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1 Inledning 

Front Advokater har beretts möjlighet att faktagranska den rapport som Ernst & Young (EY) har 

upprättat på uppdrag av förvaltningen Inköp och Upphandling (Inköp och Upphandling eller 

Staden) angående Front Advokaters efterlevnad av gällande ramavtalsvillkor för Göteborgs Stad.  

2 Förutsättningar 

Front Advokater fick omkring kl. 17.00 tisdagen den 28 april ta del av EY:s rapport daterad den 

27 april 2020. Staden och EY har genom överenskommelse inte gett Front Advokater tillfälle att 

faktagranska de uppgifter som framgår av rapporten. Vid en översiktlig genomgång av rapporten 

kunde Front Advokater relativt omgående identifiera ett antal direkta felaktigheter i rapporten, 

vilket advokatbyrån informerade EY och Staden om. En justering genomfördes omgående av EY 

efter påpekandet. Staden meddelade därefter omkring kl. 10.00 torsdagen den 30 april att Front 

Advokater bereds möjlighet att faktagranska rapporten ytterligare ”några dagar”. Samtidigt angav 

Staden deadline för advokatbyråns återkoppling till måndagen den 4 maj kl. 12.00. I realiteten 

bereddes således Front Advokater, med hänsyn till mellanliggande helgdagar, en knapp arbetsdag 

för att genomföra faktagranskningen.  

Front Advokater har inte beretts möjlighet att ta del av det underlag som EY:s utredning baseras 

på, trots att advokatbyrån har efterfrågat underlaget för att kunna göra en faktagranskning. Enligt 

rapporten har EY lagt uppgifter från Göteborgs Stad, innehåll i artiklar i Göteborgsposten, 

information från anonyma (för advokatbyrån) uppgiftslämnare samt underlag ur advokatbyråns 
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interna arbetsmaterial, såsom utdrag i tidredovisningssystemet Klartext, till grund för sina 

slutsatser. Med hänsyn till att EY uppger att de har lagt advokatbyråns egna arbetsmaterial till 

grund för sin utredning, har Front Advokater svårt att förstå varför advokatbyrån inte beretts 

möjlighet att få ta del av underlaget. Detta för att kunna se om det är ett sådant underlag som kan 

ligga till grund för en bedömning av huruvida ramavtalsvillkoren efterlevs, om underlaget är 

korrekt eller om det blivit manipulerat eller feltolkats av de anonyma uppgiftslämnarna eller om 

EY tolkat underlaget på ett korrekt sätt. Det är vidare enligt Front Advokater anmärkningsvärt att 

EY lägger overifierat innehåll i tidningsartiklar samt uppgifter från anonyma uppgiftslämnare till 

grund för sin analys och sina slutsatser.  

Till EY:s rapport bifogas alltså inte det underlag som EY haft till stöd för sin analys och sina 

slutsatser. I rapporten anges inte heller, bortsett från några enstaka undantag, några konkreta 

referenser till stöd för genomförda analyser och de slutsatser som framförs i rapporten. Av dessa 

fåtal redovisade exempel har Front Advokater identifierat ett antal direkta fel. Inte heller 

storheten i de påstådda bristerna redovisas; är det formaliabrister eller feldebitering och i så fall i 

vilken storleksgrad. EY anger t.ex. inte i sin statistik när det är fråga om brister som avser att 

taxan inte explicit skrivits ut (trots att den går att räkna ut genom att dividera antalet redovisade 

timmar med totalbeloppet) eller att tid i ett fåtal fall inte redovisats. Som exempel anges att 71 

procent av alla fakturor innehåller någon form av ”brist”. Beställarna, alltså avtalsparterna, och 

Front Advokater har kommit överens om fakturornas utformning. Någon ”brist” föreligger därför 

inte enligt advokatbyrån. Front Advokaters övergripande kontroll visar att en stor andel av de 

påstådda ”bristerna” är hänförliga till anmärkningar som inte har någon bäring på 

ramavtalsvillkoren, varför statistiken blir direkt missvisande samt att det finns flera direkta 

felaktigheter i rapporten.  

Rapporten saknar därmed den ”spårbarhet” som krävs för att det ska vara möjligt att dra några 

slutsatser om det föreligger ”brister” i enlighet med ramavtalsvillkoren och i vilken mån de i så 

fall ska läggas Front Advokater till last. Mot bakgrund av den metod som EY använt vid 

genomförandet av sin utredning, anser Front Advokater det uppenbart att det finns stora risker att 

EY dragit felaktiga slutsatser i sin rapport, vilket Front Advokater redan vid denna översiktliga 

granskning har kunnat konstatera.  

