inte med det personliga ansvaret att göra, utan intres-
set var drivet av kamerala/finansiella skäl; utformningen av pensions-
systemet, hyresrättsliga aspekter, kapitalbindning, avdrag för sociala 
”avgifter”, etc.

1975 års kommitté
I mars 1975 tillsatte Advokatsamfundets styrelse en kommitté med 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att driva advokatverksam-
het i aktiebolagsform. Till ledamöter av kommittén utsågs advokater-
na Lars Rahmn, Göteborg, ordförande; Svante Fresk, Karlskoga (med 
flera orter i Värmland); Karl-Erik Larsson, Sundsvall; Göran Ram-
berg, Helsingborg; samt samfundets dåvarande generalsekreterare 
Lennart  Reuterwall. Kommitténs sekreterare var juris kandidaten, 
sedermera advokaten, Sven Unger.

Kommitténs enkla utgångspunkt var att det ur principiell synpunkt 
är riktigt att varje enskild rörelseidkare har rätt att själv välja vilken 
företagsform som han vill använda för sin rörelse. Kommittén såg 
därför som sin främsta uppgift att undersöka om de skäl som tidigare 
talat mot att advokaterna fick använda aktiebolagsformen kvarstod 
med tillräcklig styrka. Det huvudsakliga skälet gällde det personliga 
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ansvaret. Det var vid denna tid ingen som ifrågasatte att advokaten 
skulle ha det personliga ansvaret. Frågan gällde endast hur man ”re-
geltekniskt” skulle lösa det hela. Kommitténs förslag till lösning av 
den frågan var att det i lag och i samfundets stadgar skulle föreskri-
vas att advokat som driver verksamhet i aktiebolag är jämte bolaget 
ansvarig för bolagets förpliktelser. Därmed skulle frågan vara löst: 
hindret mot aktiebolagsformen skulle vara eliminerat. Kommittén 
menade vidare att eftersom detta med aktiebolag vore en stor föränd-
ring, det fanns anledning att åtminstone tills vidare hålla ett vakande 
öga över utvecklingen: kommittén föreslog därför att aktiebolagsfor-
men fick användas endast efter tillstånd av samfundets styrelse. Kom-
mittén avlämnade sitt förslag i oktober 1975. Förslaget skickades på 
remiss till samfundets avdelningar under våren 1976. Avdelningarna 
var positiva, några med tillägget att vad som föreskrevs om det per-
sonliga ansvaret skulle begränsas till att avse klienten.

Förslaget behandlades på samfundets fullmäktigemöte i juni 1976, 
och styrelsen fick i uppdrag att hos regeringen begära ändring av re-
geln i RB om förbud mot verksamhet i aktiebolag.

Sagan om Pomperipossa
(Jag kanske borde – om än motvilligt – förvarna läsaren om att detta 
avsnitt om sagan om Pomperipossa inte är den rödaste delen av den 
tråd som löper genom denna artikel. En person med svagt utvecklad 
känsla för nyanser skulle kanske till och med kalla det en utvikning.)

I juni 1975 inträffade något som gjorde att det plötsligt blev i hög-
sta grad angeläget att se till att advokater fick möjlighet att driva 
verksamhet i aktiebolagsform. I en överläggning på det i övrigt idyl-
liska Haga, strax utanför Stockholm, träffade några politiska partier 
en överenskommelse, som fortfarande sänder rysningar genom alla 
människor. Rysningar av skräckblandat obehag genom personer som 
har sans och rimlighet som ledstjärnor i livet. Och rysningar av lust-
fyllt välbehag genom personer med fiskala böjelser och en till dyrkan 
gränsande tillit till den sociala ingenjörskonsten. Denna överenskom-
melse – snart ökänd som Haga II-överenskommelsen – ledde till lag-
ändringar som resulterade i att egenföretagare skulle betala mer än 
100 procent av sin inkomst i skatt. Jag förstår fuller väl läsare om 
Ni inte tror Edra ögon – eller kanske inte tror mig – när Ni läser 
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detta påstående. Men så var det. Den här Haga II-överenskommelsen 
träffades – och röstades senare igenom i riksdagen – av tre politiska 
partier: socialdemokrater, centerpartister och folkpartister. Att soci-
aldemokrater röstade för en regel om mer än 100 procent i skatt var 
inte överraskande, eftersom det låg i linje med deras ideologi (eller 
i varje fall i förlängningen av linjen). Att centerpartister röstade på 
denna regel var heller inte överraskande, eftersom centerpartiet inte 
hade någon ideologi och eftersom för övrigt ingenting som center-
partiet gjorde längre väckte någon förvåning. Däremot fanns det nog 
några, då ännu icke helt desillusionerade, personer som tyckte att det 
var överraskande att folkpartister medverkade till en regel om mer än 
100 procent i skatt. Folkpartister är liberaler och liberaler skall vara 
för frihet, men det är onekligen en något speciell form av liberalism 
att befria medborgarna från mer än 100 procent av deras inkomster.

Jag skall här inte gå in närmare på teknikaliteter om de här reg-
lerna. Men sammanfattningsvis var det så här: Aktiebolag och deras 
anställda drabbades inte av reglernas effekt om mer än 100 procent. 
Aktiebolagen fick nämligen dra av de delar av skatterna som kall-
lades ”sociala avgifter” samma år de inbetalades. Egenföretagarna 
fick inte dra av sociala avgifter förrän året efter. Det betydde att den 
egenföretagare som startade en verksamhet eller av annan anledning 
inte hade några avdrag sedan förra året, fick det tämligen kärvt lik-
viditetsmässigt, eftersom han måste betala in mer än 100 procent av 
sina inkomster i skatter.

Eftersom advokater inte fick driva verksamhet i aktiebolagsform 
drabbades advokaterna svårt av Haga II-reglerna. Till en början trod-
de några personer med då ännu obruten tro på mänskligheten att de 
nya reglerna var resultat av ett förbiseende: lagstiftaren hade kanske 
missat vad följderna blev för vissa företagare. (Fast det var inte så 
svårt: det var bara att lägga ihop procenttalen för de olika skatterna 
(inklusive ”avgifterna”) så kom man lätt över 100 procent. Och räkna 
skulle man väl kunna göra, åtminstone på finansdepartementet.)

Sveriges advokatsamfund skrev en hövlig framställning till finans-
departementet med ett stillsamt påpekande av de orimliga konsekven-
serna. Iskallt svar från några tjänstemän: ingen ändring. Samfundet 
lyfte då frågan till politisk nivå och sände en delegation som uppvak-
tade finansministern Gunnar Sträng i ärendet. Gunnar Sträng, som 
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var en begåvad person, förstod självklart mycket väl vad det handlade 
om, men han var inte intresserad av en ändring. Jag vet naturligtvis 
inte alls hur han resonerade. Även en hängiven anhängare av social 
ingenjörskonst kan ju börja darra på den slitna manschetten när skat-
ten går över 100 procent. Men vid denna tid – hösten 1975 – var det 
än så länge bara advokater som hörde av sig i ärendet. (Övriga egen-
företagare hade nog inte lagt märke till de nya reglerna ännu – rent 
praktiskt hade de ju inte kommit till effekt.) Antalet advokater i Sve-
rige var vid denna tid 1 200. Det är kanske inte orimligt cyniskt att 
tänka sig att en politiker begrundar synpunkter från en grupp med-
borgare, inte med beaktande av tyngden i argumenten utan snarare 
i antalet väljare i den grupp som framför synpunkten. Alltnog. Gun-
nar Sträng svarade advokatdelegationen att det inte skulle bli någon 
ändring. Enligt vad som berättats för mig av någon som var med, av-
slutade Gunnar Sträng besöket med de uppmuntrande orden: ”Ni hit-
tar säkert på nå’t i alla fall!”. Det gjorde advokaterna också. Men det 
skall man inte behöva göra för att slippa mer än 100 procent i skatt. 

Vad advokaterna hittade på var detta.
Det visade sig att kommanditdelägare i kommanditbolag behand-

lades på samma sätt som anställda i aktiebolag ifråga om avdrag för 
sociala avgifter. Det vill säga kommanditbolaget fick göra avdrag för 
avgifterna samma år de betalades. Det vill säga den värsta Haga II-
effekten drabbade inte kommanditdelägare. Därför ombildade många 
advokater sina handelsbolag till sådana handelsbolag som var kom-
manditbolag. Men även i ett kommanditbolag behövs åtminstone en 
delägare som är fullt ut ansvarig, komplementär. Det kanske inte var 
så roligt att vara den ende komplementären. Men man fick trösta sig 
med att det kunde ju hanteras avtalsmässigt internt, i alla fall teo-
retiskt. Hursomhelst. Det visade sig då att de sociala avgifterna var 
något lägre för folkpensionärer. (Jag tror det byggde på resonemanget 
att den som väl blivit folkpensionär och fick folkpension inte längre 
skulle behöva betala folkpensionsavgift. Det kan ju förefalla över-
raskande blödigt i detta sammanhang. Mycket riktigt har det också 
senare rättats till av fiskalt rättrogna själar, som nitiskt påpekat att 
en stor del av de ”sociala avgifterna” i själva verket är skatter (vilket 
i och för sig är helt riktigt); och det finns ju ingen anledning varför 
folkpensionärer skall komma undan dessa skatter. Detta rättades till 
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så att en pålaga som togs ut under beteckningen ”avgift” när den togs 
ut av icke folkpensionärer, togs ut under beteckningen ”skatt” när 
den togs ut av folkpensionärer. ”Avgift” är ju ett trevligare ord, men 
om sammanhanget kräver att man använder den korrekta beteck-
ningen ”skatt” så får fiscus bita ihop händerna och finna sig i det.)

Eftersom de sociala avgifterna var lägre för folkpensionärer var det 
kameralt/finansiellt en betydande fördel om komplementären var en 
folkpensionär. Och si! Nu kunde man notera i advokatkåren en upp-
blommande vördnad för erfarenhet och visdom, eller i varje fall ålder. 
Annonser med insmickrande lockrop som ”Äldre, erfaren kollega sö-
kes som kompanjon för att stötta yngre kolleger …”.

Det var rörande.
Några advokater (icke folkpensionärer) skrev en debattartikel i en 

rikstidning med påpekande av de orimliga reglerna. Ingen ändring. 
Inga kommentarer i press eller annan media. Eller i riksdagen. Det 
verkade kört. Advokatsamfundet närmade sig då, jag tror det var i 
början av år 1976, lantmännens riksorganisation. Många bönder var 
ju egenföretagare, och drabbades av Haga II-reglerna. För samfundet 
var det en fördel om fler grupper, gärna med en större numerär, anslöt 
sig till proteströrelsen. För övrigt är det alltid en oerhörd poäng att 
ha med sig bönder i ett uppror. Historien visar att varje uppror med 
självaktning har hötjugan som ett viktigt verktyg att understryka all-
varet i argumenten. En eftermiddag under våren 1976 deltog jag i ett 
möte med bondeorganisationen, ett möte där vi smidde omstörtande 
planer. När jag kom tillbaka till kontoret efter det mötet läste jag i 
tidningen Expressen en artikel av den folkkära författarinnan Astrid 
Lindgren: ”Sagan om Pomperipossa”.

Allt förvandlades som i ett slag.
Någon hade upplyst Astrid Lindgren om att hon (som var egenföre-

tagare som de flesta författare) skulle betala mer än 100 procent av sin 
inkomst i skatt. Då brast något inom henne. Hon skrev denna lysande 
satir med skattereglerna som måltavla. Plötsligt blev det ett sabla liv 
på många håll, både i pressen och andra medier, och i riksdagen. Le-
darreaktioner och riksdagsmän klagade högljutt över att det fanns så 
orimliga regler att människor skulle betala mer än 100 procent i skatt.

Det var fascinerande på sitt sätt.
Under ett drygt halvår hade vi skickat hövliga skrivelser, gjort höv-
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liga uppvaktningar, skrivit sakliga debattartiklar. Ingen brydde sig. 
Så skrev Astrid Lindgren denna underbara artikel. Då lossnade det. 
Jag gladde mig (och gläder mig fortfarande) över att litteraturen har 
en sådan kraft.

Om jag minns rätt blev det också ett ärende i riksdagen. Gun-
nar Sträng fick svara på frågor om detta. Sträng hade åtskilliga ta-
langer, särskilt som debattör. Han kunde vara dryg, till och med åt 
det pösiga ibland, men ofta gjorde detta ingenting därför att han hade 
glimten i ögat. Nu kom han dock något snett, när han försökte av-
färda Astrid Lindgren med att hon var nog bra på att berätta sagor, 
men hon förstod sig inte på siffror. Astrid Lindgren svarade att hon 
var beredd att lova finansministern att hon skulle sluta syssla med 
siffror – om finansministern lovade att sluta berätta sagor.

Haga II-reglerna mildrades något så småningom.
Nu så här lång tid efteråt frågar man sig naturligtvis: Hur kunde 

riksdagen besluta om skatt med mer än 100 procent? Och hur kom 
det sig att det dröjde nästan ett år utan att det ens blev debatt om 
detta? Ja, jag tyckte det var underligt redan då, och tycker natur-
ligtvis fortfarande att det är underligt. Jag har inget svar, och jag vet 
inte om någon har det, men uppenbarligen var ”tidsandan” så under 
1975 och början av 1976. Men något hände nog efter att många läst 
Astrid Lindgrens saga om Pomperipossa. Jag tror att det brast för fler 
än för Astrid Lindgren. Efter riksdagsvalet den hösten, år 1976, fick 
vi för första gången på fyrtio år en regering utan socialdemokrater.

Nya lagregler 1978
Efter proposition 1977/78  s. 2 beslöt riksdagen i SFS 1977:944 om 
nya regler i RB 8:4 som innebar att det blev möjligt för advokat att, 
med tillstånd av samfundets styrelse, driva verksamhet i aktiebolag. 
I 1 kap. 1 § aktiebolagslagen infördes samtidigt regeln att delägare 
i aktiebolag som driver advokatverksamhet, solidariskt med bolaget 
svarar för sådana förpliktelser mot klienter som bolaget ådrager sig 
medan han är delägare.

De nya reglerna trädde i kraft 1 januari 1978.
Under departementets behandling tillkom ytterligare en begräns-

ning i advokatens ansvar: ansvaret gäller bara förpliktelser som bola-
get ådrager sig medan advokaten är delägare.
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Man kan alltså konstatera att i förhållande till 1975 års kommit-
tés förslag ingick i lagtexten två begränsningar av ansvaret: ansvaret 
gäller bara mot klienter och det gäller bara förpliktelser som bolaget 
ådrager sig medan advokaten är delägare. Jag är övertygad om att 
kommittén skulle ha ansett dessa tillägg ytterst motiverade. Att de 
här nyanseringarna av ansvaret inte fanns med i kommitténs förslag 
är ett uttryck för att intresset av att göra det möjligt att driva advo-
katverksamhet i aktiebolag inte hade med det personliga ansvaret att 
göra. Den enda kraft man lade ner på den frågan var att se till att 
den inte utgjorde något hinder mot advokatverksamhet i aktiebolag. 
Det naturliga i det läget var att föreslå status quo när det gällde det 
personliga ansvaret.

Dispensförfarandet
Sedan de nya reglerna trätt i kraft, fick samfundsstyrelsen att be-
handla ansökningar om dispens. Dispenser som meddelades förena-
des med rätt utförliga villkor. Dessa var helt standardiserade. Så små-
ningom tyckte samfundsstyrelsen att erfarenheten visade att det hela 
inte var så äventyrligt; man fick inte in några rapporter om några 
oönskade effekter. Samfundsstyrelsen ansåg därför att det inte längre 
var nödvändigt att styrelsen följde utvecklingen genom att behandla 
dispensansökningar. Tiden var mogen att ändra regeln från förbud 
med dispensmöjlighet till ett ”allmänt” tillstånd med vissa angivna 
villkor.

Samfundet föreslog i en skrivelse 1992 till regeringen att förbudet i 
RB 8:4 att driva advokatverksamhet i aktiebolagsform skulle tas bort 
(det vill säga man skulle inte behöva söka dispens längre). De villkor 
som meddelats för dispenser skulle styrelsen i stället ta in i Vägle-
dande regler om god advokatsed. 

Efter prop. 1993/94:190 beslöt riksdagen genom SFS 1994:1034 att 
förbudet i RB 8:4 mot verksamhet i aktiebolag skulle tas bort. De nya 
reglerna trädde i kraft den 1 oktober 1994.

Trettio år efter det att, på Advokatsamfundets initiativ, det blev 
förbjudet – utan dispensmöjlighet – att driva advokatverksamhet i ak-
tiebolag, blev det alltså, på Advokatsamfundets initiativ, tillåtet att 
driva verksamhet i aktiebolag utan att ens behöva be om lov.

Tiderna förändras, och tydligen även advokater med dem.
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Det personliga ansvaret
Kvar var reglerna om advokatens personliga ansvar för aktiebolagets 
förpliktelser mot klient. 

År 1964 hade den största advokatbyrån i Sverige sju delägare. Den 
näst största hade sex delägare. Ingen av dem hade mer än ett kontor. 
År 1975 hade den största advokatbyrån elva delägare, och den näst 
största nio delägare. Därefter i storlek fanns några stycken som hade 
fler än fem delägare. Då fanns det omkring 1 200 advokater i Sverige: 
omkring hälften var i enmansbyråer.

År 1990 hade den största svenska advokatbyrån cirka 50 delägare. 
Byrån hade sju kontor, varav tre utanför Sverige: i New York, Frank-
furt och Moskva. Det fanns 1990 ett antal advokatbyråer som hade 
fler än fyrtio delägare och flera kontor både i och utanför Sverige. 
Det fanns nu således åtskilliga byråer med en – jämfört med år 1975 
– betydligt större och betydligt mer utspridd verksamhet. Till det-
ta kom att byråerna var involverade i flera stora transaktioner som 
rörde betydande ekonomiska värden. Allt detta sammantaget inne-
bar naturligtvis att det personliga ansvaret kom i ett annat ljus än 
tidigare. År 1975 var även i de då största byråerna ansvaret möjligt 
att överblicka, och även om byråerna också då medverkade i trans-
aktioner som rörde stora ekonomiska värden, så blev ändå byråns 
sammanlagda exponering hanterlig. År 1990 var den sammanlagda 
exponeringen så stor att några smällar skulle kunna sänka en enskild 
delägare, även om mycket skydd kunde byggas upp med försäkringar.

I samfundsstyrelsen väcktes tanken på att specialregeln i aktiebo-
lagslagen om advokaters solidariska ansvar skulle tas bort eller i varje 
fall nyanseras.

I en skrivelse i maj 1996 till regeringen begärde Advokatsamfun-
det att bestämmelsen i 1 kap. 1 § aktiebolagslagen om delägares an-
svar för bolagets förpliktelser i advokataktiebolag skulle i första hand 
upphävas och i andra hand ändras. Enligt samfundets förslag skulle 
advokatens personliga ansvar i stället bestämmas av allmänna regler 
om sådant ansvar vid personliga uppdrag.

Samfundets skäl till varför man ansåg att regeln skulle upphävas 
eller ändras kan sammanfattas enligt följande. Regeln innebar att inte 
bara den delägare i advokataktiebolag som handlagt – eller på annat 
sätt var ansvarig för – ärendet var personligen ekonomiskt ansvarig. 
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Regeln innebar att även alla andra aktieägare i advokataktiebolag har 
det personliga ekonomiska ansvaret. Dessa övriga aktieägare behöver 
inte ha haft med ärendet att göra. Bestämmelsen täcker således mer 
än den behöver täcka, eller ens är avsedd att täcka. Vidare föreligger 
det från klientsynpunkt inte nödvändigtvis något befogat krav på att 
alla advokater på en byrå, till vilken klienten vänder sig, skall vara 
personligen ekonomiskt ansvariga för byråns förpliktelser mot en kli-
ent. Det krav som allmänt sett ställts upp är att minst en advokat 
har detta ansvar. Det torde inte finnas något sakligt skäl till varför 
alla advokater, som är delägare i ett aktiebolag skall svara solidariskt 
för bolagets förpliktelser, när detta inte är nödvändigt för advokater 
som är delägare i ett handelsbolag. Advokatuppdraget skiljer sig inte 
så från andra ”personliga” uppdrag, att det är motiverat att ha en 
särskild regel för advokater om det personliga ekonomiska ansvaret. 

Advokatsamfundet anförde i sin skrivelse i maj 1996 följande be-
träffande konsekvenser av den föreslagna ändringen:

Enligt samfundets bedömning är det knappast förekommande att en klient väljer 
byrå efter hur många – eller vilka – advokater som är personligen ekonomiskt 
ansvariga för byråns förpliktelser mot klienten.

För den stora grupp av klienter som kan hänföras under rubriken ”konsu-
menter” torde samfundets ansvarsförsäkring – med försäkringsbelopp upp till 
3 miljoner per jurist och år – täcka de krav som kan bli aktuella.

De fall där undantagsregeln i ABL kan bli aktuell att tillämpa är typiskt sett 
ärenden där företag är klienter. Det finns skäl att utgå från att de byråer som 
sysslar med affärsjuridik och ärenden där krav mot byrån överstigande 3 miljo-
ner kronor kan bli aktuella, har tilläggsförsäkringar av betydande belopp. Detta 
om inte annat så av självbevarelsedrift och omtanke om byråns anseende om 
något allvarligt misstag skulle begås.

Inte i något annat sammanhang förekommer det att alla aktieägare svarar 
solidariskt med bolaget för dess förpliktelser. Ett upphävande av den nuvarande 
undantagsregeln skulle således inte resultera i något ovanligt förhållande i affärs-
sammanhang – tvärtom skulle det innebära en normal ordning. Inte heller torde 
undantagsregeln – i den mån den är känd av företagen som köper advokattjäns-
ter – vara någon vägvisare vid val av byrå. Företag som köper advokattjänster i 
ärenden som involverar stora ekonomiska värden, är vana att hantera sina risker, 
vid upphandling av tjänster, på annat sätt än att förlita sig till ett personligt eko-
nomiskt ansvar för alla delägare i tjänsteföretaget.

Ett bibehållande av den nuvarande undantagsregeln kan innebära att byråer 
med många delägare ser sig tvungna att, för att undvika att alla bär ett personligt 
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ekonomiskt ansvar i varje ärende, välja en annan verksamhetsform: exempelvis 
kommanditbolag med endast en komplementär eller aktiebolag med endast en 
aktieägare. Från klientsynpunkt är inget vunnet med detta. Inte heller skulle en 
sådan utveckling tjäna något annat allmänt intresse.

Samfundet lämnade i sin skrivelse två förslag. Enligt det ena förslaget 
skulle frågan om ansvar specialregleras i aktiebolagslagen. Det andra 
förslaget gick ut på att upphäva den dåvarande regeln i 1  kap. 1  § 
andra stycket aktiebolagslagen och antingen avstå från att ersätta den 
med någon annan skriven regel, eller lagfästa de allmänna rättsgrund-
satserna som gäller det ekonomiska ansvaret vid personliga uppdrag. 
Enligt samfundet torde av allmänna rättsgrundsatser följa att vissa 
uppdrag anses så ”personliga” att uppdragstagaren svarar personligen 
ekonomiskt även om verksamheten bedrivits i aktiebolagsform.

En specialreglering i aktiebolagslagen skulle enligt samfundet ut-
formas så att det vid varje uppdrag för klienten angavs en delägare 
som ansvarig och att det i så fall vore denne delägare – och ingen 
annan – som svarar solidariskt med aktiebolaget. I det fall ingen så-
dan ansvarig angivits, svarar en i aktiebolagsregistret angiven ”per-
manent” ansvarig (liksom en komplementär i ett kommanditbolag). 
Finns inte någon sådan ”permanent” ansvarig anmäld till aktiebo-
lagsregistret, svarar alla aktieägarna.

Lagstiftaren valde i en första omgång att inte helt upphäva regeln 
om det personliga ansvaret, utan att nyansera den.

I mars 1999 föreslog en statlig kommitté i betänkandet SOU 1999:31 
att specialregeln i 1 kap. 1 § aktiebolagslagen skulle ändras så att det 
solidariska ansvaret skulle gälla bara ”delägare som är ansvarig för 
uppdraget”.

Ett förslag med samma innehåll återkom i slutbetänkandet från 
Aktiebolagskommittén, SOU  2001:1. Där var förslaget att den nya 
aktiebolagslagen skulle träda i kraft den 1  januari 2004. Så snabbt 
gick det nu inte. Men den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolags-
lag i kraft. I den föreskrevs om det speciella personliga ansvaret i 
advokataktiebolag att det inte gäller ”förpliktelser som uppkommer 
i uppdrag som aktieägaren inte själv handlägger eller på annat sätt 
ansvarar för”.

I lagstiftningsärendet om den nya aktiebolagslagen förde Advokat-
samfundet ånyo fram ståndpunkten att den nya lagen inte borde inne-



advokatsamfundet 125 år 15

Advokatverksamhet i aktiebolag

hålla några regler om ansvarsgenombrott i advokataktiebolag. Sam-
fundet påpekade ånyo bland annat att några motsvarande regler inte 
förekommer för andra yrkesutövare, vars uppdrag också typiskt sett 
kan sägas vara personliga till sin karaktär. Vidare menade samfun-
det att klienternas skyddsbehov är tillräckligt tillgodosett genom det 
försäkringsskydd som advokatbyråer är skyldiga att hålla sig med. 
Samfundet hänvisade också till att det i flera andra länder är möjligt 
att bedriva advokatverksamhet utan personligt ansvar. Även lagrådet 
framförde synpunkter i frågan. Lagrådet yttrade följande.

Denna särbehandling av advokater när det gäller frågan om ansvarsgenombrott 
motiveras i remissen (avsnitt 4.6) med att en klient som anlitar advokathjälp ofta 
vill att just den advokat som han eller hon anlitat skall utföra uppdraget och att 
valet av advokat alltså ofta bygger på att klienten har ett särskilt förtroende för 
just den utvalda advokaten. Lagrådet har ingen annan uppfattning än att så sä-
kerligen ofta är fallet men kan inte se att detta förhållande på något sätt är unikt 
för advokatkåren. Tvärtom torde det i flertalet fall vara av stor betydelse för den 
som beställer en tjänst av vilket slag det vara må, vem som utför uppdraget. Den 
som t.ex. anlitar en arkitekt eller en privatpraktiserande läkare gör nog så ofta 
detta i förlitan på att uppdraget inte i själva verket skall utföras av någon annan.

Regeringen anför också att advokaten om det är fråga om uppdrag som har 
getts advokaten på grund av myndighets förordnande, t.ex. som konkursförval-
tare eller offentlig försvarare, inte utan myndighetens medgivande får överlämna 
åt någon annan att på eget ansvar sköta uppdraget. Advokatuppdraget skulle 
således till sin karaktär vara mer personligt än andra slag av kommersiella upp-
drag. Inte heller i detta avseende kan Lagrådet finna att advokater intar en unik 
ställning. Den revisor som länsstyrelsen enligt 25 § revisionslagen (1999:1079) 
utsett för att granska ett företags bokföring m.m. eller den läkare som förordnats 
att utföra en s.k. § 7-undersökning torde heller inte kunna anförtro sitt uppdrag 
till någon annan.

Eftersom den föreslagna undantagsregleringen, fastän den möjligen kan för-
stås mot en historisk bakgrund, inte överensstämmer med betydelsen av person-
liga inslag för uppdragstagares ansvar i rättsordningen i övrigt, vill Lagrådet för-
orda att särregleringen för advokater utmönstras ur aktiebolagslagen.

I propositionen 2004/05:85 till den nya aktiebolagslagen uttalade 
regeringen att den avsåg att återkomma i frågan. Så skedde ock. I 
prop. 2006/07:78 föreslogs att specialregeln om det solidariska an-
svaret i advokataktiebolag skulle tas bort helt och hållet. Så beslöt 
också riksdagen genom SFS 2007:317.

De nya reglerna trädde i kraft – eller rättare sagt: den gamla regeln 
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upphörde att gälla – den 1 juli 2007. Från den dagen får vi advokater 
alltså driva verksamhet på samma associationsrättsliga villkor som 
andra näringsidkare. Och en resa som jag påbörjade år 1975 kunde 
jag betrakta som avslutad år 2007.

Utanför Sverige
Vid begrundande av en fråga är det ofta intressant att studera hur 
denna fråga har begrundats utanför Sverige. Utrymmet har inte med-
gett att jag gjort några särdeles ingående studier av välska förhållan-
den när det gäller advokatverksamhet i aktiebolag.

Här bara några observationer.
1975 års kommitté konstaterade följande. Advokatyrket har sedan 

gammalt uppfattats som personligt, och det är säkerligen detta skäl 
som i åtskilliga länder, till exempel Frankrike och Italien, länge för-
hindrat att advokater tillåtits bilda bolag i någon form. Utvecklingen 
mot större byråenheter har medfört att frågan om övergång till aktie-
bolagsform uppkommit i åtskilliga länder. Härvid synes samma skäl 
som i Sverige ha ventilerats. I Nederländerna infördes 1973 möjlighet 
att driva advokatverksamhet i aktiebolagsform. I USA har möjlighe-
ten införts i de flesta stater under 1960-talet och början av 1970-talet. 
I Storbritannien finns inte möjligheten, men förslag därom har fram-
lagts, liksom i Danmark. I Norge är aktiebolagsformen inte tillåten 
för den del av verksamheten som faller under advokatmonopolet.

År 1996, då advokatsamfundet skrev till regeringen och föreslog 
att regeln i ABL om det personliga ansvaret skulle upphävas, var läget 
följande.

I Danmark, Finland och Norge kunde advokater driva verksam-
het i aktiebolag med verkan att skadestånd kunde utkrävas endast av 
bolaget och den advokat/delägare som var ansvarig för ärendet, men 
inte av de övriga delägarna. I exempelvis USA, Storbritannien och 
Holland var det möjligt för advokater att undvika personligt skade-
ståndsansvar genom bolagsbildning.

Ansvarsbegränsning i avtal
Som konstaterats ovan har det under långliga tider ansetts att advo-
katuppdraget är så personligt, att advokatens personliga ansvar inte 
fick inskränkas. Detta ledde till förbud mot att driva verksamheten 



 

Advokatverksamhet i aktiebolag

i aktiebolagsform, och när sedan aktiebolag blev tillåtet så var, tills 
tämligen nyligen, advokaten likväl personligen ansvarig.

Detta om aktiebolag. Men ansvar kan ju begränsas också genom 
avtal. Var då detta tillåtet för advokater? Vad jag vet har frågan inte 
reglerats eller ens diskuterats i Sverige förrän i mitten av 1990-talet. 
Advokatsamfundets styrelse tog då initiativ till en diskussion i frågan. 
Under våren 1996 gjorde samfundsstyrelsen följande vägledande ut-
talande.

Under vissa förutsättningar kan det vara förenligt med god advokatsed att advo-
kat i avtal med klienten begränsar sitt skadeståndsansvar. En förutsättning är att 
ansvarsbegränsningen inte är oskälig. I detta ligger bl.a. att det belopp till vilket 
ansvaret begränsas skall vara rimligt i förhållande till ärendets natur, klientens 
ställning och advokatens möjlighet – genom exempelvis försäkring – att betala 
skadestånd.

(Styrelsens beslut om att göra detta uttalande var emellertid inte en-
hälligt; så alla tyckte tydligen inte att det var så självklart som jag 
tyckte.)

Det finns vissa situationer där det är självklart att en advokat inte 
skall och inte får begränsa sitt ansvar, och där en ansvarsbegränsning 
inte håller civilrättsligt. Men det finns också situationer där det är 
lika självklart att en advokat kan och får begränsa sitt ansvar. 

På initiativ av Sveriges advokatsamfund diskuterades frågan också i 
CCBE, en samlingsorganisation för advokatsamfund i EU.

I juni 1996 antog CCBE följande resolution:

While the professional liability of the lawyer is a necessary element in the relation 
with the client, it is not of essence of the profession that the liability is unlimited. 
Insurance in combination with a clear and reasonable limitation of the liability 
offers the client a fair protection.

