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Performancekonst.
Nya Audi A8.
Äntligen fi nns nya Audi A8 att uppleva på riktigt. Den kraftfulla formen skapar förväntningar.
Något som köregenskaperna mer än väl lever upp till. Invändigt finns en rad tekniska och 
användarvänliga innovationer. Till exempel är Audis multimedia gränssnitt (MMI) utformad 
med touch control vilket gör att föraren intuitivt kan styra många av funktionerna. Tack vare 
effektiva motorer och en kaross helt i aluminium (Audi Space Frame-tekniken) är den 
låga bränsleförbrukningen även den ett bra exempel på performancekonst. Läs gärna mer 
om den moderna konstformen Audi A8 på audi.se. Bilen finns hos utvalda 
Audiåterförsäljare. Välkommen.
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Ledare Generalsekreteraren

Klienterna flyttar fram sina positioner
detta nummer av tidskriften Advokaten har som tema 
hur ekonomiska faktorer påverkar advokatyrket. Ekono-
miska implikationer får allt större inverkan på advokat-
yrket, liksom på samhället i stort. Frågan är vart denna 
utveckling leder oss.

Sedan många år har det politiska arbetet inom Europa 
främst haft ekonomiska förtecken. Ett övergripande mål 
för EU är som bekant att åstadkomma fri rörlighet för varor 
och tjänster. Det innebär att avskaffa handelshinder och att 
öka konkurrensen. Kommissionens arbete har härvidlag 
varit särskilt inriktat på de så kallade fria yrkena, däribland 
advokatyrket. Utgångspunkten har i detta sammanhang va-
rit att riva de monopol som byggts upp och de hinder som 
föreligger för advokater att verka i andra medlemsstater. I 
det uttalade syftet att skydda konsumenternas intressen har 
en rad regler införts såväl internationellt som nationellt. 
Dessa förändringar har inte alltid varit till det bättre.

Den svenska advokatmarknaden är nästan helt avregle-
rad, i den meningen att vi sedan lång tid, med undantag 
för offentliga försvar, saknar advokatmonopol och advokat-
tvång. Vem som helst kan sälja juridiska tjänster. Vem som 
helst kan i princip uppträda som ombud inför domstol. 
Härvidlag skiljer sig det svenska systemet markant från vad 
som gäller i flertalet andra länder inom och utanför EU, 
Finland undantaget. Svenska advokater åtnjuter emellertid 

förmånen av en skyddad titel. Det är medlemskapet i Ad-
vokatsamfundet och den därur härflytande advokattiteln 
som ger advokaten dennes särställning och klienten dess 
rättigheter. I Sverige har advokater sedan något decen-
nium dessutom haft rätt att göra reklam. Vi har heller inte 
några i lag bestämda tariffer för hur vi ska ta betalt, med 
undantag för den statliga timkostnadsnormen! Så långt 
har EU funnit att allt är gott och väl. Den svenska advokat-
marknaden är i stort sett fri och de svenska advokaterna 
har därför ännu inte drabbats negativt av den europeiska 
lagstiftningsivern. 

den svenska advokatkåren kommer, detta till trots, 
likväl förstås att påverkas av de förhållanden som dri-
ver den ekonomiska utvecklingen. Nationellt påverkas 
advokaternas ersättning givetvis negativt i tider av svag 
ekonomi. Timkostnadsnormen liksom rätten till ersättning 
för nedlagt arbete har emellertid inte utvecklats på ett för 
advokaterna gynnsamt sätt, ens i tider av högkonjunktur. 
Detta är ett oacceptabelt förhållande, särskilt i ljuset av de 
gigantiska resurser som år efter annat tillförs i första hand 
polisen och kriminalvården, men även rättsväsendet i öv-
rigt. Den njugga behandlingen av advokaterna synes vara 
en politisk fråga primärt styrd av andra hänsyn än de strikt 
ekonomiska.

ANNE
RAMBERG
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Affärsjuristerna har till skillnad från sina kolleger 
finansierade av statliga medel, under de goda åren, varit 
ekonomiskt mycket framgångsrika. Särskilt gäller detta på 
uppdragsområden som transaktioner, bank och finans- 
samt aktiemarknad. Under den senaste ekonomiska krisen 
har emellertid dessa områden kommit att drabbas hårt. 
Det gäller både inom och utom Sverige. 

Till skillnad från vad som varit fallet i många andra 
europeiska länder har de svenska allmänpraktiserande 
advokatbyråerna ute i landet emellertid klarat sig jämförel-
sevis väl. En viktig förklaring är enligt min bedömning just 
avsaknaden av monopol. I de många länder där advokater 
till exempel åtnjutit monopol på fastighetstransaktioner, 
som fallet var i bland andra Irland, har advokaterna på de 
mindre och medelstora byråerna drabbats mycket svårt.  

i starka finansieLLa centra som London har de största 
advokatbyråerna byggt upp gigantiska organisationer med 
tusentals medarbetare. Man har därtill tillskansat sig ett 
betydande politiskt och ekonomiskt inflytande. Det kan 
diskuteras hur detta framgent kommer att påverka ge-
staltningen av advokatrollen. Många av de förslag som på 
senare tid presenterats runt om i Europa härrör från den 
engelska advokatmarknaden, som allt mer kommit att ef-
terlikna en ”investment banking”-marknad. Denna vår tids 
avancerade torghandel är på sitt sätt en logisk följd av sam-
hällsutvecklingen. I ljuset av skandalerna inom Lehman 
Brothers och nu senast Goldman Sachs finns det emellertid 
anledning att vara mycket vaksam. Båda exemplen visar 
tydligt vad som kan hända när vinstintresset överordnas 
affärsmoralen. Från senatsförhören med företrädare för 
Goldman Sachs minns man hur dessa inte kunde ge ett 
klart och redigt svar på frågan huruvida firman ansåg sig 
skyldig att agera i kundernas bästa intresse. För ett företag 
som ytterst verkar i förtroendebranschen borde en sådan 
moraluppluckring te sig skadlig, inte bara för anseendet, 
utan därmed också för det mer övergripande intresset, 
den långsiktiga profiten. Goldman Sachs moralupplösning 
är emellertid inte unik. Spåren förskräcker. Låt oss inte 
glömma Enron-, World Com- och Parmalat-skandalerna 
för några år sedan. De har alla ett gemensamt drag. Den 
moraliska härdsmältan uppstår lätt när vinstintresset tillåts 
överskugga lojalitetsplikten mot uppdragsgivaren/klienten. 
Man kan för övrigt inte nog ofta påminna om att det ur 
latinet härledda ordet klient betyder ”skyddsling”. Med de 
förpliktelser detta innebär av rättslig och moralisk art.

Än så LÄnge har skandaler motsvarande dem vi sett på 
det finansiella området inte drabbat advokatbyråerna. Ti-
den är dock mogen att i preventivt syfte diskutera hur vi 
önskar att den framtida utvecklingen av advokatyrket ska 
gestaltas. En sådan diskussion behövs för att undvika att 
utvecklingen springer ifrån oss. Detta kräver att vi gemen-
samt finner metoder för att identifiera och analysera nya 
fenomen. Det kräver också att vi för en ständig diskussion 
om advokatyrkets grundläggande värden. För att åstad-
komma detta krävs ansvarstagande och engagemang som 
syftar till att finna ett gemensamt förhållningssätt.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

En sak är enligt min mening alldeles klar. De stora 
affärsjuridiska byråerna kommer framledes att ställas 
inför stora utmaningar. Klienterna har i kölvattnet av den 
ekonomiska krisen flyttat fram sina positioner. De ställer 
tuffare krav när det gäller transparens vad gäller advoka-
ternas sätt att ta betalt. De kräver mer av senior tid. ”The 
billable hour” röner inte samma popularitet och går kanske 
mot sitt slut. De affärsjuridiska advokatfirmornas höga 
ratio i förhållandet antalet biträdande jurister per delägare 
kommer antagligen att bli svårt att upprätthålla. Detta 
påverkar tillväxthastigheten och på sikt även lönsamheten. 
Det ska bli intressant att följa denna utveckling. Hur man 
med bibehållen lönsamhet ska kunna driva advokatverk-
samhet kan otvivelaktigt komma att påverka strukturen på 
advokatmarknaden i Sverige. Min tro är att, som en följd 
av lägre tillväxt hos de allra största byråerna, nya mindre 
uppstickare inom nischade områden kommer att etablera 
sig. Detta leder till ökad konkurrens. Jag kan tycka att 
en sådan utveckling är av godo för advokatyrket. Det är 
ett sundhetstecken att unga advokater vågar starta egen 
verksamhet.

”Jag kan tycka att en sådan utveckling är av godo för 
advokatyrket. Det är ett sundhetstecken att unga 
advokater vågar starta egen verksamhet.”

Många är de frågor som kommer att aktualiseras av 
ändrade ekonomiska förutsättningar för advokatverk-
samheten. Det handlar bland annat om access to justice 
för klienterna. I detta ligger att klienterna har råd med 
rättligt bistånd. Det som tidigare var heliga kor slaktas 
allt oftare på besparingskravens altare. Detta kommer att 
påverka den enskilde. Men det kan dessutom komma att 
påverka affärslivets förhållanden, till exempel vad gäller 
tvistlösning. En angelägen uppgift kommer därvid vara 
att värna de etiska kärnvärden som advokatyrket vilar på. 
Den svåraste utmaningen kommer därför att vara, att med 
bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet, upprätthålla 
kraven på oberoende, lojalitet, sekretess och frånvaron av 
intressekonflikter. Hur detta förhåller sig till outsourcing, 
externt ägande av advokatbyråer, legal privilege för bolag-
sjurister, liksom multi-disciplinary practicies är bara några 
av de stora frågor som väntar. 
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Nyheter

”Svartlistning” måste 
kunna överklagas

184 miljoner mer till 
asylbiträden och tolkar
i den ekonomiska vårproposi-
tionen föreslår regeringen att 
anslaget till offentligt biträde 
i utlänningsärenden ska nära 
nog tredubblas. i budgetpro-
positionen hade 93 miljoner 
kronor anslagits för ändamålet, 
men nu föreslår regeringen att 
anslaget ska ökas med 184 mil-
joner kronor. Anslaget finansie-
rar kostnaderna för offentligt 
biträde och tolk i utlännings-
ärenden enligt utlänningslagen 
i den del av processen som 
handläggs vid migrationsverket 
eller Regeringskansliet. 

Finansutskottet och soci-
alförsäkringsutskottet upp-
märksammade i betänkanden 
hösten 2009 att utgiftsområ-
det under flera år har tilldelats 
anslag som har legat mycket 
under det senare påvisade 
behovet. Finansutskottet note-
rade att utfallet på anslaget för 
åren 2007, 2008 och 2009 var 
omkring 230 miljoner kronor 
per år, men att regeringen ändå 
föreslog ett anslag på 93 mil-
joner kronor i budgetpropo-
sitionerna för 2009 och 2010. 
De senaste åren har anslaget 
tillförts stora resurser på til-
läggsbudget. Finansutskottet 
konstaterade att det föreföll 
som om anslaget systematiskt 
hade underdimensionerats.

att förklara en advokat som 
olämplig som offentligt 
biträde utan att beslutet 
kan överklagas innebär en 
rättskränkning, skriver Jo  
i ett beslut, där migrations-
verkets så kallade svart-
listning kritiseras.

 
Migrationsverkets rutiner för 
att bedöma offentliga biträdens 
lämplighet är rättsligt genom-
tänkta, men för att vara godtag-
bara måste beslut om att förkla-
ra någon olämplig också kunna 
överklagas. Det skriver justitie-
ombudsmannen Hans-Gunnar 
Axberger i ett beslut. 

Bakom JO-anmälan står en 
advokat som fått besked från 

Migrationsverket om att han 
inte anses lämplig som offentligt 
biträde i utlänningsärenden, och 
därför inte kommer att förord-
nas som detta. 

Jo axberger konstaterar i sitt 
beslut att det ligger i Migrations-
verkets uppdrag att bedöma 
lämpligheten hos de ombud som 
förordnas som offentliga biträ-
den. JO anser också att verkets 
rutiner för att bedöma lämplig-
heten är bra. Däremot är det en-
ligt JO inte acceptabelt att verket 
förklarar en person som uppfyl-
ler de formella kraven på ett 
biträde som olämplig, utan att 
detta beslut kan överklagas. 

Det finns i dag inget lagstöd 

för hur sådana formliga beslut 
ska fattas. JO har därför sänt sitt 
beslut också till berörda lagstift-
ningsinstanser. 

Advokatsamfundet har redan 
tidigare pekat på problemen 
med Migrationsverkets så kal-
lade svartlistning av biträden, 
bland annat i ett brev till Migra-
tionsverkets generaldirektör Dan 
Eliasson den 17 mars 2009. 

Generalsekreterare Anne Ram-
berg är nöjd med JO:s beslut.

– JO fastslår på ett klart och 
tydligt sätt det vi hela tiden sagt 
från Advokatsamfundet, att be-
slut om att stänga av ett biträde 
måste vara rättssäkra, transpa-
renta och gå att överklaga, säger 
hon.     UB

årets fullmäktigemöte hålls 
i stockholm, och erbjuder 
förutom fullmäktigeför-
handlingar även ett semina-
rium om vad engagemang 
i advokatsamfundet kan ge.

Den 4 juni hålls Advokatsamfun-
dets fullmäktigemöte i Stock-
holm. Fullmäktige väljs av  
Advokatsamfundets avdelningar, 
och har till uppgift bland annat 
att utse styrelse och disciplin-
nämnd, och att besluta om avgif-
ten till Advokatsamfundet. 

Vid fullmäktigemötet delas 
också Advokatsamfundets jour-
nalistpris ut. Priset på 25 000 
kronor ska ges till en journalist 
som på ett sakligt, engagerande 
och skickligt sätt behandlat för-
hållanden inom rättsväsendets 
och rättssäkerhetens område. 
Förra året gick det till Dilsa 
Demirbag-Sten. 

På eftermiddagen inbjuds 

Planera för årets fullmäktigemöte 

Läs mer på webben
www.advokatsamfundet.se/
fullmaktige2010  
(inloggning krävs)

advokatsamfundets 
ledning mötte nya Jk
i slutet av april möttes repre-
sentanter för Advokatsamfun-
det och nytillträdde justitie-
kanslern Anna skarhed för 
ett samtal om gemensamma 
frågor. Vid mötet behandlades 
bland annat Jk:s tillsyn över 
advokaterna och ersättningen 
till advokater med offentligfi-
nansierade uppdrag. Det blev 
en bra diskussion om Jk:s 
talerätt och granskning av ad-
vokaternas kostnadsräkningar. 