Med beaktande av den korta tid Front Advokater erhållit för sin granskning och då advokatbyrån 

inte fått ta del av det material som legat till grund för EY:s granskning, finns det sannolikt 
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ytterligare brister i rapporten som Front Advokater ännu inte hunnit eller inte haft möjlighet att 

identifiera.   

3 Sammanfattning 

3.1 Sammanfattande slutsatser 

Front Advokater kan konstatera följande efter genomförd faktagranskning. 

 Det finns inte något stöd för de allvarliga påståendena om systematisk överdebitering som 

framförts om Front Advokater i media.  

 Det finns inte något stöd för att Front Advokater skulle fakturerat klienter för annat än 

faktiskt nedlagd tid.  

 Front Advokater har inte avsiktligt feldebiterat klient och endast en feldebitering om 149 

kr har kunnat konstateras, vilket berörd klient kommer att gottgöras för.  

 Front Advokaters fakturor innehåller inte de omfattande ”brister” i övrigt som EY gör 

gällande varför de av EY angivna procentsatserna i rapporten är direkt felaktiga och bör 

revideras.  

 EY beaktar inte den information som beställarna lämnat och ger det inte något utrymme i 

slutsatserna, varför det finns indikationer på att EY inte presenterat korrekta slutsatser i 

sin rapport.  

 Sammanfattningarna i rapporten (avsnitt 1 och avsnitt 6) korresponderar inte med 

innehållet i rapporten i övrigt och utgörs vidare av overifierade slutsatser, en metod Front 

Advokater ifrågasätter. EY anför att det finns ”indikationer på” och ”anledning att anta” 

att vissa förhållanden råder utan att det finns något verifierbart stöd för uppfattningen i 

rapporten.  

 Den ”spårbarhet” som EY kräver av Front Advokater finns således inte i EY:s rapport. 

 Rapporten innehåller således ett antal direkta felaktigheter, vilka hade kunnat undvikas 

om Front Advokater fått möjlighet att faktagranska det av advokatsekretess skyddade 

materialet och de overifierade uppgifter som EY erhållit från anonyma uppgiftslämnare, 

och som till stor del lagts till grund för slutsatserna i rapporten.  
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3.2 Sammanfattande kommentarer 

3.2.1 Faktiskt nedlagd tid och fakturerad tid - ”spårbarhet” 

Som exempel på brister anges i rapporten att utredningen visar på ”brister” i fakturor av sådan art 

att det inte går att ”härleda” de fakturerade beloppen baserat på de uppgifter som lämnats i 

fakturorna och bifogade fakturaspecifikationer. I detta sammanhang måste det faktiska kravet, 

såsom det uttrycks i ramavtalet, beaktas. Av kravet framgår följande: ”Har Uppdraget utförts 

enligt löpande räkning ska beräkningsgrunden anges i fakturan (exempelvis antal arbetstimmar 

och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift). I fakturan angivna belopp ska i 

förekommande fall kunna hänföras till aktuellt projekt, aktivitet och ärende.” 

 

Det finns inte något krav på varken ”spårbarhet” eller att samtliga ovan exemplifierade sätt att 

ange beräkningsgrund redovisas på faktura. EY har alltså vid sin utredning felaktigt uppställt krav 

som inte omfattas av ramavtalets villkor.  

 

Front Advokater har vid faktureringen utgått från ramavtalets villkor, vilket uppenbarligen 

beställarna också gjort. Samtliga belopp på advokatbyråns fakturor, kan härledas till t.ex. både 

”aktuellt projekt, aktivitet och ärende” genom de specifikationer som lämnats. De ”brister” som 

EY hänvisar till i denna del är alltså direkt felaktiga i relation till bedömningen av om 

ramavtalsvillkoren efterlevs, vilket är det som utredningen omfattar.  

 

EY gör vidare gällande att advokatbyråns tidredovisning inte är tillförlitlig och heltäckande. EY 

anför att det enligt uppgift från Front Advokater förekommer sidoordnade anteckningar över 

nedlagd tid och tidredovisningen ska därför, enligt advokatbyrån, betraktas som ett internt 

arbetsmaterial och kan inte förväntas överensstämma helt med utställda fakturor. Detta till trots 

anges detta som en ”brist” i fakturorna, vilket läggs till grund för den statistik som rapporten 

redovisar. Vad EY anför avseende att tidredovisningen är ett internt arbetsmaterial är korrekt och 

inte på något sätt en ”brist” i förhållande till ramavtalsvillkoren. Det finns inget krav på den typ 

av ”spårbarhet” som EY talar om (se ovan). Klienten erhåller en arbetsredogörelse tillsammans 

med fakturan genom bifogad specifikation. I realiteten införs dessutom den absoluta majoriteten 

av tiden i advokatbyråns tidredovisningssystem. Vilket också framgår av rapporten. 
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3.2.2 Omfördelning av tid 