Beslutet var inte enhälligt. Fyra länder avstod från att rösta och ett 
land röstade emot.
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II fråga om advokater som förekommer ofta i pressen – eller media 
kanske vi ska säga, ty så långt fram i tiden tar denna berättelse 
sin början – förhärskade länge två missuppfattningar. Den ena 

missuppfattningen – som var mycket vanlig bland allmänheten – var 
att advokater som förekommer ofta i media måste vara duktiga ad-
vokater. Den andra missuppfattningen – som var mycket vanlig hos 
advokater – var att advokater som förekommer ofta i media inte gärna 
kan vara duktiga advokater.

Vilka grumliga källor i folksjälens djup som orsakade den först-
nämnda missuppfattningen vill jag låta vara osagt. Kanske var det 
någon förvirrad allmän föreställning om att en ”kändis” rimligen 
också måste vara framstående.

Regler om advokats 
marknadsföring
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Den andra missuppfattningen är enkel att förklara. Den speglar en 
gammal, numera på det hela taget övergiven, men tidigare i advokat-
kåren väl förankrad åsikt att den enda reklam som behövs och som 
fungerar är att advokaten sköter sina uppdrag på ett bra sätt, och att 
den som gör reklam på något annat sätt visar att han inte kan sköta 
sina uppdrag och därför behöver göra reklam på annat sätt. Denna 
grundinställning leder till uppfattningen att den advokat som före-
kommer ofta i media inte gärna kan vara en duktig advokat; om man 
är en duktig advokat behöver man inte ”apa sig” i media.

Det fanns också mer filosofiska/etiska invändningar mot reklam 
för advokater: reklam vulgariserar rättsväsendet. Reklam vilseleder 
de människor som behöver advokathjälp och snedvrider deras val av 
advokat. Självberömmande reklam från advokatens sida framkallar 
orealistiska förväntningar hos klienten. Advokater som ger reklam-
löften måste kompensera sig med ojusta metoder. Reklam kan leda 
till illojal konkurrens mellan advokater. Advokaternas tjänster åt all-
mänheten skall inte fördyras genom höga reklamkostnader.

II
Av tradition har det i de flesta länder utanför Norden under lång tid i 
princip varit förbjudet för advokater att göra reklam. Ändringar har 
drivits fram av krafter utanför advokatorganisationerna. USA:s hög-
sta domstol slog fast i ett avgörande år 1977 att förbudet mot advo-
kats reklam stod i strid med konstitutionens regler om yttrandefrihet. 
Även konkurrensvårdande och konsumentskyddande myndigheter 
har haft kritiska synpunkter på advokatorganisationernas begränsan-
de reklamregler. Advokatorganisationerna fick sällan sympati för sina 
ivriga försäkringar att reglerna var uppsatta i klienternas intresse.

III
De nordiska advokatorganisationerna har varit väsentligt mindre 
stränga än vad som var fallet i Tyskland, England, USA och andra 
länder.

Men även i Sverige förhärskade länge missuppfattningen – både 
bland allmänheten och advokaterna – att advokater inte får göra re-
klam. Det var som sagt en missuppfattning, men en välgrundad så-
dan. Advokatsamfundets regler innebar nämligen länge att ja, visst, 
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det var inte förbjudet att göra reklam, men advokater fick inte säga 
sådant som man kanske ofta vill säga i reklam om tjänster.

Den första upplagan (år 1971) av de svenska vägledande reglerna 
om god advokatsed upptog i 5 § regler om reklam. Enligt dessa fick 
reklamen inte innehålla något som ”kan vara ägnat att framkalla 
uppfattningen att advokaten är skickligare, snabbare eller billigare än 
kollegerna”. Det var inte heller tillåtet att påstå att man var specialist 
inom visst område.

5 § fick en något ändrad lydelse som trädde i kraft i oktober 1985. 
I den nya lydelsen var det inte längre förbjudet att påstå att advokaten 
var snabbare än kollegerna. Varför just det förbudet togs bort vet jag 
inte. Det var fortfarande förbjudet att påstå att man var bättre eller 
billigare än kollegerna.

IV
Även i Sverige hade vissa inslag i reglerna om reklam ifrågasatts av 
konkurrensvårdande myndigheter. Det fanns emellertid inom sam-
fundets styrelse år 1994 åsikten att reglerna kunde ifrågasättas allde-
les oavsett konkurrensrättsliga bedömningar.

Under våren 1994 skickade samfundets styrelse ut till samfundets 
alla ledamöter en skrivelse i vilken meddelades att styrelsen avsåg att 
på fullmäktigemötet senare på våren ta upp frågan om översyn av 
reklamreglerna. (Det är styrelsen som beslutar om de vägledande reg-
lerna, men styrelsen brukar (klokt nog) höra med fullmäktige innan 
styrelsen gör några ändringar.)

I den här skrivelsen från våren 1994 går styrelsen igenom de olika 
reglerna och motiven för dem och lägger fram resonemang om regler-
na och föreslår ändringar. Efter fullmäktigemötet ändrades reglerna i 
enlighet med resonemangen i skrivelsen. Resonemangen är av intresse 
än i dag och skrivelsen återges här i sin helhet, med undantag av två 
inledande stycken, och några här ointressanta rader om följdregler.

3 Styrelsen anser att det finns anledning att se över 5–8 §§ Vägledande regler 
alldeles oavsett hur den konkurrensrättsliga bedömningen utfaller. 
  Som en allmän bakgrund kan sägas dels att reglerna har tillkommit vid 
en tid då den ”allmänna” regleringen (genom lag och domstolspraxis) av 
marknadsföring inte var så utvecklad som nu, dels att skälen till några av 
reglerna kanske idag inte har samma bärkraft som när reglerna kom till. 
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  Enligt styrelsen bör övervägas dels om det längre finns något behov av 
särskilda regler om advokats reklam, dels om några av reglerna i dag har 
blivit något för ”trubbiga”, dvs. de omfattar mer än vad som egentligen är 
nödvändigt.

4 Inför översynen bör uppmärksammas de vägledande reglernas karaktär och 
uppgift. Det är inte fråga om en lagreglering. Reglerna är just vägledande, 
och de är inte uttömmande. 
  Styrelsen vill till ledamöternas övervägande framlägga följande resone-
mang kring de enskilda textavsnitten i 5–8 §§.

5 a  ”5 § Advokats reklam skall till innehåll vara saklig och korrekt.” 

 Att reklam skall vara korrekt – i betydelsen att den inte får vara vilseledande 
– gäller numera enligt marknadsföringslagen. Någon bestämmelse om det be-
hövs således inte längre i Vägledande regler. Det torde knappast råda någon 
tvekan om att en advokat som marknadsför sin verksamhet på ett vilseledan-
de sätt kan anses bryta mot god advokatsed och kan ådömas en disciplinär 
påföljd, även om det inte står i Vägledande regler att advokats reklam skall 
vara korrekt. Regeln är naturligtvis riktig i sak, men den är kanske inte så 
vägledande att den fyller något behov i våra egna regler. 
  Att reklam skall vara saklig följer däremot inte av några ”allmänna” 
regler (t ex i marknadsföringslagen). Frågan är dock om en sådan regel skall 
anses nödvändig.

 
 b   ”Den får varken till form eller innehåll vara sådan att den är ägnad att 

misskreditera advokatkåren.”
 Denna regel aktualiserar frågan om syftet med regler (skrivna eller oskrivna) 

om god advokatsed. Den som är av uppfattningen att reglernas enda syfte 
skall vara att skydda klienten (eller tänkbara klienter) kan tycka att denna 
regel är direkt felaktig i sak: Vårt disciplinära förfarande skall inte stå öppet 
för möjligheten att straffa en advokat därför att en annan advokat känner sig 
förnärmad eller ”misskrediterad”.

 c   ”Advokat får inte i reklam framställa sig själv som bättre eller billigare än 
kollegerna.”

 Skälet till denna regel är att det har ansetts att advokatverksamhet inte kan 
mätas på ett sådant sätt att någon med fog kan påstå att han är bättre eller 
billigare än kollegerna. Det ligger naturligtvis en hel del i den uppfattningen. 
Men det är inte alldeles säkert att det alla gånger förhåller sig på det viset. 
Man skulle också kunna invända att, om det nu är så, det är vilseledande att 
påstå sig vara bättre eller billigare än kollegerna. Här bör rimligen tillämpas 
den principen att den som påstår något i sin marknadsföring har bördan av 
att bevisa att det är riktigt. Kan han inte bevisa att ett påstående är riktigt, 
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bör marknadsföringen dömas ut som otillbörlig. Men då är det detta som 
skall föranleda en disciplinär påföljd, inte påståendet att advokaten är bättre 
eller billigare. 
  Om en advokat påstår att han är bättre eller billigare än kollegerna, och 
han kan visa att det är sant, finns det ingen anledning varför han skulle ådö-
mas en disciplinär påföljd.

 d    ”Advokat får inte heller ange sig vara specialist inom visst rätts- 
område.” 

 Skälet till denna regel är att det har ansetts föreligga en risk att allmänheten 
kan uppfatta en specialistangivelse som likställd med en som gäller för vissa 
yrkesgrupper, t ex läkare, där specialistangivelsen förutsätter viss utbildning 
och/eller praktik inom ett visst ämnesområde. Det har ansetts att om advo-
kat skulle tillåtas utge sig för specialist, detta skulle förutsätta att han kunde 
stödja sig på en av samfundet godtagen specialistauktorisation. Det har 
ansetts att praktiska förutsättningar för att genomföra ett sådant auktorisa-
tionssystem inte föreligger. 
  Det är säkert riktigt att det skulle bli något för betungande att genomföra 
ett auktorisationssystem. Däremot kan ifrågasättas om risken för allvarligare 
missuppfattningar angående specialistangivelsen är så betydande numera. 
Det är inte ovanligt att personer anges som specialister, av sig själva eller av 
andra, utan sådant särskilt system som gäller för t ex läkare. Allmänheten 
torde numera vara så härdad när det gäller uttrycket ”specialist”, att risk 
för missuppfattningar inte föreligger. Det skall också beaktas att det för-
modligen är svårt för allmänheten att förstå att en advokat får ange att han 
har viss inriktning på sin verksamhet, och har sysslat mycket med ett visst 
ämnesområde, men får absolut inte säga att han är specialist. 

 e     ”Advokat får inte ange viss inriktning på sin verksamhet utan att ha sär-
skilda insikter i och erfarenhet av angivet verksamhetsområde.”

 Regeln är i sak helt riktig. Frågan är om den är behövlig, med tanke på att 
ett brott mot regeln torde innebära vilseledande marknadsföring. Möjligtvis 
fyller regeln en uppgift som en nyttig påminnelse. 

6   ”6 § Advokat får inte söka skaffa sig uppdrag genom att vända sig direkt till 
annan och erbjuda sina tjänster i ett pågående ärende eller i en förväntad 
rättslig angelägenhet.” 

 Regeln syftar till att skydda mot sådana åtgärder som i sin värsta form kall-
las ”ambulance chasing”. Den är alltså till för att skydda allmänheten mot 
att advokater ”tvingar sig på” personer som av olika skäl befinner sig i ett 
besvärligt läge, och inte riktigt kan värja sig. I så motto är regeln natur-
ligtvis utmärkt. Emellertid kan det sägas att regeln är något onyanserad. 
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Det kan nämligen tänkas situationer då en advokat erbjuder sina tjänster 
till en person som inte befinner sig i ett besvärligt läge (bortsett från möj-
ligen ett rättsligt besvärligt läge); en person som mycket väl kan ta vara på 
sig. I sådana lägen behöver det inte nödvändigtvis vara något stötande i att 
advokaten erbjuder sina tjänster. Regeln skulle därför kunna skrivas om så 
att den fångar upp bara de situationer där det finns ett skyddsvärt intresse att 
bevaka. Dessa situationer låter sig emellertid inte lätt beskrivas på ett någor-
lunda enkelt sätt. Eftersom regeln är mycket sympatisk som huvudregel, kan 
det finnas anledning att behålla den som den är. Vid tillämpning i enskilt fall 
skall då observeras att det är en vägledande regel – inte ett absolut förbud. 
Om det i ett enskilt fall bedöms att en advokats hänvändelse direkt till annan 
i ett pågående ärende inte är stötande, är en disciplinär påföljd inte påkallad. 
Det nu skissade förhållningssättet till regeln är uppenbart ett problem när det 
gäller förutsebarheten. Men det är ett problem som är inbyggt i vårt system 
för den yrkesetiska tillsynen: det skiljer sig – med fördelar och nackdelar – 
från det lagbundet straffrättsliga.

 – – –

8  a    ”8 § Advokat får inte till annan avstå viss del av arvodet eller lämna 
honom gottgörelse i annan form för att han tillfört eller tillför advokaten 
uppdrag eller utfäster sig att vara verksam i sådant syfte.”

 Regeln har motiverats enligt följande: Ett avtal om att en advokat som erhål-
ler ett uppdrag skall betala anskaffningsprovision kan leda till att advokaten 
antingen begär oskäligt högt arvode, för att därmed få ersättning också för 
vad han har att betala i anskaffningsprovision, eller nödgas utföra sitt arbete 
för en så låg ersättning att det uppstår en risk att advokaten inte lägger ned 
det arbete som uppdraget kräver.  
  Det ligger naturligtvis något i antagandet om denna möjliga risk. Men 
samma antagande kan göras om en advokat som på annat sätt skaffar sig 
utgifter som gör att han begär oskäligt högt arvode, t ex utgifter för hyra av 
kontorslokaler eller löner till personal osv. Så länge han inte begär oskäligt 
arvode, har han ju inte gjort något fel. Motsvarande kan sägas om risken att 
advokaten inte lägger ned det arbete som uppdraget kräver, därför att han 
tycker han får för låg ersättning. Det är således inte betalningen av anskaff-
ningsprovision som i sig är oetisk. Vad som är oetiskt är om advokaten begär 
oskäligt arvode eller om han inte utför sitt uppdrag med tillräcklig omsorg. 
Men då är det för det han skall ådömas en disciplinär påföljd. Om detta finns 
redan regler.  
  Regeln om betalning av anskaffningsprovision kan således sägas vara nå-
got trubbig. Den omfattar mer än den behöver, eller riktigare uttryckt: Den 
skyddar mot något annat än vad den egentligen skall skydda mot.
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 b  ”Sådan gottgörelse får inte heller mottagas.”  

 Regeln motiveras enligt följande: Ett avtal att en advokat som förmedlar ett 
uppdrag skall erhålla anskaffningsprovision kan innebära en frestelse att 
advokaten inte uteslutande låter sig vägledas av klientens intresse.  
  Tankegången är riktig och sympatisk. Men även här gäller att regeln 
täcker ett förfarande som i sig inte är oetiskt, utan som endast innebär en 
risk att advokaten gör något oetiskt. Även denna regel kan därför sägas vara 
felriktad.  
  Rent rationellt kan man således ha invändningar mot att reglerna om 
anskaffningsprovision är för trubbiga. Men sannolikt uppvägs denna nackdel 
av fördelen av en enkel och tydlig regel som med stor sannolikhet förebygger 
diverse halvsjaskiga – eller värre – affärer. 

 – – –

9 Inför genomförandet av eventuella ändringar vill styrelsen anföra följande 
synpunkter. 

A Det kan i och för sig ligga nära till hands att upphäva regler som bara anger 
något som är självklart (t ex att en advokats reklam skall vara korrekt), 
eftersom de är överflödiga: de ger ingen vägledning. Till detta kan sägas att 
även det självklara behöver påpekas ibland, och kan vara en nyttig påmin-
nelse. Det är vidare så att ett upphävande av en regel kan uppfattas som att 
det upphävda inte längre gäller. Om vi skulle upphäva regeln att en advokats 
reklam skall vara korrekt, skulle vi göra det därför att den var självklar och 
därför överflödig; men risken finns att ändringen i form uppfattas som en 
ändring i sak. Denna risk borde rimligtvis inte vara stor och skulle kunna 
bemästras med pedagogiska insatser. Men förmodligen är det enklast att 
behålla regeln.  
  5 § skulle således kunna lyda i sin helhet:  
”Advokats reklam skall vara korrekt.”

   Jämfört med nuvarande lydelse av 5 § innebär det en ändring i sak 
exempelvis i det att det skulle vara tillåtet att påstå att man är billigare än 
kollegerna om man är billigare än kollegerna. Bevisbördan ligger – enligt 
allmänna marknadsrättsliga principer – på den som gör påståendet. Det 
skulle också bli tillåtet att påstå att man är specialist på ett område om man i 
ordets normala betydelse är specialist: exempelvis har särskilt djupa kunska-
per och särskilt lång och bred erfarenhet av ett visst rättsområde. 

 B  Som angetts ovan finns det i och för sig vissa skäl för att ändra också 6 § och 
8 §. Styrelsen anser dock att de ovan angivna skälen för att behålla reglerna i 
nuvarande utformning är starkare, och styrelsen föreslår därför ingen ändring 
av dessa.”
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V
Härefter ändrades 5 § till att i sin helhet lyda:

”Advokats reklam skall vara korrekt.”

VI
I den mycket omarbetade upplagan av Vägledande regler som trädde 
i kraft den 1  januari  2009 (2009 års upplaga) löpte man linan ut 
och tog bort regeln att advokats reklam skall vara korrekt. Däremot 
återinfördes regeln behandlad i 5 e i samfundsstyrelsens skrivelse från 
våren 1994 (om angivande av inriktning på verksamheten).

Regeln i 6 § om att söka sig uppdrag genom att vända sig direkt till 
annan, ändrades till följande i 2009 års upplaga.

”7.8.1 En advokat får inte anskaffa uppdrag på ett sätt som innebär 
att annans trångmål eller utsatta situation utnyttjas.”

Denna ändring ligger helt i linje med resonemangen i samfundssty-
relsens skrivelse från våren 1994.

Innehållet i reglerna i gamla 8 § om ersättning för anskaffande av 
uppdrag har behållits i 2009 års upplaga.

VII
Ett vanligt talesätt i advokatkåren var förr att den bästa reklam en 
advokat kan göra – och den enda han behöver – är att han utför sina 
uppdrag väl. Det är nog riktigt att välskötta uppdrag – åtminstone 
långsiktigt – är en nödvändig förutsättning för en advokatverksam-
het. Det är möjligt att välskötta uppdrag också är den bästa rekla-
men. Men det är, inte längre, säkert att det är tillräckligt. Vare där-
med hur det vill. Enligt min mening skall våra regler om reklam inte 
styras av vad som är bäst för verksamheten. Om reklam är nödvändig 
eller bra för verksamheten skall envar advokat få bestämma själv, i 
den utsträckning inte klientintressen motiverar begränsningar.
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 Inledning
Reformen En modernare rättegång (EMR) trädde i kraft den 
1 november 2008 efter ett förberedelsearbete som pågått under 

lång tid. Reformen har inneburit en tämligen radikal förändring av 
den svenska processrätten, särskilt i hovrätt.

Reformen innebar ett bättre utnyttjande av modern teknik i rät-
tegången, men det är inte tekniken som är huvudsaken – den är när-
mast ett medel för att nå processrättsliga effekter. Huvudpunkten är i 
stället att förskjuta tyngdpunkten i processen till första instans.

Hovrättens roll ska vara att granska kvaliteten i tingsrättens avgö-
rande, inte att ta om målet från början. Denna grundtanke har lett 
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till slutsatsen att hovrättens material ska vara så lika det som fanns i 
tingsrätten som möjligt. Tekniskt åstadkoms detta genom att förhö-
ren i tingsrätten tas upp genom inspelning av ljud och bild och att för-
hören spelas upp i hovrätten i oförändrat skick. Endast om nya frågor 
behöver ställas, tekniken inte fungerat eller förhöret är överspelat ska 
förhörspersonen höras också i hovrätten.

Överinstansens kvalitetsgranskande roll har manifesterats också 
genom att generella regler om prövningstillstånd infördes för tviste-
mål och domstolsärenden som överklagas till hovrätten.

Utfall av reformen
Reformen har nu varit i kraft i närmare fyra år. Det är ingen överdrift 
att påstå att många av rättsväsendets aktörer, inklusive domarna, var 
relativt oförberedda på de stora nyheter som reformen innebar. Till-
lämpningen var därför ojämn och trevande i början. Stora ansträng-
ningar har dock gjorts, inte minst här i hovrätten, för att följa upp 
hur tillämpningen har utvecklats och ge råd och stöd för en enhetlig 
rättstillämpning.

Det allmänna intrycket är nu att reformen satt sig. De flesta är 
ense om att EMR innebar en riktig och sund utveckling inte minst av 
hovrättens roll. Den teknik som reformen i stor utsträckning vilade 
på har i allt väsentligt fungerat väl. Den har haft positiva effekter på 
handläggningstider och målbalanser i hovrätten. Vi kan nu skryta 
med att vi för samtliga målkategorier har rimliga handläggningstider, 
något som jag anser vara helt centralt i våra ambitioner att leva upp 
till allmänhetens förväntningar på vår verksamhet.

Olika uppföljningar har gjorts, bland annat i Domstolsverkets regi. 
Jag har tillsammans med före detta hovrättslagmannen Staffan Levén 
redovisat mina intryck av hur reformen utfallit i en artikel i SvJT 2011 
s. 18. Före detta lagmannen K-G Ekeberg har nu regeringens uppdrag 
att göra en samlad utvärdering av reformen.

Bevisning
Inledningsvis var hovrätterna mycket restriktiva med att överhuvud-
taget tillåta nya frågor till förhörspersoner. Denna restriktivitet med-
förde starka invändningar, inte minst från advokathåll. Det gjordes 
gällande att reformen innebar en fara för rättssäkerheten.



30 advokatsamfundet 125 år

Fredrik Wersäll

Den restriktivitet som inledningsvis präglade tillämpningen var inte 
heller på det hela taget befogad och innebar nog också en övertolkning 
av reformen. De grundläggande reglerna om tillåtande av ny bevisning 
i hovrätt ändrades inte genom reformen. Det innebär att det i brottmål 
är svårt att avvisa nya frågor om de hör till saken. Efter gemensamt 
antagna riktlinjer av presidenterna i hovrätterna har nu tillämpningen 
stagats upp och blivit avsevärt mer generös. Kritiken har också lagt sig 
– det är i vart fall mitt intryck. Dock är det alltjämt så att det är säll-
synt att helt nya förhör hålls i hovrätt. Även om nya frågor ställs inleds 
förhöret normalt genom att förhöret vid tingsrätt spelas upp.

Hänvisning
Genom EMR utökades möjligheterna för parterna att vid en huvud-
förhandling presentera processmaterialet genom en hänvisning till 
handlingar i stället för att muntligt redogöra för innehållet. Denna 
möjlighet inkluderar också ljud- och bildfiler.

Möjligheten har utnyttjats flitigt vad avser skriftlig bevisning. Det 
är numera mer regel än undantag att hänvisning sker. Det är dock 
alltjämt ofta nödvändigt att redovisa innehållet i den skriftliga bevis-
ningen i centrala delar för att klargöra processläget i hovrätten.

Däremot har möjligheten att hänvisa till ljud- och bildupptagningar 
av förhör i tingsrätten inte använts i någon större utsträckning. Skälet 
för detta är flera. Ett är att det för parterna ofta bedömts värdefullt att 
ta del av upptagningen i hovrätten, även om de varit med vid förhöret 
i tingsrätten. Nyanser kan ha gått förlorade och underlaget behövs för 
att förbereda pläderingen. Till detta kommer att det med hänsyn till 
nämndemännen är angeläget att förhören kommer i ”rätt plats” i pro-
cessen. Det går alltså inte att ta del av förhören i förväg, vilket medför 
att de processuella vinsterna av hänvisning inte blir så stora.

Närvaro
Inledningsvis ifrågasattes, inte minst från åklagarhåll, om det var 
nödvändigt att parterna alltid var närvarande vid uppspelning av för-
hör. Av de skäl som ovan berörts har dessa önskemål dock avtagit. 
Det är också min uppfattning att respekten för den tilltalade kräver 
att åklagaren är närvarande om den tilltalade är det.

Vad som däremot ökat är närvaro via videolänk. Rör målet bara en 
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påföljdsfråga bör åklagaren kunna vara med via länk. Vi har i hov-
rätten sagt att i brottmål på en halv dag eller mindre bör ofta åklaga-
ren kunna närvara på det sättet. Också målsägandebiträdet bör ofta 
kunna vara med på länk.

Eftersom antalet förhandlingssalar med denna utrustning är be-
gränsat måste givetvis parter som befinner sig på annan ort priorite-
ras.

Prövningstillstånd
Inte minst eftersom bestämmelserna om generellt prövningstillstånd i 
tvistemål och domstolsärenden var ifrågasatta och kritiserade, bland 
annat från advokathåll, har det varit angeläget att noggrant följa ut-
vecklingen. Hovrätten har undersökt hur reformen utfallit i denna 
del, dels 2010 och dels under våren 2012.

Det kan konstateras att prövningstillstånd inledningsvis gavs i allt-
för liten utsträckning. Efter ett antal klargöranden av Högsta dom-
stolen och egna uppföljningar har andelen höjts. Prövningstillstånd 
ges numera i ungefär 40 procent av tvistemålen i Svea hovrätt, vilket 
förefaller vara en rimlig nivå.

Det är mitt intryck att den restriktivitet som inledningsvis präg-
lade tillämpningen inte berodde på att hovrätten tog lätt på uppgif-
ten, snarare tvärtom. Det som skedde var att vi i hovrätten la ner stor 
möda på själva prövningstillståndsförfarandet. Målet penetrerades 
grundligt. Det innebar att målet ”knäcktes” redan på prövningstill-
ståndsstadiet. Om man då kom fram till att målet var rätt dömt blev 
det inget prövningstillstånd. Efter hand som tiden gått har denna mo-
dell, som nog inte var avsedd i lagstiftningen, övergivits. De flesta 
avdelningar tillämpar nu en ordning som innebär att när målet kom-
mer in delas det ut till en prövningstillståndsgrupp, bestående av tre 
ledamöter, som läser in målet till påföljande vecka, då man träffas 
och avgör prövningstillståndsfrågan. Om det finns en osäkerhet bevil-
jas prövningstillstånd regelmässigt. På detta sätt koncentreras hovrät-
tens insatser till de mål där tillstånd till fullständig prövning beviljas, 
vilket också var lagstiftarens avsikt.

Min uppfattning är att systemet med prövningstillstånd nu vunnit 
sådan stabilitet att det borde kunna utvidgas också till i vart fall mer-
parten av brottmålen.
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Ändringsfrekvens
En intressant fråga är hur reformen påverkat parternas benägenhet 
att överklaga och hovrättens benägenhet att ändra tingsrätternas av-
göranden.

Enligt de undersökningar som vi gjort har inte överklagandefrek-
vensen påverkats alls. Det finns således inget som talar för att vare 
sig bevisreglerna eller reglerna om prövningstillstånd gjort parter mer 
försiktiga med att klaga till hovrätt, något som befarades när refor-
men genomfördes. Tvärtom har målantalet i hovrätten ökat under 
senare år, i ungefär samma utsträckning som målutvecklingen i tings-
rätterna i hovrättsområdet.

Ett annat frågetecken som restes var om hovrätten skulle bli mer 
benägen att fastställa tingsrätternas avgöranden. Inte heller detta sy-
nes ha skett. Enligt en undersökning 2010 gjorde hovrätten någon 
ändring i domslutet i ungefär 47 procent av alla brottmål – en över-
raskande hög siffra. Det bör dock betonas att ändringarna i många 
fall var begränsade. I ett inte obetydligt antal fall gjorde dock hov-
rätten en annan värdering av den muntliga bevisningen, på samma 
material som tingsrätten haft. Det visar om inte annat att hovrättens 
ledamöter ansett det möjligt att göra en riktig bevisupptagning efter 
att ha tagit del av bild- och ljudinspelningar.

För tvistemålens del har det gjorts en motsvarande undersökning 
år 2012. Det visade sig i denna att andelen ändrade mål gick ner rela-
tivt kraftigt i och med EMR. Utvecklingen har därefter vänt. Under 
våren 2012 ändrades ungefär 24 procent av det totala antalet överkla-
gade tvistemål. Det är ungefär samma andel som före reformen. Det 
talar enligt min uppfattning också för att hovrätten nu funnit ”rätt” 
nivå för sin prövning av prövningstillståndsfrågor. Slutresultatet är 
således detsamma som före reformen men med en i genomsnitt unge-
fär halverad handläggningstid, ett starkt argument för mer generella 
regler om prövningstillstånd.

Nya krav på advokaten
EMR ställer nya krav på parterna. Också här har en påtaglig utveck-
ling skett under de år som reformen varit i kraft. Jag tänkte i detta 
avsnitt redovisa några allmänna synpunkter på processföringen i den 
nya regimen.
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I tingsrätten
EMR innebär en tyngdpunktsförskjutning mellan hovrätt och tings-
rätt. Tidigare har ibland sagts att vissa advokater sett processen i 
tingsrätten som en generalrepetition inför den egentliga förhandling-
en som ägt rum i hovrätten. Sant eller inte, numera är detta inte ett 
fruktbart förhållningssätt. Inte minst genom formerna för bevisupp-
tagningen i hovrätt får förhören i tingsrätten klart ökad betydelse. 
Misstag och oklarheter i tingsrätten avslöjas lättare. Ett stringent 
hållet förhör i tingsrätt, med ett klart förhörstema, där syftet med 
förhöret klart framgår, ökar tyngden av förhöret också i hovrätten. 
Och även om tilläggsfrågor tillåts i hovrätten kommer dessförinnan 
förhöret från tingsrätten att spelas upp, vilket kan förringa värdet av 
eventuellt nya uppgifter.

Det förefaller som om de flesta advokater delar dessa uppfattning-
ar, vilket bland annat visas av att det är ovanligt att tilläggsfrågor 
aktualiseras i hovrätten.

Prövningstillstånd
Att prövningstillstånd i hovrätt ställer nya krav på processföringen i 
tingsrätt är uppenbart. Det går ju aldrig att vara säker på att en ny 
fullständig prövning kommer att ske i hovrätt.

Men också processen i hovrätten ställer nya krav på ombuden. Det 
är i och för sig viktigt att i överklagandeskriften ange vilken ändring 
som önskas i sak och skälen för detta. Initialt kommer dock fokus i 
hovrättsprocessen att ligga på prövningstillståndsfrågan. Det är mitt 
intryck att många ombud inte fullt ut inser vikten av argumentering i 
den delen. Inte sällan inskränker sig argumenteringen till en avskrift 
av lagtexten.

Frågan om prövningstillstånd och grunderna för detta är i och för 
sig något rätten ska pröva ex officio. Det är ändå av stort värde för 
rätten att få en ordentlig argumentation kring de olika grunderna för 
prövningstillstånd. Att peka på oklarheter i tingsrättens argumentering 
eller att beskriva betydelsen av ett avgörande från principiella utgångs-
punkter kan vara mycket värdefullt för hovrätten. Argumenten bör 
ansluta till de olika rättsliga grunderna för prövningstillstånd. Särskilt 
när gransknings- eller prejudikatdispens åberopas bör argumentering-
en kunna vara lite mer utförlig än vad som hittills varit vanligt.
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Målet i hovrätten
Genom EMR har hovrätternas kvalitetsgranskande roll understru-
kits. Hovrätten ska kontrollera att tingsrätten dömt rätt. Fullt ut 
har dock detta synsätt inte fått genomslag i parternas processföring. 
Processen i hovrätten är alltjämt rätt mycket en repris på processen i 
tingsrätten.

Enligt min uppfattning bör processföringen i hovrätten mer fokuse-
ra på vad som tingsrätten bedömt fel och vilka ändringar som parten 
önskar. Det leder till vissa utgångspunkter.

Inför upptagningen av bevisningen bör bevistema anges noggrant. 
Slentrianmässiga uppspelningar utan analys av om det behövs är ty-
värr inte ovanligt. ”Samma bevisning som i tingsrätten åberopas” är 
inte ovanligt att se i överklagandeskrifter. Behövs uppspelningen och 
vad syftar den till? Vad är det i bevisvärderingen som tingsrätten be-
dömt fel? Det är närmast en styrka om bevisningen kan inskränkas 
till det väsentliga.