Från samfundet medver-
kade generalsekreterare Anne 
Ramberg, ordförande tomas 
Nilsson, vice ordförande claes 
Zettermarck, disciplinnämndens 
ordförande Lena Frånstedt 
Lofalk, disciplinnämndens vice 
ordförande Börje samuelsson, 
chefsjurist maria Billing samt 
ställföreträdande chefsjurister-
na Johan sangborn och helene 
Lövung. 

alla advokater och biträdande 
jurister till ett seminarium under 
rubriken ”Advokatsamfundet – 
kostnadsställe eller kraftcentrum 
– En fråga om möjlighet och 
engagemang”. Seminariet får 
tillgodoräknas med tre timmar 
inom ramen för den obligato-
riska professionella vidareutbild-
ningen för advokater.  

Den 3 juni, kvällen före full-
mäktigemötet hålls traditionsen-
ligt middag på Operaterrassen.

Välkomna!
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E-postöverklagande kräver  
bevis om mottagande

Nyheter

frågeförbudet i rb ska 
även gälla patentombud
Regeringen föreslår i en propo-
sition att de som har auktorise-
rats som patentombud i särskild 
ordning inte ska få höras i rätte-
gång om förtrolig information 
som de har fått kännedom om 
i sin yrkesutövning och som rör 
patenträttsliga angelägenheter. 
Regeringen lämnar också för-
slag till en ny lag om auktorisa-
tion av patentombud. Lagför-
slagen föreslås träda i kraft den 
1 september 2010.

Advokatsamfundet avstyrkte 
i sitt remissvar på betänkandet 
Auktorisation av patentombud 
(soU 2007:27) förslaget. Ad-
vokatsamfundet konstaterade 
att motivet till förslaget att 
utvidga frågeförbudet var att 
det skulle minska obalansen i 
patentprocesser i UsA. skälet 
för en utvidgning av frågeför-
budet var därmed inte i första 
hand att undvika oönskade 
resultat i svenska rättegångar, 
vilka rättegångsbalken är av-
sedd att reglera.

Regeringens proposition 
2009/10:202

hd: skattetillägg  
inte hinder för åtal
högsta domstolen har medde-
lat två avgöranden om skatte-
tillägg och lagföring. i besluten 
finner hD att förbudet mot 
dubbla förfaranden i brottmål i 
Europakonventionens tilläggs-
protokoll nr 7, artikel 4, inte 
hindrar att den som har på-
förts skattetillägg för oriktiga  
skatteuppgifter också åtalas 
för skattebrott. 

hD var inte enig om besluten. 
HD:s beslut den 31 mars 2010 

i målen nr B 5498-09  
och B 2509-09

det räcker inte att ett över-
klagande har skickats med 
e-post i rätt tid. för att 
överklagandet ska beaktas 
måste det också kunna vi-
sas att e-posten har kommit 
fram till mottagaren. det 
innebär ett beslut av hd. 

Att ett överklagande kommit 
bort i e-posten är inte skäl för 
återställande av försutten tid, 
enligt ett beslut av Högsta dom-
stolen.

En person överklagade hovrät-
tens beslut att inte meddela 
prövningstillstånd i ett mål. Han 
skickade in överklagandet med 
e-post via en webbposttjänst 
dagen innan överklagandetiden 
gick ut. Det framgår av en kopia 
av överklagandet att hovrättens 

e-postadress har skrivits rätt och 
att överklagandet skickades in 
i tid.

När personen som överkla-
gade talade med hovrätten på te-
lefon nästan åtta veckor senare, 
fick han veta att hovrätten inte 
hade tagit emot överklagandet 
och att det överklagade beslutet 
hade vunnit laga kraft.

den kLagande ansökte hos 
Högsta domstolen om återstäl-
lande av försutten tid för att 
överklaga hovrättsbeslutet. Men 
HD avslog hans ansökan i ett be-
slut den 24 mars 2010.

HD skriver i sitt beslut att det 
går att överklaga ett hovrätts-
beslut med e-post och att det 
visserligen får godtas att den 
klagande har skickat överklagan-

det till hovrätten med e-post. 
Däremot har han inte kunnat 
visa att överklagandet också har 
kommit in till hovrätten.

enLigt hd bör man i fall som 
rör tidsfrister utreda om ett e-
postmeddelande har kommit in 
till domstolen, om det är prak-
tiskt möjligt. Men eftersom det i 
det här fallet inte längre utifrån 
hovrättens e-postsystem går att 
utreda om överklagandet har 
kommit in till hovrätten, avslår 
HD ansökningen om återstäl-
lande av försutten tid. Det har 
inte någon betydelse att det fort-
farande kan ha varit möjligt att 
utreda frågan vid den tid då den 
klagande talade med hovrätten i 
telefon.    MA

HD mål nr Ö 3626-08 

”synnerligen ömmande 
omständigheter” 
hovrättsrådet Eva Lönqvist 
ska kartlägga tillämpningen av 
utlänningslagens undantags-
bestämmelse om synnerligen 
ömmande omständigheter som 
grund för uppehållstillstånd, 
särskilt när barn är berörda.

kartläggningen ska avse till-
lämpningen hos både migra-
tionsverket och migrations-
domstolarna samt vägledande 
domar av migrationsöver-
domstolen. 

kommunikation med bo-
lagsjurister omfattas inte 
av eu:s sekretesskydd för 
advokater, även om bolags-
juristen är ledamot av sitt 
lands advokatorganisation.

 
Det anser generaladvokaten Ju-
liane Kokott som nu lämnat sitt 
underlag och beslutsförslag till 
EU-domstolen. Hon går därmed 
emot förstainstansrättens dom 
från 2007.

Sekretess omfattar inte bolagsjurister
Frågan om vem som kan 

åberopa advokatsekretess är 
grundläggande i det så kallade 
Akzo Nobel-målet. Målet har sin 
grund i EU-kommissionens ut-
redning av en misstänkt kartell i 
början av 2000-talet. Under en 
undersökning av företaget Akzo 
Nobels lokaler i Storbritannien 
lät kommissionen kopiera e-post 
som utväxlats mellan vd och 
en bolagsjurist. Bolagsjuristen 
var ledamot av Nederländernas 

advokatsamfund, och åberopade 
advokatsekretess.*

Enligt Kokott har advokatse-
kretessen dock sin grund i dels 
klientens rätt till försvar, dels 
advokatens särskilda roll i rätts-
samhället, en roll som kräver 
oberoende. Bolagsjurister kan, 
som anställda av företag, inte 
hävda något sådant oberoende. 
Kokott skriver också att det 
inte finns någon tendens i EU:s 
medlemsstater att bolagsjurister 
omfattas av sekretessen. 

EU-domstolen ska nu pröva 
målet. Domstolen är inte bun-
den av generaladvokatens 
yttrande.   UB

*I vissa länder kan bolagsjuris-
ter vara medlemmar av landets 
advokatorganisation, dock inte 
i Sverige där det ställs höga 
krav på oberoende från olika 
intressen för att beviljas inträde 
i Advokatsamfundet.      
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små bolag kan  
slippa revision
små aktiebolag ska få välja om 
bolaget ska ha en revisor eller 
inte. Det föreslår regeringen 
i en proposition. syftet med 
förslaget är att aktiebolagen så 
långt som möjligt ska få avgöra 
vilka tjänster som bolagen be-
höver för sin organisation och 
förvaltning.

sveriges advokatsamfund är 
positivt till att revisionsplikten 
avskaffas för små företag. ”Ett 
monopol bryts och fri konkur-
rens införs. många företag kan 
spara kostnader” skrev man 
bland annat i remissvaret till 
utredningen.

Prop. 
2009/10:204

sexualbrottslingar  
kan tvingas till vård
Eftervård kan bli obligatorisk 
för den som har dömts för 
sexualbrott. Ett förslag om 
detta övervägs av regerings-
partiernas rättspolitiska  
arbetsgrupp. Förslaget inne-
bär att en ny typ av påföljd 
införs, med krav på vård efter 
fängelsestraffet. 

Det är sjukvården som ska 
bedöma vilken vård den döm-
de ska få och vilken omfattning 
vården ska ha. Den som avviker 
från behandlingsplanen ska 
bli inlåst på nytt en längre tid, 
enligt förslaget.

utredare vill ha  
tydligare upphovsrätt
Upphovsrättsutredningen 
föreslår nya, tydligare avtals-
bestämmelser i upphovsrätts-
lagen samt utvidgade och 
förenklade bestämmelser om 
avtalslicenser. 

Utredaren, professor Jan 
Rosén, föreslår i sitt slutbetän-
kande bland annat:
•  att en upphovsman som regel 

ska ha rätt till ersättning 
när upphovsrättigheterna 
överlåts till någon som avser 
att nyttja dem i förvärvsverk-
samhet 

•  att en arbetsgivare som 
utgångspunkt ska ha en viss 
begränsad nyttjanderätt till 
upphovsrättsligt skyddat  
material som skapats i  
anställningsförhållanden. 

Avtalad upphovsrätt 
(SOU 2010:24)

hälften av domarnämndens 
ledamöter är medlemmar 
av hilda. det kan rubba 
förtroende för nämndens 
opartiskhet, menar riks- 
revisionen i en rapport. 
anne ramberg, initiativ- 
tagare till hildanätverket, 
avfärdar kritiken, och får 
stöd av flera ledande  
jurister.

Det kvinnliga juristnätverket Hil-
da har målet att stödja kvinnor i 
deras professionella utveckling 
och därmed åstadkomma en 
jämnare könsfördelning mellan 
män och kvinnor på chefs- 
nivå inom rättsväsendet och på 
advokatbyråer. I dag är fyra av 
Domarnämndens åtta ledamöter 
medlemmar i Hilda. Detta fak-
tum kan, enligt Riksrevisionen, 
skada förtroendet för nämndens 
opartiskhet. I rapporten påpekas 
dock att man inte funnit något 
som tyder på att Hildamedlem-
skapet skulle ha fällt avgörandet 
vid domartillsättningar.

– Hildas mål är detsamma som 
regeringens, att försöka åstad-
komma en jämnare könsför-
delning bland annat på högsta 
nivå i domarkåren, säger Anne 
Ramberg, generalsekreterare för 
Advokatsamfundet och ledamot 
av Domarnämnden.

Hon har svårt att förstå hur 
ett öppet och helt transparent 
nätverk av kvinnor kan uppfat-
tas som ett problem av Riksrevi-
sionen. 

I en debattartikel i Expressen 
den 22 april bemötte Anne Ram-
berg Riksrevisionens synpunkter. 
Hon skriver där bland annat att: 
Hildas syfte är att, genom olika 
projekt, verka för att fler kvinnor 
vill bli chefer inom rättsväsendet 
och delägare på advokatbyråer. 
I dag är det nämligen ofta svårt 
att få kvinnliga sökande till höga 
poster. Ramberg konstaterar 
också att: ”Oberoende av kön 
torde de flesta svenskar anse att 
en jämnare könsfördelning på 
chefsnivå, givetvis med iaktta-
gande av kravet på skicklighet, är 
att eftersträva. Det kan rimligen 
inte vara så att denna åsikt är 
förtroendeskadlig bara om den 
omfattas av medlemmar i Hilda.”

riksrevisionen har sänt sin 
rapport till Domstolsverket för 
ett yttrande. Enligt generaldirek-
tören Barbro Thorblad kan dock 
verket inte uttala sig i frågan, 
eftersom Domarnämnden är 
självständig. Thorblad konstate-
rar också att hon inte ser någon 
motsättning mellan sitt med-
lemskap i Hilda och rollen som 
generaldirektör.

– Jag är myndighetschef och 
ska som sådan verka för jäm-
ställdhet. Förra året hade jag ett 
krav på återrapportering om hur 
vi i Domstolsverket verkade för 
fler kvinnliga chefer. Det är full-
komligt självklart att allt sådant 
agerande sker inom ramen för 
lagstiftningen, i anställnings-
ärenden beaktar man förtjänst 
och skicklighet, säger hon i 
Jusek-tidningen.

inte heLLer Domarnämndens 
ordförande Thomas Rolén ser 
det som något problem att det 
finns ”Storhildor” i nämnden.

– I nämndens arbete har vi 
aldrig på något sätt varit i närhe-
ten av att kvinnorna som kartell 
skulle ha agerat, det finns inte på 
kartan. Det här är kvinnor med 
hög integritet, säger han i Jusek-
tidningen.

Hans uppfattning delas av 
Lennart Svensäter, hovrättspresi-
dent i Hovrätten över Skåne och 
Blekinge och ledamot av Domar-
nämnden. Enligt Svensäter har 
det aldrig märkts i nämndens 
arbete att flera av ledamöterna 
är medlemmar av Hilda.  UB

Hildor i Domarnämnden 
väcker livlig debatt

Läs mer på webben
www.advokatsamfundet.se/
hilda
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Barnen frånvarande i biståndsmål
barnen i familjer som över-
klagat beslut om ekono-
miskt bistånd från social-
tjänsten kommer sällan till 
tals. det visar forskning 
kring barn och ekonomisk 
utsatthet. 

Uppsalaforskarna Elisabet Näs-
man, Christina von Gerber och 
Stina Fernqvist har analyserat 
240 länsrättsdomar om ekono-
miskt bistånd under åren 2004 
och 2005 för att se hur barnen 
och deras behov är synliga i do-
marna. Resultatet är nedslående. 
Trots att barn enligt barnkonven-
tionen har rätt att komma till tals 

i alla frågor som påverkar dem är 
barnen ofta påtagligt frånvaran-
de i domarna. I de fall barnens 
specifika behov överhuvudtaget 
lyfts fram tycks de nästan aldrig 
påverka utgången i målen. 

en förkLaring kan enligt fors-
karna vara att såväl rätten som 
socialtjänsten och föräldrarna 
strävar efter att skydda barnen 
från frågor om familjens eko-
nomiska situation. Det är också 
tydligt, menar Näsman, von Ger-
ber och Fernqvist, att barnen i 
dessa ärenden snarare betraktas 
som ”objekt för föräldraskap” än 
som medborgare med egna rät-

tigheter. Det är alltså föräldrar-
nas försörjningsansvar snarare 
än barnens egna rättigheter som 
står i centrum för besluten.

Forskarna avslutar sin rapport 
med frågan om barnen behöver 
egna juridiska biträden i dessa 
mål, eftersom varken föräldrar, 
socialtjänst eller länsrätt tycks be-
akta barnens rätt till delaktighet.

Näsman, Elisabet; von Ger-
ber, Christina; Fernqvist, 
Stina:”Berörd, beskriven, 
frånvarande – hur länsrättens 
domar beskriver barn i ekono-
miska biståndsäranden”, Socio-
logiska institutionen, Uppsala 
universitet, 2009.

EU-parlamentariker vill ha stärkt 
skydd för misstänktas rättigheter
det svenska ordförande-
skapets förslag om stärkta 
rättigheter för brottsmiss-
tänkta är för svagt. det 
anser europaparlamentets 
utskott för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, 
som vill utvidga förslaget.