Mindre omfördelningar har i vissa fall gjorts av tid nedlagd av personer med vilka interna 

avstämningar eller viss kvalitetsgranskning gjorts. Det rör sig, med något undantag, om enstaka 

timmar i alla fakturor där så har skett. Detta har gjorts för att inte tynga fakturan med för många 

personer. Åtgärden har inte resulterat i att klienten debiterats mer än faktiskt nedlagd tid. 

Klienterna har således inte lidit någon ekonomisk skada i detta avseende. 

3.2.3 Tid för assistent 

Som exempel kan nämnas att tid för en assistent, uppgående till totalt 149 kronor exkl. moms, av 

misstag fakturerats – vilket efter Front Advokaters kontroll av anmärkningarna hänförliga till 

denna s.k. ”brist” också är den enda av de totalt åtta anmärkningarna i rapporten som faktiskt är 

korrekt. Övriga sju fakturor har EY felaktigt anmärkt på, eftersom assistenttid inte fakturerats. 

Orsaken till detta direkta fel i rapporten kan vara att också assistenter registrerar vissa typer av 

åtgärder med tid i Klartext. Assistenternas namn syns därför i det underlag som Front Advokater 

förmodar att de anonyma källorna försett EY med, ibland med ett ”F” efter vilket skulle kunna 

tolkas som att tiden fakturerats. Om man tittar på konteringsrapporten till respektive faktura 

framgår dock att det är noll kronor som fakturerats för assistentens tid. Avsikten är alltså inte att 

denna tid ska faktureras och så har inte heller skett i de övriga exemplen EY anger, förutom i 

exemplet ovan. 

3.2.4 Beställarnas uppfattning 

Beställarna har enligt rapporten bekräftat att de fakturor och specifikationer de mottagit från 

Front Advokater motsvarat deras förväntningar och krav. Beställarna har inte framfört några 

klagomål eller annars haft något att anmärka på det utförda arbetet som sådant. Trots detta läggs 

inte beställarnas uppgifter till grund för slutsatserna i rapporten. Front Advokater anser att detta 

utgör ett metodfel i EY:s granskning.  

Sammanfattningsvis beaktar EY inte den information som beställarna lämnat och ger det inte 

något utrymme i slutsatserna. Även i detta avseende finns det indikationer på att EY inte 

presenterat korrekta slutsatser i sin rapport.  
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4 EY:s uppdrag 

EY har fått i uppdrag att utreda huruvida Front Advokater har brutit mot ramavtalets villkor 

rörande fakturerat belopp och timmar samt tillhandahållen kompetens.  

4.1 Grundförutsättning – aktuella ramavtalsbestämmelser 

Fakturor ska innehålla följande information såsom EY definierar ramavtalsbestämmelserna; 

 Ramavtalets avtalsnummer  

 Leverantörens referenser  

 Kundens referenser med mottagarkod  

 Ordernummer  

 Leverantörens organisationsnummer  

 Plusgiro/bankgironummer  

 Art och omfattning av utfört Uppdrag  

 Tidsperiod  

 Specifikation av ersättningsgilla kostnadsposter och momsbelopp  

 

Vidare anger EY följande:  

”Har uppdraget utförts enligt löpande räkning ska beräkningsgrunden anges i fakturan 

(exempelvis antal arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift.)  

I fakturan angivna belopp ska i förekommande fall kunna hänföras till aktuellt projekt, aktivitet 

och ärende.  

I angivet timpris ingår samtliga kostnader för genomförandet av ett uppdrag, såsom t.ex. resor, 

restid, logi, traktamente, kopiering, datorstöd. I priset ingår också upprättande av s.k. 

advokatbrev/revisorsbrev. För resor som görs på uppdragsgivarens begäran tillkommer faktiska 

godkända reskostnader.  

Leverantören har endast rätt att fakturera för utfört arbete som godkänts av Beställaren.  
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Enligt uppgift från Staden ska ramavtalet förstås på så vis att Front endast har rätt att debitera för 

faktiskt nedlagd tid. 

För junior jurist, som är den lägsta erfarenhetsnivån enligt de tre Ramavtalen, gäller följande 

krav.  

• har Juristexamen  

• har minst 2 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete  

• har minst 1 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom avtalsområdet  

Enligt kompletterande uppgifter från Staden ska kravet förstås som 2 års erfarenhet av kvalificerat 

juridiskt arbete, varav minst 1 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom avtalsområdet. 