Sakframställningens betydelse i hovrätten underströks i reformens 
förarbeten. Så har tyvärr utvecklingen inte blivit. Om det görs en sak-
framställning är den ofta en repris av den i tingsrätten. Sakframställ-
ningen i hovrätten ska beskriva vad som görs gällande i hovrätten, i 
förhållande till den bedömning som tingsrätten gjort. Processföremå-
let ska definieras och ringas in: Vad är ostridigt och vad är tvistigt? 
Vad ska hovrättens prövning koncentreras på? Detta är enligt min 
mening särskilt angeläget att försvararen i ett brottmål tänker på. 
Sätt hovrätten på spåret! Lyft fram de uppgifter i bevisningen som 
är centrala och som hovrätten bör ägna särskild uppmärksamhet. 
Redovisa försvararens uppfattning om de rättsliga förutsättningarna 
för hovrättens prövning, i den mån de skiljer sig från vad tingsrätten 
utgått från.

Också pläderingen bör vara inriktad på de ändringar som parten 
önskar. Att läsa upp pläderingen från tingsrätten är sällan vare sig 
njutbart eller relevant. Pläderingen ska analysera svagheterna i tings-
rättens resonemang och peka på de eventuella nyheter som kommit 
fram i hovrätten. Parten ska vara medveten om att hovrätten är väl 
förtrogen med materialet från tingsrätten och koncentrera sig på var-
för hovrätten bör göra en annan bedömning i överklagade delar.
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Avslutande reflektioner
EMR har i de flesta avseenden fallit väl ut. Såväl för domstolen som 
för förhörspersonerna är det normalt en fördel att behöva höras i bara 
en instans. Enligt min uppfattning har reformen i vart fall inte haft en 
negativ inverkan på rättssäkerheten. Kortare handläggningstider och 
en mer fokuserad process har ökat kvaliteten i hovrätternas avgöran-
den. Det är nog så att reformen kommit för att stanna. Fortfarande 
återstår dock en del finputsning i anpassningen till de nya processu-
ella förutsättningarna.



advokatsamfundet 125 år 317

Artikeln publicerades i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 
1936 s. 51. Holger Wiklund, senare Advokatsamfundets 

generalsekreterare 1942–1968 och författare till standard- 
verket God advokatsed, var vid den tiden verksam i Uppsala 

som delägare i Advokatfirman Wiklund & Chrysander.

 Nedanstående utgör i förkortad form innehållet i ett föredrag, 
som förf. för någon tid sedan höll inför Sveriges Advokat-
samfunds Stockholmsavdelning. En huvudstadskollega fö-

reslog såsom en lämplig titel på föredraget ”Skriet från vildmarken”. 
Denna rubrik hade måhända såtillvida varit mera adekvat än den som 

holger wiklund

Yrkesvardag 
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kommit till användning, som det här alls icke är meningen att försöka 
ge någon uttömmande framställning av advokatverksamheten i lands-
orten och ännu mindre att med något som helst anspråk på skarpsinne 
analysera de problem, som möta oss i vår verksamhet. Meningen har 
endast varit att för Stockholmskollegerna berätta ungefär vad vi advo-
kater därute i ”vildmarken” säga till varandra, när vi någon gång efter 
slutad arbetsdag samlas vid fotogenlamporna i våra kulor.

Vad som framför allt kännetecknar vår verksamhet ute i landsor-
ten är – såvitt jag erfarit och kunnat förstå – å ena sidan mängden 
av små, tillfälliga uppdrag, som läggas i våra händer, och å andra 
sidan det förhållandet, att en mycket stor del av vårt arbete utgöres av 
rättegångar och inställelser inför domstolarna. Förhållandet är för-
modligen icke detsamma på de håll, där offentliga rättshjälpsanstalter 
inrättats, men där så icke skett, är jag av den bestämda uppfattning-
en, att saken ligger till på angivet sätt. Vi landsortsadvokater kunna 
icke vägra att åtaga oss fria rättegångar om barnuppfostringsbidrag, 
om hemskillnad och äktenskapsskillnad och om små lönefordringar, 
ehuru vi av skäl, som jag återkommer till, många gånger skulle vara 
frestade att säga nej. Om vi överhuvudtaget skola kunna fylla vår 
uppgift, måste vi ställa oss till förfogande även i små ärenden. Lands-
bygdens förhållanden äro mindre än storstädernas, och därefter ha vi 
att rätta oss.

Dessa förhållanden – de många små uppdragen och den stora pro-
centen rättegångar – föra oss landsortsadvokater i intim kontakt å 
ena sidan med befolkningen, å andra sidan med domstolarna. Vi få en 
god inblick i landsbefolkningens sätt att se på rättsliga problem och 
på rättskipningen. Sockenskvallret tränger fram till våra öron, och ef-
ter några års verksamhet känna vi ganska väl till personförhållanden 
inom den landsbygd, som utgör våra ”domäner”, en omständighet, 
som i många fall kan vara oss till stor nytta. Vi få å andra sidan räkna 
med, att den befattning vi taga med ett ärende och det sätt, på vilket 
vi sköta ett uppdrag, mycket ofta är föremål för intresse och upp-
märksamhet från en avsevärd krets av personer, ofta befolkningen 
inom en eller ett par socknar. Vad domstolarna beträffar lära vi väl 
känna deras ledamöter, även nämndemännen, och de lära väl känna 
oss. Vi bli i rätt hög grad beroende av domstolarnas inställning gen-
temot oss, och vår verksamhet influeras i åtskilliga hänseenden därav.
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Om jag skulle försöka ge en förklaring av orsakerna till att vår 
verksamhet i så hög grad är inriktad på en mängd små, tillfälliga upp-
drag och till så stor del äger rum inför domstol, skulle jag vilja nämna 
följande. Ett par orsaker hava redan antytts: landsbygdens mindre 
förhållanden och frånvaron av rättshjälpsanstalter. Men det finns en-
ligt min mening också ett par andra skäl. För det första har jag an-
sett mig kunna konstatera en hos landsortsbefolkningen från äldre tid 
kvarlevande och endast långsamt försvinnande benägenhet att envist 
betrakta oss advokater uteslutande såsom tyvärr nödvändiga hjälpare 
inför rätta. Att även landsorten förfogar över en kår av advokater, väl 
skickade att biträda icke blott vid processande, vari jag då inräknar 
konsultationer i och för eventuell rättegång, utan även vid uppgörel-
ser, ingående av avtal, förhandlingar av olika slag, boutredningar och 
så vidare synes tämligen långsamt gå upp för allmänheten i landsor-
ten. Vi skriva kanske ett eller två arrendekontrakt varje år, men vi 
konsulteras ett par tre gånger varje månad om tolkningen av det ar-
rendekontrakt, som nämndemannen den eller kommunalnämndsord-
föranden den författat, sedan det nämligen visat sig, att kontraktets 
formulering givit upphov till tvist, som hotar att sluta med en rät-
tegång. Denna benägenhet att i advokaterna endast se hjälpare inför 
domstol tager sig ibland ganska underliga uttryck. Bemödanden att 
åstadkomma en förlikning med åtföljande försök att för huvudman-
nen klargöra, att saken i det eller det hänseendet icke ligger särdeles 
bra till, äro ofta mycket lindrigt gouterade. Däremot anses det mycket 
förtjänstfullt att kunna jäva vittnen eller säga ”skarpa” saker samt 
”tvåla till motparten”.

Om sålunda landsbefolkningen har en viss nedärvd böjelse för 
att betrakta advokaterna uteslutande eller i varje fall huvudsakli-
gen såsom biträden i rättegång, så kan man sannerligen icke klaga 
över någon brist på förståelse för denna inställning från ämbets- och 
tjänstemännens sida. Inställningen i fråga passar förträffligt såsom 
bakgrund till tjänstemännens önskan att skaffa sig extrainkomster 
vid sidan av tjänsten, och därmed är jag inne på skälet nr 2 till att 
landsortsadvokaternas verksamhet i så hög grad är inriktad på en 
mängd smärre tillfälliga uppdrag, särskilt uppdrag att föra talan vid 
domstol. Jag syftar på den inom ramen för advokaternas yrkesutöv-
ning fallande verksamhet, som bedrives av ämbets- och tjänstemän, 
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länsstyrelsernas tjänstemän, domare, stadsfiskaler och landsfiskaler, 
häradsskrivare med mera. Dessa personer ha visat sig besitta en un-
derbar förmåga att hinna med massor av extra uppdrag vid sidan 
om tjänsten. Detta gäller såväl fasta uppdrag såsom sekreterare el-
ler ombudsmän hos officiella, halvofficiella eller privata institutioner 
och sammanslutningar med mera, som ock rena advokatuppdrag från 
enskilda personer. Särskild uppmärksamhet förtjäna boutredningar. 
När det gäller dessa, ha vi i landsorten lika väl som i Stockholm att 
dragas med en hård konkurrens från bankernas notariatavdelningar, 
men åtminstone är det min uppfattning, att konkurrensen från tjäns-
temännens sida är minst lika besvärande. I särskilt hög grad synes det 
mig stridande mot gott skick, när ämbets- eller tjänstemän begagna 
sig av den befattning, som de å tjänstens vägnar få taga med vissa 
frågor i anledning av en persons frånfälle, till att för egen räkning 
förskaffa sig uppdrag att sköta boutredningen.

Med avseende å boutredningarna är det emellertid icke blott kon-
kurrens från tjänstemännens sida som gör sig gällande. Vad landsbyg-
den beträffar äro sockenpampar och nämndemän utan tvivel de som 
sköta det stora flertalet boutredningar. Den vanan har befolkningen 
haft sedan länge, och den är svår att komma ifrån. Jag vill icke heller 
förneka, att många dödsbon på landet äro av sådan beskaffenhet, att 
de utan påtaglig olägenhet kunna omhänderhavas även av personer 
utan juridisk utbildning, liksom man får lov att ge många socken-
pampar och nämndemän det vitsordet, att de besitta gott förstånd i 
världsliga ting, praktisk blick och en icke föraktlig förmåga att medla 
mellan stridiga intressen. Men å andra sidan kan man få se skräm-
mande prov på hur de lantliga boutredningsmännens bristande insikt 
i rättsliga frågor medfört rättsförluster för dödsbodelägare eller andra 
i ett dödsbo intresserade personer, för att nu icke tala om den enligt 
min erfarenhet så gott som konsekvent iakttagna underlåtenheten att 
tillvarataga dödsbodelägarnas intresse att undvika alldeles onödiga 
utgifter för skatter. Vad landsortsstäderna beträffar synes det mig 
som om allmänheten hade en djupt inrotad övertygelse om att po-
liskonstapelsyrket och vaktmästarevärvet förlänade sina utövare en 
utpräglad lämplighet att utreda dödsbon, även sådana av betydande 
omfattning och med ömtåliga intressemotsättningar av personlig och 
ekonomisk natur.
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Innan jag lämnar kapitlet om den advokatverksamhet, som utövas 
av andra än advokater, vill jag särskilt nämna något om landsfiska-
lerna. Deras advokatverksamhet ligger enligt min mening något an-
norlunda till än den tjänstemannaadvokatyr, som jag nyss har talat 
om. I stort sett har jag tyckt mig finna, att allmänheten i viss mån 
betraktar landsfiskalerna på samma sätt som advokaterna eller så-
lunda såsom personer, som man vänder sig till för att få biträde, när 
man vill anhängiggöra en rättegång eller ha hjälp med ett svaromål. 
Jag har trott mig kunna konstatera, att landsbefolkningen icke i nå-
gon större utsträckning anlitar landsfiskalerna för uppsättande av 
kontrakt, förhandlingar, uppgörelser eller boutredningar – för dessa 
ändamål är det tvärtom oftast nämndemännen som tagas i anspråk 
– utan huvudsakligen för inkasseringar eller rättegångar. Då allmän-
heten numera torde ha i rätt hög grad insett, att dess intressen i dylika 
angelägenheter bäst tillvaratagas av de yrkesutbildade advokaterna, 
tror jag för min del, att vi böra akta oss för att överskatta betydel-
sen av landsfiskalernas advokatverksamhet. Jag tror alltså, att å ena 
sidan tjänstemännens och å andra sidan nämndemännens och polis-
konstaplarnas med fleras advokatverksamhet är till betydligt större 
olägenhet för oss än landsfiskalernas verksamhet. Å andra sidan sy-
nes det mig uppenbart, att denna verksamhet ur andra synpunkter är 
oförenlig med landsfiskalernas tjänsteutövning icke minst därigenom, 
att olösliga intressekonflikter kunna uppkomma mellan landsfiskaler-
nas tjänsteåligganden och deras ställning såsom en parts privata om-
bud. Vi ha därför all anledning att med tillfredsställelse hälsa det nu 
föreliggande förslaget till omorganisation av landsfiskalstjänsterna, 
enligt vilket förslag landsfiskalerna som bekant skola i princip vara 
förbjudna att driva privat verksamhet. 

Slutligen må i detta sammanhang påpekas, att en mycket väsent-
lig del av advokatverksamheten i landsorten drives av praktiserande 
jurister, som icke tillhöra Sveriges Advokatsamfund och som därför 
icke äro underkastade den kontroll, som gäller för advokatsamfun-
dets ledamöter. Jag vill fästa uppmärksamheten på detta förhållande, 
därför att det enligt min mening också är en orsak till den speciella 
karaktären hos vår verksamhet i landsorten. Det har ovan påpekats, 
att vi icke kunna vägra att åtaga oss även småuppdrag, fria rätte-
gångar och dylikt. Vi måste räkna med, att om vi skulle säga nej till 
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sådana ärenden, så gå de i stället till landsfiskalerna eller till jurister 
utanför advokatsamfundet. Den ekonomiska förlusten för varje gång 
skulle icke spela någon roll, men i det långa loppet skulle en dylik 
inställning från vår sida säkerligen visa sig ödesdiger. Dels utgöra 
småuppdragen tack vare sin mångfald faktiskt en födkrok för oss, 
och dels – och det anser jag vara det viktigaste – måste vi långsamt 
men säkert visa den rättssökande allmänheten, att vi alltid stå till 
dess förfogande i rättsliga angelägenheter, de må vara stora eller små. 
Allmänheten måste lära sig, att det är till oss man skall gå med sina 
bekymmer i rättsliga ting. Vi få icke avböja ett uppdrag för att en sak 
är för liten och knappast kommer att ge oss skälig lön för arbetet. 
Att vi av andra skäl kunna böra vägra att åtaga oss ett uppdrag är så 
klart, att det knappast behöver särskilt påpekas.

Slutligen skulle måhända i detta sammanhang böra sägas något om 
det egentliga sakföreriet i gammal vidrig mening. Därvidlag är det 
min uppfattning, att sakförarnas verksamhet i landsorten inom en 
icke avlägsen framtid torde komma att utgöra allenast ett icke särde-
les rent blad i vår rättskipnings historia. Jag tror, att det är svårare för 
en sakförare att i längden klara sig i landsorten än i en storstad. Hans 
rätta kaliber blir snart allmänt känd, och han försvinner. Många ex-
empel kunde anföras.

Jag har nu sökt att ange de väsentliga orsakerna till att vår advo-
katverksamhet i landsorten i så hög grad består i små, tillfälliga upp-
drag och till så stor del utgöres av rättegångar. För att rekapitulera 
orsakerna så äro de enligt min mening:

1:o. De mindre förhållandena i landsorten.
2:o. Frånvaron av rättshjälpsanstalter.
3:o.  Befolkningens benägenhet att betrakta advokaterna huvudsak-

ligen såsom rättegångsbiträden.
4:o.  Den av andra än advokatsamfundets ledamöter bedrivna ad-

vokatverksamheten.
Härefter skall jag försöka att utan anspråk på fullständighet belysa 
några av de konsekvenser, som verksamhetens gestaltning på detta 
sätt för oss medför.

För det första måste sägas, att vårt arbete är synnerligen slitsamt. 
En liten sak (jag menar då en sak, där tvisten avser ett mindre belopp) 
kan ju många gånger vålla lika mycket huvudbry som en stor sak 
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och ibland även lika mycket arbete. Om en rättegång gäller 100 000 
kronor, så spelar det kanske för parterna mindre roll hur det går med 
en viss post på 300 kronor, men om hela tvisten avser 300 kronor, så 
gäller det – icke minst med tanke på rättegångskostnaderna – att mi-
nutiöst tillvarataga huvudmannens intresse i varje detalj. Lika viktigt 
som det är, att allmänheten icke får den uppfattningen, att vi advoka-
ter vägra att åtaga oss ett uppdrag, därför att det är för litet och kom-
mer att ge oss ett obetydligt arvode, lika viktigt är det att tillse, att 
man icke får den uppfattningen, att vi slarva med småsakerna. Utom 
de små uppdragens stora antal bidraga de talrika inställelserna vid 
domstol till att göra arbetet betungande. Våra regelbundna tingsresor 
taga avsevärd tid i anspråk.

För det andra äro vi i viss grad beroende av domstolarnas praxis 
med avseende å bestämmande av biträdesersättningarna i fria rät-
tegångar och i mål angående häktade. I det avseendet finns det på 
många håll berättigad anledning till klagomål. Det finns domsagor, 
där prutningen satts så i system, att advokaterna nödgats allvarligt 
överväga att gemensamt säga nej till alla vidare fria rättegångar i den 
domsagan. Särskilt beklämmande är det, att domstolarna vid sitt be-
stämmande av ersättningen ofta icke taga tillbörlig hänsyn till det 
stundom föreliggande förhållandet, att den advokat, som företräder 
en part vid domstolen, endast har målet i kommission från en advo-
kat på annan ort, där parten bor. Biträdesersättningen bestämmes 
där ofta så lågt, att huvudombudet knappast får något arvode alls, 
oaktat det är han, som gjort hela utredningen. I detta sammanhang 
– på tal om de fria rättegångarna – må nämnas en sak, som jag ofta 
diskuterat med landsortskolleger. En del domstolar ha den princi-
pen, att de icke omedelbart meddela besked i anledning av partens 
vid handläggningens början framställda begäran om att hans advokat 
måtte förordnas att biträda honom vid talans utförande utan tillkän-
nage, att besked skall meddelas vid rättegångstimmans slut. Så pågår 
handläggningen. Advokaten biträder sin klient, inger kanske intyg, 
som han anskaffat, hjälper klienten vid hörandet av ett vittne och 
inger måhända en skrift. Vid rättegångstimmans slut meddelar rätten 
beslut, att något rättegångsbiträde icke behövs, och så står advokaten 
där utan ersättning för sitt arbete. För att förhindra dylikt ha jag och 
andra kolleger förfarit så, att vi på förhand tillsagt klienten, att vi 
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åtaga oss uppdraget att biträda honom i rättegången endast under 
den förutsättningen, att vi erhålla biträdesförordnande (detta givet-
vis såvida icke klienten kan på annat sätt säkerställa kostnaderna). 
När vi sedan kommit till domstolen och såsom svar på begäran om 
biträdesförordnande erhållit tillsägelse, att det skall bli besked vid 
rättegångstimmans slut, ha vi meddelat rätten, att vi icke på sådana 
villkor åtagit oss att biträda parten och hemställt att få avträda. I de 
fall jag sett, har resultatet blivit, att rätten tagit sig en ny funderare på 
saken och därefter genast meddelat biträdesförordnande. Men antag, 
att rätten vidhållit sin första ståndpunkt. Hade det då varit förenligt 
med god advokatsed att gå och lämna klienten i sticket? Kan det be-
gäras, att vi i allt fall skola stå kvar vid klientens sida och hoppas på 
att rätten efteråt skall meddela det begärda förordnandet, trots att 
vi av erfarenhet veta, hur benägen domstolen kan vara, att sedan all 
utredning förebragts, spara en slant åt statsverket och avslå begäran 
om biträdesförordnande?

För det tredje medför den omständigheten, att våra uppdrag ofta 
gälla mindre belopp, att vi bli i hög grad beroende av domstolarnas 
praxis vid utdömande av rättegångskostnader, även i andra mål än 
fria rättegångar. Det är ett allmänt känt förhållande, att domstolarna 
vid utdömande av rättegångskostnadsersättning till den vinnande par-
ten ofta sätta beloppet lägre än det, vartill kostnaden faktiskt uppgår, 
och det säger sig självt, att denna praxis måste innebära en särskilt 
stor olägenhet, när processföremålet är av mindre ekonomiskt värde. 
Om tvisten gällt 200 kronor och den begärda – och jag förutsätter 
skäliga – ersättningen utgör 100 kronor, varav domstolen endast ut-
dömt halva beloppet, blir advokaten försatt i en ganska otrevlig si-
tuation, enär ”merkostnaden” tyvärr slukar en väsentlig del av den 
summa, varom rättegången rört sig. Ofta har klienten den uppfatt-
ningen, att domstolen genom sitt avgörande av kostnadsfrågan be-
stämt, hur mycket klienten skall betala sin advokat, och en räkning 
på högre belopp upptages mycket illa. Försök att förklara saken för 
klienten tjäna ofta ingenting till, och om advokaten vägrar att nöja 
sig med lägre arvode än han debiterat, blir följden lätt, att han går 
miste om klienten och hans rekommendationer. Detta problem är för 
oss landsortsadvokater alldeles utomordentligt viktigt, med hänsyn 
just till det förhållandet, att våra uppdrag till så väsentlig del röra 
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sig om mindre belopp, som klienten icke vill se reducerade genom 
något avdrag för kostnader. Hur skola vi nu bemästra detta för oss 
så betydelsefulla problem? Det torde här och där förekomma – jag 
vill icke precis påstå bland advokatsamfundets ledamöter – att man 
försöker tillgodose intresset av skälig betalning och intresset att be-
hålla klienten på det sättet, att man vid domstolen yrkar ett avsevärt 
högre belopp än vad man ämnar debitera sin huvudman och räknar 
med att efter den vanliga nedprutningen det utdömda beloppet skall 
motsvara vad man skäligen kan nöjas med, så att man slipper debi-
tera klienten något belopp utöver vad motparten dömts att ersätta. 
För min del anser jag detta sätt att komma ifrån svårigheterna ab-
solut förkastligt. Icke nog med att förfaringssättet innebär, att man 
lämnar en oriktig uppgift inför domstolen; det innebär dessutom ett 
förfång för de lojala advokaterna. Jag har kommit till den överty-
gelsen, att detta problem icke kan lösas på mer än ett sätt, som jag 
skulle vilja uttrycka i två satser: Vi skola inför domstolen yrka pre-
cis det belopp, som vi anse oss skäligen böra debitera klienten, och 
vi skola debitera klienten vad vi vid domstolen yrkat, att motparten 
skall förpliktas utgiva. Från den förra satsen kan enligt min mening 
intet undantag givas, såvida man icke kan påvisa någon omständig-
het, som gjort det motiverat att icke av motparten begära ersättning 
för klientens hela kostnad. Från den andra satsen bör likaledes endast 
i undantagsfall avsteg göras, ty det finns såvitt jag förstår intet säk-
rare sätt att småningom förmå domstolarna att verkligen ge den vin-
nande parten ersättning för hans verkliga kostnader än just det sät-
tet, att domstolarna få klart för sig, att en nedprutning icke drabbar 
advokaten utan parten. Men om detta nu är principiellt riktigt, så vill 
jag understryka, att landsortsadvokaterna på grund av de många små 
uppdragen ofta måste komma i tråkiga situationer, innan den riktiga 
principen för utdömande av rättegångskostnader på allvar trängt ige-
nom vid domstolarna. På platser, där advokatsamfundets ledamöter 
dominera, borde det icke vara så svårt att genomföra en riktig praxis 
i detta hänseende, men man får lov att medgiva, att i en stad, där det 
kanske finns en advokat, som har att konkurrera med ett par privat-
praktiserande landsfiskaler och ett par tre utom advokatsamfundet 
stående praktiserande jurister, kan advokaten många gånger komma 
i en mycket obehaglig ställning, särskilt om hans konkurrenter, som 
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icke äro underkastade advokatsamfundets regler och kontroll, använ-
da systemet att yrka mycket mer än de ämna debitera och sedan nöja 
sig med det utdömda beloppet. Jag har kanske uppehållit mig onödigt 
länge vid denna punkt, men frågan är av den största betydelse för oss 
landsortsadvokater.

För det fjärde måste våra uppdrags karaktär medföra, att de i och 
för sig skäliga arvodena bli relativt lägre än hos en advokat, som hu-
vudsakligen sysslar med stora och ekonomiskt betydelsefulla ären-
den. Man kan icke debitera en bonde, som man biträtt med att få 
uppgörelse till stånd i anledning av köp av en häst, som befunnits be-
häftad med fel, efter samma principer som man kan tillämpa, om det 
gällt en kanske icke mera tidsödande uppgörelse mellan två affärs-
män om en leveranstvist på 10 000 kronor. Såvitt jag kunnat förstå är 
det ett faktum, att arvodena i landsorten genomsnittligt ligga lägre än 
i storstäderna. Därvidlag spelar säkerligen också den omständighe-
ten in, att befolkningen på landsbygden har en utpräglad benägenhet 
att överskatta värdet av kontanter, en omständighet som knappast 
är ägnad att förvåna, om man betänker, under vilka förhållanden 
denna befolkning lever. Arrenden och löner betalas ofta till stor del 
in natura, och man rör sig mångenstädes med mycket blygsamma be-
lopp i kontanter. Slutligen ha vi ofta att göra med människor i små 
omständigheter, och arvodena bli därefter. Jag kan som ett exempel 
nämna, att bland oss Uppsalaadvokater är det normala arvodet för en 
konsultation 3 kronor.

För det femte är sammansättningen av vårt klientel sådan, att vi i 
icke ringa utsträckning tvingas att gardera oss mot ekonomiska för-
luster genom att taga kostnadsförskott. Systemet är icke trevligt, men 
så pass ofta som vi erhålla uppdrag av personer, som vi icke känna till 
och som vi efter ärendets avslutande icke vidare få återse, är det nöd-
vändigt. Naturligtvis förekommer det icke i fråga om fasta klienter 
eller klienter, vilkas solvens vi känna till.

För det sjätte och sista medför den stora arbetsbörda, som de 
många små uppdragen pålägga oss, att våra omkostnader bli förhål-
landevis stora. Vi äro – om rörelsen är av någon mera betydande 
omfattning – nödsakade att hålla ganska stor kontorspersonal, och 
även andra kostnader stiga till avsevärda belopp. Enligt min uppfatt-
ning får man räkna med att omkostnaderna gå till allra lägst 35 à 
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40 % av bruttoinkomsterna, och på åtskilliga håll gå kostnaderna 
ännu högre.

Av vad som nu anförts torde framgå, att advokatverksamheten i 
landsorten sannerligen icke är någon dans på rosor. För att verksam-
heten överhuvudtaget skall kunna ge en skälig inkomst, måste den 
drivas i betydande omfattning med ett stort klientel och en mängd 
uppdrag. Att under nuvarande förhållanden basera en advokatverk-
samhet i landsorten på ett litet men fast klientel och ett relativt litet 
antal men stora och fasta uppdrag går enligt min övertygelse icke. 
Allt för många av de arbetsuppgifter, som det vore naturligt att vi 
advokater skötte, ligga ännu i händerna på andra.

Jag har velat omnämna dessa förhållanden även av det skälet, att 
det enligt min mening är av synnerligen stor vikt för bevarande av den 
självständighet, utan vilken yrket icke kan på rätt sätt utövas, att ad-
vokaterna åtnjuta tillräckIigt goda inkomster. Det är nu ett faktum, 
att landsortsadvokaternas inkomster på advokatverksamheten många 
gånger äro i knappaste laget. Detta torde vara huvudanledningen till 
att så många advokater med sin verksamhet förenat försäkringsagen-
tur och på vissa håll också fastighetsförmedling, alltså yrkesmässig 
verksamhet som fastighetsmäklare. Jag vet, att många advokater hysa 
den uppfattningen, att dylik verksamhet dels icke står i god överens-
stämmelse med advokatyrkets värdighet, dels också i viss mån kan i 
vissa situationer obehörigen inkräkta på vederbörandes självständig-
het såsom advokat. Jag tror emellertid för min del, att denna upp-
fattning vilar på å ena sidan en överskattning av den ifrågavarande 
verksamhetens inverkan på advokatyrkets värdighet och advokatens 
självständighet och å andra sidan en underskattning av de svårigheter, 
med vilka många advokater ha att kämpa och vilka låta det framstå 
såsom en naturlig sak för dem att på angivna sätt öka sina inkomster 
bland annat just för att kunna få den känsla av självständighet, som 
en tillräcklig inkomst medför.

Slutligen må med några ord beröras en speciell fråga, nämligen rät-
tens ombudsmannaskap och förvaltarskap i konkurserna, och vad vi 
landsortsadvokater ha för erfarenheter i detta hänseende. Där är det 
framför allt två omständigheter, som böra beröras. Den ena gäller 
ovanan att till rättens ombudsman företrädesvis förordna ämbets- el-
ler tjänstemän, en ovana, som närmar sig oskicket, när man såsom på 
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vissa håll sker ger dessa uppdrag åt domstolsledamöter, låt vara natur-
ligtvis icke ledamöter i den domstol, där konkursen är anhängig, men 
i granndomstolen. Mot denna praxis har som bekant advokatsamfun-
dets styrelse nyligen gått till aktion, och man får kanske hoppas, att 
denna skall lända till ett resultat i rätt riktning. Man tycker, att det 
borde ligga i öppen dag, att konkursdomarna skulle ha största möj-
ligheten att finna en lämplig och verkligt sakkunnig rättens ombuds-
man, om de valde i advokaternas krets. Den andra omständigheten är 
en på sina håll förekommande praxis att till interimsförvaltare städse 
förordna landsfiskalen i det distrikt, inom vilket konkursgäldenären 
är bosatt, och detta även om det vid konkursansökningens ingivande 
visas, att på grund av borgenärernas till en viss advokat lämnade full-
makter denne sedermera måste bli vald till förvaltare i konkursen. Att 
det för denna praxis kan åberopas något annat bärande skäl än öns-
kan att gynna landsfiskalen med extrainkomster synes mig uteslutet.

Medan jag håller på med konkurserna, kan jag icke underlåta att 
med några ord kritisera det med advokatyrkets värdighet illa överens-
stämmande slagsmål om borgenärernas fullmakter, som på många 
håll ofta förekommer. Jag har själv vid ett par tillfällen sett och ännu 
oftare av kolleger erfarit, att tämligen ogenerade metoder därvid 
kommit till användning. Jag vill dock tillägga, att de fall jag känner 
till, icke avse samfundsledamöter.

Det sagda är ett försök till framställning av några av de problem 
och svårigheter, som möta oss landsortsadvokater i vår yrkesutöv-
ning. Såsom redan inledningsvis angivits är framställningen alls icke 
fullständig. Det finns åtskilliga andra frågor, som det kunde ha varit 
intressant att taga upp till behandling, till exempel vissa reklamfrå-
gor, men jag tror, att jag åtminstone snuddat vid de viktigaste av de 
spörsmål, som bruka avhandlas oss landsortsadvokater emellan.

Det väsentliga är, att allmänheten småningom får upp ögonen för 
vad det betyder för folket och för rättskipningen att ha tillgång till en 
kår av juridiskt bildade, kunniga, erfarna och rättskaffens advokater. 
Jag är förvissad om, att insikten härom tränger allt längre och längre 
ut bland befolkningens breda lager, och jag tror icke, att det kommer 
att dröja så länge förrän advokattiteln allmänt får den goda klang, 
som yrkets värdighet berättigar den till. Vad särskilt titeln beträffar 
är det alltjämt påfallande, hur särskilt många bland landsbygdens be-



 

Yrkesvardag i landsorten

folkning draga sig för att använda advokattiteln som tilltalsord. Ofta 
blir man titulerad på annat sätt. Jag erinrar mig titlarna häradshöv-
dingen, notarien, hovrättsnotarien, hovnotarien (en förtjusande titel 
uttalad med synbarlig respekt!), kandidaten, kamrern och till och 
med ingenjörn. På tal om advokattiteln vore det enligt min mening 
av stor betydelse, om vi kunde komma därhän, att denna titel skyd-
dades och förbehölles oss advokater. I det avseendet ha vi emellertid 
i landsorten att kämpa med stora svårigheter. Det förefaller som om 
vi därvid icke ens ha alla domstolar på vår sida. En jur. kand., som 
för någon tid sedan företrädde inför en häradsrätt och uppgav sin titel 
till ”jur. kand.”, erhöll av rättens ordförande, ordinarie häradshöv-
dingen, det beskedet, att ”här är ni alla advokater. Det får herrarna i 
advokatsamfundet ursäkta”.