Europaparlamentets utskott för 
medborgerliga fri- och rättig-
heter samt rättsliga och inrikes 
frågor behandlade i april rådets 
förslag till stärkta rättigheter 
för brottsmisstänkta, som lades 
fram i oktober. Utskottet vill 
dock gå längre än förslaget, och 
röstade för ett tillägg till det. I 
praktiken innebär det att utskot-
tet ger sitt stöd till kommissio-
nären Vivian Redings förslag om 
rätten till tolkning och översätt-
ning för misstänkta i brottmål. 

under det svenska ordföran-
deskapet enades EU:s med-
lemsstater om att skapa ett 
bindande direktiv om rätten 
till tolkning och översättning. 

Förslaget fick kritik från såväl ad-
vokatorganisationen CCBE som 
kommissionären för rättvisa, 
grundläggande rättigheter och 
medborgarskap, Viviane Reding, 
för att vara allt för svagt. I mars 
la Reding fram ett nytt förslag, 
som stärker rätten till tolkning 
och översättning ytterligare.

Redings förslag innebär bland 
annat följande:
•  Misstänkta ska ha rätt till en 

skriftlig översättning av alla 
grundläggande dokument, inte 
bara en muntlig genomgång. 

•  Tolk ska finnas till hands inte 
bara i rätten, utan också för 
samtal med advokat och under 
polisförhör. 

•  Alla EU-medborgare ska ha rätt 
till juridisk rådgivning innan de 
avsäger sig rätten till tolkning 
och översättning.

efter utskottets omröstning 
ska EU-parlamentet ta ställning 
till vilket förslag som ska gälla.

Viviane Reding, kommissio-
när för rättvisa, grundläggande 
rättigheter och medborgarskap, 
säger i en kommentar att hon är 
glad att utskottet vill värna om 
rätten till en rättvis rättegång.

– Det är viktigt att vi inte faller 
för frestelsen att nöja oss med ett 
allt för svagt förslag. Direktivet 
måste hålla samma nivå som EU:s 
rättighetsstadga och Europakon-
ventionen, fastslår Reding.   UB 

Vivian Reding

ett fåtal unga står  
för ungdomsbrotten
Det är relativt vanligt att 
ungdomar åtminstone vid 
något enstaka tillfälle begår 
brott. Brottsligheten är dock 
skevt fördelad och en mindre 
andel av de unga svarar för en 
betydande del av den totala 
brottsligheten bland ungdo-
mar. Det visar skolundersök-
ningen om brott som Brotts-
förebyggande rådet (Brå) har 
publicerat. 

Enligt Brås utredare har de 
ungdomar som begår många 
brott relativt ofta problem 
både i skolan och hemma. De 
umgås ofta med andra ung-
domar som begår brott och  
de har en tillåtande attityd till 
att begå brott.

pojkar begår oftare grövre 
stöld- och våldsbrott än flickor, 
och är något mer utsatta för 
våld än flickor. Något fler 
flickor än pojkar uppger att de 
har blivit hotade så att de har 
känt sig rädda.

www.bra.se

samfundet på Justitie-
departementet
Den 29 april besökte represen-
tanter för Advokatsamfundet 
Justitiedepartementet för att 
utbyta information om centrala 
frågor. Från departementet 
medverkade bland andra 
justitieminister Beatrice Ask, 
expeditionschefen Nils Öberg 
samt rättscheferna per hall och 
stefan Johansson. De berätta-
de bland annat om grundlags-
propositionen och om aktuella 
lagstiftningsprojekt.

Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg 
informerade om samfundets 
proaktiva tillsyn över leda-
möterna och förslaget om en 
förändring av femårskravet 
för att antas som ledamot. 
hon tog också upp frågan om 
timkostnadsnormen och de 
problem som är förknippade 
med den.

Från Advokatsamfundet del-
tog också ordförande advokat 
tomas Nilsson, vice ordförande 
advokat claes Zettermarck, 
disciplinnämndens ordförande 
advokat Lena Frånstedt Lofalk, 
chefs-jurist maria Billing samt 
ställföreträdande chefsjurister-
na Johan sangborn och helene 
Lövung.
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högsta domstolen tillerkän-
ner två advokater ersätt-
ning för en del av den tid de 
planerat in för en huvudför-
handling som ställdes in. 
hd ändrar därmed på ett 
beslut från svea hovrätt. 

De båda advokaterna hade upp-
drag som offentlig försvarare, 
respektive målsägandebiträde 
i ett mål, som överklagats till 
hovrätten. Huvudförhandling-
en sattes ut till elva dagar, med 
start den 30 oktober 2008. Den 
24 oktober ställdes dock huvud-
förhandlingen in, då överklagan-
dena hade återkallats. Advoka-
terna yrkade då på ersättning för 
tidsspillan, eftersom de uppger 
att de inte kunnat utnyttja den 
inplanerade förhandlingstiden 

för andra uppdrag. Svea hovrätt 
godkände inte yrkandena. Dom-
stolen ansåg inte att det fanns 
någon rättslig grund för att be- 
vilja ersättning för tidsspillan 
när en förhandling ställts in. 

högsta domstoLen delar upp-
fattningen att bestämmelserna 
om tidsspillan inte är tillämpliga, 
eftersom advokaternas arbets-
tid inte tagits i anspråk. Enligt 
HD följer det dock av allmänna 
kontraktsrättsliga principer att 
advokater ska kunna få ersätt-
ning om en förhandling ställs in 
eller förkortas på ett sätt som 
får omfattande återverkningar 
på advokaten. HD beskriver i 
sitt beslut ersättningen som ” ett 
slags avbeställningsersättning” 
och skriver att denna ska ”ta sik-

te på den tid som inledningsvis 
kan behövas för att ställa om till 
andra uppgifter”. Därför beviljar 
HD advokaterna ersättning för 
en del av den tid som förhand-
lingen planerats ta. Två justitie-
råd skriver i ett särskilt yttrande 
att reglerna om ersättning för 
tidsspillan borde kunna vara till-
lämpliga i fall som detta, men 
att HD:s tidigare praxis förhin-
drar det. 

advokatsamfundet har yttrat 
sig i målet. I sitt yttrande skriver 
samfundet bland annat att det 
inte kan ”anses rimligt att advo-
katen har att bära det ekonomis-
ka ansvaret för att domstolarna 
tvingas eller väljer att ställa in 
bokade huvudförhandlingar”.

Ersätts för inställd förhandling

HD mål nr Ö 4918-08

en teori, som av forskare 
klassats som ”junk science” 
får ibland fälla avgörandet 
i vårdnadstvister i sverige. 
nu reagerar advokater 
och forskare mot att barns 
berättelser och vilja under-
känns i domstolarna, med 
hänvisning till pas.

”Diagnosen” Partental Aliena-
tion Syndrome, PAS, skapades 
på 1980-talet av den amerikan-
ske psykiatriprofessorn Richard 
A. Gardner. PAS är enligt Gard-
ner en störning som uppstår när 
en förälder, oftast inom ramen 
för en vårdnadstvist, medve-
tet eller omedvetet överför sina 
negativa känslor gentemot den 
andre föräldern till sitt barn. 
Resultatet blir att barnet tar 
avstånd från den förtalade för-
äldern. 

PAS-diagnosen har dock aldrig 
fått något stöd i forskarvärlden, 
framför allt för att forskare menar 
att påverkan på barn är en mycket 

mer komplex fråga än Gardners 
teori framställer det som. 

Trots detta förekommer reso-
nemang om PAS som förklaring 
till att barn inte vill bo hos eller 
träffa en förälder emellanåt i 
svenska vårdnadsutredningar 
och även i domar. Advokat Eva 
Kornhall har stött på begreppet 
i både vårdnadstvister och LVU-
ärenden.

Eva Kornhall förnekar inte 
att föräldrar och barn påverkar 
varandra på en rad sätt i vård-
nadstvister.

– Men enligt barnkonventio-
nen ska barn få komma till tals i 
ärenden som rör dem. Problemet 
med PAS är att man skriver bort 
den rätten, säger Eva Kornhall.

i fLera Ärenden hon följt har 
barn uttryckligen berättat om att 
de vill bo hos sina mammor, och 
att de är rädda för papporna. 
Uppgifter om våld och över-
grepp, i något fall styrkta genom 
fällande domar, har också före-

kommit. Trots det har domstolar 
valt att bortse från barnens vilja, 
med hänvisning till påverkan 
från en förälder.

Spridningen av PAS-begreppet 
har fått Eva Kornhall att reagera. 
I brev till Socialdepartementet 
och Socialstyrelsen uppmanar 
hon politiker och tillsynsmyn-
digheten att lyfta fram frågan. 
I brevet begär Kornhall att 
Socialstyrelsen ska klargöra att 
socialtjänsten enbart får luta sig 
mot evidensbaserade teorier i 
sina utredningar. Hon efterlyser 
också utbildning om gällande 
lagstiftning. 

Eva Kornhall anser att man i 
fall där barn kan vara påverkade 
av en förälder bör remittera till 
barnpsykiatrisk utredning, och 
att domstolarna bör återremittera 
utredningar och rapporter som 
inte håller tillräckligt god kvalitet. 

– Tingsrätten måste helt enkelt 
ta ansvar för att man har ett 
fullgott underlag för sina beslut, 
säger hon.   UB

Tveksam teori avgör i vårdnadstvister

ekobrottshanteringen 
utreds av strömberg
Lagmannen stefan ström-
berg ska, på regeringens 
uppdrag, se över rättsväsen-
dets hantering av ekonomisk 
brottslighet. Ansvaret för att 
utreda misstänkt ekonomisk 
brottslighet och besluta om 
åtal är i dag delat mellan Eko-
brottsmyndigheten å ena sidan 
och Åklagarmyndigheten och 
polismyndigheterna å andra si-
dan. Utredaren ska bedöma om 
bekämpningen av ekonomisk 
brottslighet kan bli mer effek-
tiv och rättssäker genom att all 
polis- och åklagarverksamhet 
avseende ekobrott koncentre-
ras till Ekobrottsmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas 
senast den 30 april 2011.

information ska  
öka rättssäkerheten 
Jo har upprepade gånger 
kritiserat kriminalvården för 
hur man hanterar granskningen 
av brev till intagna. För att 
förbättra rättssäkerheten kring 
brevhanteringen satsar krimi-
nalvården nu på information 
om de lagar och rutiner som 
gäller. Nyligen fick bland annat 
samtliga verksamheter inom 
myndigheten ett flödesschema 
som illustrerar hur posten ska 
hanteras.

hotade och förföljda 
personer ska få skydd
Regeringen har beslutat att 
ge Rikspolisstyrelsen i upp-
drag att förstärka skyddet för 
personer som konstateras vara 
utsatta för förföljelse och hot. 
Det ska ske genom att polisen 
ser till att de personerna kan 
få larm- och skyddspaket. 
Rikspolisstyrelsen får 6,5 mil-
joner kronor för att genomföra 
åtgärderna. 

Stefan Strömberg
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Viktigt att identifiera sina drivkrafter
advokat i framtiden
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ta reda på vilka som är dina 
drivkrafter, ta hand om dig 
och tänk långsiktigt. det är 
några av advokaten maria 
ingelssons råd till unga 
advokater och jurister. 

– Om du inte vet vad som 
driver dig är det risk för att du 
inte får vad du behöver av ditt 
arbete, och då tappar du energi.

Det sa advokat Maria Ingels-
son som gästade april månads 
lunchseminarium i Advokat 
i framtiden. Vid seminariet 
delade hon med sig av sina erfa-
renheter, och gav konkreta råd 
till de ungefär 70 deltagarna.

Maria Ingelsson har, trots att 
hon med sina 33 år inte är äldre 
än många av seminariedelta-
garna, hunnit med en hel del. 
Hon är delägare i advokatfirman 
Lindahl, och nyligen belönades 
hon med priset Framtidens 
ledare i Sverige. Nu tävlar Ingels-
son i den internationella finalen 
i tävlingen Framtidens ledare, 
som anordnas av Junior Cham-
ber International.

Vid seminariet fick deltagarna 
i uppdrag att fundera kring sina 
egna drivkrafter att vara eller 
bli advokater. Maria Ingelsson 
berättade också om vad som 
driver henne. Roliga arbets-
uppgifter, och utmaningen som 
ligger i att prestera och leverera 
på den nivå som krävs, lyfte hon 
fram, liksom alla kontakter med 
socialt drivna och kompetenta 
människor. Men också ansvaret.

– Det jag säger lyssnar storbo-
lagen på. Det är stimulerande, 
sa hon.

Sedan hon fick barn för några 
år sedan är också den stora frihe-
ten och de flexibla arbetstiderna 
en stor drivkraft, konstaterade 
Ingelsson. 

Maria Ingelsson belönades nyligen med priset Framtidens ledare. 

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

Viktigast, efter att identifiera 
sina drivkrafter, är enligt Maria 
Ingelsson att bygga upp sin 
självkänsla. 

– I vår bransch är alla duktiga 
och har alltid lyckats bra. Det 
är lätt att bygga sitt egenvärde 
på bara bekräftelse för det man 
gör. Men det gör dig sårbar när 
du till exempel får kritik, sa 
Ingelsson, och förklarade att 
självkänsla är att känna sig trygg 
i att man duger som den man är. 
Det är som tyngden i botten på 
en ”vippdocka”, en leksak som 
alltid vippar upp på rätt köl igen, 
oavsett vad barnet gör med den.

– Självkänslan är det som gör 
att du reser dig igen, när en kli-
ent som egentligen kanske bara 
har sovit dåligt ringer och skäller 
på dig över något som du gjort. 

Affärsjuridik är Maria Ingels-
sons huvudsakliga arbetsområ-

de. Men vid sidan av det har hon 
alltid intresserat sig för ledar-
skapsfrågor. Det är också delvis 
för sin förmåga att stödja yngre 
jurister på byrån som hon tillde-
lats priset Framtidens ledare.