Alltså, som lägst totalt 2 års erfarenhet.  

Vår förståelse av kravet är vidare att erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete kan erhållas före 

examensdatum givet att juristen haft en kvalificerad relevant tjänst som jurist.” 

Ovanstående information utgör således grundförutsättningarna i EY:s granskning.  

4.2 Grundförutsättning - Partsställning 

Till grund för utredningen måste enligt Front Advokater också beaktas att advokatbyrån har en 

avtalsrelation med respektive beställare som avropar uppdraget, bestämmer ramarna och 

villkoren i övrigt för uppdraget samt mottar och accepterar utfärdade fakturor samt erlägger 

betalning. Detta har inte beaktats i EY:s utredning.  

5 Definition av ”brister” 

EY talar i sin rapport om identifierade ”brister” i ett antal avseenden utan att närmare härleda 

dessa brister till uppställda krav i ramavtalsvillkoren. Front Advokater bemöter respektive avsnitt 

i rapporten nedan i relation till gällande ramavtalsvillkor. 

Front Advokater bemöter också närmare de i slutsatsen overifierade påståendena om misstänkt 

överdebitering som advokatbyrån uppfattar helt saknar stöd i innehållet i rapporten.   
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5.1 Sambandet mellan fakturering och tidredovisning (avsnitt 4.2, 4.3, 5.3.2 och 5.3.3 

i rapporten) 

5.1.1 Tidredovisning och faktiskt nedlagd tid 

Det är korrekt som EY anför att tidredovisningen är ett internt arbetsmaterial och ett internt stöd. 

Det speglar inte till fullo nedlagd tid och slutlig fakturering då noteringar också förs i t.ex. 

handanteckningar. Den absoluta merparten av tiden registreras dock i tidredovisningssystemet 

Klartext. EY:s rapport påvisar inget annat. Dock sker, som vi informerat EY om, en viss 

handpåläggning innan en faktura färdigställs. Viss tid kan ha registrerats analogt t.ex. vid externa 

möten eller tjänsteresor eller inte ha hunnit registreras innan ekonomiassistent skriver ut 

underlagen inför faktureringen. I sådana fall händer det att tiden läggs in först i samband med 

faktureringen, antingen som efterregistrerad tid i systemet eller manuellt av ekonomiassistent. Att 

en faktura avser mer tid än vad som ursprungligen framgick av tidredovisningssystemet innebär 

därför inte att någon felaktighet föreligger enligt ramavtalet eller att någon överdebitering skett. 

Den ”brist” EY hänvisar till i denna del är alltså inte någon brist enligt avtalsvillkoren och ska 

rätteligen inte ingå i statistiken över ”felaktiga” fakturor. EY anför också själva att ”i denna del är 

Fronts uttalande att tidredovisningen endast utgör internt arbetsmaterial, och att den därför inte 

nödvändigtvis ligger till grund för faktureringen, relevant.” (sid. 16 rapporten) Det kan noteras att 

det framgår i figur 3 i rapporten att advokatbyrån i vissa fall har dragit bort nedlagd tid inför 

fakturering. Detta har inte beaktats i EY:s slutsats där det bland annat anges att det finns 

”anledning att anta” att fakturering inte alltid skett utifrån faktiskt nedlagd tid. Av innehållet i 

rapporten framgår vidare att denna slutsats endast berör den namngivne juristen, medan det i 

slutsatsen kan uppfattas omfatta fler jurister. I rapporten anges dock att något sådant stöd inte 

gått att finna (se sid. 15 i rapporten), vilket gör slutsatsen missvisande.  

 

5.1.2 EY:s analys av registrerad och fakturerad tid 

EY skriver i rapporten att 15 av 117 granskade fakturor innehåller mer tid än vad som finns 

registrerat i det tidredovisningsmaterial som EY tagit del av. Siffran 15 är inte korrekt, se 

sammanställning i Bilaga 1. Vidare anförs att 87 procent av alla granskade fakturor har lika 

mycket eller mindre tid än vad som återfinns i tidsredovisningen fakturerats (sid 16 i rapporten). 