Och så till sist: Vad kan man göra för att råda bot på de brister och 
avhjälpa de svårigheter, som ute i landet möta oss i vår yrkesutöv-
ning? Ja, enligt min mening är det vi landsortsadvokater själva, som 
ha att var och en i sin stad därvid göra det mesta. Och vad vi ha att 
göra är väl huvudsakligen att knoga på och sköta våra uppdrag och 
våra plikter i övrigt på ett sådant sätt, att vi mer och mer tillvinna 
oss allmänhetens förtroende, ty med förtroendet komma uppdragen. 
Därför är också advokatsamfundets disciplinära myndighet av den 
allra största betydelse för främjande av en utveckling i rätt riktning.

Men om det sålunda först och sist beror på oss själva, i vad mån 
vi kunna påskynda utvecklingen, behöva vi å andra sidan allt det 
stöd, som advokatsamfundet kan ge oss. Samfundet är alldeles för 
litet känt. Stora delar av landsortsbefolkningen ha icke en aning om 
vad Sveriges Advokatsamfund är och vill. Vi få naturligtvis själva 
söka bidraga till att sprida kännedomen om advokatsamfundet, men 
det är nödvändigt, att även samfundet självt vidtager åtgärder i sam-
ma riktning. Därför är det med den största tillfredsställelse, som vi 
landsortsadvokater hälsat tillkomsten av det fasta sekretariatet och 
samfundets tidskrift. Om vi verkligen systematiskt arbeta på en för-
bättring av de missförhållanden, som ännu föreligga, och om vi från 
samfundet få det stöd vi behöva, tror jag icke det skall behöva dröja 
så länge, innan alla skäl skola saknas att som titel på ett föredrag som 
detta föreslå ”Skriet från vildmarken”.
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 I nledning
Det må kanske vara en tillfällighet, men karriärförändringarna 
i mitt juristliv har sammanfallit med tendensskiften i den globa-

liseringsprocess som förändrat Sverige i grunden. Jag började dokto-
rera under bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. När IT-
bubblan sprack år 2001 lämnade jag universitetet för att bli advokat 
och affärsjurist.

Som alla andra har jag genomlidit både lågkonjunkturer och fi-
nanskriser, och samtidigt sett Sverige gå med i EU och inkorporera 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Mina år på univer-
sitetet och på affärsjuridiska advokatbyråer kanske till viss del gör 
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mig till en ”insider” som borde kunna integrera teori och praktik och 
säga något om hur globaliseringen kommit att påverka den svenska 
juridiska verkligheten.

Jag måste dock tillstå att min medvetenhet vad gäller global påver-
kan på min juristverksamhet har växlat genom åren. Erkännas kan 
att jag för tjugo år sedan knappast fick någon ångest när doktorand-
kollegan Nils Wahl (numera generaladvokat i EU-domstolen) delgav 
mig nyheten att Riksbanken höjt styrräntan med 500 procent. Nils 
och jag befann oss på ett rättsvetenskapligt seminarium i Köpenhamn 
när Riksbankens fördämningar brast. Denna artikel handlar emel-
lertid inte om ekonomiska kriser i snäv bemärkelse. Trots att Sveriges 
advokatsamfund firar 125 år och min advokatbyrå, Gernandt & Da-
nielsson, firar 20 år handlar den heller inte om bemärkelsedagar.

Min ambition är snarare att använda mitt juristliv från 1990-ta-
lets finanskris, över 2000-talets IT-krasch, till dagens mer djupgående 
europeiska skuldkris som utgångspunkt för att försöka säga något 
om hur det svenska rättslivet förändrats i takt med en ökad globali-
sering. Av utrymmesskäl blir det brottstycken och personliga reflek-
tioner snarare än utförlig historia och rättsvetenskap. Men jag hoppas 
kunna säga något om hur politik, ideologi och juridik hänger ihop 
när samhället förändras.

Globalisering
Att juridiken och jurister på det nationella planet påverkats av den 
globala ekonomiska och politiska utvecklingen sedan murens fall 
1989 står klart. Trots att vi ibland använder begreppet globalisering 
lite svepande så är de internationella påverkansfaktorerna på natio-
nella system varken abstrakta eller mystiska. De består av en mängd 
realiteter.

Företag har utvecklat nya produktionsmönster. Produktionen av 
varor och tjänster är mer flexibel och specialiserad än tidigare. Den 
är i grunden global och anpassas till företagens krav på kostnadsef-
fektivitet och lönsamhet. I dagsläget är det vanligt med stora globala 
företag som verkar på en mängd olika marknader. Avtal och transak-
tioner mellan företag har i dag nästan uteslutande en ”cross-border”- 
dimension. Utvecklingen av mäktiga överstatliga organisationer som 
EU med frihandel som konstitutionella hörnstenar har ökat flödet av 
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varor, tjänster, arbetskraft och kapital. I Europa har det uppstått en 
mängd nya tjänstemarknader av ”cross-border”-karaktär. Det som 
utmärker dem är att medlemsstaterna har begränsade möjligheter att 
reglera erbjudandet av tjänsterna, inte minst när detta sker via Inter-
net från en annan medlemsstat.

Vidare har finansmarknaderna genomgått en genomgripande glo-
balisering genom avreglering och teknisk utveckling. De flesta trans-
aktioner triggar mer eller mindre komplicerade finansieringslösning-
ar som involverar banker och andra finansiella institutioner. Denna 
utveckling har accelererat de senaste tio åren. Stora ekonomier har 
genomgått stora strukturella förändringar i form av privatiseringar 
(främst inom det gamla östblocket). Handelsregler har liberaliserats 
av regionala och globala organisationer som exempelvis WTO och 
NAFTA. Både Kina och Ryssland är i dag medlemmar av WTO.

Många protektionistiskt orienterade länder har genomgått demo-
kratiseringsprocesser och lagt fast rättsstatsprinciper vilket gynnat 
investeringar och handel. Det har skett ett globalt ideologiskifte från 
socialism till en mer marknadsorienterad liberalism vilande på fri 
konkurrens.

Den ideologiska vindkantring som följde på kommunismens fall 
skapade grogrunden till ett värderingsskifte även i Sverige. Avreg-
lering, marknadsekonomi och fri konkurrens blev nya ideologiska 
grundstenar i den marknadsliberalism som låg bakom den accelere-
rande globaliseringen av ekonomi, juridik och politik. Svensken kom 
på 1990-talet att bli en del av det finansiella systemet genom vidlyf-
tiga bolån, börshandel och pensionssparande i aktier. Det intressan-
ta var att såväl socialdemokrati som borgerlighet kom att omfamna 
denna utveckling.

Globaliseringen av rätten
Under 1990-talets första år satt jag i mitt elfenbenstorn på Frescati 
på Stockholms universitet och var uppfylld av konstitutionella frågor, 
som EG-rättens förhållande till nationell rätt och Luxemburgdom-
stolens förhållande till medlemsstaternas nationella domstolar. Min 
frikoppling från den juridiska praktiken var total. Det fanns vid av-
handlingsarbetets början heller ingen klar politisk linje strävande mot 
ett svenskt medlemskap i det som då benämndes EG. Jag hade alltså 
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inlett ett projekt som knappast skulle ha utsikter att få någon prak-
tisk betydelse för det svenska rättslivet.

Men verkligheten kom att förändras. Fastighets- och bankkrisen i 
början av 1990-talet fick Sverige att ansöka om EG-medlemskap. Den 
13 november 1994 röstade drygt 52 procent av den svenska befolk-
ningen för ett medlemskap i det som blev Europeiska unionen (EU). 
Den 1  januari år 1995 var Sverige fullvärdig medlem i EU. Dessa 
händelser kunde finna sina orsaker i den globalisering av ekonomin 
som i Europa tagit fart redan på 1980-talet. EU-medlemskapet hade 
en direkt inverkan på min juristkarriär. Under åren 1995 och 1996 
tjänstgjorde jag på EG-domstolen och den 20  maj 1997 avlade jag 
juris doktorsexamen. Den svenska fastighets- och bankkrisen hade 
spelat mig i händerna. Helt plötsligt blev mina juridiska kunskaper 
efterfrågade såväl akademiskt som praktiskt.

Juridiken kom att globaliseras, eller kanske snarare europeiseras. 
Rättsvetenskapen ägnade denna utveckling stort intresse. När jag 
vid tiden för IT-kraschen år 2001 bestämde mig för att lämna uni-
versitetet för att bli affärsjurist hade Sverige inkorporerat Europa-
konventionen i inhemsk rätt och varit medlem i EU i sex år. Dessa 
två politiska händelser har enligt många bedömare förändrat synen 
på det svenska rättssystemet såväl teoretiskt som praktiskt. Som en 
konsekvens av europeiseringen har domstolarna kommit att inta en 
allt viktigare roll i statsapparaten. Rättstillämpningens rättsskapan-
de funktion erkänns nu öppet. Domaren ska nu vara dynamisk och 
kreativ och ägna sig åt konstitutionell rättstillämpning. Rättsska-
pande författningsdomstolar tillhör den europeiska vardagen. Lag-
prövningen har fått ytterligare utbredning genom Strasbourg- och 
Luxemburgdomstolarna. Politiska frågor kommer nu i allt större ut-
sträckning att hamna på domstolarnas bord. I denna mening har 
de juridiska processerna politiserats samtidigt som politiken gradvis 
har överförts till den juridiska sfären. Juridiken politiseras genom 
att domstolar ställs inför mål med oklara rättsregler av stor ekono-
misk och samhällspolitisk betydelse. Domstolarnas stora tolknings-
utrymme och målens brännande samhälleliga betydelse gör det svårt 
för jurister, politiker och lekmän att alltid särskilja juridiken från 
politiken. Flera amerikanska rättsvetare menar att Europa till viss 
del amerikaniserats. De menar att flera samhälleliga tvistefrågor nu 
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kommit att lösas inom ramen för juridiska processer i stället för i 
politiska organ.

Denna utveckling utgör alltjämt en utmaning mot den svenska 
folksuveränitetstanken. Europeiseringen innebär även att mer genom-
gripande rättskulturella förändringar har inträffat. Hävdvunna och 
hemvävda svenska konstitutionella och processuella rättsprinciper har 
utmanats av det europeiska rättsskyddssystemet, lagtolkningsprinci-
per har påverkats och ökat utrymme getts åt rättsprinciper i rätts-
tillämpningen. Även rättskälleläran (rättsreglernas hierarki) och den 
traditionella systematiseringen av rätten, och som en naturlig följd 
härav också juristutbildningen, har influerats av europeiseringen.

Denna europeisering och juridifiering av samhället har nu slutli-
gen kommit till uttryck i regeringsformen. EU-medlemskapet nämns 
uttryckligen i regeringsformen, lagprövningsrätten utvidgas genom 
avskaffande av det så kallade uppenbarhetsrekvisitet, lagrådsgransk-
ningen förstärks och rättighetsskyddet byggs ut. Vidare erkänns nu-
mer öppet domstolarnas rättsskapande funktioner. Jämfört med 
förarbetena till 1974 års regeringsform är det således frågan om ett 
paradigmskifte. Låt oss återvända till 1970- och 1980-talet. Hade 
dåtidens konstitutionella debattörer kunnat skåda in i kristallkulan 
skulle de karaktäriserat det nuvarande läget i revolutionära termer. 
Med dagens ögon måste det ständiga käbblet om lagprövningen och 
äganderätten för trettio år sedan framstå som obegripligt, en storm i 
ett vattenglas. Genom globaliseringens och europeiseringens flodvåg 
marginaliserades den praktiska betydelsen av regeringsformen. Trots 
detta har förändringarna i regeringsformen en viktig principiell sym-
bolisk betydelse. De har kommit att kodifiera värderingsskiftet. Om vi 
tidigare hade en konstitution för en korporativistisk välfärdsstat grun-
dad på folksuveränitet har vi nu snarare en konstitution (inklusive EU-
fördraget och Europakonventionen) för en liberal marknadsekonomi 
med fri konkurrens. En viktig strukturell förändring är att politisk 
makt överförts från riksdag till regering genom EU-medlemskapet.

Globaliseringen och affärsjuridiken
I slutet av 1980-talet präglades den europeiska marknaden av vad 
man skulle kunna kalla M&A-eufori. Mellan 1985 och 1988 för-
dubblades antalet transaktioner (företagsförvärv och publika överta-
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ganden via börser). Värdet på de gränsöverskridande transaktionerna 
ökade tiofalt. Denna utveckling skapade en ny arena för affärsjurister 
och attraherade naturligt de stora amerikanska advokatbyråerna. De 
europeiska juristerna tog lärdom av de erfarenheter de amerikanska 
advokaterna hade gjort på Wall Street under 1980-talets början. Flö-
det av transaktioner skapade en ny marknad för jurister. I Europa 
hade omstruktureringar av företag och transaktioner länge varit en 
marknad som dominerades av en elit av bankirer och andra typer 
av respekterade affärsmän. Advokaterna kom traditionellt först in i 
transaktionernas slutskede. Detta kom att förändras i grunden genom 
globaliseringen av den europiska marknaden. En av drivkrafterna 
bakom utvecklingen var idén om skapandet av en inre marknad där 
varor, tjänster, arbetskraft och kapital skulle röra sig fritt.

I takt med att transaktionsmarknaden växte kom ökade krav på 
regleringar såväl på EU-nivå som nationellt. På EU-nivå fick vi kon-
kurrensregler (koncentrationsförordningen) och regler om hur pu-
blika övertaganden skulle hanteras. EU:s lagstiftningsarbete mot en 
gemensam avtals- och bolagsrätt kom även att inledas som en följd av 
denna utveckling. De europeiska advokaterna var snabba att anpassa 
sig till de amerikanska M&A-trenderna. I Sverige fördubblades anta-
let jurister på den största svenska affärsbyrån Lagerlöf mellan 1984 
och 1990. Vinge och nuvarande Mannheimer Swartling expanderade 
snabbt organiskt och genom samgåenden med andra byråer. Advo-
katbyråerna skulle bli så kallade fullservicebyråer och kunna sköta 
företags samtliga juridiska problem. Företagsaffärer som tidigare 
hanterades av en delägare och biträdande jurist krävde nu stora due 
diligence-team. På 1980-talet kunde ett aktieöverlåtelseavtal som reg-
lerade en miljardtransaktion vara på tiotalet sidor. På 90-talet var det 
på femtio sidor – och dessutom på engelska. Antalet rådgivare som 
var inblandade i transaktionerna växte lavinartat. På 90-talet trädde 
också de utländska investmentbankerna in på den svenska scenen. 
Även rent svenska affärer krävde nu utländska banker.

Det var regulatoriska förändringar i globaliseringens namn som 
hade berett vägen för globaliseringen av det svenska näringslivet: kre-
ditmarknaden avreglerades, valutaregleringen avskaffades år 1989 
och ägarrestriktioner med avseende på utländskt ägande i aktiebolag 
hävdes.
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Under de nästan tjugo år som följde på den svenska fastighets- och 
bankkrisen på 1990-talet accelererade effekterna av globaliseringen 
på affärsjuridikens område. Till detta bör läggas den modernisering 
av den svenska banksektorn som tog fart på 1990-talet. Avreglering-
en av kreditmarknaderna tillsammans med en magnifik teknikut-
veckling gav affärsjuristerna såväl nya nationella som internationella 
marknader. Komplicerade finansieringslösningar blev legio i de flesta 
transaktioner och kom att kräva relativt avancerade juridiska special-
kunskaper. Mellan 2000 och 2010 fördubblades omsättningen på den 
svenska marknaden för affärsjuridik. Det var de stora stockholms-
byråerna med sina stora M&A-avdelningar som kom att leda denna 
utveckling.

Om det var departement, statsförvaltning och domstolar som att-
raherade de skarpaste juristerna på 1960- och 1970-talet var det nu 
de stora affärsjuridiska advokatbyråerna i Stockholm. Förklaringen 
är enkel. I takt med globaliseringen och den ökande komplexiteten i 
transaktioner och avtal krävdes en högre specialisering. Detta är en 
orsak till att advokatarvodena kom att öka. Affärsjuristerna i Stock-
holm drev nu lönsamma konsultverksamheter. Lönegapet mellan det 
offentliga och affärsbyråerna började vidgas alltmer.

Framtidsutsikter
I skrivande stund på sensommaren år 2012 sitter vi i en ny ekonomisk 
kris som många skyller på globaliseringen; eurokrisen eller skuldkri-
sen. Vad som kanske är särskilt bekymmersamt är att denna kris fö-
regicks av ännu en finanskris under åren 2008 och 2009. Denna kris 
var en global finansiell kris som drabbade större delen av världen från 
och med mitten av 2008, framför allt till följd av en övervärderad 
och överbelånad bostadsmarknad i USA. På flera håll i världen ledde 
finanskrisen till flera års recession. Under finanskrisen 2008–2009 
sjönk världshandeln procentuellt dubbelt så mycket som BNP. Men 
när bankerna sedermera kom på fötter återhämtade sig handeln. Nu 
ser vi sjunkande BNP i flera europeiska ekonomier som en följd av 
skuldkrisen. Vissa protektionistiska tongångar har även kommit att 
vädras. Men utgör detta slutet på globaliseringen? Kommer pendeln 
att svänga tillbaka?

Sannolikt inte. Kina, Indien och andra relativt unga tillväxtloko-
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motiv har inte varit fullt ”uppkopplade” till världshandeln särskilt 
länge. Dessa länder kommer att fortsätta att stimulera den globala 
konjunkturen under många år framåt. De stora ekonomierna i värl-
den har även handelspolitiskt insett att man är intimt sammanflä-
tade och beroende av varandra. Ensidiga protektionistiska åtgärder 
riskerar att slå tillbaka på upphovslandet. Men vad som kanske är 
mest avgörande är att de flesta företag har organiserats och struktu-
rerats i enlighet med globaliseringens krav. Företag har utvecklat nya 
produktionsmönster. Produktionen av varor och tjänster är mer flexi-
bel och specialiserad än tidigare. Logistik och effektiv distribution är 
central inom viktiga sektorer. De flesta företag som konkurrerar på 
världsmarknaden måste vara etablerade i flera länder. Produktionen 
av varor och tjänster är i grunden global och måste vara anpassad till 
företagens krav på kostnadseffektivitet och lönsamhet. Min lekman-
namässiga prognos är att framtiden för världsekonomin ser ganska 
ljus ut. Globaliseringen kommer att rulla på och ta sig nya former. 
Framtiden ser alltså ganska ljus ut för affärsjuridiken.

Jag har medvetet utelämnat alla negativa effekter av globalise-
ringen och strävan efter tillväxt. Att försöka omfamna miljöproblem 
och orättvis fördelning av resurser finns det helt enkelt inte plats för i 
denna artikel. Jag skulle dock avslutningsvis vilja nämna en aspekt av 
den förändring som globaliseringen fört med sig. Den senaste finans-
krisen har lett till ett ifrågasättande av den rådande ordningen. När 
skattebetalare ska gå in och rädda banker, bankirer och ägare ställs 
naturligt frågor om det politiska och ekonomiska systemens legitimi-
tet och rättfärdighet. Detta ifrågasättande söker även sin näring i den 
omfördelning av rikedom som skett i globaliseringens hägn. En alltför 
stor del av den välståndsökning som skett genom globaliseringen har 
tillfallit den rikaste percentilen i USA. I princip kan vi se samma ut-
veckling i Europa.

För president Obama är denna fråga helt central. Han uppfattar 
att den dominerande delen av amerikanarna nu reagerar mot fördel-
ningen av ekonomiska resurser, och placerar fördelningsfrågan i den 
amerikanska politikens rampljus (CBS News ”60  Minutes”, 11  de-
cember 2011):

Look, everybody’s concerned about inequality. Those folks in there, who were 
listening to the speech, those are teachers and small-business people, and proba-
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bly some small-town bankers, who are in there thinking to themselves, “How is 
it that I – we’re – working so hard, we now have Mom and Dad working hard, 
maybe if they’re lucky, they might have two jobs to try to pay off their house 
note, and it just seems like they’re treading water? And meanwhile, they know 
that corporate profits are at a record level, that a lot of folks are doing very well. 
What’s happened to the bargain? What’s happened to the American deal that 
says, you know, we are focused on building a strong middle class?

Allt börjar i USA. Den ekonomiska ideologi som har kommit att do-
minera de senaste trettio åren av globalisering formades till stor del 
i USA. Framför allt kom den att tillämpas konsekvent av president 
Reagan under globaliseringens formativa år på 1980-talet (Reagan 
var president 1981–1989).

Den fråga vi bör ställa oss är således om ett nytt ideologiskifte är 
i vardande och vilka konsekvenser det kan få för ekonomi, politik 
och juridik. Hur ska den fortsatta globaliseringen kunna förenas med 
höjda krav på rättvis fördelning? Denna fråga må förefalla esoterisk 
för hårt arbetande affärsjurister. Men den är ändå värd att reflektera 
över för att vi bättre ska förstå i vilket sammanhang vi verkar.
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 1Inledning
Det var en gång, har det sagts mig, när advokat kunde fakturera 
en gång om året och arvodets storlek bestämdes genom att akten 

vägdes. Ju tyngre akt desto högre arvode. Oavsett om denna berättelse 
är en saga eller det inte kan enkelt konstateras att det inte går till så i 
dag. I denna artikel kommer jag att behandla hur betalningsmodellen 
för affärsjuridiska tjänster utvecklats. Jag kommer också att spekulera 
om hur betalningsmodellen kommer att förändras i framtiden. Frå-
gan om betalning med tillämpning av den så kallade timkostnadsnor-
men lämnas därhän. Det är en komplex fråga om vilken man kan ha 
många synpunkter. Det framgår till exempel av Advokatsamfundets 
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remissyttrande till Justitiedepartementet den 14  juni 2012 rörande 
Statskontorets rapport Rätt ersättning till rättsliga biträden. En över-
syn av beräkningsmodellen för timkostnadsnormen.

I Vägledande regler om god advokatsed, avsnitt 4, finns bestäm-
melser om hur och när advokaten äger rätt att ta betalt för utfört ar-
bete. Till dessa regler skall jag återkomma. Här skall jag i stället först 
ta upp två frågeställningar, som i praktiken torde vara av stor vikt för 
den advokat som vill driva framgångsrik rörelse. För det första – varje 
rörelseidkare behöver nöjda kunder. Om kunden är missnöjd med 
faktureringen går det inte att bygga och vidareutveckla rörelsen. Om 
missnöjet sprider sig till flertalet kunder kommer rörelsen sakta men 
säkert att förtvina. Dessa enkla och uppenbara sanningar torde också 
gälla advokat i förhållande till klient. För det andra handlar fakture-
ring, liksom själva rådgivningen, i stor utsträckning om att korrekt 
hantera klientens förväntningar. Att bygga förtroende. I detta ligger 
också ett krav på att korrekt hantera fel när sådana uppkommer. Det 
är självklart att ambitionen skall vara att göra rätt från början. Om 
avtalsutkastet är utlovat till viss dag skall det levereras senast den da-
gen. Eftersom vi arbetar med människor blir det dessvärre inte alltid 
rätt från början. Det blir fel. Att hantera dessa fel snabbt och korrekt 
är av stor betydelse för förtroendet. Om advokaten i förväg upplyst 
om att arvodet för uppdraget kommer att vara cirka 300 000  kro-
nor är det, för att uttrycka det milt, inte bra att plötsligt utan någon 
förklaring skicka en faktura på 700 000 kronor. Hur skulle du själv 
reagera om ombyggnaden av köket plötsligt kostade 700 000 kronor 
trots att byggmästaren sagt att det erfarenhetsmässigt skulle kosta 
cirka 300 000 kronor? Skulle du rekommendera den byggfirman till 
andra? Skulle ditt förtroende för byggmästaren få sig en törn eller 
rent av vara förbrukat? Om byggmästaren inte kan hålla rätt på pri-
set, kan han då fackmässigt hantera elinstallationen? Gäller sådana 
frågor enbart hantverkare eller är de också giltiga för advokater? Om, 
å andra sidan, klienten är nöjd och har obrutet förtroende för den 
anlitade advokaten sedan fakturan erhållits finns en förutsättning för 
att bygga och vidareutveckla advokatrörelsen.

2 Fel och missförstånd
Det kan naturligtvis uppkomma många fel vid utförande av legal råd-
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givning. Rådet kan vara materiellt fel. Åtgärder kan vidtagas för sent. 
Åtgärd som klient förväntat sig blir inte utförd. Det är för många 
som arbetar i ärendet. De som arbetar i ärendet byts ständigt ut. Det 
blir för dyrt. Listan kan göras längre. Något enkelt svar på hur alla 
dessa frågor skall lösas finns inte. Riskerna reduceras dock påtagligt 
om uppdraget, pris, tid och bemanning diskuteras och dokumenteras 
innan arbetet påbörjas. Dessvärre är det inte ovanligt att tidspress 
orsakar att en sådan diskussion om uppdraget inte äger rum. Då ökar 
risken för missförstånd och fel. Om det blir fel bör advokatfirman 
enligt min uppfattning vara lyhörd. Har tillgängligheten inte varit 
maximal eller medarbetare bytts ut under uppdragets utförande kan 
det vara omständigheter att beakta vid arvodets bestämmande.

Missförstånd om uppdragets omfattning kan uppstå särskilt vid 
tidspress. Om klient vid ett planerat företagsförvärv begär biträde 
med en konkurrensrättslig bedömning, bör advokat då påpeka att 
andra regler kan hindra eller försena förvärvet? Det kan till exempel 
gälla tillstånd att bedriva viss rörelse, arbetsrättsliga regler om sam-
råd eller regler om valutatransaktioner. Den erfarne advokaten bör 
naturligtvis upplysa om detta till undvikande av missförstånd. Ibland 
kan det vara lättare sagt än gjort, särskilt om regelsystemet i ett stort 
antal jurisdiktioner är av betydelse.

Om den konkurrensrättsliga bedömningen var korrekt, men för-
värvet försenas eller inte kan genomföras på grund av att visst till-
stånd ej sökts i rätt tid, inställer sig frågan vem som bär ansvaret för 
detta. Klient som enbart bad om konkurrensrättslig rådgivning eller 
advokat som ej påpekade att andra tillståndsfrågor kunde försena el-
ler förhindra förvärvet? Oavsett hur den ansvarsfördelningen skulle 
ske vid en rättslig prövning gäller i praktiken att hantera den upp-
komna situationen på sådant vis att förtroendet för advokaten förblir 
obrutet. Om advokatfirman, i ovan angiven situation, väljer att driva 
frågan om full betalning för korrekt konkurrensrättslig rådgivning 
och erhåller betalt kan det ifrågasättas om det trots allt inte är en 
Pyrrhusseger.

Hanteras inte uppkomna fel och missförstånd på ett bra vis förelig-
ger det en stor risk för att klienten röstar med fötterna, det vill säga 
vänder sig till annan advokatfirma nästa gång juridisk rådgivning er-
fordras.
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3 Löpande räkning
Hur skall då advokat ta betalt för den legala rådgivningen? Att sådan 
rådgivning stundtals kan rädda mycket stora värden för klienten är 
uppenbart. Korrekt konkurrensrättslig rådgivning kan till exempel 
leda till att klient undviker risk för mångmiljonbelopp i sanktioner. 
Det kan då hävdas att rådet är mycket mer värt än den tid, som lagts 
ned på att analysera problemet och lämna rådet. Oaktat detta har 
en vanlig betalningsmodell för juridisk rådgivning varit löpande räk-
ning. Nedlagd tid på uppdraget ersätts. Tiden är enkel att hålla rätt 
på. Både för klient och advokat. Svårare är förstås att ta ställning till 
om den nedlagda tiden kan motiveras. Var det verkligen nödvändigt 
att lägga 25 timmar på att ta fram ett avtalsutkast? Det fanns väl re-
dan en mall i databanken, som enkelt kunde användas.

Under lång tid har dock löpande räkning varit den dominerande 
betalningsmodellen för affärsjuridisk rådgivning. Det har sannolikt 
berott på fler skilda faktorer. Priset på tjänsten har inte alltid varit 
högsta prioritet för klienten. Det har snarare handlat om att priori-
tera leveranstid utan att rucka på kvalitetskravet. För vissa typer av 
uppdrag har antalet leverantörer måhända varit begränsat. Klienten 
har med andra ord inte haft ett stort antal advokatfirmor att välja på. 
I det läget har advokatfirmorna inte heller varit särskilt benägna att 
ta risk på prissättningen.

Även inom ramen för ett löpanderäkningsuppdrag finns möjlighet 
till priskontroll. Tillämpade timpriser för olika individer eller katego-
rier av jurister kan fastställas i förväg. Rabattsystem baserat på arvo-
desvolymer kan också bestämmas i förväg. Trots detta kan naturligt-
vis påstås att modellen leder till att advokatfirman i hög grad ägnar 
sig åt att producera många timmar. Det saknas incitament till att 
driva ärendet så kostnadseffektivt som möjligt. Om advokatfirman 
strävar efter fler uppdrag i framtiden är det enligt min uppfattning en 
effektiv broms på upparbetande av för mycket tid.

Hur bestäms då timpriset? Några publicerade prislistor finns inte 
annat än inom ramen för viss offentlig upphandling. Aktörerna på 
marknaden torde dock ha en god överblick över vad som utgör mark-
nadsmässig prissättning. Icke minst torde detta gälla klienter, som re-
gelbundet upphandlar juridiska tjänster. Bolagsjuristerna har därför 
god inblick i prisbilden. 
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När skall advokaten ta betalt? Årsvis fakturering, som nämndes 
inledningsvis, torde vara sällsynt förekommande. Månadsvis faktu-
rering torde vara det vanliga i dag. Det ger bra kassaflöde för advo-
katfirman och en regelbunden kostnadsuppföljning för klient. Det 
finns dock fall när detta inte fungerar, till exempel om klienten är ett 
nytt okapitaliserat förvärvsbolag. Då saknas medel för betalning till 
dess att bolaget kapitaliserats, till exempel inför genomförandet av 
ett förvärv. I sådana fall kan fakturan från advokatfirman komma 
att täcka många månaders arbete och uppgå till betydande belopp. 
En situation som illustrerar att det inte bara är klient som bör ha 
förtroende för sin advokat. Advokaten måste också ha förtroende för 
sin klient.

De affärsjuridiska uppdragen har blivit mer omfattande. Ofta är 
de gränsöverskridande. Ofta behövs assistans från skilda specialister. 
Annorlunda uttryckt, det som vi i dagligt tal kallar globaliseringen 
har också slagit igenom i uppdragens art och omfattning. Advokat-
arvoden kan bland annat på grund härav uppgå till betydande be-
lopp. Om det inte blir en affär, oavsett anledning, kan advokatarvo-
det, liksom övriga rådgivararvoden, te sig bortkastade för klienten. 
Till detta kommer att vi i vår del av världen också har sett ett ökat 
antal advokatfirmor som vill utföra de affärsjuridiska uppdragen. 
Effekten av ökande advokatarvoden och fler advokatfirmor är pris-
press eller i vart fall priskontroll. Priskontroll i meningen att klienten 
i förväg vill veta hur mycket det kommer att kosta att utföra visst 
uppdrag. Följaktligen har antalet upphandlingar i konkurrens ökat. 
Oaktat löpande räkning baserat på nedlagd tid har varit den domine-
rande betalningsmodellen är det min uppfattning att denna kommer 
att minska i betydelse i framtiden. Jag vill inte gå så långt som att 
dödförklara den debiteringsbara timmen och löpanderäkningsmodel-
len. Däremot tror jag att vi advokater måste anpassa oss och utveckla 
andra betalningsmodeller än just löpande räkning. Klienten vill i för-
väg veta vad det kommer att kosta att få uppdraget utfört.

4 Riskfördelning
Vid tillämpning av löpanderäkningsmodellen tar klient risk för upp-
dragets omfattning och därmed slutarvodet. Advokatfirman står ris-
ken för att avtalat eller tillämpat arvode är tillräckligt för att täcka 
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kostnaderna och ge ett positivt bidrag till advokatfirmans resultat. 
Ett risktagande som inte ter sig avskräckande stort.