– Som chef, ledare, är det vik-
tigt att känna till inte bara sina 
egna, utan också medarbetarnas 
drivkrafter, så att man kan ge 
var och en det hon behöver, sa 
Ingelsson, och gav exempel på 
hur arbetet kan fördelas och be-
löningssystemen anpassas efter 
vad olika personer trivs med och 
har för behov.        UB

priset delas ut till en person mellan 18 och 40 år som positivt 
förändrat samhället och står för gott ledarskap. motiveringen till 
priset är att maria ingelsson på den advokatbyrå där hon arbetar 
visat stort engagemang för sina klienter och deras affärer, och 
samtidigt också intresse för ledarskap genom att stödja yngre  
kollegers utveckling som affärsjuridiska rådgivare och advokater. 

framtidens Ledare

Identifiera dina drivkrafter.
Tyck om dig själv och bygg 
upp din självkänsla.
Ta hand om dig. Se till att 
äta, sova och träna så att du 
fungerar och mår bra.
Tänk långsiktigt. Du ska kan-
ske orka i 32 år, inte två. Kar-
riären är ett maratonlopp, 
inte en sprint.
 Fånga erbjudanden när de 
kommer. Du hinner pröva  
något nytt, yrkeslivet är 
långt.
Prioritera – både i det stora 
och det lilla. Välj vad du vill 
satsa på.
 Planera din tid. Att göra en 
sak i taget går snabbare än  
att jobba med flera saker  
parallellt, det visar forsk-
ningen.
 Delegera. Allt som någon an-
nan kan göra lika bra eller 
nästan lika bra kan lämnas 
över, så att du får tid att göra 
det bara du klarar. 
 Våga släpp på kontrollen. 
Överprestera inte – i alla fall 
inte jämt.
Sätt rimliga deadlines för dig 
själv. Fråga klienten när ett 
uppdrag måste vara klart, 
det är kanske inte så bråttom 
som du tror.
 Lär dig att kommunicera på 
ett bra sätt.
 Lär dig att ge feedback, både 
nedåt och uppåt i organisa-
tionen. Negativ feedback ska 
alltid ges mellan fyra ögon, 
positiv gärna inför många 
andra. 

maria ingelssons råd  
till unga advokater och 
jurister:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

11



Advokaten Nr 4 • 2010

Världen

Lågkonjunktur ger fler lagar

engLand. i England ökade antalet nya lagar med 16 procent till 
2 492 under 2009, jämfört med året innan. Det visar en undersök-
ning gjord av informationsföretaget sweet & maxwell. Antalet är 
det högsta sedan 2001, och motsvarar nästan tio nya lagar per 
arbetsdag. Enligt sweet & maxwell är många nya lagar vanligt just 
vid lågkonjunkturer.              Källa: The Law Gazette

diplomatiska försäkringar inget skydd mot tortyr

europa. Europas stater måste sluta lita på diplomatiska försäkring-
ar om att personer som återsänds till sina hemländer kommer att 
behandlas humant. Det skriver Amnesty international i rapporten 
”Dangerous Deals: Europe’s Reliance in ”Diplomatic” Assurances”.

Enligt Amnesty använder en rad europeiska stater sig av  
metoden att be om garantier för att en person som ska åter- 
sändas kommer att behandlas humant. Amnesty menar att detta 
bara är ett sätt att kringgå förbudet mot att återsända den som 
hotas av tortyr, som bland annat finns i FN:s konvention mot tor-
tyr. De garantier som ges är enligt Amnesty otillförlitliga och inte 
juridiskt bindande.

militär rådgivare blir ny vd för aba

usa. Jack L. Rives, tidigare ”judge advocate general” i UsA:s 
flygvapen, har utsetts till ny executive director i den amerikanska 
advokatorganisationen American Bar Association. som judge  
advocate general har Rives fungerat som högste juridiska råd-
givare till flygvapnet.

iba startar projekt mot korruption

iba. – Det är dags för advokatkåren att ta sin roll i kampen mot ett 
av de största hoten mot utveckling i världen!

Det sa international Bar Associations, iBA:s, ordförande Fernan-
do peláez-pier i ett tal när han presenterade iBA:s nya projekt mot 
korruption. projektet är ett samarbete med oEcD och FN:s organ 
mot droger och brottslighet, UNoDc. programmet ska bland  
annat leda fram till en rapport om risken för korruption i advokat-
kåren och en rad utbildningar på området.

allt färre länder har dödsstraff

vÄrLden. Allt fler länder i världen avskaffar i praktiken dödsstraf-
fet. Vid slutet av 2009 hade 139 stater tagit bort dödstraffet ur la-
gen, eller i praktiken, genom att man inte längre utdömer straffet, 
enligt Amnesty internationals årliga rapport Dödsstraffet i världen. 

Fortfarande står fem länder för en stor del av avrättningarna i 
världen. Allra flest avrättas i kina. Något exakt antal har inte gått 
att få fram, då en lång rad personer avrättas i hemlighet i landet, 
men det rör sig enligt Amnesty om tusentals. Övriga länder med 
stort antal avrättningar är iran, irak, saudiarabien och UsA.

Källa: Amnesty International

ordföranden i polsk advokatorganisation död

poLen. Bland passagerarna på det polska regeringsplan som  
störtade nära smolensk den 10 april, utan att några ombord- 
varande överlevde, fanns advokat Joanna Agacka-indecka. 

Joanna Agacka-indecka var sedan 2007 ordförande i Naczelna 
Rada Adwokacka, den ena av polens två advokatorganisationer. hon 
var född 1964 och deltog bland annat som representant för advokat- 
organisationen i det polska parlamentets lagstiftningsarbete.

Vid flygolyckan omkom också advokat stanisław mikke, chef-
redaktör för Naczelna Rada Adwokackas tidning palestra. 

Handlingsplan för Stockholmsprogrammet presenterad
i december förra året god-
kände eu:s ledare de 170 
olika initiativ som tillsam-
mans bildar stockholms-
programmet. 
Kommissionen har nu omvand-
lat dessa politiska målsättningar 
till en handlingsplan för perioden 
2010–2014. 

Kommissionen planerar bland 
annat följande:
•  Arbeta  för  ett  stärkt  skydd  av 

medborgarnas personuppgifter 
inom alla EU:s politikområden 
– inklusive brottsbekämpning 
och brottsförebyggande insat-
ser – och i förbindelserna med 
internationella partner. 

• Stärka tilltalades rätt till en rätt-
vis rättegång, med förslag om 
att införa en skyldighet att in-
formera de tilltalade om vad de 
anklagas för, erbjuda juridisk 
rådgivning, ge möjlighet till 
kommunikation med anhöriga 
och fastställa särskilda garan-
tier för sårbara individer. 

•  Verka  för att domstolsavgöran-
den och civilrättsliga handling- 
ar erkänns i andra medlemssta-
ter utan utdragna förfaranden 
eller alltför stora kostnader. 

•  Utvärdera och, om nödvändigt, 
ändra direktivet om lagring av 
uppgifter.

      UB
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Juridik kräver exacta 
översättningar
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30 centimeter till nästa möte.

 Ökad tillgänglighet.

 Personliga möten i virtuella konferensrum.

 Möjlighet att i realtid arbeta i gemensamma dokument.

 Hög säkerhet genom kryptering.

 Enkel och väl beprövad teknik med fri support.

 Mindre klimatpåverkan tack vare mindre resande.

Vill du erbjuda dina klienter ökad tillgänglighet och 

ett enklare sätt att träffas på? Då ska du besöka 

AdvokatOnline, en skräddarsydd mötesplats för 

advokater på Internet. Oavsett var dina klienter 

eller kollegor beffiinner sig i världen kan du träffa 

dem öga mot öga i privata virtuella konferensrum 

bandsuppkoppling. 

 Det här är enklare än du tror, besök oss  

gärna på www.advokatonline.com eller ring för 

demonstration.

AdvokatOnline 

erbjuder:



Advokaten Nr 4 • 2010

Nyheter Rakel

Marie Hafström, Margareta Sjölund, Anne Ramberg, Karin Thunberg och Eva-Maj Mühlenbock.

Nyckeln till framgång som advokat stavas EQ, eller emotionell intelligens. Detta hävdar psykologen 
Margareta Sjölund, som redovisade en undersökning av framgångsfaktorer för svenska advokater.

text magnus andersson foto michael melanson

rakeL-konferensen

”Kvinnors starka  
sidor är hårdvaluta”
14
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Nyheter

en 20 april genomförde nätverket 
Hilda årets Rakel-konferens, den 
fjärde i ordningen. 265 personer 

hade anmält sig, men eftersom inställda flyg 
till följd av det vulkaniska askmolnet tvingade 
ett antal deltagare att stanna hemma var det 
omkring 220 jurister som fyllde Spegelsalen 
på Grand Hôtel i Stockholm.

I sina hälsningsord konstaterade Anne Ram-
berg att Hilda ska stödja och uppmuntra kvin-
nor i deras professionella utveckling. Målet 
är att skapa förutsättningar för kvinnor att ut-
vecklas inom advokatkåren och i rättsväsen-
det, och därmed öka andelen kvinnor på le-
dande positioner – samma mål som regering 
och riksdag har fastställt.  

Hon kommenterade därmed Riksrevision-
ens uttalande om att nätverket Hilda är förtro-
endeskadligt, därför att några av Domarnämn-
dens ledamöter också är med i nätverket.

Integrations- och jämställdhetsminister Ny-
amko Sabuni inledde konferensen.

Hon berättade att hon drömde om att bli ad-
vokat när hon växte upp, efter många timmar 
framför Lagens änglar på TV. Däremot visste 
hon att hon inte ville bli politiker. Hennes för-
äldrar var politiska flyktingar, och hon växte 
upp utan dem på grund av deras politiska ak-
tiviteter.

— Tjugo år senare är jag statsråd – när och 
var gick det snett? frågade ministern nu.

Nyamko Sabuni sökte till juristutbildningen 
men kom inte in. Hennes behov att argumen-
tera och övertyga och att göra skillnad för en 
klient fick henne att vilja bli advokat – men 
hon tror att hon får det behovet tillfredsställt 
som politiker.

Nyamko Sabuni talade också om jämställd-
hetsfrågor och politik i olika perspektiv.

toppadvokater har högre eQ

Framgångsrika advokater har större social 
och känslomässig förmåga än människor i ge-
nomsnitt. Det förklarade Margareta Sjölund. 
Ph.D. Sjölund presenterade under rubriken 
”Framgångsrecept för stjärnjurister” en un-
dersökning genomförd för Advokatsamfun-
det om vad som gör att man blir framgångsrik 
i juristyrket.

Margareta Sjölund har lång erfarenhet som 
psykolog, chefsrekryterare och HR-konsult 
i USA, Kanada och Sverige, och är verksam 
inom området emotionell intelligens, där man 
mäter en persons sociala och känslomässiga 
förmågor. Resultatet kan uttryckas med be-
greppet EQ. I Sverige har Margareta Sjölund 
hjälpt så skilda aktörer som Djurgårdens IF 
och Sida med rekrytering.

Margareta Sjölund berättade om studier 

av de allra mest framgångsrika advokaterna i 
det advokattäta landet Kanada. Man har fun-
nit skillnader mellan de absoluta toppadvoka-
terna och övriga advokater: Toppadvokater-
na har högre EQ än andra advokater. De har 
större självinsikt och gott självförtroende. De 
är bra på att fatta beslut och på att framhäva 
sig själva. Och de är empatiska och duktiga på 
sociala kontakter och relationer.

Hur ser då EQ-profilen ut för svenska topp- 
advokater? Undersökningen, som har genom-
förts tillsammans med Advokatsamfundet och 
Linköpings universitet, visar att framgångs-
profilen till stor del liknade den kanadensis-
ka. Advokaterna hade höga värden för EQ, 
betydligt högre än den svenska befolkningen 
i allmänhet.

De skickligaste och mest framgångsrika ad-
vokaterna skiljer sig genom höga värden för:
• Självinsikt
• Självhävdelse
• Självständighet
• Stresstolerans
• Optimism
Däremot har de relativt låga värden för flexi-

bilitet. Margareta Sjölund tror att också detta 
stämmer med advokatyrkets inriktning. Den 
som sysslar med att tolka och tillämpa lagar 
och regler kan inte ha en alltför flexibel inställ-
ning till regelverken.

varför bLir kvinnorna inte deLÄgare?

Emotionell intelligens har stor betydelse för 
hur framgångsrika vi blir, hävdar Margareta 
Sjölund. 

– Det räcker inte att vara smart. Man måste 
kunna omsätta sin intelligens i praktiken, kon-
staterade hon.

Enligt Sjölund kan man se skillnader mellan 

margareta sjölund har utfört en undersökning tillsammans med Linköpings universitet 
och Advokatsamfundet. man kontaktade 67 svenska affärsadvokater som ansågs fram-
gångsrika. Av dem svarade 56 procent på 125 frågor i ett EQ-verktyg. svaren analysera-
des, och advokaterna erbjöds återkoppling på svaren.

fakta/undersökningen om framgångsfaktorer

D ”Det är intressant att fråga 
varför det finns så relativt 
få kvinnor i toppen. Män har 
visserligen ett litet försprång 
i EQ, men framför allt visar 
undersökningen att män och 
kvinnor har olika styrkor.”

Margareta Sjölund

Margareta Sjölund

Nyamko Sabuni

Konferensen lockade många deltagare. »
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Nyheter Rakel

kvinnors och mäns EQ. Totalt sett har kvin-
nor och män i princip lika hög EQ, men det 
finns tendenser till att respektive kön är bättre 
på olika delar av EQ. Män har högre värden 
när det gäller att hantera stress och att hävda 
sig själva. Kvinnor har högre värden för inter-
personella egenskaper – sådant som rör rela-
tioner. Studier visar också att könsblandade 
grupper är mer effektiva. 

— Det är intressant att fråga varför det finns 
så relativt få kvinnor i toppen. Män har vis-
serligen ett litet försprång i EQ, men framför 
allt visar undersökningen att män och kvinnor 
har olika styrkor, sa Margareta Sjölund, som 
också frågade sig vart kvinnorna tar vägen i 
juristkarriären. 

Närmare 70 procent av juridikstudenterna 
är kvinnor, och mer än 50 procent av de bi-
trädande juristerna — men bara 10 procent av 
delägarna på de stora byråerna.

De intervjuade lämnade 92 olika skäl till var-
för kvinnor inte blir delägare och chefer. Sva-
ren kan delas in i skäl som rör:
1.  Samhället – ansvaret för hemmet är ojäm-

likt fördelat. Kvinnor tar fortfarande större 
ansvar för hemmet. Margareta Sjölund tror 
att det är nödvändigt för den som har ett 
krävande och ansvarsfullt arbete att köpa 
hjälp i hushållet – och att acceptera att det 
kostar pengar.

2.  Miljön på advokatbyråer – en konservativ 
miljö där det inte alltid finns mycket nytän-

kande. Och det tar lång tid att bli delägare, 
6–8 år. 

3.  Jobbet – det är tungt och krävande, och krä-
ver tillgänglighet. Den som arbetar på byrå 
mäts hela tiden – efter vad den åstadkom-
mer, och i kronor och ören.

4.  Männen – de män Margareta Sjölund har 
talat med är mycket positiva till kvinnliga 
jurister. Men alla männen i undersökning-

en sade om kvinnliga jurister: ”När de får 
barn och familj lägger de av.” De flesta män 
har inga svårigheter att marknadsföra sig 
själva och för fram sina synpunkter. Kvin-
nor är ofta mer försiktiga och säger inte all-
tid vad de tänker och tycker.