Med hänsyn till vad som anförs ovan om tidregistrering och fakturering är detta inte i sig 

anmärkningsvärt och kan inte ligga till grund för någon slutsats om misstänkt överdebitering. EY 
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anger själva att ”en tänkbar förklaring till ovanstående iakttagelser är att tid inte lagts in i 

tidredovisningssystemet utan överförts direkt från sidoordnade anteckningar till faktura och 

fakturaspecifikation.” (sid. 16 i rapporten). EY har noterat att det har fakturerats mindre tid än 

vad som återfinns i tidredovisningen, men detta lyfts inte upp eller värderas av EY i deras 

bedömning av om det är rimligt ”att anta” att fakturering inte alltid skett utifrån faktiskt nedlagd 

tid. Även i detta fall är det endast fråga om nedlagd tid för namngiven jurist, utan att det anges 

särskilt (se sid. 15 i rapporten).  

 

5.1.3 EY:s uttalanden om ”spårbarhet” 

EY menar att det inte finns någon ”spårbarhet” avseende nedlagd tid på grund av advokatbyråns 

registrering av tid i tidredovisningen och det faktum att registrering också ibland i ett fåtal fall 

sker utanför systemet. EY menar därför att det inte säkert går att verifiera att de fakturor som 

Front Advokater upprättat är korrekta med avseende på nedlagd tid och fakturerat belopp. Detta 

är ett direkt felaktigt påstående som stöds av vad som anförs ovan.  

 

Det finns vidare inget villkor i ramavtalet som kräver den  typ av ”spårbarhet” som EY påstår 

saknas. Det finns inte i ramavtalsvillkoren något krav på att denna typ av dokumentation ska 

upprättas, sparas och vara möjlig för en utomstående, i detta fall en avtalspart, att granska. I 

praktiken skulle advokatbyråns jurister kunna föra egna handanteckningar över samtlig arbetad 

tid och upprätta faktura med specifikation baserat på detta underlag. Advokatbyrån har ingen 

skyldighet att arkivera och utlämna detta material till klient.  

 

Front Advokaters klienter (beställarna och avtalsparterna) får en specifikation till varje faktura 

och om klienten har synpunkter eller frågor, bemöter advokatbyrån dem. Det framgår 

uttryckligen av rapporten att tillfrågade klienter bekräftat att de specifikationer och de fakturor de 

mottagit från Front motsvarat deras förväntningar. EY anger i rapporten att EY ”har genomfört 

intervjuer med 8 personer i kommunens bolag och förvaltningar som varit beställare eller som 

annars godkänt fakturor från Front. Dessa personer har i huvudsak bekräftat att de specifikationer 

och de fakturor de mottagit från Front motsvarat deras förväntningar. Bara i enstaka fall har det 

förekommit att kompletterande underlag har behövt krävas från Front för att kunna godkänna 

fakturor. I dessa fall har Front, enligt uppgift, tillmötesgått kraven och inkommit med godtagbara 

specifikationer för fakturerade belopp.” Bara i enstaka fall har det alltså förekommit att 
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kompletterande underlag har behövt krävas från Front för att kunna godkänna fakturor. I dessa 

fall har Front, som framgår av ovan citat, tillmötesgått kraven och inkommit med godtagbara 

specifikationer för fakturerade belopp.” (sid. 14 i rapporten). 

 

5.1.4 Slutsats 

Rapporten visar inte att det föreligger någon ”brist” i dokumentering av faktisk nedlagd tid. Det 

finns inget stöd för slutsatsen att ”fakturering inte alltid skett utifrån faktiskt nedlagd tid”. 

Slutsatsen i rapporten är direkt felaktig och inte i överensstämmelse med analysen i själva 

rapporten som inte kan konstatera någon ”brist” i detta avseende.  

 

5.2 Fakturaspecifikationer (avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 i rapporten) 

I rapporten anges att EY identifierat brister vad avser fakturaspecifikationer i 71 procent av alla 

granskade fakturor. Det framgår dock inte vilka brister som avses, i vilken mån de strider mot 

ramavtalsvillkoren som anger att beräkningsgrunden ska anges i fakturan genom exempelvis antal 

arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift. Detta bör klargöras i 

rapporten. Om en avvikelse föreligger bör även ”storheten” i avvikelsen identifieras i rapporten 

och i vilken mån det är rimligt att endast lägga Front Advokater till last för en sådan brist eller 

om det är ett gemensamt ansvar för advokatbyrån och beställarna. Det gäller inte bara för Front 

Advokater utan även för andra advokatbyråer som levererar tjänster inom ramen för ramavtalet.   

 

EY anger som exempel på brister att:  
 
• Faktura och fakturaspecifikation saknar helt uppgift om nedlagd tid.  

• Faktura och fakturaspecifikation saknar uppgift om nedlagd tid per jurist.  

• Faktura och fakturaspecifikation saknar uppgift om timpris per jurist.  
 