Om klient i förväg vill veta hur mycket uppdraget kommer att kos-
ta inställer sig ett annat problem. Hur skall uppdraget beskrivas och 
hur väl kan det i förväg beskrivas. Om det inte kan beskrivas väl ökar 
risken för att prissättningen blir fel. Felaktig i den meningen att ad-
vokatfirman får en osedvanligt bra marginal, eller osedvanligt dålig 
marginal. Jag vill hävda att inte någon av dessa lösningar är bra. Vare 
sig för advokatfirman eller klienten.

5 Fasta priser?
Att avtala fast pris för juridiska tjänster är svårt. Enligt min upp-
fattning ligger svårigheten i att beskriva uppdragets omfattning. Till 
detta kommer att en mängd faktorer som påverkar uppdraget ligger 
helt utanför advokatfirmans kontroll. Icke desto mindre är trenden 
för affärsjuridiska uppdrag att söka prismodeller som låser priset för 
klient. Det kan vara fråga om fast pris eller takpris.

Effekten av fasta priser är betydande för den som driver advokat-
rörelse. För det första gäller det att bygga erfarenhet om upparbetat 
arvode för skilda typer av uppdrag. Utan sådan kunskap blir prissätt-
ningen ett betydande vågspel. För det andra blir det nödvändigt med 
projektstyrning i förhållande till det avtalade priset. Det gäller alltså 
att vara kostnadseffektiv. Det går naturligtvis att driva ekonomisk 
framgångsrik advokatrörelse även med användande av fasta priser. 
Det är dock en betydande omställning i förhållande till en verksam-
het där merparten av uppdragen utföres på löpande räkning.

Svårigheten med att bestämma uppdragets omfattning kommer all-
tid att finnas. Ett sätt att reducera risken med att prissätta det okända 
kan vara att bryta ned uppdraget i mindre delar. Med tillgång till på-
kallandes första skrift i ett skiljeförfarande bör det kunna bestämmas 
vad det kommer att kosta att färdigställa svaromålet.

6 Arvodeserosion
Med arvodeserosion avser jag att klient erhåller en rad tjänster utan 
att erlägga betalning för den. Att advokatfirman ger kostnadsfria 
seminarier i aktuella ämnen är en del av marknadsföringen. Är det 
också marknadsföring att kontinuerligt utbilda personal hos klient 
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rörande för dem viktiga juridiska regelsystem? Är det riktigt att helt 
avstå från ersättning för visst arbete om klient i sin tur ej får ett tänkt 
uppdrag? En långivare kan till exempel villkora betalning för uppdra-
get av att långivaren i sin tur får delta som långivare i en transaktion.

Gränsen mellan marknadsföring och kostnadsfri rådgivning är fly-
tande. För advokaten gäller det dock att vara observant eftersom ad-
vokatfirmans kostnader naturligtvis påverkas av denna arvodesero-
sion. 

7 Vägledande regler om god advokatsed
Såsom nämnts i inledningen finns bestämmelser om arvode och redo-
visning i de vägledande reglerna om god advokatssed. Reglerna gäller 
i klientens intresse. Portalbestämmelsen anger att arvodet skall vara 
skäligt, det vill säga avser att skydda klient emot oskäliga arvodesde-
biteringar. Vidare anges att ersättningen skall uppbäras i sedvanliga 
betalningsmedel samt att arvodesavtal som ger rätt till en kvotdel av 
uppdragets resultat ej är tillåtet om inte särskilda skäl föreligger. Nå-
got uttryckligt förbud mot riskavtal finns inte. Att till exempel avtala 
om olika timarvoden baserat på resultat är tillåtet. För denna artikel 
räcker emellertid att konstatera att intet i regelsystemet hindrar den 
utveckling mot fasta priser som för närvarande sker.

8 Sammanfattning
• Diskutera i förväg med klient om uppdragets omfattning, betal-

ningsmodell, tillämpade priser och fakturarutiner.
• Bygg upp erfarenhet av pris och resursåtgång för på advokatfirman 

vanligen förekommande uppdrag.
• Gör prisuppskattning eller bestäm pris i förväg med ledning av ti-

digare erfarenhet.
• Håll klient regelbundet informerad om hur arbetet fortskrider i för-

hållande till budget/pris.
• Adressera avvikelser från pris, budget eller uppskattning så snart 

som möjligt.
• Långsiktiga klientrelationer byggs inte på kortsiktiga arvodesklipp.



 



advokatsamfundet 125 år 349

 Den 20 mars 2003 invaderades Irak av ett antal länder under 
ledning av USA och Storbritannien. Saddam Hussein stör-
tades och landets styre togs över av den så kallade Coali-

tion Provisional Authority (CPA) under ledning av den amerikanske 
diplomaten Paul Bremer, som rapporterade till USA:s försvarsminister 
Donald Rumsfeld.

CPA hade stora och – skulle det visa sig – orealistiska ambitioner. 
Avsikten var att Irak på kort tid och med hjälp av västerländsk, främst 
amerikansk, expertis och återvändande exilirakier skulle omvandlas 
till en demokratisk marknadsekonomi, som skulle kunna tjäna som 
mönster för övriga länder i regionen. Omvandlingen skulle finansieras 
genom försäljningen av Iraks rikliga oljetillgångar.

christian åhlund

Advokaten
och internationellt

rättsbistånd:
Irak – en fallstudie
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Invasionen av Irak genomfördes utan stöd av FN och stod därmed 
i strid med folkrätten. Men när invasionen väl var ett faktum be-
slöt FN ändå att aktivt engagera sig i uppbyggnaden av landet. Den 
22  maj antog säkerhetsrådet resolution  1483, som förklarade USA 
och Storbritannien som en ockupationsmakt och uppdrog åt dem att 
styra Irak till dess att en internationellt erkänd irakisk regering kunde 
ta över.

Det blev den brasilianske diplomaten Sérgio Vieira de Mello som 
utsågs att leda FN:s verksamhet i Irak. Vieira de Mello var en av 
FN:s toppkrafter. Bara ett år tidigare hade han blivit utsedd till FN:s 
kommissionär för mänskliga rättigheter och hade flera gånger nämnts 
som kandidat till posten som FN:s generalsekreterare. Vieira de Mel-
lo hade först avböjt, men sedan låtit sig övertalas av George Bush och 
Condoleeza Rice att åta sig uppdraget i Irak under fyra månader.

Hösten 2002 hade International Legal Assistance Consortium 
(ILAC) öppnat sitt kontor i Stockholm. Bakom bildandet av ILAC 
stod främst ett antal advokatsamfund från olika länder och deras 
internationella samarbetsorgan, International Bar Association och 
Union Internationale des Avocats. Avsikten var att skapa ett samar-
betsorgan för den nya form av internationellt bistånd som börjat växa 
fram efter Sovjetunionens fall. Som en följd av det förändrade geo-
politiska läget fanns det ett antal länder i Östeuropa, liksom i Afrika 
och Sydostasien, som hade behov av extern hjälp för att bygga de in-
stitutioner och stifta de lagar som krävdes för en övergång från totali-
tärt styre till demokrati och marknadsekonomi. Bistånd för att bygga 
upp rättssystem blev en viktig del av det internationella biståndet un-
der 1990-talet och ett nytt verksamhetsfält för främst västerländska 
advokater, domare och åklagare.

ILAC hade tidigare samarbetat med Vieira de Mello under hans 
tid som chef för FN:s verksamhet på Östtimor, ett uppdrag som han 
innehade när han i maj 2002 utsågs till FN:s MR-kommissionär. I 
juni 2003 kom en förfrågan från Vieira de Mello om ILAC var villigt 
att engagera sig i reformen av Iraks rättsväsende. Vårt svar blev po-
sitivt. Även om vi hade haft starka juridiska invändningar mot själva 
invasionen hade ju nu FN och Vieira de Mello engagerat sig i återupp-
byggnaden av Irak.

Från att invasionen i slutet av april 2003 tycktes ha mottagits gan-
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ska väl av befolkningen, framför allt i Bagdad, hade säkerhetsläget 
försämrats under sommaren. En starkt bidragande orsak var att Paul 
Bremer, USA:s ståthållare, i slutet av maj hade upplöst den irakiska 
armén och därmed i ett slag skickat ut hundratusentals sysslolösa 
och beväpnade unga män på Bagdads gator. Därefter försämrades sä-
kerhetsläget i rask takt. Beslutet att upplösa armén anses som USA:s 
kanske största misstag under hela Irak-kriget.

Kort efter Vieira de Mellos förfrågan blev ILAC också kontaktat 
av det brittiska utrikesdepartementet. Man förklarade att Tony Blairs 
Attorney General (ungefär motsvarande den svenska justitiekanslern) 
Peter Goldsmith ansåg att reformen av rättsväsendet i Irak hade hög-
sta prioritet och att den brittiska regeringen var villig att inom rimliga 
gränser skjuta till behövliga resurser. Mitt intryck efter ett samman-
träffande med Goldsmith i London i början av augusti 2003 var att 
den här frikostigheten hängde samman med ett visst mått av dåligt 
samvete över den brittiska regeringens kontroversiella folkrättsliga 
bedömningar inför beslutet om Storbritanniens deltagande i invasio-
nen av Irak.

ILAC satte snabbt ihop en delegation bestående av Judy Chirlin 
från American Bar Association, Finn Lynghjem från International 
Bar Association och Kadhim Lami, som representerade Arab Lawyers 
Union. Dessutom medverkade jag i egenskap av generalsekreterare för 
ILAC.

Judy är karismatisk och pratsam och tjänstgjorde vid den här tiden 
som domare vid Los Angeles Superior Court, som är USA:s största 
enskilda domstol. Finn är en fåordig norrman, ursprungligen domare 
från Ålesund. Han hade gjort sig känd som en envis och oberoende 
ordförande i valkommissionen i Bosnien under senare delen av 90-ta-
let, där han strök rader av korrumperade politiker från vallistorna, 
ofta under fruktlösa protester från såväl stormakterna som de lokala 
politiska partierna. Kadhim var verksam som advokat i både Lon-
don och Bagdad. Diplomati är inte Kadhims främsta gren men hans 
lokala kunskaper och kontaktnät kom att bli av avgörande betydelse 
för genomförandet av vårt uppdrag. Delegationen representerade på 
ett utmärkt sätt det som ILAC vill stå för: mångfald, erfarenhet och 
sakkunskap.

Judy, Finn och jag träffades på Hotel Intercontinental i Amman 
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måndagen den 11  augusti. Kadhim befann sig då redan i Bagdad. 
Före gryningen nästa morgon begav vi oss ut till den del av flygplat-
sen i Amman som disponerades av FN och efter att ha fått vänta i 
ett antal timmar på grund av en sandstorm fick vi så småningom gå 
ombord på den FN-vita men ålderstigna Fokker F28 som skulle ta oss 
till Bagdad.

(När jag kom ombord tyckte jag att det var något bekant med pla-
nets interiör och mycket riktigt: på min fråga till en av medlemmarna 
i besättningen förklarade hon att planet som nu flögs av ett sydafri-
kanskt bolag ursprungligen hade köpts in från Linjeflyg i Sverige.)

Resan till Bagdad tog drygt en timme. Vi togs emot av Kadhim, 
som hade en yngre, kraftig man i sällskap. Kadhim presenterade ho-
nom som sin son Ali. Alis närvaro hade en särskild bakgrund: Vi 
hade ägnat mycket tid åt att diskutera hur vi skulle arrangera vår 
säkerhet. När det gällde transporter låg det närmast till hands att 
hyra skottsäkra suv-ar med chaufförer och livvakter; det var det nor-
mala för utifrån kommande besökare. Nackdelen med den metoden 
är att den kan verka provocerande och att man drar till sig onödig 
uppmärksamhet. Dessutom kan personer som man vill intervjua bli 
avskräckta vid ankomsten av en sådan säkerhetsapparat. Den andra 
metoden, den som vi hade valt, var att vara så lite iögonenfallande 
som möjligt och förlita sig på att inte väcka någon uppmärksamhet. 
Det hör till saken att säkerhetsläget vid den här tiden ännu inte hade 
nått den katastrofala nivå som rådde under åren 2004–2006. Vid de 
besök vi då gjorde rådde det aldrig någon tvekan om att skottsäkra 
bilar och livvakter var helt nödvändiga.

Ali visade sig ha den perfekta bilen för vårt ändamål: en gammal 
rostig Toyota Camry av obestämbar årsmodell med mörka rutor. 
Med Ali vid ratten, Kadhim i framsätet och oss västerlänningar i bak-
sätet, dolda bakom de mörka rutorna, flöt vi väl in i Bagdads aggres-
siva trafikkaos. 

Det första intrycket vid ankomsten till Bagdad var hettan. Under 
hela vår vistelse låg temperaturen och pendlade runt femtio grader. 
Det är ofattbart hett, men med luftkonditionering i bilen, på hotellet 
och i möteslokalerna klarade vi oss bra. Andra hade det betydligt vär-
re. Redan före vår ankomst hade motståndsrörelsen inlett en serie sa-
botage mot el- och vattenförsörjningen i Bagdad. Staden har omkring 
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fem miljoner invånare och de allra flesta bor i höghus. Livet utan 
vatten och el i dessa höghus med en temperatur kring femtio grader 
måste ha varit ett helvete. Ockupationsmaktens upprepade oförmåga 
att återställa dessa i sammanhanget helt fundamentala tjänster bidrog 
snabbt till att underminera dess auktoritet.

Kadhim hade inkvarterat oss på  Mount Lebanon Hotel, ett litet men  
centralt beläget hotell alldeles i närheten av den övergivna svenska 
ambassaden. På Mount Lebanon bodde en hel del FN-anställda och 
andra besökare från väst. Hotellet totalförstördes i ett terrordåd någ-
ra månader efter vårt besök.

Även om det kändes rimligt säkert att röra sig i Bagdad under dag-
tid gick vi aldrig ut på kvällarna. Från taket på hotellet, där vår satel-
littelefon kom till flitig användning, kunde vi varje kväll höra skott-
lossning och se hur explosioner lyste upp det heta kolsvarta mörkret.

Under den närmaste tiden hade vi ett stort antal möten med repre-
sentanter för FN, CPA, olika domstolar, åklagare, advokater, juri-
diska fakulteten vid Bagdads universitet, domarutbildningsinstitutet 
och den provisoriska (av CPA tillsatta) irakiska regeringen.

Den bild som successivt avtecknade sig av det irakiska rättsväsendet 
var förvånansvärt positiv. Systemet bygger ursprungligen på fransk 
rätt – Code Napoléon – med vissa influenser från Egypten. Visserligen 
stod hela rättssystemet som en konsekvens av Saddam Husseins styre 
under total kontroll av den politiska makten, och den straffrätt som 
tillämpades var knappast värd namnet. Att brottsmisstänkta kunde 
ha några som helst rättigheter tycktes inte föresväva vare sig domsto-
lar eller polis. Under Saddams regim hade bekännelser regelmässigt 
framtvingats under tortyr. Men samtidigt hade Irak före Saddams tid 
inkorporerat FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättig-
heter från 1966, som bland annat innehåller alla brottmålsprocessens 
rättssäkerhetsgarantier. Denna konvention var och är alltså formellt 
gällande rätt i landet, något som verkade helt okänt för de flesta som 
vi talade med. Till skillnad från straffrätten tycktes däremot famil-
jerätten, den kommersiella rätten och övrig civilrätt fungera ganska 
bra. Domarkåren var förhållandevis välutbildad, men efter trettio års 
isolering fanns ett stort behov av kunskap om den viktiga rättsutveck-
ling som under denna tid ägt rum i omvärlden.

Advokatkåren var faktiskt ett betydligt större problem. Kårens an-
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seende var mycket lågt, enligt många en följd av en bristande kvali-
tetskontroll av nya medlemmar och otillräckliga strukturer för disci-
plin och vidareutbildning. Samtidigt var ledningen fortfarande starkt 
influerad av de grupper som stött Saddam och avogt inställd till alla 
interna reformer.

Genom våra möten och interna diskussioner började ett förslag 
växa fram till de insatser som ILAC i det här skedet skulle kunna 
göra. Vi beslöt oss för att koncentrera oss på domarna och att föreslå 
ett program i tre delar:

American Bar Association hade redan i början av 1990-talet inlett 
en kursverksamhet i ett för ändamålet inrättat institut i Prag för do-
mare från det gamla Sovjetunionen och de forna östeuropeiska socia-
liststaterna. Kursen kallades ”Judging in a Democratic Society” och 
var inriktad på att skola in dessa domare i den nya roll som förvän-
tades av dem i ett demokratiskt samhälle, bland annat med avseende 
på domarens roll i förhållande till den politiska makten, allmänheten 
och media. Situationen för de irakiska domarna vid Saddams fall var 
i många avseenden lik den som gällde för domarna från de forna so-
cialiststaterna, och vi beslöt oss för att föreslå en liknande omskol-
ning av de irakiska domarna med en anpassning av det kursmaterial 
som redan existerade.

Som nämnts var det vid Saddams fall praktiskt taget okänt bland 
Iraks domare att FN:s konvention 1966 angående medborgerliga och 
sociala rättigheter var gällande rätt i Irak. Här fanns alltså ett ut-
märkt tillfälle att samtidigt undervisa domarna i gällande rätt och 
uppdatera dem avseende den omfattande rättsutveckling inom områ-
det för internationella mänskliga rättigheter som ägt rum under det 
senaste kvartsseklet.

Redan under Saddams tid fanns ett utbildningsinstitut för domare. 
Vid vårt besök hade det redan tillsatts en ny ledning för institutet. 
Vi hade imponerats av den nya ledningen och de planer som den pre-
senterade. Samtidigt ansåg vi att den nya ledningen behövde utveckla 
sina internationella kontakter och få impulser från liknande institu-
tioner i ett land med ett besläktat rättssystem. Vi beslöt oss därför 
för att föreslå ett grundligt studiebesök för den nya ledningen vid det 
franska domarutbildningsinstitutet i Bordeaux.

Vårt uppdrag i Irak började nu närma sig sitt slut och på eftermid-



advokatsamfundet 125 år 355

Advokaten och internationellt rättsbistånd: Irak – en fallstudie

dagen måndagen den 18 augusti sammanträffade vi med Sérgio Vie-
ira de Mello på hans kontor i Canal Hotel, som var FN:s högkvarter i 
Irak, och presenterade våra förslag. Vieira de Mello var mycket posi-
tiv och vi beslöt att på förmiddagen nästa dag tillsammans gå igenom 
programmet för en större grupp av hans medarbetare.

Men på förmiddagen nästa dag, när vi redan befann oss på Canal 
Hotel fick vi en brådskande kallelse till ett möte med ”Interim Gover-
ning Council”, den provisoriska irakiska regeringen. Vi kom överens 
om att skjuta upp genomgången med FN till senare på eftermiddagen 
och begav oss alltså till den ”gröna zonen”, den befästa och ytterst 
välbevakade del av Bagdad, där CPA och Interim Governing Council 
hade sina lokaler.

När vi kom ut från vårt möte med Interim Governing Council och 
skulle åka tillbaka till Canal Hotel fick vi veta att FN-högkvarteret 
hade utsatts för en bombattack. Man visste ännu inte omfattningen 
av skadorna på Canal Hotel, men vi avråddes från att åka tillbaka dit 
och begav oss därför till vårt hotell, Mount Lebanon. Där möttes vi 
av en skakande syn. Den lilla foajén var full av blodiga och skadade 
personer, som just hade kommit från Canal Hotel. De berättade att 
en bilbomb hade exploderat på gatan nedanför Vieira de Mellos kon-
tor. Canal Hotel hade delvis raserats och många FN-anställda hade 
dött eller satt fastklämda i rasmassorna. Sérgio Vieira de Mello sades 
vara fastklämd, men vid liv. Vi gick upp på taket på Mount Lebanon 
och ringde i tur och ordning i vår enda satellittelefon hem för att 
lugna våra anhöriga, som redan hade hört på nyheterna om bombat-
tacken. Under kvällen och natten kom nya underrättelser från Canal 
Hotel. Vieira de Mello hade efter några timmar avlidit av sina skador, 
och ytterligare tjugo FN-medarbetare hade mist livet. Många andra 
hade fått allvarliga skador.

Enligt de ursprungliga planerna skulle vi flyga tillbaka till Amman 
morgonen därpå. Men det stod tidigt klart att alla flygningar till Am-
man de närmaste dagarna skulle vara upptagna för transporter av 
döda och skadade. På inrådan av Kadhim beslöt vi därför att ta taxi 
tillbaka till Amman. Avståndet mellan Amman och Bagdad är unge-
fär 75 mil. Från Bagdad till den jordanska gränsen är det motorväg 
som till största delen går genom öken.

I gryningen nästa morgon lastade vi in oss i en stor Chevrolet Su-
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burban som Ali genom sina kontakter hade lyckats ordna under nat-
ten. Chauffören, som föregående kväll hade återvänt från Amman, 
förklarade att den största risken under vägen var att bli utsatt för 
rånare och att vi skulle gömma kontanter och värdesaker. Efter unge-
fär en timmes körning, strax innan vi skulle passera staden Ramadi, 
meddelade chauffören att bensinen höll på att ta slut och att vi måste 
åka in i Ramadi för att hitta en bensinstation. Ramadi ligger i det 
område som senare kom att kallas ”dödens triangel” och var redan 
vid den här tiden ökänt för våld och laglöshet. Men vi hade natur-
ligtvis inget val. Kadhim fick ett vredesutbrott mot chauffören, men 
det fick bara till effekt att vi andra också fick helt klart för oss hur 
farligt det var att ge sig in i Ramadi. Att hitta bensin i Ramadi visade 
sig dessutom lättare sagt än gjort. Några fungerande bensinstationer 
fanns inte. Först efter ett antal stopp på olika bakgårdar och förhand-
lingar som vi västerlänningar inte förstod något av hade vi lyckats få 
ihop tillräckligt med bensin för att ta oss till gränsen.

Resten av resan förflöt utan dramatik. Men vid gränsen rådde fullt 
kaos och det tog flera timmar att ta sig över. Vid midnatt checkade vi 
in på Hotel Intercontinental i Amman.

Bombattentatet mot Canal Hotel den 19 augusti 2003 visade sig 
bli upptakten till den fullskaliga terror som kom att råda i Bagdad 
och stora delar av Irak under de närmaste åren. Antalet dödsoffer på 
grund av våld och terrordåd efter ockupationen har beräknats till fle-
ra hundra tusen. Men den domarutbildning som ILAC presenterade 
för Vieira de Mello blev ändå verklighet. Av säkerhetsskäl kunde ut-
bildningen inte äga rum i Irak, men genom frikostiga bidrag från den 
brittiska och den svenska regeringen kunde ILAC arrangera charter-
flygningar för irakiska domare från Bagdad till Prag och Dubai, där 
myndigheterna var mycket tillmötesgående när det gällde visumkrav 
och säkerhetsåtgärder. I Prag arrangerade American Bar Association 
och CEELI Institute utbildningen ”Judging in a Democratic Society”, 
med ett kursinnehåll som anpassades till irakiska förhållanden. I Du-
bai genomförde International Bar Association och International As-
sociation of Prosecutors en serie utbildningar i internationella mänsk-
liga rättigheter med tonvikt på ”due process” och ”fair trial”. Under 
åren 2004–2007 deltog totalt nästan 1 000 irakiska domare i dessa 
kurser.
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Ockupationen av Irak vidtogs i strid med folkrätten. Ockupations-
makterna hade felaktiga bevekelsegrunder och orealistiska ambi-
tioner. CPA:s målsättning att bygga ett irakiskt rättssamhälle om-
intetgjordes i stor utsträckning av det skräckvälde som till stor del 
orsakades av deras eget beslut att upplösa den irakiska armén. De 
oupphörliga terrordåden omöjliggjorde därefter i praktiken alla mera 
omfattande juridiska utbildningsinsatser inom landet. FN:s verksam-
het i Irak upphörde i praktiken efter attentatet mot Canal Hotel. CPA 
motsatte sig att arrangera eller stödja utbildningar utanför Iraks grän-
ser, eftersom de ansåg att det kunde betraktas som ett erkännande av 
att de förlorat kontrollen över säkerhetsläget i landet. I förhållande 
till CPA:s ambitioner var ILAC:s insats blygsam. Men den kunde ut-
formas oberoende av politisk prestige och anpassas efter verkligheten. 
I så måtto är fallet Irak en bra illustration på de komparativa förde-
larna med den typ av rättsbistånd som enskilda juristorganisationer 
av ILAC:s typ kan leverera.
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 Inledning
Advokater har i åtminstone 125 år bidragit till det rättsliga vetan-
det och utgjort del av den juridiska doktrinen genom att skriva 

juridiska handböcker, lagkommentarer, monografier, artiklar över 
specifika rättsliga frågor och problem, rättsfallsanalyser och recensio-
ner av juridisk litteratur i tidskrifter och festskrifter. Knappast något 
nummer av de lite bredare tidskrifterna Svensk Juristtidning och Ju-
ridisk Tidskrift saknar en eller flera artiklar från advokater. Inte så 
få av dessa alster håller hög klass och är värdefulla bidrag till för-
ståelsen för och utvecklingen av rätten. Därför var det med skräck-
blandad förtjusning som jag tackade ja till att skriva om ”Advokaten 

ola åhman
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som rättsvetenskapsman” i denna jubileumsskrift. Mängden möjlig 
referenslitteratur är som nyss antytts närmast oöverskådlig. Att ge 
sig i kast med att diskutera vetenskapskriterier och metodfrågor på 
några djupare plan kunde det inte bli tal om. Inte heller att recen-
sera advokatkolleger eller gamla och nya forskare inom den akademi 
som jag lämnat. Här måste andra grepp till. Jag beslutade därför att 
fundera på om jag från mina allmänna intryck av den ganska stora 
mängd blandad juridisk litteratur jag av lust eller tvång läst under egen 
forskning och praktik kunde se några likheter eller skillnader i advo-
katers och rättsvetenskapsmäns sätt att behandla juridiska spörsmål 
och utifrån dessa göra några generella högst personliga och oveten-
skapliga iakttagelser. Jag blev också nyfiken på hur många advokater  
det är som har doktorerat i juridik vid svenska universitet och vad 
deras avhandlingar handlar om och bestämde mig för att titta lite när-
mare på detta.1 Eftersom advokatens och rättsvetenskapsmannens yr-
kesroller och verksamheternas etiska grundprinciper skiljer sig åt ville 
jag också ägna några tankar åt eventuella risker med att försöka för-
ena de två rollerna. Resultatet av dessa funderingar återfinns nedan.

Advokater kan skriva rättsvetenskap
Många publikationer med advokater som upphovsmän har otvivelak-
tigt – i vissa eller alla delar – vetenskapliga kvaliteter trots att förfat-
taren inte har genomgått forskarutbildning. Med vetenskapliga kvali-
teter avser jag då att ämnesval, anslag och ambition är relevanta med 
beaktande av vilken typ av undersökning det är fråga om liksom att 
slutsatserna är underbyggda och redovisade på ett rättsvetenskapligt 
godtagbart sätt.2 Och det är förstås inte nödvändigt att ha doktorerat 
i juridik för att skriva fullgod rättsvetenskap. Huruvida det är fråga 

1  Jag framför ett varmt tack till jur. stud. Charlotta Wikberg, Camilla Landberg och Sofia 
Andersson för bistånd med faktaverifiering samt till jur. kand. Sofia Roth och Mushka Pistol 
för hjälp med korrekturläsning. Ett stort tack går också till jur. kand. Magnus Andersson för 
hjälp med källkomplettering.

2  För en diskussion om kriterierna för vad som utgör (god) rättsvetenskap, se t.ex. Sandgren 
i Festskrift till Peter Seipel, Stockholm 2006, s. 527 samt även densamme, ”Hänvisningar i 
rättsvetenskapen”, JT 2005–06 s. 65. Jag kan också rekommendera dennes artikel ”Juridikav-
handlingar vid Stockholms universitet 1957–2006”, i Juridiska fakulteten 1907–2007. En 
minnesskrift, Stockholm 2007, s. 440, från vars bilaga jag har erhållit värdefulla sakupplys-
ningar.
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om rättsvetenskap beror naturligtvis på framställningens innehåll och 
kvalitet.3 Särskilt beträffande traditionellt rättsdogmatiska artiklar i 
civilrättsliga ämnen i juridiska tidskrifter tror jag att det ofta skulle 
vara svårt att avgöra om det är en advokat (eller annan praktiker) eller 
en rättsvetenskapsman som är upphovsman om man inte är medveten 
om vem författaren är. Det sammanhänger nog med att det i Sverige 
ifråga om juridisk arbetsmetod (det vill säga tillvägagångssättet för 
att nå en rättsligt hållbar ståndpunkt i en rättstillämpningsfråga) rå-
der åtminstone någorlunda konsensus om vad som utgör rättskällor 
och hur de skall användas. Också de rättsdogmatiska verktygen, det 
vill säga extensiva och restriktiva tolkningar, analogier, motsatsslut 
och reduktionsslut är gemensamma för juristkåren.

Att många advokater nuförtiden tenderar att bli experter inom nå-
got rättsområde snarare än generalister borgar också för djupa detalj-
kunskaper som framför allt kommer till nytta vid behandlingen av 
mer begränsade specifika frågeställningar och konkreta rättstillämp-
ningsproblem.