Margareta Sjölund hade några karriärråd till 
kvinnor från ett EQ-perspektiv:

Kvinnor bör bejaka sina starka sidor – kvin-
nors starka sidor, de som handlar om relatio-
ner, är hårdvaluta. Kvinnor kan hitta andra 
infallsvinklar på problem, tror hon. Och Mar-
gareta Sjölund tror att det många gånger är 
lättare för en klient att relatera till en kvinna 
som advokat.

Margareta Sjölund betonade att emotionell 
intelligens består av förmågor som man kan 
utveckla – även om man har en grundperson-
lighet som är på ett annat sätt.

Rakel-dagens program avslutades med te-
mat ”Våga leva livet”. Journalisten och förfat-
taren Karin Thunberg inledde med ett citat 
från Tjechov: ”Vilken idiot som helst kan möta 
en kris. Det är det dagliga livet som tar knäck-
en på en”, och fortsatte med att tala levande 
och livsfilosofiskt utifrån sitt eget liv och sina 
erfarenheter. Hennes personliga och träffsä-
kert humoristiska tilltal berörde lyssnarna, 
som inte ville att hon skulle sluta tala trots att 
tiden var ute. Efter att ha tackat Karin Thun-
berg med aldrig sinande applåder fick delta-
garna mingla i Bolinderska palatset. n

Karin Thunberg

Många olika juristprofessioner var företrädda bland Rakel-konferensens 220 deltagare på Grand Hôtel i Stockholm.

»
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egeringens utredare, advokat Jan 
Ertsborn, var på plats och presente-
rade huvudpunkterna i Insolvensut-

redningens förslag.
Merparten av debattö-

rerna ansåg att det var för 
tidigt att räkna ut lagen 
om företagsrekonstruk-
tion. En utgångspunkt för 
Insolvensutredningen har 
varit att lagen om företags-
rekonstruktion inte har 
fått det genomslag som 
förväntades – och dessut-
om misslyckas en rätt stor 
del av företagsrekonstruk-
tionerna. Men enligt delta-
garna i seminariet har fö-
retagsrekonstruktionerna 
fungerat betydligt bättre 
de senaste åren.

ackordscentraLens 

koncernchef Mikael Kubu 
konstaterade att företags-
rekonstruktion ofta baga- 
telliseras i debatten. Men 
Kubu kunde visa att före-
tagsrekonstruktion inte 
alls är ett betydelselöst in-
stitut, om man ser till hur 
många människor som 
berörs. Han nämnde den 
statliga lönegarantin som 
exempel. Under 2009 var 
det 30 000 arbetstagare som omfattades av lö-
negarantin i konkurser. Under samma år om-
fattades 11 500 arbetstagare av lönegarantin i 
företagsrekonstruktioner. Det innebär att var 

Nyheter Skatter

Jan Ertsborn

Torgny Håstad

— Ge företagsrekonstruktionen en chans! Det var de flesta av debattörerna 
överens om, när IFFR (Institutet för Företagsrekonstruktion) höll seminarium 
om Insolvensutredningens slutbetänkande i Stockholm den 13 april.

text magnus andersson foto tom knutson m fl

skatter

För tidigt att räkna ut  
företagsrekonstruktionerna

Mikael Kubu

R

18



Advokaten Nr 4 • 2010

fjärde person som fick ersättning ur lönega-
rantin fick det inom företagsrekonstruktion. 
Visserligen var det fler än vanligt som fick er-
sättning 2009 på grund av den stora rekon-
struktionen av Saab. Men även ”vanliga” år 
som 2007 eller 2008 betalades var femte lö-
negaranti ut inom en företagsrekonstruktion.

— Större företagsrekonstruktioner fungera-
de mycket bra under 2009, påpekade Mika-
el Kubu. Han menade att det är för tidigt att 
döma ut företagsrekonstruktionerna.

Lagen om företagsrekonstruktion kom 1996, 
efter en lågkonjunktur. Alltsedan dess har det 
varit högkonjunktur, och lagen har inte kom-
mit till användning i så stor utsträckning. Nu, 
i en tid av kraftig nedgång, har eldprovet för 
lagen kommit — och man kan se att den fung-
erar bra, hävdade Kubu, som tyckte att Saabs 
rekonstruktion har satt institutet företagsre-
konstruktion på kartan.

Också Jan Ertsborn frågade sig om det be-
rodde på Saabs exempel att företagsrekon-
struktion har blivit vanligare under det se-
naste året.

Mikael Kubu visade åskådligt vilka effekter 
de nya reglerna skulle få utifrån ett konkret fall 
av lyckad företagsrekonstruktion i ett noterat 
aktiebolag. Enligt hans exempel var det vä-
sentligt mindre sannolikt att man skulle kun-
na genomföra en lyckad rekonstruktion med 
rimlig utdelning i ackordet med reglerna i ut-
redningens förslag. Han frågade sig vad som 
skulle hända med rekonstruktionsbolagets 
alla avtal när rekonstruktionsbolaget ställer in 
betalningarna och kontaktar alla borgenärer 
inför en ansökan om företagsrekonstruktion 
under ägarlett förfarande, vilket i praktiken 
måste ske enligt det nya lagförslaget. Skydd 
för att avtalen sägs upp på grund av bristande 

Nyheter

betalning får man först i samband med beslu-
tet om rekonstruktion under ägarlett förfaran-
de. Ett annat problem är hur verksamheten 
skulle finansieras under tiden från betalnings-
inställelsen fram till ansökan om rekonstruk-
tion under ägarlett förfarande. Han konstate-
rade också att ackordslikviden i de flesta fall 
inte kommer att vara finansierad vid ansök-
ningstillfället — hur ska då nivån på ackordet 
kunna anges?

mikaeL kubu presenterade flera önskemål 
om ändringar i utredningens förslag:
•  Ändra kravet på att 40 procent av borgenä-

rerna måste ställa sig bakom ansökan om 
ägarlett förfarande/företagsrekonstruk-
tion. Enbart borgenärer med säkerheter 
som riskerar att urholkas bör höras.

•  Tidsgränsen för hur länge en rekonstruk-
tion under ägarlett förfarande får pågå bör 
inte ändras.

•  Reglerna  om  ”superförmånsrätt”  vid  fö-
retagsrekonstruktion bör finnas kvar i de 
ägarledda förfarandena. I det nya lagför-
slaget får alla nya skulder i praktiken bäs-
ta prioritet (massagäld) oavsett om rekon-
struktören har tillstyrkt detta eller inte.

Mikael Kubu trodde att de nya reglerna skul-
le ha en negativ effekt på antalet företagsre-
konstruktioner:

— Om utredningens förslag går igenom i 
oförändrat skick blir det bara tvångsförvalt-
ning med en förvaltare kvar efter 2012, och 
då kommer inte företagen att söka rekon-
struktion, sade han.

Justitierådet Torgny Håstad ansåg att försla-
gen i utredningen i stort sett var rimliga och 
viktiga att genomföra i sak. Han trodde att 
förslaget kanske inte skulle leda till fler före-
tagsrekonstruktioner, men däremot till att för-
handlingsläget för ackord skulle bli klarare.

Vid den avslutande diskussionen rådde 
ingen större oenighet bland debattörerna. De 
flesta uppskattade utredningens förslag om 
tydligare rekonstruktionsplaner, och tyckte 
att det var bra att samordna förfarandena, så 
att samma person kan vara rekonstruktör och 
förvaltare.

— Jag är glad att få höra så många positiva 
synpunkter på förslaget, sade utredaren Jan 
Ertsborn vid slutet av debatten. Han under-
strök att det var viktigt att få fram klara reg-
ler, som kommer att underlätta icke-offentliga 
uppgörelser. n

•  Konkurs och företagsrekonstruktion 
ersätts av ett samlat förfarande: insol-
vensförfarande

•  Förvaltarlett förfarande med gäldenärs-
rekonstruktion, verksamhetsrekonstruk-
tion eller avveckling

•  Egenförvaltning (liknar företagsre- 
konstruktion) med gäldenärsrekon- 
struktion eller verksamhetsre- 
konstruktion

•  Rekonstruktionsplan ska inte bara inne-
hålla ackordsförslag, utan även förslag 
till andra åtgärder

•  Även möjlighet till rekonstruktion genom 
separat ackord

• Kortare tidsfrister
•  Samma person ska kunna vara både  

rekonstruktör och insolvensförvaltare
•  Återvinningsförbudet för skatter och 

avgifter avskaffas

fakta/insoLvensutredningens försLag i korthet

Fler än vanligt fick ersättning ur lönegarantin inom företagsrekonstruktion år 2009 på grund av den stora rekonstruktionen av Saab.
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Gästkrönika

Det andra skälet för att utformningen av rättssystemet 
bör ligga i linje med det allmänna rättsmedvetandet är 
demokratiargumentet. Det innebär att i en demokrati ska 
lagen inte vara uttryck för en grupp, kategori eller klass 
rättsuppfattning utan ska, för att citera ur Fängelsestraff-
kommitténs betänkande från 1986, ”omsätta människors 
uppfattning i allmänhet till praktisk politik”.

Ofta påpekas dock att det inte alltid är möjligt och inte 
ens önskvärt att lägga medborgarnas inställning till brott 
och straff som grund för att till exempel bestämma ett 
brotts straffvärde. Ett skäl är att rättssystemet inte bör ta 
fasta på tillfälliga opinionsyttringar, vilka kan vara påver-
kade av massmediala kampanjer. Ett annat skäl emot är 
att allmänheten inte anses ha de kunskaper som krävs för 
att kunna ha en informerad inställning till de frågor som 
saken gäller. Allmänhetens inställning, och särskilt de som 
mäts med användning av enkätundersökningar och lik-
nande, begränsas inte av konsekvenserna av deras åsikter.

å andra sidan har det ibland hävdats att detta argu-
ment – dvs. att människor i allmänhet inte har de kunska-
per som krävs för en informerad inställning till rättsliga 
frågor – inte har samma tyngd i det fall rättsordningen vilar 
på ett retributivt i stället för ett utilitaristiskt synsätt. I ett 
system som vilar på utilitaristiska grunder (som till exem-
pel i ett behandlingsorienterat system) finns olika mått på 
hur effektivt systemet är. Det kan tjäna som referenspunkt 
för vilka åtgärder som bör vidtas för att nå ett uttalat mål, 
till exempel att minska brottsligheten inom ramen för 
bland annat grundläggande humanitära och etiska princi-
per. Alla åsikter är i detta fall inte lika värda eftersom det, 
åtminstone teoretiskt, går att fastställa vilka åtgärder – 
straff/behandling etc. – som ger större effekt än andra.

I ett rent retributivt system däremot finns egentligen ing-
et sådant effektivitetskriterium. Påföljden ska vara rättvis i 

Allmänheten och det allmänna   rättsmedvetandet
det aLLmÄnna rÄttsmedvetandet är inte ett helt en-
kelt begrepp. Inom kriminalsociologisk forskning är det 
vanligt att det allmänna rättsmedvetandet definieras som 
den inställning majoriteten av allmänheten har om rätts-
liga frågor, dvs. man lägger vad Dag Victor har kallat ett re-
duktionistiskt perspektiv på begreppet. Ett annat sätt är att 
definiera rättsmedvetandet som den inställning till brott 
och straff som manifesteras hos juridiskt skolade personer, 
eller hos ”den kriminalpolitiska eliten”. I kraft av sin speci-
ella kompetens och utbildning kan de enligt detta synsätt 
ses som bärare av det allmänna rättsmedvetandet. Det 
allmänna rättsmedvetandet förädlas inom den kategori av 
personer som är speciellt tränade att hantera frågor som 
rör det normativa systemet kring brott och straff. Victor 
benämner detta ”det holistiska synsättet”.

Ofta understryks i straffrättspolitiska utredningar och 
betänkanden vikten av att påföljdsreglerna och utform-
ningen av rättssystemet i övrigt ska ligga i linje med det 
allmänna rättsmedvetandet. Det är främst två skäl som 
lyfts fram. Det ena är effektivitetsargumentet, som sam-
manfattningsvis innebär att om människor uppfattar 
lagstiftningen som orättfärdig kan man inte förvänta sig 
att dess allmänpreventiva, särskilt dess moralförstär-
kande påverkan, ska vara effektiv. Det ökade intresset för 
undersökningar av rättsmedvetandet under 1970-talet 
– främst i USA, men också i Norden – antas delvis vara ett 
resultat av ett antagande om att attityderna till frågor om 
brott och straff hade förändrats och att dessa förändringar 
kunde skapa svårigheter for the efficient operation of the 
legal system. Ett minsta krav ansågs vara att människor i 
vart fall inte står i direkt opposition till reglerna. Förhål-
landena brukar i amerikansk forskning exemplifieras med 
negativa erfarenheterna från den så kallade förbudstiden, 
då alkoholförbudet undergrävdes av bristande stöd från 
allmänheten.

GästkRöNiköR
jAN ANdERssoN
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”Det svenska påföljdssystemet har under efterkrig-
stiden varit föremål för flera omfattande över- 
syner. I några av dem har till och med själva 
principerna som vid tillfället legat till grund 
för påföljdsbestämningen ifrågasatts.” 

Allmänheten och det allmänna   rättsmedvetandet
betydelsen att den ska stå i proportion till i huvudsak brot-
tets straffvärde. Även om det rådet konsensus mellan ”den 
kriminalpolitiska eliten” och allmänheten med avseende 
på rangordningen mellan olika brotts (abstrakta) straff-
värde, kvarstår ett problem, nämligen det som von Hirsch 
benämner the question of anchoring the penalty scale as a 
whole, dvs. helt enkelt strängheten i systemet. Man kan på 
goda grunder – bland annat utifrån resultat av empiriska 
undersökningar – anta att ”det allmänna” och ”allmänhe-
tens” rättsmedvetande skiljer sig åt med avseende på var 
denna förankringspunkt är placerad. Utrymmet för att 
hävda att ens egen eller en grupps värdering är ”bättre” än 
andras är liten, varför uppgiften för lagstiftarna, domarkå-
ren och andra berörda myndigheter i ett rent retributivt 
system kanske stannar vid att fungera som vad som har 
kallats ”bromsklossar för allmänhetens hejdlösa aptit på 
strängare straff”

det svenska påföLJdssystemet har under efterkrigs-
tiden varit föremål för flera omfattande översyner. I några 
av dem har till och med själva principerna som vid tillfället 
legat till grund för påföljdsbestämningen ifrågasatts. I och 
med Brottsbalkens införande lyftes de individualpreven-
tiva idéerna fram, vilket snart kom att utsättas för kritik. 
Systemet anklagades för att vara orättvist och oförutsebart. 
Kritiken, som delvis vilade på att forskning inte kunnat 
belägga behandlingens betydelse för minskad återfallsrisk, 
kom år 1977 tydligt till uttryck i rapporten Nytt Straffsys-
tem som utarbetades av en kriminalpolitisk arbetsgrupp 
vid Brå. Den klassiska skolans rättsprinciper väcktes till 
liv och förutsebarhet, likabehandling och proportionalitet 
kom åter att bli honnörsord.