Här kan särskilt noteras att det enda uttryckliga kravet enligt ramavtalsvillkoret är att 

beräkningsgrunden för fakturan ska anges när arbetet utförs på löpande räkning. De angivna 

detaljerade uppgifterna är exempel. Det är till exempel inte något krav enligt ramavtalsvillkoren 

att ange timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift. Dessa uppgifter finns i de flesta 

fall med i Front Advokaters fakturor, men avsaknaden av sådan information kan inte anses 

utgöra en ”brist”. Det finns ett relativt stort utrymme för advokatbyrån och avtalsparten att 

komma överens om hur en faktura ska specificeras.  
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Front Advokater anser att EY:s definition av ”brist” enligt ramavtalsvillkoren måste förtydligas i 

rapporten för att göra det möjligt för att advokatbyrån kontrollera uppgifterna i rapporten. Front 

Advokater emotser därför ett sådant förtydligande.  

I alla fall där 100 procents avvikelse noterats av EY, har Front Advokater och beställaren 

sannolikt funnit en nivå på specifikation som båda parter är nöjda med för att beställaren ska 

kunna bedöma nedlagt arbete. Som framgår av rapporten har inte någon beställare varit av 

uppfattningen att det finns brister i specifikationerna. (se sid. 14 i rapporten) EY har inte kunnat 

redovisa att det föreligger en brist enligt ramavtalsvillkoren. Det kan noteras att Front Advokater 

ibland får uttryckliga instruktioner om att till exempel inte bifoga specifikation eller ange den på 

visst sätt som kan avvika från ramavtalet. Advokatbyrån har då tillgodosett klientens önskemål. 

Det kan i vissa fall vara för att inte riskera att röja för klienten känslig information i ett pågående 

ärende.  

 

5.2.1 Slutsats 

På grund av att det inte är möjligt att ”spåra” den av EY lämnade slutsatsen vad gäller brister i 

fakturaspecifikationer samt omfattningen av och storheten i dessa brister, finns det indikationer 

på att EY dragit felaktiga slutsatser eller alltför långtgående slutsatser i sin rapport i denna del. 

 

För det fall det skulle visa sig föreligga någon brist enligt ramavtalsvillkoren, kommer Front 

Advokater åtgärda detta genom en dialog med klienten (beställare och avtalspart). Även klienten 

bör i så fall informeras om att Inköp och Upphandling anser att ramavtalen inte följs, så att båda 

parter tillsammans kan komma överens om hur åtgärdandet ska gå till. 

 

5.3 Fakturerad tid personnivå (avsnitt 5.3.2 och 5.3.3 i rapporten) 

I EY:s rapport framgår att det underlag som EY tagit del av från anonyma uppgiftslämnare avser 

uppdrag för klienter där den i Göteborgsposten namngivna juristen är klientansvarig (sid. 11 

rapporten). Mindre omfördelningar har i dessa fakturor i vissa fall gjorts av tid nedlagd av 

personer med vilka interna avstämningar gjorts eller viss kvalitetsgranskning gjorts. Det rör sig, 

med något undantag, om enstaka timmar i alla fakturor där så har skett. Detta har gjorts för att 

inte tynga fakturan med för många personer. Åtgärden har inte heller resulterat i att klienten 

debiterats mer än faktiskt nedlagd tid.  
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5.4 Erfarenhetskrav jurister och kvalitet på utfört arbete (avsnitt 5.4, 5.4.2 och 5.4.4 i 

rapporten) 

Inledningsvis anser Front Advokater att det är av central betydelse att lyfta upp det som EY anför 

om det praktiska förfarandet vid inledande av uppdrag då det har betydelse för bedömningen av 

om det föreligger en ”brist” i utfört arbete och när yngre jurister arbetat i ett uppdrag.  

”Vår utredning avser inte kvaliteten på det utförda arbetet, men såvitt framkommit i de intervjuer 

vi har genomfört har de intervjuade inte framfört några klagomål eller annars haft något att 

anmärka på det utförda arbetet som sådant.  

Vi har i våra intervjuer av beställare och i vårt möte med Front ställt frågor om Front i samband 

med varje avrop skriftligen, genom översändande av CV eller liknande, redovisat vilka jurister 

som ska arbeta i uppdraget. Enligt uppgift från såväl Front som beställarna är så inte fallet. Front 

sammanför efter acceptans av ett avrop i Procedo beställaren med en ansvarig jurist som därefter, 

när uppdraget påbörjas, introducerar övriga jurister som deltar i uppdraget för beställaren.  