3  Benämningen ”rättsvetenskapsman” är inte en skyddad titel (som är fallet med benäm-
ningen ”advokat”). Inte heller ”professor” eller ”juris doktor” är skyddade i den meningen att 
någon sanktion är knuten till själva användandet. En annan sak är att ett användande utan 
täckning sannolikt skulle kunna utgöra ett led i ett straffbart bedrägeri, vilseledande mark-
nadsföring etc. Många gånger kan det vara svårt att förstå innebörden av olika utländska 
akademiska titlar. I Tyskland är Dr. Jur. en titel som erhålls efter framläggande av en disserta-
tion som ungefärligen kan sägas motsvara en svensk licentiatavhandling. I USA får den som 
genomgått en treårig juristutbildning kalla sig Jur. Dr. Oförsiktigt användande av utländska 
titlar och examina som kan sammanblandas med svenska yrkes- eller utbildningstitlar kan 
få konsekvenser även om titeln i sig inte åtnjuter särskilt skydd. Ett exempel finns i rättsfallet 
NJA 1991 s. 232. Där hade jur. kand. K fått avslag på sin ansökan om inträde i Advokat-
samfundet och överklagat till Högsta domstolen med yrkande att den skulle bevilja honom 
inträde. K hade 1982 förvärvat ”Degree of Juris Doctor” vid ett universitet i USA, 1985 avlagt 
svensk juristexamen samt därefter utövat praktisk juridisk verksamhet i Sverige. Enligt vad K 
uppgivit var hans amerikanska examen, som krävde tre års studier, närmast att jämställa med 
en svensk juris kandidatexamen. Advokatsamfundets styrelse anförde i Högsta domstolen till 
stöd för sin ståndpunkt att K inte var lämplig som medlem framför allt på grund av dennes 
sätt att föra talan i vissa angivna mål samt därutöver K:s förfarande att i olika sammanhang 
begagna titeln ”Jur. dr” såsom beteckning på sin amerikanska examen. Högsta domstolen 
fann det utrett att K i två av de av Advokatsamfundet åberopade målen utfört talan på ett i 
flera avseenden bristfälligt sätt, såväl materiellt som processuellt. Visst hänsyn ansågs också 
böra tillmätas att flera tingsrättsdomare ställde sig tveksamma till K:s inträde i samfundet. 
Utöver detta anförde Högsta domstolen att K:s användande av titeln ”Jur. dr” på brevpapper 
och i andra sammanhang utan varje uppgift om titelns amerikanska ursprung måste bedömas 
som missvisande. K ansågs inte ha styrkt att han var lämplig att vinna inträde i Advokatsam-
fundet varför besvären lämnades utan bifall.
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Och så länge det handlar om de så vanligt förekommande prak-
tiskt tillvända, rekvisitbundna undersökningar som behandlar rätts-
tillämpningsproblem de lege lata (det vill säga undersökningar där 
ett antal mer eller mindre praktiskt betydelsefulla typfall formule-
ras och prövas i förhållande till olika ikraftvarande rättsregler varef-
ter lösningsförslag lämnas eller domar kommenteras eller kritiseras) 
vore det nog närmast förvånande om det skulle föreligga några större 
skillnader mellan vad som skrivs av advokater, domare, andra prak-
tiserande jurister eller skolade rättsvetenskapsmän. De skillnader som 
finns ifråga om grundläggande metodologi och rättskällehantering, 
vilken tonvikt som läggs på objektiva, subjektiva eller teleologiska 
element etc., samt i övrigt vilka argument som tillåts fälla utslaget när 
de traditionella rättskällorna inte ger säkert besked, beror enligt min 
uppfattning nog generellt sett oftare på när och vid vilken juridisk 
fakultet en jurist har studerat eller forskat. Här är lärare, handledare 
och kurslitteratur många gånger av avgörande betydelse för hur ar-
betssätt och juridisk problemlösningsförmåga utvecklas.4

Vad skiljer advokatens och rättsvetenskapsmannens 
alster åt?
De likheter som påpekats ovan till trots och obeaktat de risker som 
generaliseringar innebär tänker jag våga mig på att peka på vad jag 
uppfattar som några utmärkande skillnader mellan framställningar 
gjorda av advokater och rättsvetenskapsmän. Även om den grund-
läggande arbetsmetodiken är densamma så tycker jag en markant 
skillnad är att insikterna om och graden av medvetenhet beträffande 
metodologiska spörsmål typiskt sett är högre hos rättsvetenskaps-
männen. Självfallet finns det advokater som genom praktisk erfaren-
het har tillgodogjort sig samma fördjupade förmåga att tolka rätts-
regler, värdera rättsliga intressekonflikter och göra ändamålsanalyser 

4  En egen reflektion, självfallet begränsad till den civilrätt inom vilken jag själv är verksam, 
är att argumentationen de lege lata från jurister som läst i Uppsala där Per-Olof Ekelöfs ande 
fortfarande svävar tungt, ofta utgår från ändamålsöverväganden medan den i Stockholm och 
Lund även nuförtiden gärna baseras på mer eklektiska resonemang à la Jan Hellner och Alex-
ander Peczenik, det vill säga utan att någon överordnad norm för det rättsliga ställningsta-
gandet erkänns. Ifråga om Handelshögskoleutbildade jurister tycker jag mig i stället märka en 
tendens till att de rättsekonomiskt färgade argumenten lyfts fram på ett tydligare sätt.



advokatsamfundet 125 år 363

Advokaten som rättsvetenskapsman

som forskarutbildningen är avsedd att ge.5 Det är ganska intressant 
att iaktta hur denna verksamhet hos vissa skickliga advokater tycks 
pågå rent intuitivt. Genom att i rättssalar och konferensrum i olika 
sammanhang och under lång tid ha konfronterats med och iakttagit 
uppfattningar och värden som genomsyrar ett rättsområde har dessa 
advokater utvecklat en känsla för hur olika frågor skall bedömas och 
vilka lösningar på problematiska fall som är godtagbara utan att 
ägna sig åt något teoretiskt finlir. Med rättframma och okonstlade 
presentationer kan dessa advokater frambringa såväl slagkraftiga plä-
deringar som övertygande artiklar, måhända utan samma elegans i 
källhantering och notapparat som rättsvetenskapsmannen. Rättsve-
tenskapsmannen å andra sidan har genom sin forskning och teoretis-
ka fortbildning ökat sin förståelse för och lärt sig att på ett vetenskap-
ligt gångbart sätt förklara varför vissa argument är att betrakta som 
starkare än andra i en given situation. En annan tendens jag tycker 
mig skönja är att rättsvetenskapsmännen i högre grad har ambitionen 
att sätta in behandlade frågor i en bredare kontext och ägna sig åt 
systembyggen än advokaterna, som i sina författarskap är mer inrik-
tade på konkret problemlösning och specifika praktiska situationer.

5  Forskarutbildningen vid juridiska fakulteten i Uppsala syftar närmare bestämt till att ge 
fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt 
tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intres-
santa frågeställningar lämpade för forskning, pedagogiska färdigheter och förmåga att ut-
trycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god 
förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.
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Få advokater doktorerar
Hittills har mina iakttagelser rört icke disputerade advokaters skrive-
rier. Advokater som disputerat har ju genomgått någon form av fors-
karutbildning och är i den meningen också rättsvetenskapsmän. Jag 
måste tillstå att jag blev lite förvånad när jag fann att det är förhål-
landevis få advokater som under de 125 år som Advokatsamfundet 
funnits också är juris doktorer.6 Med tanke på hur arbetskrävande 
båda verksamheterna är, är det mindre förvånande att det är ännu 
färre advokater som har bedrivit forskarstudier parallellt med advo-
katverksamheten. Det vanligaste tycks vara att först doktorera och 
sedan övergå till att arbeta praktiskt. Jag har under arbetet med den 
här artikeln med hjälp av Advokatsamfundets matriklar och slag-
ningar i Svenskt biografiskt lexikon funnit omkring trettio personer 
som sedan Advokatsamfundet bildades har varit eller är advokater 
och doktorer samtidigt.7 En del av dessa har valt att inte begagna sig 
av doktorstiteln varför jag säkert har missat någon eller några. Det 
stora flertalet, mer än hälften av dem jag har noterat, har doktorerat i 
civilrätt. Övriga fördelar sig med någon eller några i skatterätt, straff-
rätt, offentlig rätt, processrätt, EG-rätt och advokatetik.

6  I Advokaten nr 5 2007 efterlyste då nyss avgångne ordföranden för Advokatsamfundet, Ste-
fan Lindskog, att fler advokater borde satsa på en forskarutbildning. Han pekade särskilt på 
nyttan och stimulansen av att växla perspektiv. I samma nummer av tidskriften intervjuades 
även den då tämligen nydisputerade advokaten Carl Svernlöv, vilken också lyfte fram värdet 
av ökad rörlighet mellan olika yrkeskategorier inom rättsväsendet och universiteten. Båda 
dessa herrar lever som de lär. Stefan Lindskog är som bekant numera justitieråd och Carl 
Svernlöv ägnar sig som adjungerad professor i Uppsala i inte obetydlig utsträckning åt under-
visning vid sidan av sin advokatpraktik. 

7  Det finns naturligtvis även personer som doktorerat efter att de lämnat advokatbanan. 
En sådan var Ernst Nathorst-Böös (1918–1988) som disputerade 1974 i rättshistoria. En rad 
advokater hade eller har en utländsk doktorsexamen i bagaget. Richard Handin (1894–1975) 
godkändes som juris doktor av juridiska fakulteten i Sankt Petersburg 1918. Rudolf Koci 
(1897–1959) blev Dr.  Jur. i Wien 1921 och medlem av Advokatsamfundet 1928. 1960 blev 
J. Gillis Wetter (1931–1995) jur. dr. vid Chicago Law School. Bettina Schütz-Gärdén erhöll 
tysk doktorspromotion 1998 och är advokat sedan 2002. Ansgar Firsching doktorerade 2001 
vid universitetet i Würzburg och är nu verksam som advokat i Stockholm. Gisela Knuts har 
en doktorsexamen från Helsingfors från 2006. Eva Storskrubb doktorerade vid European 
University Institute i Florens 2006 liksom Björn Lundqvist 2010.
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Advokater med doktorshatt
En tidig doktor som övergick till advokatverksamhet var Philip Le-
man (1837–1905) som 1866, 21 år innan Advokatsamfundet bildades, 
publicerade en avhandling i statskunskap, Om bildandet af folkre-
presentationen i de tre skandinaviska länderna. Han kunde därefter 
titulera sig filosofie doktor. Jag tycker att han bör nämnas i detta 
sammanhang eftersom avhandlingsämnet tangerar den konstitutio-
nella rätten. Philip Lehman övergick till advokatyrket 1872, då han 
inträdde i Aron Philipssons advokatbyrå, som efter olika samman-
slagningar i dag lever vidare som den svenska delen av den interna-
tionella advokatbyrån Linklaters. Philip Leman var också under ett 
antal år ordförande i Sveriges advokatsamfund.

1893 doktorerade Carl Livijn (1836–1934) i vad som i dag närmast 
skulle motsvara socialrätt på avhandlingen Om moderna socialpoli-
tiska lagar och lagförslag ang. arbetsklassens betryggande mot ekono-
miska följderna af s.k. olycksfall i arbetet. Carl Livijn öppnade advo-
katkontor i Malmö 1896 och var parallellt därmed docent i privaträtt 
vid Lunds universitet. Advokatbyrån drevs ända fram till 1970-talet 
under Carl Livijns namn varefter verksamheten fortsattes av Göran 
Luterkort. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet frambringade 
Lunds universitet ett antal juris doktorer som kom att arbeta som ad-
vokater i Malmö. 1896 disputerade Carl Axel Hedenberg (1862–1931) 
på avhandlingen Om offentlig åtalsrätt. Samma år blev han advokat 
i Malmö. Adolf Åström (1863–1932) lade fram sin avhandling Om 
svensk vattenrätt 1899 i Lund. Han var advokat i Malmö från 1907.

År 1910 disputerade Martin Fehr (1885–1938) på en avhandling i 
romersk rätt, Beiträge zur Lehre vom römischen Pfandrecht in der 
klassischen Zeit. Han bedrev därefter advokatverksamhet från 1915 
och från 1920 under eget namn i Stockholm. Till de Lundadoktorer 
som blev advokater i Malmö hör Axel Roos (1896–1957) som dispu-
terade 1915 på avhandlingen Om prestations omöjlighet, i synnerhet 
med avseende å gäldenärens skadeståndsplikt vid den totala omöjlig-
het som uppkommit efter avtalets ingående. 1918 blev han ledamot 
av Advokatsamfundet.

Karl Hillgård (1893–1978) disputerade 1923 på avhandlingen Bi-
drag till läran om säljarens stoppningsrätt. Hillgård arbetade därefter 
som advokat i Halmstad.
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Bertil af  Klercker (1910–1986) doktorerade i skatterätt 1948 på 
avhandlingen Resultatutjämning mellan olika beskattningsår vid be-
skattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt. Han var efter det 
verksam som advokat i Stockholm.

Erik Danielsson (1908–1977) drev advokatbyrå i Malmö från 1950. 
Han skrev 1952 avhandlingen Aktiekapitalet: Studier över aktiebola-
gets kapitalkonstruktion enligt svensk rätt. Byrån drivs i dag vidare 
av Jan Askblad.

Michael Hernmarck (1918–2001) disputerade 1968 på boken Lö-
seskilling vid expropriation för tätbebyggelse och var samtidigt delä-
gare i Nils Setterwalls advokatbyrå.

1970 doktorerade Ulf Holmbäck (1927–2006) i privaträtt på av-
handlingen Studier i förutsättningslärans terminologi och Jan Ram-
berg, som ganska snart kom att lämna advokatbanan för att bli pro-
fessor i civilrätt, i transporträtt på boken Cancellation of contracts 
of affreightment on account of war and similar circumstances. 1974 
disputerade Hans Stenberg (1932–2009) i EG-rätt med boken Studier 
i EG-rätt: om konkurrensbegränsande avtal och deras ogiltighet. 
Han följs samma år av Hans Forssell med avhandlingen Tredjemans-
skyddets gränser: en studie av principen ”köp bryter lega” och indel-
ningen i sakrätter och obligatoriska rättigheter.

Gunnar Flodhammar (1932–1998) disputerade i Lund 1980 på av-
handlingen Företagsvärdering vid tvångsinlösen. Jan Steneby skrev 
1981 avhandlingen Reseavtalet: En studie av det kontraktsrättsliga 
förhållandet mellan resenär och researrangör vid sällskapsresor och 
liknande arrangemang. Tio år senare blev han advokat. 1984 blev 
Mathias André doktor i civilrätt på avhandlingen Marknadsförings-
ansvar. Om förutsättningarna för marknadsrättsligt och civilrättsligt 
ansvar för marknadsföring. Stefan Lindskog, numera justitieråd, blev 
juris doktor 1985 på boken Kvittning: Om avräkning av privaträtts-
liga fordringar och var under många år verksam som advokat i Gö-
teborg och Stockholm. 1987 lade Erik Norman fram sin avhandling 
Kollektiva åtgärder och det enskilda anställningsavtalet. Erik Nor-
man är advokat i Örebro.

1990-talet kläckte en rad doktorer som redan var eller blev advoka-
ter efter avlagd doktorsexamen. Först ut var Svante Johansson 1990 
med avhandlingen Bolagsstämma. Fem år senare 1995 doktorerade 



advokatsamfundet 125 år 367

Advokaten som rättsvetenskapsman

Börje Leidhammar i skatterätt på boken Bevisprövning i taxerings-
mål. Han följdes av Erik M. Runesson med den kontraktsrättsliga av-
handlingen Rekonstruktion av ofullständiga avtal: särskilt om köp-
lagens reglering av risken för ökade prestationskostnader 1996. Ola 
Wiklund doktorerade året därpå, 1997, på avhandlingen EG-dom-
stolens tolkningsutrymme: om förhållandet mellan normstruktur, 
kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten. Samma år, 
1997, färdigställde undertecknad boken Behörighet och befogenhet i 
aktiebolagsrätten: Om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 
för deras representationsrätt. En avhandling i skiljemannarätt, The 
arbitrator’s mandate: A comparative study of relationships in com-
mercial arbitration under the laws of England, Germany, Sweden 
and Switzerland försvarades 1998 av Patrik Schöldström. Jon Kihl-
man doktorerade i civilrätt 1999 med avhandlingen Fel: särskilt vid 
köp av lös och fast egendom.

Kaj Hobér, sedan många år verksam som advokat i Stockholm, 
disputerade 2001 på avhandlingen Extinctive prescription and appli-
cable law in interstate arbitration. Lite trist att konstatera är att ad-
vokatkåren även ifråga om kvinnliga advokater med doktorstitel ut-
märker sig med en anmärkningsvärd underrepresentation. Det finns 
såvitt jag kunnat finna tyvärr bara en kvinnlig advokat som också är 
juris doktor och det är Lena Ebervall vars avhandling i advokatetik, 
Försvararens roll: Ideologier och gällande rätt, lades fram 2002. Staf-
fan Myrdal disputerade 2004 i civilrätt på avhandlingen Återpant-
sättning enligt svensk rätt: om pantsättning av pant och panträtt. 
Roland Dahlman skrev 2006 avhandlingen Corporate form and in-
ternational taxation of box corporations. Carl Svernlöv disputerade 
2007 på en bok i aktiebolagsrätt, Ansvarsfrihet: dechargeinstitutet i 
svensk aktiebolagsrätt. Senast i raden är David Kleist, nybliven dok-
tor i skatterätt på avhandlingen Methods for elimination of double 
taxation under double tax treaties – with particular reference to the 
application of double tax treaties in Sweden, som utkom 2012.
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Advokater identifierar frågor med nyhetsvärde
Påfallande ofta tycker jag att ämnesvalen för advokaters artiklar i 
olika juridiska tidskrifter har ett betydande nyhetsvärde, det vill säga 
rör frågeställningar och problem som gått lagstiftare och rättsveten-
skapsmän förbi. Detta beror sannolikt på att advokaten i sin yrkesroll 
och dagliga gärning som rådgivare, ombud och skiljeman har förde-
len av att vara väl positionerad för att identifiera rättstillämpnings-
problem, legala förhållanden eller missförhållanden som förtjänar att 
beskrivas, förklaras, kritiseras, analyseras och systematiseras. Förut-
sättningarna för att hitta dagsaktuella och praktiskt betydelsefulla 
frågor att skriva om är goda eftersom sådana frågor är en del av den 
problemlösning som advokaten sysslar med till vardags. Ett utmärkt 
exempel från det område av juridiken som jag själv sysslat en del med, 
som visserligen har några år på nacken, där advokater tidigt uppmärk-
sammade och i skrift behandlade en komplex rättslig frågeställning, 
är den debatt om så kallad olovlig vinstutdelning från aktiebolag som 
startade på allvar i slutet på 1980-talet och början av 1990-talet.8 An-
dra exempel kan hämtas från rättsområden där själva regelbildningen 
till stor del skett genom skiljeförfaranden, självreglering, standard-
avtal och strukturerade affärsprocedurer. Som exempel kan nämnas 
tvångsinlösen av minoritetsaktier, publika uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden, icke lagreglerad bolagsstyrning och företagsöverlå-
telser.9 Här har medlemmar ur advokatkåren gjort viktiga insatser för 
att i olika skrifter sprida kunskap om rättstillämpningen på områden 
som inte är så lättillgängliga för akademiker.

Faror med advokaters författarskap
På samma sätt som advokatens yrkesroll skapar förutsättningar för 
författarskap medför den begränsningar. Advokaten och rättsveten-
skapsmannen verkar under skilda etiska regelverk. Till advokatens 
främsta plikter enligt god advokatsed hör att värna klientens intres-
sen och att iaktta konfidentialitet beträffande klientens förhållanden. 
Rättsvetenskapsmannen å andra sidan skall eftersträva objektivitet 

8  Bland de advokater som särskilt livfullt deltog i den diskussionen märks Mats Müllern, 
Stefan Lindskog, Mats Sacklén, Gunnar Blomberg och Teodor Leffler.

9 Till de advokater som är flitiga skribenter på dessa områden hör Stefan Zandén, Erik Sjö-
man, Urban Båvestam, Björn Kristiansson och Axel Calissendorff.
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och transparens och inte rygga för att dra fram samtliga för bedöm-
ningen relevanta omständigheter i ljuset. Efter att ha utfört en grund-
ligt genomförd rättsutredning i ett ärende tror jag att det är många 
advokater som med rätta känt att materialet borde lämpa sig att pre-
sentera i uppsats- eller artikelform. Även om tiden och självförtroen-
det räcker kan det i sådana fall finnas advokatetiska hinder mot att 
publicera en omarbetad rättsutredning som är kopplad till ett ärende 
av någon aktualitet. Till exempel kan det i vissa medialt uppmärk-
sammade ärenden vara svårt att undvika att det genom ett eller flera 
av de typfall som är föremål för studien går att dra slutsatser om en 
klients identitet, varigenom tystnadsplikten kan åsidosättas. I avsak-
nad av nödvändigt samtycke har advokaten då att avhålla sig från att 
skriva oavsett att vetenskapen går miste om värdefulla synpunkter. 
I värsta fall kan också den aktuella klientens intresse riskera att ta 
skada. Det kan bli följden om det inom ramen för det rättstillämp-
ningsproblem som är föremål för utredningen finns utrymme för al-
ternativa uppfattningar och lösningar varav den ena främjar och den 
andra strider mot klientens intressen. Under sådana omständigheter 
är det ingen lätt uppgift för en advokat att värdera och presentera 
argumenten för och emot de olika alternativen med den integritet som 
krävs för att upprätthålla vetenskaplig ambition vid en diskussion de 
sententia ferenda utan att riskera att åsidosätta sin trohets- och lo-
jalitetsplikt. Det är då säkrare att låta saken bero och invänta ett 
lämpligare tillfälle.

Det finns andra faror för en advokat förknippade med att ge ut-
tryck för uppfattningar och ståndpunkter i skrift. En sådan är att 
man löper risk att bli anklagad för att skriva ”i egen sak” eller att 
”kvälja dom” om erfarenheter från ett ärende utmynnar i en arti-
kel, särskilt ifall ett domslut eller annat beslut gått advokaten emot. 
Har advokaten redan tidigare publicerat en uppfattning som kanske 
inte är alldeles förenlig med den ståndpunkt som intas i en affärsför-
handling eller rättegång riskerar han eller hon att bli åberopad mot 
sig själv (något som för övrigt brukar väcka munterhet hos advokat-
kollegerna på motsidan). En särskild problematik är kopplad till en 
typ av advokatuppdrag som tycks bli allt vanligare. Advokater anlitas 
ibland för att medverka i lobbyingprojekt, det vill säga i syfte att för-
må regelmakare eller myndigheter att till gagn för ett klientintresse 
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anta normer av viss innebörd eller att företa eller underlåta andra 
åtgärder.10 Det kan innebära att advokaten i olika skriftliga framställ-
ningar som publiceras i olika sammanhang driver en linje i klientens 
intresse som inte behöver stämma överens med den egna övertygelsen 
om vad som borde vara gällande rätt (men som ändå är en av olika 
möjliga lösningar) eller vad som skulle vara den lämpligaste framtida 
regleringen av en fråga. Saknas transparens om att advokaten utför 
ett klientuppdrag innebär det naturligtvis att advokaten använder sin 
eventuella auktoritet som expert på ett sätt som är oförenlig med ve-
tenskapliga hederlighetskrav. Från advokatetisk synvinkel är detta i 
sig inte något problem, i vart fall inte så länge agerandet inte på något 
sätt är ägnat att påverka allmänhetens förtroende för advokatkåren 
som sådan, vilket borde vara avlägset.

10  I utlandet är det en mer utvecklad och etablerad verksamhet både för advokater och akade-
miker att ställa sin expertis och sitt kontaktnät till olika intressenters förfogande för att påver-
ka beslutsfattare i önskad riktning. Medan rättsvetenskapsmännen tycks agera öppet är det 
inte sällan svårt att avgöra om advokaterna agerar på uppdrag från klient, i eget intresse eller 
bådadera. Ett färskt exempel från USA är debatten om så kallade ”staggered boards”, det vill 
säga att styrelseledamöterna i ett bolag enligt bolagsordningen har fasta mandattider av olika 
längd vilket medför att det normalt tar minst två år att byta ut hela styrelsen. En sådan regle-
ring antas enligt vissa studier vara ägnad att motverka övertagandeförsök och på ett olämpligt 
sätt skydda styrelsen från aktieägarinflytande vilket underlättar för styrelseledamöterna att 
se till sina egna intressen samt minska förutsättningarna för en god värdeutveckling för ak-
tieägarna. Inom ramen för ett corporate governance-projekt drivet av Lucian A. Bebchuk från 
Harvard Law School med stöd av fem namngivna institutionella investerare, förmåddes om-
kring en tredjedel av alla bolag med staggered boards på Standard & Poor’s 500 stock index-
lista att ändra sina bolagsordningar. Projektet kritiserades av advokatbyrån Wachtell, Lipton, 
Rosen & Katz (känd för att ha introducerat ”giftpillret” mot fientliga övertagandeförsök och 
specialiserad på att företräda målbolagsstyrelsen i samband med offentliga uppköpserbjudan-
den) i en promemoria med titeln ”Harvard’s shareholder rights project is wrong”. De delägare 
som givit namn åt advokatbyrån argumenterade i promemorian i tämligen hätsk ton för att 
projektet endast gynnade agendan för investerare med kortsiktiga vinstintressen och att en 
struktur där styrelseledamöterna har överlappande mandattider gör det lättare att försvara bo-
laget mot opportunistiska övertagandeförsök. Se länkar nedan (uttagna den 15 augusti 2012). 
http://srp.law.harvard.edu/ 
http://amlawdaily.typepad.com/files/harvards-shareholder-rights-project-is-wrong.pdf
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Avslutning
Advokater fyller en viktig funktion inom doktrinen. Det gör de bland 
annat genom att i olika publikationer lyfta och diskutera frågor och 
problem de stöter på i sin dagliga verksamhet. Inte sällan är advoka-
ter först att uppmärksamma olika rättstillämpningsproblem. Likaså 
har advokaterna gjort och har förutsättningar att fortsätta göra rätts-
vetenskapen stora tjänster genom att behandla ämnen som inte är 
lättillgängliga för forskning på grund av att traditionella rättskällor 
saknas. Klientintresset kommer dock först och det får inga publika-
tioner kränka. Sist men inte minst vill jag också peka på att advoka-
terna genom sina bidrag till den juridiska litteraturen medverkar till 
att uppfylla ett av Advokatsamfundets viktiga deländamål, ”att följa 
rättsutvecklingen och att verka för att samfundets erfarenhet kommer 
denna till godo”.
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 Denna jubileumsbok speglar genom sina olika bidrag ut-
vecklingen inom Advokatsamfundet och i advokatkåren 
under de senaste 25 åren. Perioden har präglats av snabba 

och betydande samhällsförändringar, vilka påverkat advokaternas 
yrkesroll och Advokatsamfundet. På ett sätt som aldrig tidigare har 
advokaternas roll i samhället kommit i fokus. Advokatsamfundet och 
dess ledamöter har numera en framskjuten plats i den rättspolitiska 
debatten.

Advokatrollen innefattar många olika uppdragstyper. Bidragen i 
denna bok reflekterar utifrån olika perspektiv advokatens vardag på 
ett insiktsfullt och spännande sätt. De visar yrkets spännvidd och ad-
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vokatens betydelse i rättsstaten. De adresserar moraliska dilemman 
och andra svårigheter som advokater ställs inför i sin dagliga gärning. 
Men framförallt skildrar de glädjen i att verka som advokat.

Jag kommer i mitt bidrag givetvis också att beröra frågor om ad-
vokatens och Advokatsamfundets roll och utveckling det senaste 
kvartsseklet men även att försöka redovisa hur jag ser på utveckling-
en framgent.

Omvärldsförändringar
Världen har under de senaste 25 åren genomgått mycket stora föränd-
ringar. Händelser som Berlinmurens fall, Sovjetunionens upplösning, 
slutet på det kalla kriget, Sveriges anslutning till EU och Europakon-
ventionens inkorporering i svensk rätt, terrorattacken mot World Tra-
de Center den 11 september 2001, den efterföljande kampen mot ter-
rorismen samt de senaste årens ekonomiska kris är händelser som alla 
starkt, om än på helt olika sätt, påverkat yrkets yttre förutsättningar 
och fått genomslag i lagstiftning och rättstillämpning. Allt detta har i 
större eller mindre grad inverkat på Advokatsamfundet, på advokat-
byråerna och på den enskilde advokatens vardag. Teknikutvecklingen 
och medias ökade genomslag liksom ett mer mångkulturellt Sverige 
är andra faktorer som har bidragit till att väsentligt förändra villko-
ren för Advokatsamfundet och dess ledamöter.

I Europa har utvecklingen på advokatmarknaden, liksom övrig 
tjänstesektor, de senaste åren präglats av en ”ekonomisering” i den 
meningen att den övergripande grundvalen för all reglering i princip 
har haft ekonomiska förtecken. Den främsta målsättningen har va-
rit att öka konkurrensen och att öppna upp marknader. Särskilt har 
detta gällt sådana som sedan lång tid präglats av monopol innefat-
tande en exklusiv rätt för advokater att utföra vissa juridiska tjänster 
och advokattvång, det vill säga en skyldighet att företrädas av advo-
kat i domstol. I dessa länder har den juridiska tjänstemarknaden ofta 
omgärdats av en stark reglering. De flesta länder har sedan länge haft 
omfattande begränsningar i möjligheten att tillhandahålla juridiska 
tjänster, att uppträda som ombud i rättegångar, att göra reklam och 
att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag samt i formerna för att ta 
betalt.

Den svenska marknaden har dock stått i bjärt kontrast till vad som 
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i övriga medlemsstater varit och alltjämt är norm. Vi har i Sverige 
inte ens i de högsta domstolsinstanserna haft något advokatmono-
pol eller något advokattvång. Vi har i princip inte heller haft några 
begränsningar när det gäller möjligheten att tillhandahålla juridiska 
tjänster, med undantag för att endast advokat kan bli förordnad som 
offentlig försvarare. Vi har samtidigt slagit vakt om advokatens obe-
roende genom att inte tillåta integrerat samarbete med andra yrkes-
grupper. Vi tog också tidigt bort förbudet att göra reklam och möjlig-
gjorde för advokater att kunna driva verksamhet i aktiebolagsform. I 
de flesta av dessa avseenden kan man, utan att förhäva sig, påstå att 
det svenska advokatsamfundet har varit en förebild i den europeiska 
utvecklingen. Och vi har klarat oss mycket väl trots avsaknad av re-
gulatoriskt skråtänkande.

Den ekonomiska krisen kring 2008, liksom den nu pågående, 
har fått stor inverkan på regleringen av advokatyrket utomlands. På 
många håll, särskilt inom common law-länderna, har advokatkåren 
drabbats mycket hårt. En allmänt vedertagen åsikt är att en väl fung-
erande juridisk tjänstemarknad bidrar till ekonomisk stabilitet och 
tillväxt. I kölvattnet av den ekonomiska krisen anser vissa att den 
europeiska juridiska tjänstemarknaden kan bli mer funktionell och 
effektiv. För närvarande pågår därför i många europeiska länder en 
utveckling som syftar till att ersätta den oberoende självregleringen 
med ökad statlig inblandning. Det gäller Irland, Nederländerna, Po-
len, Ungern och inte minst de så kallade PIG-länderna (Portugal, Ita-
lien och Grekland) där lagstiftaren vidtagit olika steg i en riktning 
som allvarligt riskerar att urholka advokatrollen. Detta har svenska 
advokater varit förskonade ifrån. Överhuvudtaget har vi i jämförelse 
med våra europeiska kolleger klarat oss mycket väl från det allmän-
nas regleringsiver. Ett skäl till detta torde ha varit just avsaknaden av 
monopol och advokattvång liksom frånvaron av annan konkurrens-
begränsande reglering motsvarande den som finns i andra länder. I de 
länder där advokater haft monopol på exempelvis fastighetsöverlåtel-
ser drabbades byråer med sådan inriktning, huvudsakligen mindre 
byråer på landsbygden, mycket hårt. Även om de stora affärsjuridiska 
byråerna också påverkades kunde de genom frånvaron av offentliga 
ingrepp och genom omställningar på ett ändamålsenligt sätt undvika 
en utveckling motsvarande den som ägde rum i de anglosaxiska län-
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derna med konkurser, uppsägning av anställda, frusna löner, reduce-
rad arbetstid och partners som fick lämna byråerna.

Som ett utflöde av den fria konkurrensen inom EU hade, redan 
före den ekonomiska krisen, konsumentintresset fått en starkt fram-
skjuten plats när det gäller synen på advokattjänster och regleringen 
av advokatorganisationerna. På många håll i Europa har lagstiftaren 
rejält begränsat advokatorganisationernas självreglering och därmed 
deras oberoende. I England och Danmark har man skiljt den regu-
latoriska funktionen från den representativa. Det finns en risk att 
denna utveckling kan komma att sprida sig. Samhällsintresset av ett 
oberoende och starkt advokatsamfund har på sina håll fått stå till-
baka för det som anses vara till konsumentens fromma. Konsekven-
serna av dessa förändringar synes emellertid inte ha lett till några 
framsteg varken för klienterna eller för samhället i stort. Inte heller 
har effektiviteten i tillsynen blivit bättre. Tvärtom har nya företeelser 
som externt ägande av advokatbyråer, alternative business structures 
(ABS), multidisciplinary partnerships (MDP) och informationsbar-
riärer för att försöka undvika intressekonflikter (så kallade Chinese 
walls) börjat att accepteras på sina håll. Detta har i sin tur medfört 
såväl ökad reglering som ökade kostnader för tillsyn. I Sverige liksom 
i många andra europeiska länder har vi inte gillat dessa fenomen. 
Det har berott inte på en opåkallat konservativ hållning, utan istället 
på att vi velat slå vakt om yrkets kärnvärden. Glädjande nog kan vi 
därför konstatera att svenska advokater, med några få undantag, än 
så länge sluppit inblandning från lagstiftarens sida. Jag kan inte heller 
se att den typen av ingripanden står att vänta inom överskådlig tid.

Ett regulatoriskt ingripande som emellertid drabbat svenska advo-
kater liksom många av våra utländska kolleger är de återkommande 
initiativen att på olika sätt begränsa advokaters tystnadsplikt. Detta 
är ett led i jakten på dem som ägnar sig åt allt från terroristfinansie-
ring och penningtvätt till ekonomisk brottslighet i allmänhet. Här-
vidlag har dock såväl Högsta förvaltningsdomstolen som Högsta 
domstolen glädjande nog i flera vägledande avgöranden värnat princi-
pen om advokatens tystnadsplikt.