Därefter har dessa tankegångar fördjupats och förtydli-
gats i olika större och mindre betänkanden och en ny sådan 
utredning, Påföljdsutredningen, har påbörjat sitt arbete.

Jan Andersson generaldirektör
Brottsförebyggande rådet (Brå)

I vilken omfattning gemene mans rättsuppfattning 
påverkat och påverkats av efterkrigstidens straffrättsliga 
diskussioner, betänkanden och lagstiftning, är naturligtvis 
svårt att ha en säker uppfattning om. Utifrån teorin om 
rättssystemets moralpåverkande och moralförstärkande 
effekter, torde åtminstone lagstiftningen ha satt sina spår 
i allmänhetens rättsmedvetande. Att det senare skulle 
ha undergått så pass kraftiga, näst intill paradigmatiska, 
förskjutningar under motsvarande period är dock svårt att 
tro. I vart fall ger inte jämförelser av resultaten från rätts-
medvetandeundersökningar under motsvarande period 
anledning att dra några sådana slutsatser. Visserligen ligger 
det säkert mycket i att allmänhetens rättsmedvetande är 
lättpåverkat av tillfälliga opinionsströmningar förmedlade 
av massmedia, men i det längre perspektivet som efter-
krigstiden bjuder, verkar det dock vara så att det allmänna 
rättsmedvetandet (dvs. vad juristerna anser) varit föremål 
för betydligt större svängningar än allmänhetens rättsmed-
vetande (dvs. vad folk i allmänhet anser). 
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Marknadskrafter 
sätter press på 

affärsadvokaterna

Äntligen vänder konjunkturen. Transaktionerna blir allt fler. Det är goda nyheter för de affärsjuridiska 
byråerna som åter får nya uppdrag. 

Men lågkonjunkturen har tillsammans med den tilltagande globaliseringen påverkat advokat-
marknaden på ett genomgripande sätt. Klienterna har blivit mer prismedvetna och de följer noga 
kostnaderna för advokattjänster. Allt fler ifrågasätter också systemet med löpande räkning från  
advokatbyråerna, och vill ha fasta priser, pristak och paketlösningar.

Marknaden sätter alltså press på advokatbyråerna. I England har den pressen dessutom förstärkts  
av avregleringssträvanden.

Har klienternas krav och politiska avregleringssträvanden fått samma konsekvenser i Sverige? 
Advokater och bolagsjurister ser en utveckling för affärsadvokaterna som rymmer både nya  

möjligheter och hot.

text ulrika BrandBerg och tom knutson foto istockphoto
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verige och världen har upplevt den 
värsta lågkonjunkturen på länge. 
Även advokatbranschen drabbades 
när antalet företagstransaktioner 

sjönk drastiskt. Från England och USA kom 
rapporter om uppsägningar av delägare och 
stora besparingar. I jämförelse tycks Sverige ha 
kommit ganska lindrigt undan, men även här 
tvingades stora byråer med inriktning på före-
tagsförvärv ställa om till andra områden, som 
refinansiering, processer och obeståndsrätt. 

Krisen fick advokatbyråerna att dra ned på 
rekryteringen och att vänta med en del inves-
teringar. Nu vänder det uppåt igen. Företags-
överlåtelserna har börjat ta fart och uppdra-
gen blir fler. Här och där väcks säkert hoppet 
om en återgång till de gyllene tiderna med 
ständig tillväxt, som för advokatbyråerna kul-
minerade år 2008. 

Blir det så? Stefan Brocker, managing part-
ner på Sveriges största advokatbyrå Mannhei-
mer Swartling, tror inte det.

– Vi har haft en tillväxt i branschen som va-
rit i stort sett oavbruten i modern tid. Vi har 
kunnat räkna med tillväxt och med att lönsam-
heten kan höjas genom ett ständigt ökat ratio 
mellan partners och biträdande jurister. Det 
har lett till att vi har blivit fler och fler, som har 
jobbat mindre och mindre. Något tillspetsat 
skulle man kunna säga att vår bästa tid ligger 
bakom oss, säger han.

Brocker påpekar att affärsjuristerna under 
mycket lång tid har haft större vinstmargina-
ler än någon annan konsultbransch. Byråerna 
växte under de goda åren närmast okontrol-
lerat, en utveckling som knappast kan fort-
sätta.

– Branschens aktörer har haft så stora vinst-
marginaler att man faktiskt inte har behövt 
fundera på sånt som andra branscher måste 
fundera på, nämligen kostnader och effekti-
vitet. Det har varit säljarens marknad under 
lång tid, säger han.

Andra advokater är mer positiva inför fram-
tiden. Samtidigt verkar det som att ord som 
effektivitet och service överlag fått en mer 
framträdande roll på många byråer under 
lågkonjunkturen. 

maktbaLans

Vad har hänt? Tidskriften European Lawyer 
återger i sitt marsnummer en stor undersök-
ning bland bolagsjurister världen över, och 
finner att det pågår en förändring av advokat-
marknaden. Krisen har fått köparna av affärs-
juridiska tjänster, främst bolagsjurister vid 
medelstora och stora företag, att tänka i nya 
banor och ställa nya krav på sina leverantörer 
(läs mer om undersökningen i artikeln på si-
dan 28). Samtidigt blåser avregleringsvindar 

i Europa, med EU-kommissionen som driver 
på för ökad konkurrens och bättre skydd för 
konsumenterna. 

Än har inte avregleringen satt några direk-
ta spår i Sverige, som ju redan har en öppen 
marknad för juristtjänster, utan advokatmo-
nopol. Men även här har bolagsjuristerna un-
der krisen börjat se över vilka och hur mycket 
juridiska tjänster man kan köpa – och vad de 
får kosta. European Lawyer beskriver situatio-
nen på den globala marknaden som ett makt-
skifte, där bolagsjuristerna tar mark på advo-
katernas bekostnad.

– Det blir konsekvensen av en sjunkande 
världsekonomi, att alla ser över sina kostna-
der, framför allt konsultkostnader. Bolagsju-
risterna får starka direktiv från sina styrelser 

att de måste skära ner, säger Michael Wigge, 
vd på advokatbyrån Vinge. 

Hans bild delas av Per Nyberg, managing 
partner på Linklaters i Stockholm.

– Det är ingen tvekan om att klienterna är 
mer försiktiga med kostnaderna. För oss blir 
det då viktigt att vara kostnadseffektiva och ly-
hörda för våra klienters behov, säger han.

betaLa rÄtt pris

Klienterna ser alltså över sina kostnader, och 
inget tyder egentligen på att de kommer att 
släppa sin kostnadsmedvetenhet. För advoka-
terna leder detta till att det blir allt vanligare 
med diskussioner om arvodesnivån och exakt 
vilka tjänster klienten behöver.

– Utgångspunkten är ju att det ska vara skä-

S

Relationen mellan affärsadvokater och deras klienter har förändrats av lågkonjunkturen.
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ligt arvode, och för att nå dit måste man ha 
en dialog med klienten, säger Michael Wigge, 
som påpekar att hans byrå alltid haft sådana 
diskussioner, men att de blivit vanligare på se-
naste tiden.

– Det är inte bara av ondo, för då hittar man 
en nivå som båda parter tycker är skälig i för-
väg i stället för en diskussion efteråt. Jag tyck-
er att den här medvetenheten är av godo för 
marknaden i stort, för då får man en mer acku-
rat prissättning, anser Wigge.

Rätt pris för klienten behöver dock inte 
betyda ett lägre pris, påpekar advokaterna. 
Tvärtom är många klienter beredda att beta-
la höga arvoden för de mest specialiserade 
tjänsterna. Andra, mer rutinartade uppgif-
ter, får kanske kosta mindre. Per Nyberg på 

Linklaters kan konstatera att byråns genom-
snittliga arvode inte påverkats nämnvärt av 
krisen. Däremot finns en större variation i pris- 
 sättningen. 

Carl Svernlöv, delägare i Baker McKenzie, 
sammanfattar läget:

– Det handlar om att strukturera arbetet 
rätt, att sätta samman rätt team, och att re-
dan i utgångsläget komma överens med klien-
ten om vad vi ska göra. Vi ska inte leverera en 
Rolls Royce om klienten vill ha en Folkvagn. 
Under högkonjunkturen var klienterna inte 
lika noga, säger han.

aLternativa betaLningsmodeLLer

Om uppdraget är en Rolls Royce eller en Folk-
vagn är alltså viktigt att ta reda på. Men klien-

terna vill också allt mer diskutera formen för 
arvodet till advokaterna. Den klassiska tim-
taxan är inte längre någon självklarhet. I stäl-
let diskuteras ofta fasta arvoden, tak för vad 
ett uppdrag får kosta, rabatter, ramavtal och 
riskdelning där advokatbyrån står för en del 
av kostnaden om en affär inte blir av.

Och advokatbyråerna har anpassat sig. På 
internationella byrån Linklaters finns numera 
en global prisgrupp.

– Den samordnar och hjälper oss att lära 
av varandra när det gäller olika prismodeller, 
budgetuppskattningar inför projekt, i vilken 
utsträckning vi jobbar med fasta priser, maxi-
mala arvoden, alltså tak-
arvoden, hur vi kan job-
ba med rabatter, berättar 
Per Nyberg.

Det händer också att 
klienterna vill förhandla 
in nya arbetsuppgifter i 
ett uppdrag. 

– Det kommer förfråg-
ningar om att biträda 
med utbildning och viss 
typ av rådgivning till fas-
ta priser. Det kan handla 
om att man har möjlig-
het att ringa för att få en 
kort avstämning av läget 
utan att det nödvändigt-
vis innebär en arvoderad 
tjänst, berättar Michael 
Wigge.

Han tror att det med ti-
den kommer att bli allt vanligare med formella 
uppdragsbrev, där advokatbyråerna tillsam-
mans med klienten lägger ned tid på att defi-
niera vad som ingår i uppdraget. Syftet är just 
för att specificera priset och uppdraget.

konkurrens som mÄrks

Klienternas nyvunna självförtroende i relatio-
nen med advokatbyråerna tar sig också andra 
uttryck än i förhandlingar om priset på tjäns-
terna. Ett är ökad transparens, att klienten 
vill ha redovisning av vilka som arbetat i ett 
projekt och vad de gjort. De stora statliga ut-
försäljningarna under senare år har bidragit 
till en annan form av transparens: det är inte 
längre självklart hemligt vad man betalar för 
sina advokater. Regeringskansliet har gått i 
spetsen för att berätta öppet vad de byråer 
som har lämnat in anbud tar betalt. 

De stora statliga utförsäljningarna lades ut 
på advokatbyråer efter en regelrätt upphand-
ling. Men även bland klienter i den privata 
sektorn har det blivit vanligare att begära in 
offerter från flera byråer.

– Det är oftare man får uppdragen i konkur-»

Michael 
Wigge

Stefan 
Brocker
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» rens än att man enkelt kan räkna hem ett upp-
drag på grund av att vi har en relation, sam-
manfattar Per Nyberg på Linklaters. 

Han brukar rekommendera klienterna att 
ta in anbud från flera byråer. 

– Det utsätter förstås oss för konkurrens, vil-
ket ger oss en möjlighet att utveckla oss och ut-
mana oss själva hela tiden, säger Nyberg, och 
konstaterar att det naturligtvis gör att byrån 
riskerar att förlora uppdrag, men å andra si-
dan får de också fler möjligheter att skapa nya 
klientrelationer.

I det långa loppet tror Nyberg att konkur-
rensen leder till att uppdragen hamnar på 
”rätt” byråer, alltså den byrå som kan skapa 
mest värde i respektive uppdrag.

utLokaLisering utreds

Lågkonjunkturen tycks ha accentuerat kon-
kurrensen bland advokatbyråerna och skapat 
prispress på åtminstone vissa av deras tjänster. 
Men på det hela taget har krisen inte inneburit 
några direkta förändringar av hur de bedriver 
sin rådgivning. Redan före krisen satsade stor-
byråerna på att arbeta kostnadseffektivt och 
ha en väl utvecklad kommunikation med kli-
enterna, säger de intervjuade advokaterna.

Däremot har många byråer under de se-
naste åren satsat på att effektivisera sina sup-
portfunktioner, bland annat genom utlokali-

sering. Baker McKenzie 
har exempelvis en global 
”skrivpool” för hela den 
internationella byrån, 
bemannad dygnet runt 
och 365 dagar om året. 
Skrivpoolen finns i Mani-
la i Filippinerna, och bi-
drar till att man kan hålla 
nere antalet sekreterare 
vid byråns kontor.

Hittills har ingen av ad-
vokatbyråerna ”outsour-
cat” juridisk verksamhet, 
men det kan vara på gång. 
Carl Svernlöv ingår i Ba-
ker McKenzies grupp som 
just nu utreder en framti-
da utlokalisering för hela 
den internationella by-
rån, eller ”legal process 

outsourcing” (LPO) som det också kallas. 
– Vi har inte kommit så långt att vi kan börja 

verksamheten, men vi ser att det finns områ-
den framför allt inom transaktions- och pro-
cessupport som kan vara av intresse för LPO, 
säger Svernlöv, som betonar att det är väldigt 
viktigt för alla byråns kontor att en utlokalise-
ring sker i överensstämmelse med respektive 
samfundsregler.

Vinsten av utlokalisering skulle framför allt 
vara ökad effektivitet. Men det finns också in-
vändningar. En är att utlokalisering innebär 
att utbildningsmöjligheterna för unga biträ-
dande jurister försvinner, när indiska eller fi-
lippinska jurister tar över arbetet. Carl Svern-
löv är tveksam till den kritiken.

– Vi kan inte leva kvar i 1800-talet. Biträ-
dande jurister måste inte sitta i ett datarum 
och göra due diligence bara för att vi delägare 
minns att det var så för oss, säger han.

För byråns svenska verksamhet är det i 
stället språket som är en stor stötesten, me-
nar Svernlöv. Att hitta svensktalande sekrete-
rare i Manila har visat sig svårt, och att finna 
jurister som talar svenska i de länder som ett 
LPO-center kan placeras i blir knappast lät-
tare. Men den centrala frågan är till syvende 
och sist hur man säkerställer kvaliteten och 
att arbetet görs under advokats överinseende, 
betonar Carl Svernlöv. 

annan typ av rådgivning

Det är engelskbaserade advokatbyråer som 
gått i spetsen för utlokaliseringen av juridiken. 
Magic circle-byrån Linklaters har internatio-
nellt vid några tillfällen anlitat externa jurister 
för att gå igenom stora mängder dokument.