Det förefaller därför inte som att Staden eller de kommunala bolagen medvetet medgivit avsteg 

från ramavtalet i detta avseende.” (sid. 20 i rapporten) 

Front Advokater vidhåller att så regelmässigt har skett, mer eller mindre formlöst och har inte 

uppfattat att beställarna haft någon invändning mot det. Vid presentationen motiveras val av 

jurist om fråga uppkommer och advokatbyrån har någon enstaka gång på invändning från 

beställaren föreslagit annan jurist för uppdraget. EY anger: ”Såvitt avser jurister förefaller detta 

ha skett öppet såtillvida att namnen på dessa jurister återfinns på fakturor.” (sid. 24 i rapporten) 

Front Advokater anser därför inte att detta kan anföras som en ”brist” då advokatbyrån har en 

avtalsrelation med beställaren och det direkt följer av avtalsvillkoren att sådana 

överenskommelser är tillåtna. Front Advokater har aldrig och kommer aldrig påtvinga en 

beställare en jurist som beställaren inte vill arbeta med, all bemanning har skett utifrån 

effektivitets- och kompetensbedömningar till klientens bästa.  

 

5.4.1 Slutsats 

Trots anvisningen i ramavtalsvillkoren anser inte Front Advokater att det föreligger någon ”brist” 

i uppdrag i vilka yngre jurister har utfört uppdrag. Front Advokater har presenterat de jurister 

som advokatbyrån funnit mest lämpad för uppdraget och det har redovisats öppet för klienten 
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(beställaren och avtalsparten) vid inledande av ett uppdrag och i faktureringen. Sådan 

överenskommelse som avtalet medger har därför träffats.  

 

5.5 Assistent (avsnitt 5.4.3 och 5.4.4 i rapporten) 

I sammanställningen, som också lagts till grund för slutsatser i kapitlet som avser debitering av 

paralegals/assistenter, noteras att EY vid inte mindre än åtta tillfällen anmärkt på att debitering 

skett för paralegal/assistent. Vid kontroll av dessa fakturor framgår att detta i sju av åtta fall är 

direkt felaktigt.  

Såvitt Front Advokater har kunnat notera har endast så skett endast i ett fall av misstag och då till 

ett belopp om 149 kr. Det kommer givetvis att gottgöras klienten. 

5.5.1 Slutsats 

EY:s sammanställning är i sju av åtta fall direkt felaktig vad gäller denna påstådda ”brist”. Endast 

i ett fall har tid för assistent av misstag gått ut i faktura. Givet det utrymme som denna påstådda 

”brist” ges i rapporten är det anmärkningsvärt att låta en felaktig faktura, till ett belopp om 149 

kr, ges denna stora betydelse. Statistiken i denna del måste revideras för att spegla korrekta 

omständigheter.  

5.6 Deltagande i möte (avsnitt 5.5 i rapporten) 

I denna del anför EY i rapporten att de inte identifierat några brister. EY anför: ”Vi har 

genomfört intervjuer med beställare vid två av de totalt 6 avropande enheterna, Higab AB och 

Trafikkontoret, för vilka vi identifierat möten enligt ovan. Det har vid dessa intervjuer inte 

framkommit något annat än att antalet jurister som närvarat vid möten varit befogat och att 

beställarna inte haft något att anmärka på i denna del.  

 

Utredningen visar således att debitering regelmässigt sker för närvaro av fler än en jurist vid 

möten, men att det inte säkert går att dra slutsatsen att detta inte accepterats av beställarna. 

Eftersom fakturorna, där det klart framgår att Front debiterat för flera juristers närvaro vid 

samma möte, godkänts och betalats av respektive avropande enhet indikerar även detta att 

beställarna accepterat debiteringen.” 
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5.6.1 Slutsats 

Vad gäller deltagande vid möten anför EY i analysen att de inte anser att det föreligger någon 

”brist”. Det kan noteras att det synes vara den enda analyserade ”bristen” i vilken EY tillmäter 

beställarnas uttalanden någon betydelse. Däremot förs det ändå upp som en ”brist” i EY:s 

excelark, varför det blir tydligt att de som brist angivna 71 % är inkorrekt även av detta skäl. 

Också i denna del måste därför statistiken revideras, för att rapporten inte ska vara direkt felaktig. 

EY:s ordval kan också ifrågasättas. Ingen av beställarna har anfört annat än att det varit befogat 

med fler än en jurist vid de aktuella mötena. Trots detta anges ”att det inte säkert går att dra 

slutsatsen att detta inte accepteras av beställarna”. Även i detta fall kan EY:s metod ifrågasättas.  