Samma utveckling kan förmärkas hos Europadomstolen som i 
en rad avgöranden fastslagit betydelsen av att advokatens tystnads-
plikt upprätthålls, senast i Robathin mot Österrike (dom den 3  juli 
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2012, nr 30457/06), men också i Petri Sallinen mot Finland (dom den 
27 september 2005, nr 50882/99). I båda avgörandena har Europa-
domstolen slagit fast att advokatens tystnadsplikt och klientskyddet 
anses ha företräde framför åklagares möjlighet att göra husrannsakan 
på advokatkontor, även om det är advokaten själv som är misstänkt 
för brott.

När det gäller lagstiftning och rättstillämpning i allmänhet har ut-
vecklingen både på det internationella och det nationella planet gått 
mot ökad övervakning och ökad repression. Detta har fått särskilt 
genomslag i och med Lissabonfördraget, varigenom EU-samarbetet 
blev överstatligt också på straffrättens och straffprocessens områden. 
Då samarbetet bygger på principen om ett ömsesidigt erkännande av 
medlemsländernas rättsordningar kan det med fog hävdas att de na-
tionella advokatsamfundens och de enskilda advokaternas ansvar har 
ökat när det gäller att värna rättssäkerhet och individens integritet i 
rättsstaten. En uppgift som Advokatsamfundet, inte utan framgång, 
outtröttligt kämpat för. Detta blev särskilt aktuellt efter händelserna 
den 11 september 2001. Lagstiftningsarbetet därefter har präglats av 
ökad hastighet särskilt inom straffrättens och straffprocessens om-
råde. Något som inte alltid gagnat kvalitén. Genomförandet av den 
europeiska arresteringsordern, liksom den mycket omfattande mängd 
av annan terroristlagstiftning som följde efter terrordåden i USA, har 
inneburit svåra överväganden när det gäller balansen mellan de legi-
tima kraven på effektiv brottsbekämpning och säkerhet samt de lika 
legitima kraven på rättssäkerhet och integritet.

Advokatsamfundet de senaste tjugofem åren
Advokatsamfundet är en privaträttslig organisation med offentlig-
rättsliga uppgifter. Samfundet är ingen myndighet och inte heller nå-
gon fackförening. Båda dessa förhållanden är ibland svåra att för-
stå både för sanningssökande journalister och förment förfördelade 
advokater. Dessa förhållanden utgör dock viktiga förutsättningar för 
upprätthållandet av Advokatsamfundets oberoende, något som i lik-
het med domstolarnas oberoende är ett fundament i en rättsstat. I 
Sverige har konstitutionella frågor varit föremål för stort och ökande 
intresse, inte minst i samband med Grundlagsutredningens arbete 
som ledde till viktiga förändringar i regeringsformen. Advokatsam-
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fundet uppvaktade utredningen med hemställan om att advokatens 
oberoende skulle få grundlagsskydd i likhet med vad som gäller i vis-
sa andra länder. Tyvärr vann denna önskan inte gehör.

Värnandet om den demokratiska rättsstaten, där den enskilde åt-
njuter skydd mot statens (legitima) maktutövning, utgör ett för Advo-
katsamfundet särskilt prioriterat område. Detta har föranlett en rad 
aktiviteter och nära kontakter med Justitiedepartementet och rätts-
väsendet. Samfundet är bland annat representerat i flera myndighe-
ters insynsråd och referensgrupper. Som exempel kan nämnas Dom-
stolsverket, Riksåklagaren, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och 
Ekobrottsmyndigheten. Glädjande är den allmänt omfattade insikten 
att vi, våra olika roller till trots, alla har ett gemensamt ansvar för 
vården av den demokratiska rättsstaten.

Advokatsamfundet har genom att medverka som expert i utred-
ningar, genom sitt remissarbete och ett aktivt deltagande i samhälls-
debatten arbetat målmedvetet för tillvaratagandet av rättsstatens 
principer när det gäller rättssäkerhet och integritet. Detta har varit 
särskilt påtagligt i frågor om buggning och andra hemliga tvångsme-
del liksom införandet av preventiv avlyssning, datalagring och lag-
stiftningen om signalspaning. Andra centrala frågor har gällt rätten 
till en rättvis rättegång, asylfrågor, behandling av häktade och rätten 
till advokat. Utan rätt till advokat råder inte access to justice. Utveck-
lingen det senaste kvartsseklet har härvidlag kännetecknats av för-
sämrade möjligheter för den enskilde att få sin sak prövad. Kraftiga 
nedskärningar i rättshjälpen, låg timkostnadsnorm, långa handlägg-
ningstider i domstolar, dåligt rättsskydd är några bidragande orsaker.

Som en naturlig följd av de omvärldsförändringar jag beskrivit 
ovan har Advokatsamfundet kommit att bli mer utåtriktat och där-
med synligt. Exponeringen av angelägna rättspolitiska frågor gör att 
Advokatsamfundets ofta deltar i den offentliga debatten.

Advokatuppdraget i förändring
En tydlig förändring av advokatuppdraget har ägt rum under de se-
naste tjugofem åren genom att tillväxten inom humanjuridiken på ett 
oroande sätt har avtagit, till skillnad från affärsjuridiken, som vuxit 
starkt. Detta har bland annat lett till framväxten av allt större advo-
katbyråer med affärsjuridisk inriktning. Den största svenska advokat-
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byrån sysselsätter 2012 närmare 500 jurister i Sverige och utlandet. 
Specialiseringen har ökat markant. Den allmänpraktiserande advoka-
ten återfinns numera i minskande omfattning i storstäderna.

Många av de vanligaste advokatuppdragen för tjugofem år sedan, 
särskilt inom arvs- och familjerätten, har bland annat till följd av den 
avskaffade arvs- och gåvoskatten i det närmaste försvunnit. Fastig-
hetsöverlåtelser mellan privatpersoner likaså. Förklaringarna härtill 
är flera. En viktig orsak torde vara att rättshjälpen 1996 blev subsi-
diär till rättsskyddet, utan att rättsskyddet samtidigt byggdes ut. Till 
detta kommer att villkoren för rättshjälp starkt beskurits och att de 
ekonomiska gränserna för rättshjälp är desamma som de varit i drygt 
ett decennium. Den låga ersättningen enligt timkostnadsnormen, lik-
som ersättningssystemet med taxor, har inte direkt gynnat intresset 
av att starta egen verksamhet eller anställa unga biträdande jurister. 
En annan bidragande orsak är att många av domstolarnas uppgifter 
flyttats till kommunala och statliga myndigheter. Detta har inneburit 
att man i dessa ärenden ofta undviker att anlita advokat.

Den senare delen av detta kvartssekel präglades av sammanlägg-
ningar och nedläggningar av domstolar. Detta har negativt påverkat 
tillgången på advokater i de orter som saknar domstol. Så sent som 
1999 fanns 97 tingsrätter. Idag finns 48 stycken. Minskningen av an-
talet tingsrätter blir än mer tydlig när man beaktar att det 1901 fanns 
90 rådhusrätter och 118 häradsrätter, alltså sammanlagt hela 208 un-
derrätter. Den kraftiga minskningen av antalet tingsrätter har lett till 
att det på många orter, även i flera medelstora städer, idag saknas till-
gång till advokater med humanjuridisk inriktning. Även den kraftiga 
minskningen av antalet förvaltningsdomstolar i första instans, från 
23 länsrätter till 12 förvaltningsrätter, kan komma att i motsvarande 
mån negativt påverka tillgången på advokater på de orter där sådana 
domstolar saknas.

Oaktat lagstiftarens underfinansiering av den enskildes access to 
justice kvarstår behovet av juridiskt biträde för den enskilde. Män-
niskor ingår äktenskap, blir sambor, skiljer sig och, med all säker-
het, avlider oberoende av rättshjälp och timkostnadsnorm. Konkur-
rensen kommer i likhet med vad som ofta var fallet för tjugofem år 
sedan, främst från begravningsbyråer, notariatavdelningar, fastig-
hetsmäklare med flera. Men till skillnad från vad som var fallet 1987 
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synes advokaterna, förvånande nog, ”frivilligt” ha släppt betydande 
marknadsandelar till sådana ofta mindre professionella konkurrenter 
som saknar etiska regler och effektiv tillsyn. Samtidigt har inom hu-
manjuridiken nya arbetsuppgifter tillkommit. Ett exempel är den nya 
lagstiftningen på asylrättens område och inrättandet av migrations-
domstolarna. Denna gigantiska lagstiftningsprodukt ledde till att ett 
tvåpartssystem infördes i migrationsmålen med åtföljande ökat antal 
advokatuppdrag.

Om tillväxten inom humanjuridiken, undantaget brottmål och 
asylmål, i det närmaste varit obefintlig, har uppdragen inom affärsju-
ridiken ökat. Detta har särskilt gällt transaktions- och finansjuridiken 
samt processområdet. Nya affärstekniker och finansmarknadernas 
avreglering i kombination med god tillgång på riskvilligt kapital torde 
ha bidragit till denna gynnsamma tillväxt. År 2010 omsatte de svens-
ka advokatbyråerna nästan 15,4 miljarder kronor. Det kan jämföras 
med 113,6 miljarder euro vilket motsvarar vad den samlade juridiska 
tjänstemarknaden i Europa omsatte samma år. Arvodesintäkterna för 
de femtio största byråerna uppgick samma år till cirka 8,2 miljarder 
kronor. Dessa siffror kan jämföras med hela rättshjälpsanslaget om 
ungefär 2 miljarder kronor för samma år. Huruvida denna utveckling 
kommer att bestå får framtiden utvisa. Det är inte svårt att se oro-
ande tendenser även på det affärsjuridiska arbetsfältet.

Vissa uppdrag har försvunnit även inom affärsjuridiken. Upprät-
tande av återförsäljaravtal eller patentlicensavtal var tidigare myck-
et vanliga advokatuppdrag. Den typen av uppdrag tycks alltmer ha 
övertagits av bolagens egna juristavdelningar, som numera i mindre 
omfattning tycks anlita advokater för löpande juridik. De köper fö-
reträdesvis specialiserade tjänster avseende till exempel process, före-
tagsöverlåtelser, bank och finans eller arbetsrätt. Bulkjuridiken sköter 
bolagen själva.

De affärsjuridiska byråerna har varit mycket framgångsrika i att 
möta konkurrensen från de revisions- och konsultbyråer som i början 
av 2000-talet försökte snylta på advokattiteln genom att gå samman 
med advokatbyråer. Advokatsamfundet stod, då som nu, med fasthet 
upp för advokaternas oberoende och förbjöd de försök som gjordes 
att fusionera advokatbyråer med revisorer genom så kallade multi-
disciplinary partnerships. Advokatsamfundets styrelse framhöll med 
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rätta att revisorsrollen och advokatrollen skiljer sig åt på väsentliga 
punkter. Advokatens kärnvärden – oberoendet, lojaliteten, tystnads-
plikten och skyddet för dessa genom reglerna om intressekonflikter 
– kan knappast förenas med revisorsrollen. Denna hållning visade sig 
alldeles riktig och bekräftades inte minst genom EG-domstolens (nu-
varande EU-domstolen) avgörande i det så kallade NOVA-målet (mål 
C-309/99, J. C. J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Neder-
landse Orde van Advocaten) år 2002. EG-domstolen slog i detta av-
görande fast att, mot bakgrund av de särskilda åtaganden som följer 
av ett advokatuppdrag, det, konkurrensreglerna oaktat, inte kan an-
ses otillåtet för de nationella advokatsamfunden att uppställa förbud 
mot samarbeten mellan advokater och revisorer. Denna viktiga dom 
är alltjämt central för upprätthållandet av advokatrollens kärnvärden 
och för undvikande av att advokater förvandlas till tjänstemän eller 
konsulter styrda av andra hänsyn än klientens.

Utomlands, och då särskilt i England, har mycket stora multinatio-
nella advokatbyråer med flera tusen verksamma jurister växt fram. I 
Storbritannien finns över 140 000 advokater. Den engelska juridiska 
tjänstemarknaden uppgick till så mycket som 1,8 procent av Storbri-
tanniens BNP 2010. Det motsvarande 26 procent av den totala om-
sättningen inom den europeiska juridiska tjänstemarknaden.1 Det 
innebär ett betydande inflytande också på lagstiftningen. Några av 
de engelska storbyråerna har etablerat sig i Sverige. Andra verkar från 
London. De utgör allt större konkurrenter till de svenska affärsjuri-
diska byråerna. När det gäller de allra största uppdragen kommer 
idag den hårdaste konkurrensen från de stora engelska advokatbyrå-
erna, inte från revisionsbyråerna. Detta innebär en stor skillnad mot 
situationen för tjugofem år sedan. Dagens situation reser frågor om 
tillämpningen av de nationella etiska regelverken när utländska ad-
vokatbyråer verkar på den svenska advokatmarknaden. Även om de 
engelska byråerna som bedriver tillfällig eller varaktig verksamhet i 
Sverige formellt är underkastade vårt nationella regelverk och därmed 
exempelvis våra regler om intressekonflikter, synes det vanligt att 
dessa byråer endast tillämpar det, i intressekonfliktshänseende, be-

1  Datamonitor; Europa inkluderar här utöver EU:s medlemsländer Norge, Schweiz, Ryssland, 
Turkiet och Ukraina.
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tydligt mindre stränga engelska systemet. Detta är synnerligen otill-
fredsställande. Advokatsamfundet har i realiteten begränsade effek-
tiva möjligheter att ingripa. Det är lätt att förstå de svenska byråernas 
frustation. Att konkurrera genom att inte följa det tillämpliga etiska 
regelverket är en oacceptabel hållning. Denna fråga kan komma att få 
förnyad aktualitet.

Tillväxt och strukturomvandling
När Sveriges advokatsamfund på enskilt initiativ bildades 1887 fanns 
ett uttalat behov av att skapa en oberoende, välutbildad advokatkår 
med uppgift att garantera hög etik och att stödja rättsstaten. Dessa 
uppgifter är lika angelägna idag – 125 år senare. Vid det konstitu-
erande mötet för 125 år sedan var 17 advokater närvarande personli-
gen och 14 genom fullmakt. Den första ledamotsförteckningen från 
1887 upptog 38 ledamöter fördelade på 18 i Stockholm, 6 i Göteborg 
och 7 i Malmö. En fördelning som vid en jämförelse 125 år senare är 
snarlik oaktat att det totala antalet överstiger 5 000.

Hundra år efter bildandet uppgick det totala antalet advokater vid 
utgången av 1987 till 2 360, varav närmare 10 procent var kvinnor. 
Antalet biträdande jurister uppgick till 465, varav 26  procent var 
kvinnor. Antalet advokatbyråer uppgick till 1 109, varav 31 allmänna 
advokatbyråer som sysselsatte 102 advokater. De allmänna advokat-
byråerna har under perioden lagts ned.

Idag, 25 år senare, har Advokatsamfundet över 5 000 ledamöter, 
varav 25 procent är kvinnor. Därtill kommer över 1 800 biträdande 
jurister, varav över hälften är kvinnor. Utvecklingen borgar bland an-
nat för att kvinnorna framgent kommer att få en allt tyngre roll i 
den svenska advokatkåren. Antalet byråer uppgår 2012 till något över 
1 700, varav cirka 1 000 är enmansbyråer. En välkommen förändring 
är den ökade andelen verksamma jurister med utländsk bakgrund. Av 
advokaterna har 13 procent en förälder med utländsk härkomst. Mot-
svarande siffra för de biträdande juristerna är 18 procent.

Som ett resultat av den ekonomiska tillväxten i början på detta 
kvartssekel har en betydande strukturomvandling ägt rum på den 
svenska advokatmarknaden. Ett antal storbyråer har vuxit fram. Till 
en början var det några få mycket stora byråer som dominerade mark-
naden inom transaktionsjuridiken. Till följd av de allt vanligare intres-
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sekonflikter som uppstod, och Advokatsamfundets upprätthållande av 
förbudet att representera flera budgivare vid så kallade kontrollerade 
auktioner, öppnades möjligheter för fler advokatbyråer att expandera. 
Vi såg även finska advokatbyråer etablera sig. På några år växte flera 
advokatbyråer upp med idag närmare hundratalet verksamma jurister. 
Sverige är en jämförelsevis liten jurisdiktion, med jämförelsevis stora 
advokatbyråer. Detta leder inte sällan till intressekonflikter med åtföl-
jande skyldighet att avböja ett kanske intressant och lockande upp-
drag. Frågor med anknytning till intressekonflikter har därför ham-
nat i fokus under senare år. Min övertygelse är att dessa frågor också 
framgent kommer att vara föremål för uppmärksamhet inte minst i 
ljuset av den ökade konkurrensen från de engelska storbyråerna.

Nya arbetsformer på advokatbyråerna
Med framväxten av de stora affärsjuridiska advokatbyråerna följde 
en stark specialisering och nya effektivare arbetsformer. Från att ad-
vokatuppdraget har varit strikt personligt och i allmänhet rätt en-
samt inleddes genom den så kallade transaktionsjuridiken helt nya ar-
betsformer. Advokatbyråerna indelades i verksamhetsgrupper. Inom 
de stora uppdragen började man av nödvändighet att mer arbeta i 
projektgrupper. En delägare blev ansvarig för en arbetsgrupp med 
flera biträdande jurister och ibland även med andra delägare. Detta 
kan förefalla naturligt och rent av självklart. Att en högre ratio mel-
lan delägare och biträdande jurister normalt innebar högre lönsam-
het skyndade på uppbyggnaden av de större byråerna. Allt fler unga 
biträdande jurister anställdes. Endast 10–12 procent av dem erbjöds 
och erbjuds delägarskap. Andra väljer att inte bli delägare. Många 
blir bolagsjurister, andra väljer den numera öppna domarbanan och 
vissa blir åklagare. Överhuvudtaget har rörligheten på den juridiska 
tjänstemarknaden ökat väsentligt.

Styrelsen
Vid en genomgång av Advokatsamfundets verksamhetsberättelser 
från 1987 och framåt kan man notera att styrelsen hade uppgifter 
som i dagens ljus ter sig främmande och föråldrade. Jag blev invald 
som suppleant i styrelsen 1992. Och erinrar mig mängden av dispens-
ansökningar från advokater om allt från att öppna filialkontor, inom 
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och utom landet, till att överflytta filialtillstånd mellan aktiebolag och 
handelsbolag samt att driva advokatverksamhet i aktiebolagsform. 
En annan fråga för styrelsen på den tiden var att meddela tillstånd att 
kvarstå som ledamot trots att advokaten lämnat landet. Dessa frågor 
har som en naturlig följd av samhällsutvecklingen fallit bort. Men, 
jag minns också med tillfredsställelse när vi som ett av de första advo-
katsamfunden i Europa tog bort förbudet att göra reklam och när vi 
tillät advokater att bedriva sin rörelse i aktiebolag utan dispens. Där 
var Advokatsamfundet föregångare.

Fram till den 1 juli 1997 hade styrelsen att som första instans pröva 
alla disciplinärenden. Genom en reform samma år kom detta att för-
ändras. Styrelsen prövar numera endast disciplinärenden som gene-
ralsekreteraren på eget initiativ hänskjuter till styrelsen, samt ibland 
frågor huruvida en anmälare är saklegitimerad. Det kan diskuteras 
om det var en i alla hänseenden bra förändring att ta bort discipli-
närendena från styrelsens bord. Dess ledamöter går nämligen därige-
nom miste om den kunskap och insikt i kollegernas olika verksamhe-
ter som handläggningen av disciplinärendena innebär.

Styrelsen har tillsammans med disciplinnämnden att utöva tillsyn 
över ledamöterna. Det är en angelägen uppgift som dels innefattar en 
vägledning, dels inbegriper att utdela sanktioner. Styrelsen avger varje 
år något eller några så kallade vägledande uttalanden till orientering 
om vad som är god advokatsed. Dessa är bindande för disciplinnämn-
den som har att tillämpa den av styrelsen fastställda normen.

I samband med att disciplinanmälningarna togs bort från styrel-
sens bord, skapades utrymme i styrelsearbetet som talade för att man 
borde lägga ner det 1978 tillskapade yrkesrådet. Detta hade skapats 
för att hantera de så viktiga yrkesfrågorna. Yrkesrådet gjorde stor 
nytta. Samtidigt fanns det alltid en viss spänning mellan yrkesrådet 
och styrelsen, som var det organ inom samfundet som ytterst hade 
ansvaret också för yrkesfrågorna. Det föll sig därför naturligt att åter-
föra dessa frågor dit de lämpligen hörde hemma, nämligen i styrelsen. 
Yrkesrådet avskaffades 2000.

Några viktiga förändringar vad gäller yrket
Att vara advokat handlar om förtroende. Förtroende förtjänar man 
bland annat genom att följa de yrkesplikter som åvilar advokaten, 
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nämligen att med integritet värna sitt oberoende, visa lojalitet mot 
klienten, upprätthålla tystnadsplikten samt respektera reglerna till 
motverkande av intressekonflikter. Advokatsamfundets styrelse antog 
den 29 augusti 2008 nya etiska regler. Dessa nya Vägledande regler 
om god advokatsed trädde i kraft den 1 januari 2009. Detta hade fö-
regåtts av ett flera år långt arbete av en särskilt tillsatt etikkommitté 
med representanter från olika områden och typer av byråer.

För att upprätthålla förtroendet för advokatrollen krävs, utöver 
god etik, även förkovran och integritet. Därför har Advokatsamfun-
det de senaste åren satsat kraftigt på utbildning genom införande av 
krav på godkänd advokatexamen för inträde i samfundet och skyldig-
het att vidareutbilda sig minst 18 timmar per år. Därtill tillhandahål-
ler samfundet ett stort antal fortbildningskurser inom olika områden 
inklusive gratisutbildningar i etik och andra centrala advokatfrågor. 
Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för framti-
den. Att upprätthålla kompetensen är en konkurrensfördel och ytterst 
ett konsumentskydd.

För att legitimiteten för Advokatsamfundets tillsyn ska vidmakthål-
las krävs att denna inte endast är reaktiv och reagerar på anmälningar. 
Styrelsen har därför initierat en möjlighet till proaktiv tillsyn av le-
damöterna. Detta gäller bland annat efterlevnaden av den nya pen-
ningtvättslagstiftningen som införts i Europa. Denna lagstiftning har 
motarbetats av alla europeiska advokatorganisationer eftersom den 
innebär att advokaten ska tvingas ange sin klient vid misstänkt pen-
ningtvätt. Trots att penningtvättslagstiftningen strider mot såväl loja-
litetskravet som mot tystnadsplikten, är den alltså tillämplig för advo-
kater som utför sådana uppdrag som anges i lagen, vars påbud om att 
advokaten i vissa fall ska rapportera sin klient är straffsanktionerad.

Från den 1  januari 2011 sänktes tidskravet för inträde i samfun-
det från fem till tre års praktisk juridisk verksamhet. Detta var en 
anpassning till övriga Europa. Sverige hade och har, vid en jämfö-
relse med övriga europeiska länder, alltjämt mycket höga krav för att 
vinna inträde i Advokatsamfundet. I ljuset av den harmonisering av 
regelverken som EU-kommissionen eftersträvar och mot bakgrund av 
den konkurrensnackdel som det så kallade femårskravet innebar var 
det ett naturligt steg att ta. Det sänkta tidskravet innebar inte någon 
lättnad i kravet på att den sökande ska styrka sin lämplighet.
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Under 2011 har Advokatsamfundet hemställt om ändring i rätte-
gångsbalken i syfte att möjliggöra disciplinärt ingripande mot advo-
kat som gör sig skyldig till grov eller upprepad brottslighet utanför 
advokatverksamheten. Denna fråga har tidigare diskuterats och lag-
stiftaren har då inte ansett att Advokatsamfundet ska kunna ingripa 
försåvitt det inte handlar om oredlighet. Från allmänna utgångspunk-
ter kan det framstå som svårförståeligt att en advokat som gör sig 
skyldig till ekonomisk brottslighet utan samband med advokatverk-
samheten kan uteslutas, men inte någon som begår mord eller våld-
täkt på minderårig.

Kansliet
Advokatsamfundets förste generalsekreterare och kanslichef var den 
framträdande advokaten Holger Wiklund. Han tillträdde sin tjänst 
1942 och verkade under 26  år som samfundets generalsekreterare. 
Han avgick 1968. I denna bok finns intagen en artikel skriven av ho-
nom i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 1936. Det är intressant 
att läsa hans dåtida betraktelser från en landsortsadvokats horisont. 
Dess aktualitet är, trots den dramatiska utvecklingen på senare år, 
större än vad man skulle kunna tro, och den har därför fått en plats i 
denna bok. Holger Wiklund efterträddes av Lennart Reutervall, som 
i sin tur efterträddes av Bengt Bergendal. Denne avgick 1987, det år 
som samfundet firade sitt 100-årsjubileum. Samma år tillträdde Lars 
Bentelius. Han verkade under tretton år, fram till sin pensionering 
1999. Jag hade förmånen att efterträda honom som generalsekrete-
rare.

Under de senaste tjugofem åren har advokatkåren i absoluta tal 
ökat med fler ledamöter än under samfundets första hundra levnads-
år. Sedan 2000 har antalet advokater ökat med hela 44 procent och 
antalet biträdande jurister med hela 126 procent. Detta har av natur-
liga skäl påverkat arbetet på kansliet.

På kansliet inryms sedan 2001 redaktionen för Tidskrift för Sve-
riges advokatsamfund. Den startades redan 1935, men har tidigare 
haft sin hemvist utanför kansliet. Tidskriften har utvecklats från en 
30-sidig till en 60-sidig tidning. År 1987 trycktes upplagan i 4 400 
exemplar. Idag har tidskriften en utgivning på 78 000 exemplar per 
år. Tidningen har från att varit ett grönt häfte i A5-format utvecklats 
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till att bli ett modernt magasin, en uppskattad och ofta citerad källa 
i dagliga media, läst av många inom och utom rättsväsendet. Redak-
tionen har även utvecklat webbplats, digitala nyhetsbrev med mera. 
Sociala medier har också fått stort genomslag. Advokatsamfundets 
generalsekreterare bloggar och finns nu på Facebook och Twitter.

Externa kontakter med allmänheten och media liksom kontakter 
med ledamöter och biträdande jurister utgör en omfattande och vik-
tig del av kanslipersonalens sysslor. Sedan 2003 lämnar kansliet på 
förfrågan från allmänheten och media ut beslut i disciplinärenden. 
Att besluten efter sekretesskontroll lämnas ut är en naturlig följd av 
att de blir offentliga när de inkommer till Justitiekanslern. Själva 
handläggningen är dock, av hänsyn till anmälaren, inte offentlig. 
Denna princip är en avvägning som syftar till att en anmälare inte 
ska riskera att allt som anförtrotts advokaten ska bli offentligt. Detta 
ställer höga krav på utformningen av reciten i disciplinbesluten. Det 
förtjänar dock anmärkas att hela akten blir offentlig hos Justitie-
kanslern i de fall JK begär in akten, vilket förekommer några gånger 
per år.

Avslutningsvis måste det också nämnas att Tryggerska villan, där 
kansliet finns, numera även har en hörsal som kan ta emot närmare 
nittio personer. Hörsalen används flitigt i seminarie- och utbildnings-
verksamheten. Överhuvudtaget har huset fått en renässans när det 
gäller utnyttjande. Det är mycket glädjande att kunna erbjuda leda-
möter och gäster förmånen att få komma till detta vackra kultur-
minne.

Framtiden, utmaningar och projekt
Advokatyrket står inför en rad utmaningar. Några har jag berört 
ovan. För att möta framtiden och för att tydliggöra våra mål har vi, 
vid sidan av den löpande verksamheten, de senaste åren startat en rad 
olika projekt. Ett gäller rekryteringen till yrket. Till följd av de stora 
pensionsavgångar som redan inletts är det en angelägen uppgift att 
inte bara attrahera de bästa juristerna utan att också behålla dem i 
advokatyrket. En annan viktig uppgift är att ytterligare öka antalet 
kvinnor i yrket generellt och som delägare i de affärsjuridiska byråer-
na. Advokatbyråerna måste vara och framstå som goda arbetsgivare. 
I sammanhanget förtjänar det att understrykas att byråerna på senare 
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tid startat ambitiösa program för att tillmötesgå kraven från de yngre 
om att kunna förena arbete på advokatbyrå och familj.

I syfte att öka andelen kvinnliga advokater och delägare på advo-
katbyråer startades i januari 2006 nätverket Hilda. Det är ett omfat-
tande projekt innefattande månatliga lunchseminarier i Stockholm, 
Göteborg och Malmö (Hildary), traditionella mentorprogram (Sofia), 
mentorprogram i grupp (Ruben), årliga konferenser (Rakel) samt en 
hemsida, www.hilda.se. Projektet engagerar över tolvhundra personer 
årligen. Detta ambitiösa arbete kommer troligen att fortgå också de 
närmaste tjugofem åren.

År  2008 startades ”Advokat i framtiden”. Detta projekt innebar 
inrättande av ett råd med 12 yngre advokater och biträdande juris-
ter i syfte att öka engagemanget och förståelsen för yrkesrollen. Även 
detta projekt arrangerar seminarier och debatter i Stockholm, Göte-
borg och Malmö som årligen besöks av över 1 100 unga jurister under 
40 år. Ledamöternas engagemang i yrkesfrågor är nödvändigt. Detta 
är också en förutsättning för att kunna upprätthålla en yrkesiden-
titet som alla advokater oberoende av inriktning kan identifiera sig 
med och vara stolta över. En av samfundets huvuduppgifter enligt 
stadgarna är att verka för ett enat samfund. Ett enat samfund är ett 
starkt samfund. Ett starkt samfund utgör ett stöd för ledamöterna i 
deras yrkesutövning. Detta är en nödvändighet om advokatkåren ska 
kunna bibehålla sitt oberoende, sin självreglering och sin ställning i 
rättssamhället. Ändamålet med ett enat samfund är bestämt i klien-
ternas och rättssamhällets intresse och syftar ytterst till att värna den 
enskilde klientens rätt att kunna förlita sig på att advokaten infriar 
sina yrkesplikter.

Som framgått av min redovisning ovan, är den svenska advokat-
kåren en heterogen yrkesgrupp. Den ensampraktiserande advokaten 
som agerade husadvokat åt familjen och företaget är numera betydligt 
mer sällsynt än tidigare. Många ledamöter har aldrig varit i en dom-
stol. Större advokatbyråer med betydande specialisering har bidra-
git till att högst påtagligt förändra yrket. Ledamöterna verkar under 
mycket olika betingelser. Bör de då vara underkastade samma etiska 
regelverk? Det var en central fråga som diskuterades före antagandet 
av de nya Vägledande regler om god advokatsed 2008. Från några 
håll hävdades att ett gemensamt regelverk inte var möjligt och att 
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de affärsjuridiska byråerna borde särregleras. Det blev inte så. Idag 
tror jag mig våga påstå att det råder stor samstämmighet inom advo-
katkåren om vikten av ett gemensamt etiskt regelverk, givetvis med 
utrymme för naturliga och sunda diskussioner.

Ett annat projekt som jag särskilt vill nämna är Stockholm Human 
Rights Award. Detta pris för framstående insatser för demokratisk 
utveckling och mänskliga rättigheter instiftades 2009 gemensamt av 
International Legal Assistance Consortium (ILAC), International 
Bar Association (IBA) och Sveriges advokatsamfund. Priset har fått 
stort genomslag inte bara i Sverige utan även internationellt. Det se-
nare är extra glädjande i ljuset av den mängd internationella priser 
och utmärkelser som ges för särskilda insatser på MR-området. Den 
första pristagaren var den sydafrikanske domaren Richard Goldsto-
ne, tidigare chefsåklagare för FN-tribunalerna för Jugoslavien och 
Rwanda och ledare för en undersökningskommission utsedd av FN 
med uppgift att undersöka brott mot mänskliga rättigheter och inter-
nationell humanitär rätt i samband med konflikten i Gaza. År 2010 
tilldelades priset FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, 
Navi Pillay, för hennes långa arbete för att främja rättsstatens prin-
ciper och mänskliga rättigheter och för hennes roll i utvecklandet 
av en banbrytande rättspraxis för att våldtäkter ska bedömas som 
folkmord. Stockholm Human Rights Award tilldelades 2011 George 
Soros och Aryeh Neier, ordförande respektive president för Open 
Society Foundations. Stiftelserna har bland annat genom bidrag på 
mer än 8 miljarder US-dollar under de senaste 30 åren finansierat 
och understött demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i 
länder under övergång från totalitära styrelseskick. Stockholm Hu-
man Rights Award 2012 hedrar minnet av Raoul Wallenberg, som i 
år skulle ha fyllt 100 år. Priset tilldelas Europarådets kommissionär 
för mänskliga rättigheter under många år, Thomas Hammarberg, 
och European Roma Rights Centre för deras hårda arbete för att 
förbättra situationen för romerna.