– Det kan röra sig om amerikanska discovery-
förfaranden där man ska plöja tusentals doku-
ment och leta efter viss information, men även 
för att göra en så kallad vendor due diligence. 
I Norden har vi dock ännu inte haft anledning 
att använda oss av detta, säger Nyberg.

Michael Wigge på Vinge har fått flera erbju-
danden från outsourcing-företag, men tror 
inte att svenska byråer lockas i första taget.

– Att detta blivit så stort i England beror del-
vis på att de har en annan typ av rådgivning, 
med en del väldigt repetitiva inslag. Vi är en 
mindre marknad och har inte de behoven. Om 
man ska få ekonomiska fördelar av outsour-
cing måste man ha en viss volym, säger han 
och tillägger att svenska advokater knappast 
kommer att nå de volymerna inom en över-
skådlig framtid.

engLand en förebiLd?

Den engelska advokatmarknaden är Europas 
affärsjuridiska centrum, och de stora London-
byråerna lyfts ofta fram som förebilder för 
de största svenska advokatfirmorna. Men på 
området utlokalisering tycks svenskarna vara 
mer svårflörtade än britterna. Frågan är om 
avregleringssträvanden bland annat i form av 
alternativa byråmodeller också är populära 
bland svenskarna.

Nja, säger advokaterna. Visst finns det för-
delar med en ökad flexibilitet, till exempel ge-
nom möjligheten att göra en vd som inte är ad-
vokat till delägare, säger Michael Wigge. Men: 

– Behovet av kapital är mycket större i Eng-
land beroende på byråernas storlek. Vi i Sve-
rige har en annan marknad som inte har dessa 
behov. Och behoven styr förändringsbenägen-
heten. Jag tror inte att vi får se en lika tydlig öns-
kan om externt kapital i de svenska advokatby-
råerna som vi får se i de brittiska, tror han.

Varken Carl Svernlöv eller Per Nyberg tror 
på att ta in ickeadvokater som delägare i byrån 
eller att börsnotera den. 

– Jag har svårt att se att en professionell, 
ägarledd organisation skulle gå över till detta. 
Det är ju just det personliga engagemang som 

I framtiden gäller det att vara kreativ och till och med lite modig och hitta lösningar som 
förenklar för klienten. 

Per
Nyberg

Carl
Svernlöv
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detta skapar som gör advokater och revisorer 
så framgångsrika i det vi gör, säger Svernlöv, 
och konstaterar samtidigt att klienterna säkert 
inte bryr sig om vem som äger advokatbyrån.

strukturomvandLing vÄntar?

Det tycks som att förändringens vindar också 
har träffat svenska advokatbyråer, men med 
betydligt mindre styrka än många andra ad-
vokatmarknader. Och Michael Wigge ser ljust 
på framtiden för sin egen byrå och många av 
konkurrenterna.

– Jag tror att även om vi lever i en globalise-
rad ekonomi så kommer vi alltid ha en kon-
kurrensfördel i det att vi kan vår marknad. Ge-
nom att anställa de duktigaste juristerna här 
och kontinuerligt utbilda dem, så kommer vi 
och många andra av de svenska byråerna att 
kunna stå starka internationellt, säger Wigge, 
som också räknar med ökade krav från klien-
terna på mångfald och jämställdhet.

Det är dock inte säkert att det blir ”business 
as usual” varnar Stefan Brocker på Mannhei-
mer Swartling. Han tror att branschen står 
inför en strukturomvandling när klienternas 
krav på olika typer av tjänster till olika pri-

ser börjar sätta spår på allvar. Utvecklingen 
på 2000-talet, med en snabb tillväxt av biträ-
dande jurister som utförde rutinuppgifter på 
byråerna, kan inte fortsätta, menar han. Kli-
enterna vill inte längre betala 1 500–2 000 kro-
nor i timmen för unga jurister i DD-rum, utan 
söker erfarenhet och specialistkunskap.

– Klienterna i dag är beredda i större ut-
sträckning att betala ”höga” arvoden för se-
niora människor, specialister som kan hålla 
ihop en stor transaktion, säger Brocker, som 
dock också ser en ökad efterfrågan på genera-
lister, ”kloka gummor och gubbar” som kan 
hålla samman komplexa projekt.

speciaLisering nödvÄndig

För att en byrå ska stå stark inför den struktur-
omvandling som kanske kommer är en tydlig 
inriktning och specialisering nödvändig, me-
nar advokaterna. De talar också om en ökad 
diversifiering, där byråer tydligare väljer väg, 
inte bara för vilka verksamhetsområden man 
sysslar med, utan också vilka klienter och vil-
ket prissegment man verkar inom. 

– Branschen blir mindre förlåtande fram-
över, säger Stefan Brocker.

De nya kraven kräver nytänkande hos ad-
vokatbyråerna.

– Affärsjurister är vana vid att tänka i antal 
sysselsatta jurister och antal debiterbara tim-
mar. I framtiden kommer ledorden att vara 
kreativitet och effektivitet. Det gäller att vara 
kreativ och till och med lite modig och att hitta 
lösningar som förenklar för klienten, konsta-
terar Stefan Brocker, och fortsätter:

– Jag tycker det är en positiv utveckling och 
jag är optimistisk inför framtiden. Branschen 
behöver en uppryckning, och det kommer att 
öka förtroendet för oss. Men det kommer ock-
så att leda till en utslagning. n »

”Klienterna i dag är be-
redda i större utsträckning 
att betala ’höga’ arvoden för 
seniora människor, specialister 
som kan hålla ihop stora trans-
aktioner.”

Stefan Brocker

Myndighetstolkning: 0770-45 74 00 (dygnet runt)
Översättning och övriga tjänster: 0774-40 05 50
info@semantix.se  |  www.semantix.se

SVERIGE  STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
FINLAND  HELSINGFORS ULEÅBORG  NORGE  OSLO TRONDHEIM STAVANGER HAMAR

ÖVERSÄTTNING     WEBBPRODUKTION     AFFÄRSSPRÅK     KURSER     UNDERTEXTNING     SPRÅKCOACHER     SKRIBENTER     TOLKNING
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konomisk kris innebär besparings-
krav i stora delar av näringslivet. 
Kraven har också märkts för bolags-

juristerna. Tidskriften European Lawyer åter-
ger i sitt marsnummer an stor undersökning 
genomförd av International In-house Counsel 
Journals (IICJ). 200 bolagsjurister från mer än 
60 länder har svarat på frågor om sina köp 
av juridiska tjänster. Och tendensen är tydlig: 
man köper mindre nu än före krisen.

De bolagsjurister som besvarat enkäten 
uppger att de sänkt sina kostnader för advokat-
tjänster med fem procent under lågkonjunk-
turen. Men det är stora skillnader mellan olika 
delar av världen. I USA och Storbritannien är 
minskningen hela 14 procent. I de nordiska 
länderna har nedgången varit betydligt min-
dre, bara tre procent enligt studien. 

Electrolux chefsjurist Cecilia Vieweg har 
som så många andra fått dra ned på köpet av 
juridiska tjänster under krisen. 

– Det är ju den värsta lågkonjunkturen i mo-
dern tid som vi upplevt. Då blir det så att man 
måste se över alla kostnader. Juridiktjänsterna 
är inget undantag, säger hon. 

Förändringen är inte bara av ondo:
– Krisen har också gett möjligheter att få till 

andra prisstrukturer med advokatbyråer, och 
då främst advokatbyråer i USA, där man har 
varit väldigt lyhörd för att få till olika arran-
gemang, konstaterar Vieweg.

maktskifte

Lågkonjunkturen har alltså, enligt Cecilia Vie-
weg, gett ökade möjligheter för storföretagen 
att förhandla om priset på advokattjänsterna. 

Det är en bild som stämmer väl överens med 
undersökningen i IICJ. Enligt European Lawy-
ers tolkning av undersökningen har maktba-
lansen mellan advokatbyråer och bolagsjuris-
ter förändrats och advokatbyråerna tvingas 
anpassa sig till nya krav. Forskarna bakom 
IICJ:s undersökning förutspår att maktför-
skjutningen kommer att leda till bestående 
strukturomvandlingar, där advokatbyråerna 
måste börja arbeta med att sänka sina kostna-
der och att öka sin effektivitet.

Ericssons chefsjurist Carl Olof Blomqvist 
tycker att advokatbyråerna hittills haft svårt 
att hänga med i utvecklingen. I stället för att 
satsa på effektivitet och kostnadskontroll som 
klientföretagen har byråerna i ett antal år bara 
anställt fler och fler biträdande jurister, häv-
dar han. Samtidigt, och som en följd av det, 
har advokaternas tjänster blivit allt dyrare.

– Man kan lätt få intrycket av att många ad-
vokatbyråer inte gjort så stora ansträngningar 
för att rationalisera och effektivisera sin verk-
samhet, utan snarare bara ökat sina arvoden 
i goda konjunkturer för att på så sätt balan-

boLagsJuristerna

Pris, kvalitet och service fäller avgörandet
Krisen har tvingat företagen att se över kostnaderna för advokat-
tjänster. Nu stundar bättre tider. Men kostnadsmedvetenheten är 
här för att stanna, anser bolagsjuristerna.

E
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sera kostnadsökningar, bland annat till följd 
av egen tillväxt, säger han.

Även Cecilia Vieweg tycker att strukturom-
vandlingen hittills märkts mer i USA än i Sve-
rige.

– Jag upplever nog att den prispress man 
känt av hos de amerikanska byråerna inte rik-
tigt finns i Sverige, säger hon. 

Advokater tar traditionellt betalt per arbe-
tad timme. Men timdebitering är inte bolags-
juristernas favoritmodell, det är tydligt. 

– Den traditionella timdebiteringen har ofta 
inget samband med klientens intressen i det 
specifika ärendet – många hävdar att det för-
håller sig tvärtom – ju mer ett ärende överar-
betas desto mera betalt till advokaterna, sä-
ger Carl Olof Blomqvist, men tillägger att han 
inte tror att välrenommerade byråer arbetar 
på det sättet.

Det har dock blivit lättare att förhandla om 
alternativa betalningsmodeller som rabat-
terade timarvoden, estimat och tak för vad 
ett uppdrag får kosta. För Tove Cederborg, 
chefsjurist i Vattenfallkoncernen, är kontrol-
len över budgeten central.

– Det är viktigt att vi vet vad det kommer att 
kosta, att vi har kontroll över kostnadsbilden. 
Vi försöker få en kostnadsuppfattning eller fast 
pris. Vi har ett ansvar mot våra interna klienter 
att vi levererar kostnadseffektivt, säger hon. 

upphandLar mer

Priset och hur arvodet utformas är viktigt för bo-
lagsjuristerna, det visar också IICJ:s undersök-
ning. Över 80 procent av de tillfrågade bolags-
juristerna har begärt att anlitade advokatbyråer 
ska se över prissättningen och arvodesmodeller. 
Enligt forskarna bakom studien ser bolagsjuris-
terna också fortlöpande över sina avtal med ad-
vokatbyråerna. ”Dåligt resultat och höga kost-
nader accepteras inte längre. Leverera till bra 
pris, eller förlora uppdraget”, sammanfattar de 
den nya mentaliteten hos bolagsjuristerna.

Chefsjuristerna bekräftar bilden av att man 
satsat allt mer på upphandling och utvärde-
ring av juridiktjänsterna de senaste åren. Och 
enligt Carl Olof Blomqvist är det pris, kvali-
tet, och serviceförmåga samt engagemang i de 
konkreta ärendena som fäller avgörandet vem 
man ska anlita. 

Cecilia Vieweg konstaterar att hennes fö-
retag blivit mycket mer organiserat i sin upp-
handling av juristtjänster.

– Vi inviterar ett par byråer, och sedan utvär-
derar vi deras offerter. Vi har också en mycket 
tydligare budget- och kostnadsuppföljning in-
ternt. Jag har till exempel här på ”Legal Af-
fairs” en ekonom som jobbar med kostnads-
uppföljning av våra externa kostnader globalt, 
berättar Cecilia Vieweg.

– Det är en läroprocess, men vi har 
blivit duktigare på att handla upp 
tjänster och koordinera tjänster. Vi 
försöker också se till att det finns in-
terna jurister med i de stora projek-
ten för att få en kunskapsöverföring. 
Våra externa jurister lär mycket av 
oss och om branschen, sedan kan 
man försöka få lite korsbefruktning, 
säger Tove Cederborg.

konstant otrohet

Tiden när ett stort företag kunde hål-
la sig med en advokatbyrå och vara 
den trogen tycks vara förbi. Nu gäl-
ler upphandling och noggrann upp- 
följning.

– Vi brukar säga att vi är konstant 
otrogna när vi får frågor om vilken 
som är ”vår” advokatbyrå, säger 
Tove Cederborg.

Hon konstaterar att det finns min-
dre än en handfull byråer i Sverige 
som kan lämna rådgivning i alla län-
der där företaget är verksamt. Utö-
ver de byråerna köper man ibland 
specialisttjänster från mer nischade 
byråer.

Specialisering är alltså en viktig 
faktor vid valet av byrå. En annan 
är förmågan att ta ett helhetsgrepp 
över många länder samtidigt.

– Vid stora internationella projekt försöker 
vi ibland upphandla så att vi får en paketlös-
ning för alla länder på en gång. Det är väldigt 
attraktivt de gånger då vi slipper koordinera 
alla länder, det kan vara en specialfråga som 
vi vill ha belyst i ett antal länder, säger Tove 
Cederborg.

Det finns byråer som klarar detta grepp, 
berättar Cederborg, men det verkar vara gan-
ska ovanligt att klienterna frågar om sådana 
gränsöverskridande tjänster. 

Carl Olof Blomqvist efterlyser mer projekt-
ledarkunskaper hos byråerna. 

– Många uppdrag har den karaktären att 
en person med bra projektledarkunskap kan 
bidra till att projektet genomförs på ett mer 
effektivt sätt, vilket ger nöjdare kunder som 
också är mer benägna att acceptera debiterat 
arvode, säger han.

gör mer, köper mer

Advokaterna är viktiga för storbolagen. Men 
det allra mesta juridiska arbetet gör ändå fö-
retagens juristavdelningar själva. På Vatten-
fall är detta en uttalad strategi, att använda 
de egna juristerna så långt det bara är möj-
ligt och köpa advokattjänster för arbetstoppar 
och mycket specialiserade uppgifter.

– Det är en av de viktigaste de-
larna i mitt arbete, att optimera de 
kvalificerade medarbetarna vi har 
och köpa in så lite som möjligt, sä-
ger Tove Cederborg.