6 Tidredovisning för namngiven jurist (avsnitt 5.6 i rapporten) 

I EY:s rapport framgår att det underlag som EY tagit del av från anonyma uppgiftslämnare avser 

uppdrag för klienter där den i Göteborgsposten namngivna juristen är klientansvarig (sid. 11 

rapporten). Det innebär att det som anförs ovan också gäller för tidredovisning för den 

namngivne juristen och ska vägas in i bedömningen av om det föreligger ”brister” i den 

namngivna juristens arbete. 

I detta fall kan konstateras att rapporten omfattar en analys av den namngivne juristens arbete 

baserat på underlag som utgör advokatbyråns interna arbetsmaterial som är skyddat av 

advokatsekretess och utgörs av företagshemligheter. Front Advokater anser det anmärkningsvärt 

att EY genomför en analys av detta material och drar långtgående slutsatser av underlaget utan 

att den namngivne juristen får ta del av materialet och bedöma om slutsatserna är korrekta. Med 

hänsyn till vad som anförs ovan om tidregistrering och fakturering är det inte otänkbart att den 

anonyma uppgiftslämnaren och EY har dragit felaktiga slutsatser av underlaget.  

Beskrivningen av juristens arbete i avsnitt 5.6.2 stämmer väl överens med hur dennes 

arbetssituation varit och det är korrekt att Front Advokater genomfört en egen internutredning 

avseende juristen som inte visade på några oegentligheter.  

De arbetade timmar som anges är inte orimligt för arbete vid en affärsjuridisk advokatbyrå. 

Antalet uppdrag är inte heller orimligt med beaktande av juristens arbetssätt.  

Den namngivne juristen har varit klient- och ärendeansvarig för ett stort antal klienter och 

ärenden. Juristen var därmed ytterst ansvarig för ärendets utförande och resultatets kvalitet. Till 
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stor del har juristen delegerat utförandet av uppdragen. Tidposter som ”genomgång” eller när det 

ibland inte uttryckligen anges någon åtgärd avser, enligt den namngivne juristen, oftast åtgärder 

för att möjliggöra den kontroll som följer av det advokatetiska ansvaret. Juristen har vidare 

huvudsakligen i övrigt haft uppdrag av strategisk och ibland känslig art. Vissa uppgifter kan vara 

direkt olämpligt att utveckla det närmare i en faktura, inte minst eftersom dessa fakturor inklusive 

specifikationer kan utgöra allmän offentlig handling. Det betyder inte att den fakturerade tiden 

inte är nedlagd utan att omsorg om klienten och ärendets resultat, samt i förekommande fall 

klientens önskemål, styrt utformningen. Det kan också finnas beskrivningar över vidtagna 

åtgärder i handanteckningar som förs in i samband med fakturering. Allt detta har beskrivits 

utförligt för EY och Staden, för Staden redan i samband med att Göteborgsposten i början av 

februari publicerade sina tidningsartiklar som pekade ut juristen.  

Även de uttalanden i Göteborgsposten (och därmed även de uppgifter som anonyma 

uppgiftslämnare tycks ha lämnat på nytt till EY) om hur Front Advokater genomfört utbildningar 

för att lära yngre jurister hur man lägger in tid synes ha beaktats i utredningen. Detta trots att 

både EY och Staden fått utförlig information om de kvalitetsgranskningar som advokatbyrån 

vidtagit av utbildningen över tid. För Staden lämnades en utförlig beskrivning redan hösten 2019 

över vilka omgående åtgärder advokatbyrån vidtog under våren 2018 när ledningen fick 

information om att en nyanställd jurist verkade ha missförstått en instruktion. Sedan våren 2018 

ska det inte råda några oklarheter om hur tid ska registreras och faktureras i olika typer av 

uppdrag.  

6.1.1 Slutsats 

Underlaget som EY tagit del av från anonyma uppgiftslämnare avser uppdrag för klienter där den 

i Göteborgsposten namngivna juristen är klientansvarig (sid. 11 rapporten). Den namngivna 

juristen är av uppfattningen att de slutsatser som redovisas i rapporten saknar grund med 

beaktande av den redovisning som denne lämnat om sin roll och sitt arbetssätt.  

7 Resultat av Front Advokaters faktakontroll 

Liksom ovan anges, har Front Advokater inte beretts tillräcklig tid eller möjlighet att genomföra 

en fullständig faktakontroll av EY:s rapport. Advokatbyrån har dock låtit genomföra stickprov på 

de fakturor som EY anmärkt på i sammanställningarna EY01 och EY02. Dessa stickprov påvisar 
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behov av revidering av rapporten och justering av den angivna statistiken, i enlighet med vad som 

följer av bilaga 1, Resultat av stickprovskontroll. 

_______________________________ 