Internationellt arbete
Denna uppsats inleddes med en beskrivning av omvärldsförändringar 
och hur de påverkat Advokatsamfundet och dess ledamöter. Det kan 
inte nog understrykas hur snabbt utvecklingen har gått till följd av 
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internationaliseringen av rättslivet. Möjligen har svenska advokater, 
på samma sätt som företrädare för det svenska rättsväsendet, mer än 
något annat påverkats av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 
år 1995 och inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt.

Det internationella arbetet har blivit av allt större betydelse för 
samfundet som organisation och för ledamöterna och deras klienter. 
Det handlar om att tillvarata advokaternas yrkesintressen och värna 
advokatyrkets kärnvärden. Det är inte minst nödvändigt för att också 
nationellt kunna upprätthålla den enskildes rättssäkerhet och advo-
katväsendets oberoende särställning i rättssamhället.

I ljuset av denna utveckling har också samarbetet med andra ad-
vokatorganisationer kommit att bli en allt större och viktigare del av 
Advokatsamfundets arbete. Ett utökat utbyte av juridiska tjänster 
och en allt öppnare juridisk tjänstemarknad, också utanför Europe-
iska unionen, gör det nödvändigt att aktivt delta i den internationella 
verksamheten och i det internationella samarbetet. Advokatsamfun-
det deltar bland annat aktivt inom ramen för den europeiska advokat-
organisationen Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, 
och i International Bar Association, IBA.

Avslutningsvis kan man konstatera att arbetet på det europeiska pla-
net i mångt och mycket har och kommer att präglas av det straffpro-
cessuella arbetet. Fokus kommer även i framtiden att ligga på arbetet 
för att säkerställa en bättre balans mellan en effektiv brottsbekämp-
ning och upprätthållandet av grundläggande individuella fri- och rät-
tigheter samt rättssäkerhet. Rättssäkerhetsfrågorna är också för de 
kommande åren några av de absolut viktigaste frågorna för Europas 
medborgare. Exempel på detta arbete är framtagandet av ett så kallat 
försvarardirektiv (direktiv som bland annat ska säkerställa rätten till 
försvarare för misstänkta och tilltalade), förhandlingarna kring den 
så kallade utredningsordern (förslag om en europeisk utredningsorder 
som ska kunna utfärdas i en medlemsstat för att utredningsåtgärder 
ska kunna vidtas i bevisinhämtningssyfte i den verkställande staten) 
samt arbetet för att stärka brottsoffers rättigheter inom unionen.

Några tankar om framtiden
Ett väl fungerande advokatväsende bidrar till ekonomisk stabilitet 
och tillväxt samt till effektivitet i det juridiska systemet. Detta för-
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utsätter väl utbildade advokater med hög etik. Den globala juridiska 
tjänstemarknaden har vuxit enormt under bara de sista femton åren. 
Ekonomisk tillväxt, ökad internationell handel och alltmer integrerat 
ekonomiskt samarbete mellan länder har möjliggjort detta. Bara se-
dan 2006 har antalet praktiserande advokater inom EU ökat markant 
och uppgick 2010 till en miljon. Trots detta är advokattätheten 2008 
inte mer än 1,81 advokater per 1 000 invånare. För Sveriges del var 
advokattätheten 0,49 advokater per 1 000 invånare. I USA var mot-
svarande siffra 3,82.

Det beräknade värdet av den juridiska tjänstemarknaden i Europa 
ökade med 10 procent under åren 2005–2010 och uppgick då till när-
mare 114 miljarder euro. Storbritannien och Tyskland svarar för hälf-
ten av denna omsättning. 

Frågan är hur den europeiska och svenska juridiska tjänstesektorn 
kommer att gestalta sig framöver. Klart är att advokatmarknaden 
kommer att utsättas för påfrestningar. Ny informations- och kommu-
nikationsteknik i kombination med förändrade arbetsformer kommer 
att fortsätta att ställa krav på advokatbyråerna att kunna anpassa sig 
till snabba förändringar. Utvecklingen inom detta område har redan 
påverkat det affärsjuridiska fältet. En tydlig produktifiering av tjäns-
terna har uppstått. Inom transaktionsområdet arbetar man idag i så 
kallade datarum. Inom processområdet använder man sig av e-legi-
timationer. Denna trend innebär såväl möjligheter som utmaningar.

En annan trend som kommit för att stanna är outsourcing. Redan 
idag förekommer särskilt i Storbritannien och USA outsourcing av 
juridiskt arbete till Indien, Sydafrika och Malaysia med flera – länder 
som kan erbjuda lägre kostnader. Kraven från klienterna att sänka 
kostnaderna kommer att leda till andra förändringar. Visst arbete 
som idag utförs på advokatbyråer kommer i framtiden att utföras av 
andra. Denna utveckling har redan påbörjats på sina håll. Själva pro-
duktifieringen riskerar att leda till att den typen av systematiserade 
juridiska tjänster övertas av andra, mindre kvalificerade, personer. 
Ett ökat krav från EU-kommissionen och klienter att advokater ska 
ingå samarbeten med andra specialiserade tjänsteutövare skulle kun-
na utgöra en risk.

Till detta kommer risken för dåligt underbyggda regulatoriska 
förändringar. Huruvida svenska advokater kan påräkna att inte 



 

Anne Ramberg

påverkas av sådana är svårt att ha någon bestämd uppfattning om. 
Områden som redan är föremål för den europeiske lagstiftarens upp-
märksamhet är begränsningar i möjligheten att få tillträde till yrket, 
begränsningar i rätten till externt ägande och monopol vid vissa typer 
av uppdrag. För Sveriges vidkommande tror jag det var klokt att vi 
sänkte tidskravet från fem till tre år. Därigenom närmade vi oss vad 
som gäller i övriga Europa. När det gäller externt ägande tror jag 
likaså att det var klokt att vi genom de nya etiska reglerna införde 
en möjlighet till dispens för personer som inte är advokater men som 
är verksamma som verkställande direktörer i en advokatbyrå. När 
det slutligen gäller frågan om svenska advokaters monopol är det be-
gränsat till offentliga försvar. Det torde vara en så kallad reserverad 
aktivitet som knappast torde föranleda något ingripande.

Min bedömning är att konsumentintresset på sikt kommer att krä-
va en reglering av alla de så kallade wild lawyers som tillhandahåller 
juridisk rådgivning inom olika områden utan någon som helst tillsyn. 
Frågan hur denna fråga ska lösas återstår att se.

En av de största utmaningarna är att det om tjugofem år ska fin-
nas högt kvalificerade advokater inom alla delar av humanjuridiken. 
Trenden talar dessvärre i motsatt riktning.

Avslutande ord
Vissa områden och frågor hade förtjänat att belysas närmare, men 
utrymmet för mina reflektioner över 125-årsjubilaren är begränsat. 
Jag har utifrån mitt perspektiv försökt redogöra för de viktigaste hän-
delserna och utvecklingen av Advokatsamfundet och dess uppgifter 
under de senaste tjugofem åren. Andra ledamöter skulle kanske ha 
valt att fokusera på andra saker och vissa kanske inte håller med om 
mina påståenden och slutsatser. Somliga kanske tycker att Advokat-
samfundet borde prioriterat sin verksamhet annorlunda. Men detta 
är alltså min beskrivning utifrån de val som Advokatsamfundet har 
gjort under den tid jag verkat. Jag är övertygad om att den svenska 
advokatkåren även framgent kommer att kunna anpassa sig till änd-
rade yrkesförutsättningar och ökad konkurrens. I detta kan Advokat-
samfundet förhoppningsvis aktivt bidra. Ty i grunden är 125-åringens 
hälsotillstånd gott och dess vitalitet obruten.
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Bilder

Bengt Ljungqvist, Advokatsamfundets ordförande under åren 1989–1992,  
Claes Beyer, ordförande under åren 1985–1989, och Bengt Bergendal,  
Advokatsamfundets generalsekreterare under åren 1979–1987.

Sven Unger, 
Advokat- 

samfundets 
ordförande 
under åren 

1992–1996.

Leif Ljungholm, 
Advokat- 

samfundets 
ordförande 
under åren 

1996–1999.
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Bilder

Allmänna advokatbyråer, statliga advokatbyråer, infördes i samband med rätts-
hjälpsreformen 1973 och ersatte de tidigare rättshjälpsanstalterna. Men de blev 
inte vad många hoppats på och de allmänna byråerna avvecklades under 1999.

Elisabet Fura, 
Advokat- 
samfundets 
ordförande 
under åren 
1999–2001.

Axel 
Calissendorff, 
Advokat- 
samfundets 
ordförande 
under åren 
2001–2004.
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Bilder

Stefan Lindskog, Advokatsamfundets ordförande under åren 2004–2007. Sedan 
2008 är han ledamot av Högsta domstolen och sedan 2011 är han ordförande på 
avdelning. På bilden syns Stefan Lindskog med sin avhandling Kvittning i samband 
med disputationen 1985.

Tomas 
Nilsson, 

Advokat- 
samfundets 
ordförande 
under åren 

2007–2011.

Claes 
Zettermarck, 

Advokat- 
samfundets 
ordförande 

sedan 2011.
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Bilder
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Bilder
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Bilder

Advokat Wilhelm Penser satte tydliga spår i den svenska advokathistorien under 
1900-talet. Han publicerade även många artiklar i Sveriges advokatsamfunds 
tidskrift, Advokaten. Wilhelm Penser gick bort 1993.

Omslagsbild till Advokaten nr 9 1999. 
Byte på generalsekreterarposten då 
Anne Ramberg efterträder Lars 
Bentelius.

1991 lade grafiske formgivaren Mako 
Fukuda och projektledaren Lars-Åke 
Winborg sista handen vid Advokat-
samfundets nya logotyp.
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Bilder

Lena Frånstedt Lofalk, ordförande 
i Advokatsamfundets disciplinnämnd 
sedan 2008.

Advokat Bertil Södermark har varit 
engagerad i både Advokatsamfundets 
styrelse och disciplinnämnd.

Claes Peyron, ordförande i Advokat- 
samfundets disciplinnämnd 
1992–2008.

Advokat Bo Ahlenius har varit vice 
ordförande i Advokatsamfundets sty- 
relse och ledamot av disciplinnämn- 
den. Han är dessutom ansvarig för del- 
kurs 1 i Advokatsamfundets utbildning 
som leder fram till advokatexamen.
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Bilder

I maj 2012 fick Dixie en efterlängtad 
efterträdare då den nya kanslihunden 
Myra flyttade in hos generalsekrete-
raren och på kansliet. Myra är precis 
som Dixie och Wouzzie en svart 
jaktlabrador. Myra är en riktig liten 
tuffing, som redan oblygt har tagit till 
sig kansliet som sitt revir och perso-
nalen som sin flock.

Den engelska jaktlabradoren Wouz-
zie var den första kanslihunden att 
följa sin matte, generalsekretare Anne 
Ramberg, in i Advokatsamfundets 
lokaler där Wouzzie fann sig väl till 
rätta.

Labradoren Dixie var Advokatsam-
fundets egen älskade kanslihund och 
tillika generalsekreterarens bästa vän. 
Nästan 14 år gammal somnade Dixie 
in den 30 augusti 2011 efter en kort 
tids sjukdom.
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Bilder

Den 20 april 2010 genomförde nätverket Hilda den fjärde Rakel-konferensen.  
Marie Hafström, Margareta Sjölund, Anne Ramberg, Karin Thunberg och Eva-
Maj Mühlenbock.

De första Advokatdagarna hölls i Stockholm den 13–14 oktober 2011. De blev en 
succé med över femhundra deltagare.
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Bilder

Den 29 november 2011 delades Stockholm Human Rights Award ut för tredje 
gången. Aryeh Neier tog emot priset på sina egna och George Soros vägnar vid en 
ceremoni på Advokatsamfundet i Stockholm då han även höll ett anförande.



 

Bilder

Krav på avlagd advokatexamen för inträde i Advokatsamfundet infördes den 
1 januari 2004. Advokatexamen föregås av en utbildning, som omfattar sex 
utbildningsdagar fördelade på tre terminer. Den fjärde terminen avlägger del- 
tagarna examen. Hittills har 2 783 jurister deltagit i examinationerna.

Delar av den etikkommitté som utsågs, i enlighet med Advokatsamfundets full-
mäktigebeslut 2005, att genomföra en översyn av de vägledande reglerna om 
god advokatsed. Claes Lundblad, Lena Frånstedt Lofalk, Hans Wibom, Lena 
Isaksson, Johan Sangborn och Bo G. H. Nilsson.
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fredrik andersson  Advokat, ordförande i Västra avdelnin-
gen av Sveriges advokatsamfund

claes beyer  (1936–2012) Advokat, f.d. ordförande i 
Sveriges advokatsamfund

percy bratt Advokat

sten burman  President i Hovrätten för Nedre 
Norrland, f.d. advokat

axel calissendorff  Advokat, hovauditör, f.d. ordförande 
i Sveriges advokatsamfund

christer eiserman  Advokat 

lena feuk Advokat

elisabet fura  Chefsjustitieombudsman, f.d. domare 
i Europadomstolen, f.d. advokat och 
ordförande i Sveriges advokatsamfund

sten heckscher  f.d. justitieråd och ordförande i Högsta 
förvaltningsdomstolen, f.d. president 
i Kammarrätten i Stockholm, 
f.d. rikspolischef, f.d. statssekreterare 
och näringsminister

maria-pia hope Advokat

lena isaksson Advokat

Författarpresentationer

(intervju)
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stefan lindskog  Justitieråd och avdelningsordförande 
i Högsta domstolen, f.d. advokat och 
ordförande i Sveriges advokatsamfund, 
jur. dr, docent

leif ljungholm  Advokat, f.d. ordförande i Sveriges 
advokatsamfund

bengt ljungqvist  Advokat, f.d. ordförande i Sveriges 
advokatsamfund, hovauditör

lena frånstedt lofalk  Advokat, ordförande i Sveriges advokat-
samfunds disciplinnämnd

claes lundblad Advokat

marianne lundius  Justitieråd och ordförande i Högsta 
domstolen, f.d. advokat

dick lundqvist Advokat

mats melin  Justitieråd och ordförande i Högsta 
förvaltningsdomstolen, f.d. chefs- 
justitieombudsman

kjell å modéer  Professor emeritus i rättshistoria vid 
Lunds universitet

tomas nilsson  Advokat, f.d. ordförande i Sveriges 
advokatsamfund

thomas olsson Advokat

ragnar palmkvist Kanslichef vid Domarnämnden

anders perklev Riksåklagare



 

claes peyron  (1938–2012) Advokat, f.d. ordförande 
i Sveriges advokatsamfunds disciplin-
nämnd

anne ramberg  Advokat, generalsekreterare för Sveriges 
advokatsamfund

thomas rolén  President i Kammarrätten i Stockholm, 
ordförande i Domarnämnden, 
f.d. generaldirektör för Domstolsverket

anna skarhed  Justitiekansler, f.d. justitieråd i Högsta 
domstolen

bengt svenson Rikspolischef

sven unger  Advokat, f.d. ordförande i Sveriges 
advokatsamfund

fredrik wersäll  President i Svea hovrätt, f.d. justitieråd 
i Högsta domstolen, f.d. riksåklagare

holger wiklund  (1901–1979) Advokat, f.d. general-
sekreterare för Sveriges advokatsam-
fund, jur. dr h.c.

ola wiklund Advokat, jur. dr, docent

claes zettermarck  Advokat, ordförande i Sveriges advokat-
samfund

christian åhlund  Advokat, generalsekreterare för Inter-
national Legal Assistance Consortium

ola åhman Advokat, jur. dr

(intervju)
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Ordförande
Claes Beyer, Göteborg 1985–1989
Bengt Ljungqvist, Stockholm 1989–1992
Sven Unger, Stockholm 1992–1996
Leif Ljungholm, Malmö 1996–1999
Elisabet Fura, Stockholm 1999–2001
Axel Calissendorff, Stockholm 2001–2004
Stefan Lindskog, Stockholm 2004–2007
Tomas Nilsson, Stockholm 2007–2011
Claes Zettermarck, Stockholm 2011–

Styrelsen
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Vice ordförande
Torsten Roos, Stockholm 1985
Bengt Ljungqvist, Stockholm 1985–1989
Claes Peyron, Helsingborg 1989–1992
Greger Lundmark, Skellefteå 1992–1996
Elisabet Fura, Stockholm 1996–1999
Bo Ahlenius, Lund 1999–2003
Stefan Lindskog, Stockholm 2003–2004
Lena Frånstedt Lofalk, Stockholm 2004–2006
Tomas Nilsson, Stockholm 2006–2007
Anders Ahlm, Göteborg 2007–2009
Claes Zettermarck, Stockholm 2009–2011
Bengt Ivarsson, Linköping 2011–

Övriga ledamöter och suppleanter
Elisabeth Abrahamson, Stockholm 1981–1987
Björn Edgren, Stockholm 1981–1987
Sture Larsson, Eksjö 1981–1987
Claes Peyron, Helsingborg 1981–1988
Stig Rindborg, Stockholm 1982–1988
Ulf Strandmark, Malmö 1982–1988
Olof Widman, Luleå 1982–1988
Anders Engdal, Nyköping 1983–1989
Jonas Lauritzen, Göteborg 1983–1990
Bengt Ljungqvist, Stockholm 1983–1985
Leif Nauclér, Karlskoga 1983–1989
Marianne Wolff, Stockholm 1983–1989
Suzanne Ahlner, Malmö 1984–1988
Tryggve Wahlin, Göteborg 1984–1989
Peter Danowsky, Uppsala 1985–1990
Hans-Gunnar Solerud, Stockholm 1985, 1999–2001
Tony Sandell, Stockholm 1985–1987
Greger Lundmark, Skellefteå 1985–1992
Sven Unger, Stockholm 1986–1992
Bengt H. Nilsson, Stockholm 1986–1993
Lars Lundén, Västerås 1987–1993
Dag Wersén, Stockholm 1987–1994
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Göran Orrenius, Motala 1987–1993
Göran Dolk, Stockholm 1987–1993
Leif Ljungholm, Malmö 1988–1994
Gustaf Wahlberg, Sölvesborg 1988–1992
Maja Förberg, Stockholm 1988–1995
Simo Ollinen, Luleå 1988–1994
Lena Ström, Ängelholm 1988–1994
Gunnar Ljungman, Uppsala 1989–1995
Tor-Björn Molander, Göteborg 1989–1990
Robert Romlöv, Göteborg 1989–1994
Göran Björlin, Växjö 1989–1995
Birgitta Alexanderson, Stockholm 1990–1996
Lars Björnberg, Halmstad 1990–1995
Peter Hedborg, Göteborg 1990–1996
Bo Ahlenius, Lund 1992–1998
Anne Ramberg, Stockholm 1992–1999
Bertil Södermark, Stockholm 1992–1998
Rune Brännström, Norrköping 1993–1999
Leif Gustafson, Stockholm 1993–2000
Hans Hjalmers, Göteborg 1993–2000
Svante Linderberg, Karlstad 1993–1999
Lars Werner, Karlskrona 1994–2000
Elisabet Fura, Stockholm 1994–1996
Bengt Modéer, Malmö 1994–2000
Stefan Ruben, Göteborg 1994–2000
Göran Schmidt, Sollefteå 1994–1999
Ann-Cathrin Borgland, Uddevalla 1995–1999
Krister Lundin, Ljungby 1995–2001
Bo G. H. Nilsson, Stockholm 1995–2001
Bengt Sörman, Uppsala 1995–2001
Sten Burman, Sundsvall 1996–2003
Jan Karlsson, Stockholm 1996–2002
Claes Lundblad, Göteborg 1996–2001
Lena Frånstedt Lofalk, Stockholm 1998–2004
Börje Samuelsson, Helsingborg 1998–2004
Jesper Hansen, Falun 1999–2005
Robert Arrelid, Trollhättan 1999–2006
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Claes G. Hansson, Jönköping 1999–2005
Mats Bäck, Östersund 1999–2005
Hans Bagner, London 1999–2001 (adjungerad)
Lars Andersson, Malmö 2000–2004
Helen Wiwen-Nilsson, Malmö 2000–2002
Peter Althin, Stockholm 2000–2004
Rickard Ström, Göteborg 2000–2006
Anders Ahlm, Göteborg 2001–2007
Claes Broman, Stockholm 2001–2006
Eva Kullman, Kalmar 2001–2007
Stefan Lindskog, Stockholm 2001–2003
Jan Save, Uddevalla 2001–2008
Per Wigert, Enköping 2001–2007
Pontus Lindfelt, Bryssel 2001–2003 (adjungerad)
Helene Ek, Helsingborg 2002–2003
Torgny Wetterberg, Stockholm 2002–2009
Lars Edlund, Stockholm 2003–2010
Ulf Nordekvist 2003–2009
Bengt Sagnert, Malmö 2003–2007
Per Runeland, London 2003–2005 (adjungerad)
Jan Lindblad, Malmö 2004–2010
Tomas Nilsson, Stockholm 2004–2006
Magnus Wallander, Stockholm 2004–2011
Anna Stéen, Malmö 2004–2010
Bengt Ivarsson, Linköping 2005–2011
Lena Isaksson, Umeå 2005–2012
Lena Blixt, Örebro 2005–2008
Massimo Caiazza, Milano 2005–2006 (adjungerad)
Ghita Hadding-Wiberg, Stockholm 2006–2012
Claes Langenius, Stockholm 2006–
Catharina Wikloff, Göteborg 2006–2012
Christer Wahlgren, Halmstad 2006–2012
Björn Palm-Jensen, Paris 2006–2007 (adjungerad)
Göran Rise, Málaga 2007–2008 (adjungerad)
Fredrik Sandberg, Mora 2007–
Per Sandell, Malmköping 2007–
Lili-Ann Tapper Tullborg, Göteborg 2007–



 

Anders Forkman, Malmö 2007–
Dan Persson, Warszawa 2007–2010 (adjungerad)
Robert Wikström, Uppsala 2008–
Johan Wilkens, Göteborg 2008–
Dick Lundqvist, Stockholm 2009–
Andreas Victor, Östersund 2009–
Pär Andersson, Malmö 2010–
Sophie Palmgren Paulsson, Malmö 2010–
Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm 2010–
Karl Woschnagg, Frankfurt am Main 2010–         (adjungerad)
Henrik Snellman, Växjö 2011–
Martin Wallin, Stockholm 2011–
Börje Leidhammar, Stockholm 2012–
Paula Save, Uddevalla 2012–
Petter Hetta, Umeå 2012–
Per Jadelind, Halmstad 2012–

Vice ordförande
Torsten Roos, Stockholm 1985
Bengt Ljungqvist, Stockholm 1985–1989
Claes Peyron, Helsingborg 1989–1992
Greger Lundmark, Skellefteå 1992–1996
Elisabet Fura, Stockholm 1996–1999
Bo Ahleniu
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Ordförande
Folke Wistrand, Göteborg 1985–1990 
Sven Harald Bauer, Stockholm 1990–1992 
Claes Peyron, Helsingborg 1992–2008 
Lena Frånstedt Lofalk, Stockholm 2008–

Vice ordförande
Herbert Söderlund, Stockholm 1985–1988 
Sven Harald Bauer, Stockholm 1988–1990 
Bengt Hesser, Linköping 1990–1993 
Rune Ek, Uppsala 1993–1998 
Sture Larsson, Eksjö 1998–2004 
Bertil Södermark, Stockholm 2004–2006 
Lena Frånstedt Lofalk, Stockholm 2006–2008 
Börje Samuelsson, Stockholm 2008–

Disciplin- 
nämnden
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Ledamöter
Torsten Lundius, Lund 1980–1987
Bengt Hesser, Linköping 1983–1990
Astrid Kristensson, Stockholm 1982–1988
Sven Andersson, Stockholm 1982–1990
Hans Ulrik von der Esch, Stockholm 1984–1988, 1992–1998
Dag Edlund, Västerås 1985–1986 
Per Olof Hillström, Östersund 1985–1986
Rune Ek, Uppsala 1986–1993
Torsten Ljungdahl, Skellefteå 1986–1993
Göran Luterkort, Malmö 1987–1992 
Elisabeth Abrahamson, Stockholm 1988–1992
Madeleine Leijonhufvud, Stockholm 1988–1995
Hans Eric Holmqvist, Stockholm 1990–1995 
Allan Lindén, Göteborg 1990–1996
Claes Borgström, Stockholm 1992–2000 
Sture Larsson, Eksjö 1993–1998
Olof Widman, Luleå 1993–2002
Wiweka Warnling-Nerep, Stockholm 1995–1998
Bo Hammar, Stockholm 1995–2004
Lars Hök, Göteborg 1996–2004
Suzanne Ahlner, Malmö 1997–2004
Nils Ringstedt, Stockholm 1997–2005 
Reidunn Laurén, Stockholm 1998–1999
Bertil Södermark, Stockholm 1998–2004
Bengt Stridh, Örebro 1998–2006
Ove Lindh, Göteborg 1999–2006
Birgitta W. Sabelström, Stockholm 2000–2008
Greger Lundmark, Skellefteå 2002–2010 
Anders Engdahl, Nyköping 2004–2008 
Stefan Ruben, Göteborg 2004–2009 
Alice Åström, Vaggeryd 2004–2012
Bo Ahlenius, Lund 2004–2012
Marianne Åbyhammar, Stockholm 2005–2006
Lotty Nordling, Stockholm 2006–
Olle Lindén, Göteborg 2006–
Marie Wahlgren, Arlöv 2006–2012



 

Claes Zettermarck, Stockholm 2008–2009 
Britt Louise Marteleur-Agrell, Uppsala 2008–2012
Dan Bullarbo, Göteborg 2009–
Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm 2009–2010
Charlotta Falkman, Stockholm 2010–
Jan Karlsson, Stockholm 2010–
Jesper Hansen, Falun 2010–
Leif Ljungholm, Malmö 2010–
Eva Eriksson, Karlstad 2012–
Lars-Erik Lövdén, Halmstad 2012–



 



 

Generalsekreterare*

John Tjerneld 1897–1920
Sven Themptander 1920–1927
Sune Wetter 1927–1935
Gunnar Bomgren 1935–1942
Holger Wiklund 1942–1968
Lennart Reuterwall 1969–1978
Bengt Bergendal 1979–1987
Lars Bentelius 1987–1999
Anne Ramberg 2000–

* Före år 1964 var titeln sekreterare.



 



 

Fakta om 
Sveriges 

advokatsamfund



426 advokatsamfundet 125 år

Fakta

Timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden
(belopp exklusive mervärdesskatt)

2012: 1 205 kr
2011: 1 166 kr
2010: 1 134 kr
2009: 1 104 kr
2008: 1 081 kr
2007: 1 055 kr
2006: 1 029 kr
2005: 1 008 kr
2004: 1 000 kr
2003: 965 kr
2002: 929 kr
2001: 897 kr
2000: 860 kr
1999: 842 kr
1998: 833 kr
1997: 803 kr
1996: 783 kr
1995: 763 kr
1994: 748 kr
1993: 728 kr
1992:  712 kr  (avseende gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och konkurs

förvaltartaxa)/680 kr (avseende brottmålstaxa) 
1991: 712 kr
1990: 625 kr
1989: 560 kr
1988: 490 kr
1987: 415 kr i civilmål, 445 kr i brottmål
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Fakta

Antalet anmälningar till disciplinnämnden

2011: 497 
2010: 538
2009: 566
2008: 591
2007: 492
2006: 440
2005: 546
2004: 591
2003: 540
2002: 577
2001: 526
2000: 604
1999: 569
1998: 580
1997: 544
1996: 567
1995: 662
1994: 541
1993: 532
1992: 427
1991: 301
1990: 309

Sammanställningar saknas för tidigare år.
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Fakta

Antal advokater (uppdelat på kön)

År Totalt Kvinnor Män
2011 5 063 1 273 3 790
2010 4 712 1 084 3 628
2009 4 613 1 015 3 598
2008 4 540 950 3 590
2007 4 435 922 3 513
2006 4 427 903 3 524
2005 4 341 871 3 470
2004 4 234 813 3 421
2003 4 113 746 3 367
2002 3 898 660 3 238
2001 3 743  553* 2 793*
2000 3 635 512* 2 733*
1999 3 590 503* 2 759*
1998 3 554 476* 2 732*
1997 3 488 466* 2 707*
1996 3 361 428* 2 641*
1995 3 268 405* 2 600*
1994 3 164 375* 2 528*
1993 3 055 353* 2 447*
1992 2 906 306* 2 352*
1991 2 777 312 2 465  
1990 2 647 273 2 374
1989 2 549 265 2 284
1988 2 448 236 2 212
1987 2 359 223 2 136

* Siffran avser aktiva advokater
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Fakta

Antal biträdande jurister (uppdelat på kön)

År Totalt Kvinnor Män
2011 1 805 1 024 781
2010 1 856 1 019 837 
2009 1 772 978 794
2008 1 756 953 803
2007 1 556 800 756
2006 1 329 678 651
2005 1 212 579 633
2004 1 203 568 635
2003 1 216 560 656
2002 1 218 519 699
2001 1 243 513 730
2000 1 075 425 650
1999 813 295 518
1998 780 270 510
1997 714 238 476
1996 683 229 454
1995 711 217 494
1994 700 210 490
1993 686 202 484
1992 699 206 493
1991 702 204 498
1990 670 181 489
1989 622 181 441
1988 698 146 552
1987 465 115 350
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Fakta

Antal besvarade remisser

2011: 103
2010: 97
2009: 132
2008: 114
2007: 88
2006: 90
2005: 102
2004: 106
2003: 96
2002: 87
2001: 92
2000: 73
1999: 60
1998: 74
1997: 53
1996: 78
1995: 51
1994: 63
1993: 65
1992: 62
1991: 27
1990: 61
1989: 63
1988: 53
1987: 53
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Fakta

Årsavgift, serviceersättning 
och obligatorisk försäkring 1987–2012
   
 Årsavgift samt  
 serviceersättning  
År exkl. moms Försäkring 
1987 4 600 845 
1988 6 200 2 400 
1989 6 600 2 500 
1990 6 800 2 650 
1991 7 800 2 950 
1992 8 700 3 250 
1993 8 700 3 550 
1994 9 000 4 550 
1995 10 000 5 103 
1996 11 000 5 812 
1997 11 200 6 179 
1998 11 200 6 399 
1999 11 200 6 821 
2000 12 300 7 320 
2001 12 300 7 280 
2002 14 500 7 520 
2003 14 500 7 620 
2004 14 500 8 100 
2005 14 500 8 800 
2006 14 900 9 200 
2007 14 900 9 500 
2008 13 900 9 800 
2009 14 400 7 000 
2010 13 200 7 000 
2011 12 700 7 000 
2012 10 400 4 600 
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Fakta

Omsättning samtliga advokatbyråer (från momsregistret)
 (miljarder kr)
2010: 15,366 
2009: 14,294
2008: 14,272
2007: 13,113
2006: 12,279
2005: 11,418
2004: 10,391
2003: 9,401
2002: 9,002
2001: 8,633
2000: 7,683
1999: 7,283
1998: 6,660
1997: 6,538 

SCB saknar sammanställningar för tidigare år.



 

Fakta

Antal advokatkontor/byråer* 1987–2012

2012: 1 665*
2011: 1 634*
2010: 1 605*
2009: 1 590*
2008: 1 599*
2007: 1 607*
2006: 1 602*
2005: 1 553*
2004: 1 746
2003: 1 609
2002: 1 533
2001: 1 714
2000: 1 626
1999: 1 559
1998: 1 559
1997: 1 510
1996: 1 465
1995: 1 379
1994: 1 355
1993: 1 313
1992: 1 281
1991: 1 218
1990: 1 190
1989: 1 180
1988: 1 125
1987: 1 109