Även Carl Olof Blomqvist uppger 
att allt mer av juridiken görs ”in-
house”.

– Med en ökande skillnad i kost-
nad för interna juristtimmar och 
externa juristtimmar kommer den 
utvecklingen nog att fortsätta, sä-
ger han.

Även Cecilia Vieweg uppger att 
det blivit allt mer arbete som sköts 
internt. Samtidigt har behovet av 
advokattjänster ökat konstant un-
der de senaste tio åren.

– Det är primärt av tre olika orsa-
ker. Den första är att juridiken får 
en allt viktigare roll i affärerna. Se-
dan är det att affärerna blir allt mer 
komplexa, och slutligen att den 
sammanlagda bördan av tillämpliga 
regler hela tiden ökar, sammanfat-
tar Cecilia Vieweg.

advokaterna professioneLLa

Storföretagen kommer alltså troli-
gen att fortsätta köpa advokattjäns-
ter. Och trots att det finns önskemål 

om förändringar tycker Tove Cederborg att 
advokaterna blivit allt mer flexibla och pro-
fessionella. 

– Dessutom har de blivit bättre på att möta 
kundens behov. ”Vad kan jag göra för dig för 
att hjälpa dig som bolagsjurist?” De har också 
blivit bättre på att presentera sitt underlag på 
ett sätt så att ickejurister förstår, säger Ceder-
borg.

Carl Olof Blomqvist, Cecilia Vieweg och 
Tove Cederborg har alla själva varit advoka-
ter, och är väl bekanta med advokatbyråernas 
villkor. För dem är advokattiteln en slags kva-
litetsstämpel, som mest av allt vilar på advo-
katetiken.

– Advokatetiska regler och en stark tradition 
borgar för fundamenta som integritet och loja-
litet. I många fall tillkommer den fördelen att 
råd och diskussioner med advokater omfattas 
av så kallade legal privileges eller liknande typ 
av sekretess, säger Carl Olof Blomqvist. n

international in-house counsel Journals 
undersökning omfattade över 200 bolags-
jurister från mer än 60 länder. Under-
sökningen presenteras i marsnumret av 
tidskriften European Lawyer.

fakta om undersökningen 

Carl Olof  
Blomqvist

Cecilia  
Vieweg

Tove  
Cederborg

»
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ondon City är Europas affärsjuridis-
ka centrum. En rad stora internatio-
nella byråer har sina huvudkontor 

här, och priserna på de tjänster de erbjuder 
kan ibland vara svindlande.

Men den ekonomiska krisen har slagit hårt 
mot den så kallade Magic circle och övriga eng-
elska advokatbyråer. Närmast dagligen har det 
rapporterats om uppsägningar och nedskär-
ningar på storbyråerna. Och precis som i Sve-
rige har Londonbyråernas klienter blivit allt 
tuffare när det gäller att handla upp advokat-
tjänster och att förhandla om priset. 

Dessutom är den engelska marknaden för 
affärsjuridiska tjänster mitt i en stor omvand-

ling, driven av strävan efter ökad konkurrens 
och större inflytande för konsumenterna, en 
strävan som fick sin början när regeringen 
2003 gav David Clementi i uppdrag att gran-
ska den juridiska tjänstemarknaden.

Clementis förslag för att göra advokat-
marknaden mer innovativ, konkurrensutsatt 
och konsumentvänlig innebar bland annat 
nya regler för hur advokatbyråerna får ägas 
och drivas. Clementirapporten fick utgöra 
grunden för ”Legal Services Act”, som nu steg-
vis implementeras i England och Wales. 

Just nu arbetar man bland annat på att ska-
pa regler för hur tillstånden för så kallade al-
ternativa byråstrukturer, ABS, ska utformas. 

ABS innebär i korthet att ickeadvokater får äga 
advokatrörelser, antingen som utomstående 
investerare eller som delägare i en så kallad 
multidisciplinary practice, som byrån driver 
tillsammans med andra yrkesgrupper. 

kritik från andra LÄnder

Planerna på ABS har fått stöd av Law Society 
of England and Wales, men mött hård kritik 
från andra advokatorganisationer i Europa. 
Bland annat har Rådet för advokatsamfunden 
i Europa, CCBE, i flera remissvar sagt nej till 
reformen.

– CCBE:s råd är att man inte ska gå vidare 
med ABS, säger Sieglinde Gamsjäger, ansvarig 
för advokatetiska frågor vid CCBE:s kansli.

CCBE befarar enligt Gamsjäger att advokat-
etiska kärnvärden som oberoende, frihet från 
intressekonflikter och tystnadsplikt hotas om 
ickeadvokater tillåts få inflytande över advo-
katbyråernas verksamhet.

Advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg hör till de starkaste kritikerna 
mot ABS.

– Sveriges advokatsamfund liksom övriga 
advokatsamfund med undantag för Law so-
ciety delar CCBE:s inställning. Till detta kom-
mer att argumentet för att öppna upp för 
externt ägande och ytterst börsintroduktion 
brukar vara ett uppgivet behov av finansie-
ring. Det är inte argument som håller, säger 
Anne Ramberg.

Law Society of England and Wales har un-
der vintern tagit initiativ till en studie av hur 
ABS kan tänkas påverka marknaden. I februa-
ri inledde företaget Oxera Consulting en serie 
telefonintervjuer för att bedöma hur advokat-
byråerna ser ut i dag och vad de nya regler-
na om ABS kan innebära. Enligt planerna ska 
ABS tillåtas från 2011.

kLienterna vÄrnar etiken

Även i Skottland har avregleringssträvandena 
satt spår och väckt debatt. Enligt regeringens 
”Legal Services Bill” ska alternativa byråstruk-
turer tillåtas också norr om gränsen i det För-
enade kungadömet. Förslaget har splittrat 
advokatkåren, och de fyra största skotska ad-
vokatbyråerna har gått så långt att de hotat 
med att lämna Law Society of Scotland och i 
stället ansluta sig till den engelska motsvarig-
heten om ABS inte blir verklighet.

England har också gått i spetsen för ändra-
de regler för advokaterna. De advokatetiska 

engLand

Ekonomiskt tryck ger snabba förändringar
I England har hård konkurrens och strävan efter att pressa priserna 
fått allt fler stora advokatbyråer att utlokalisera delar av sin verksamhet. 
Dessutom driver myndigheterna på för att avreglera advokatmarknaden, 
bland annat genom uppluckringar i de advokatetiska reglerna. Men nu 
visar det sig att klienterna inte bara är positiva till utvecklingen.

L

De engelska affärsadvokaterna står mitt i en stor förändring.
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reglerna fastslås numera av SRA, Solicitors Re-
gulation Authority, en myndighet fristående 
från Law Society. SRA planerar långtgående 
ändringar av bland annat reglerna om intresse- 
konflikter. 

Ett av de mest omdiskuterade förslagen 
innebar att advokatbyråer efter samtycke ska 
kunna företräda flera ”sofistikerade klienter” 
trots att det finns en risk för intressekonflikt. 
På det viset skulle klienterna friare kunna välja 
den byrå de vill, menade förespråkarna. Pla-
nerna på nya intressekonfliktsregler har fått 
starkt stöd från City of London Law Society, 
som bland annat organiserar de stora Lon-
donbyråernas delägare och anställda.

Men nu visar det sig att klienterna inte själv-
klart sätter rätten att välja advokatbyrå högre 
än skyddet från intressekonflikter. Efter en re-
missrunda, där bland annat förslaget om att 
samtycke ingick, drog SRA i april tillbaka för-
slaget tills vidare. Kritiken kom bland annat 
från bolagsjurister, som var oroade över hur 
den nya regeln skulle påverka advokatetiken. 

– Utvecklingen i England visar att de största 
engelska byråerna har ett mycket stort inflytan-
de. De utgör en maktfaktor på en mycket stark 
finansiell marknad. Man måste dock ställa sig 
frågan hur det är möjligt att underskatta sina 
klienter i den utsträckning som det nu återtag-
na förslaget innebär, säger Anne Ramberg.

marknad som vÄxer

Engelska advokatbyråer har också varit först 
ut med att på allvar börja utlokalisera delar 
av sitt arbete för att pressa sina kostnader. Ar-
betet, som framför allt utgörs av mer rutinar-
tade juridiska sysslor, går i första hand till In-
dien, men även länder som Filippinerna och 
Sydafrika.

Outsourcingen av juridik, eller ”legal pro-
cess outsourcing”, LPO, som det ofta kallas, 
är en stor och växande industri i Indien. En-
ligt det indiska undersökningsföretaget Value 
Notes genererade LPO i Indien inkomster på 
320 miljoner dollar under 2008, den beräk-

nas bli 440 miljoner dollar under 2010, och 
nå 4 miljarder dollar till 2015. 

En rad internationella företag sysslar med 
att förmedla och tillhandahålla de juridiska 
tjänsterna, med tre stora företag som domi-
nerar marknaden: Integreon, CPA och Pang-
ea3. De företag och advokatbyråer som anlitar 
LPO-företagen kan välja att köpa tjänster vid 
behov, eller att ha ett helt eget team av juris-
ter. Detta team sitter då avskilt från andra ju-
rister och arbetar bara med en klient, medan 
de allmänna teamen växlar uppdragsgivare 
hela tiden.

För advokatbyråerna är LPO en ganska ny fö-
reteelse. Många klientföretag har hunnit före, 
och utlokaliserat delar av sina juridiska sysslor 
till exempelvis Indien. Brittiskbaserade gruv-
företaget Rio Tinto anlitar till exempel CPA för 
kontraktsgranskning och kontraktsskrivande, 
research och dokumentgranskning. 

Mjukvarujätten Microsoft kontrakterade 
från början Integreon för supporttjänster till 
den juridiska avdelningen, men har också till-
kännagett att man planerar att utlokalisera 
mer rutinartade juridiska sysslor till Indien. 
I början av 2010 arbetade 73 personer för Mi-
crosoft på företaget.

oro för kvaLitet och tiLLsyn

Nu har advokatbyråerna börjat följa efter. Sim-
mons & Simmons anlitar till exempel Integre-
on bland annat för dokumentgranskning, re-
search och due diligence. Pinsent Mason har 
vänt sig till Exigent för dokumentgranskning, 
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medan Allen & Overy kontrakterat Integreon 
för dokumentgranskning i Bombay och New 
York. De utlokaliserade tjänsterna ska enligt 
A&O presenteras för klienterna som en möj-
lighet bland flera att välja på. Även Slaughter 
& May har, efter önskemål från en klient, bör-
jat utlokalisera dokumentgranskning och due 
diligence. 

Clifford Chance har valt en delvis annan 
egen väg – ett eget helägt kontor i Indien, som 
arbetar med dokumentgranskning och andra 
sysslor som förr utförts av paralegals och trai-
nees. 

Utlokaliseringen drivs naturligtvis i stor 
utsträckning av strävan efter att minska sina 
kostnader. Enligt vissa beräkningar kan man 
spara mellan 40 och 50 procent genom utlo-
kalisering. 

Det finns alltså pengar att spara, främst ge-
nom det betydligt lägre löneläget i Indien och 
Filippinerna. Men utlokaliseringen är inte 
okontroversiell. Kritikerna pekar på risken för 
att arbetet blir av lägre kvalitet. De pekar ock-
så på hoten mot tystnadsplikten och datasäker-
het. En viktig fråga är också frågan om vilka 
etiska regler som är tillämpliga och vilka sank-
tioner som står till buds, när en indisk jurist gör 
due diligence åt en brittisk byrå, för en transak-
tion som kan omfatta ytterligare länder.

Anne Ramberg tycker att det är viktigt att 
följa utvecklingen.

– Outsourcing är någonting som kommer 
för att stanna. Det är dock inte problemfritt. 
Tvärtom… n

”Utvecklingen i England visar att de största engelska  
byråerna har ett mycket stort inflytande. De utgör en makt-
faktor på en mycket stark finansiell marknad. Man måste dock 
ställa sig frågan hur det är möjligt att underskatta sina klienter  
i den utsträckning som det nu återtagna förslaget innebär.”

Anne Ramberg
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Debatt

i, eller kanske snarast Advo-
katsamfundet, har ett stort 
kvalitetsproblem i vår avsak-

nad av möjligheten att hjälpa klienten 
att hitta rätt ombud.

Visst hittar börsbolagen sina olika 
specialister – Vinge, Linklaters, MSA 
med flera hittar alltid rätt, men hur 
hittar klienten i Enköping, Tidaholm 
och Laholm rätt advokat?

Jag tycker att Advokatsamfundet 
har misslyckats med den konsu-
mentupplysning som många av våra 
klienter skulle behöva.

Ur konsumentperspektivet kan 
tragiskt nog konstateras att man från 
Advokatsamfundets sida inte gjort nå-
gonting för att underlätta konsumen-
tens advokatval. Hur ska konsumen-
ten hitta rätt? Han eller hon kanske 
ringer till Advokatsamfundet för att 
få tips om en duktig advokat men 
hänvisas då oftast till vår matrikel där 
flertalet advokater anger en flora av 
verksamhetsinriktningar. Läser man 
matrikeln får man intrycket av att alla 
är världsmästare inom alla områden 
men så är det givetvis inte.

När det gäller ersättning baserad 
på rättsskydd, som 97 procent av alla 

svenska hushåll har inom ramen för 
sin hemförsäkring, är den mest frek-
venta tvisten fel i fastighet följd av per-
sonskadetvister. Fel i fastighet kan vara 
en fuktskada som besiktningsmannen 
upptäckt, någon felbyggnad, någon 
isoleringsbrist eller något liknande. 
Hur ska jag som konsument av advo-
kattjänster verkligen hitta den advokat 
som behärskar den här problematiken 
på ett professionellt sätt? Ju mindre 
advokatbyråerna är desto mer omfat-
tande är verksamhetsbeskrivningen 
och förväntade kunskaper inom olika 
specialiteter. Ringer jag försäkrings-
bolaget så får jag beskedet att bolaget 
inte kan informera om vilka som 
de, det vill säga försäkringsbolaget, 
anser vara kunniga inom området och 
telefonkatalogen ger ingen som helst 
vägledning. Det bör poängteras att för-
säkringsbolagen inte vill ha okunniga 
advokater som ombud för drabbade 
försäkringstagare. Det är inte så att 
man vill erbjuda lägre ersättningar 
bara för att ombudet är okunnig om 
ersättningssystemet. Man söker kun-
niga advokater inom rättsområdet som 
kan föra ärendet framåt för en snabb 
och effektiv handläggning.

Resultatet av förhandlingarna mel-
lan Advokatsamfundet och Domstols-
verket rörande rättshjälpsnormen 
måste betecknas som ett misslyck-
ande. Rättshjälpsnormen ligger också 
till  grund för rättsskyddet i hemför-
säkringarna, och timnormsökningen 
från år till år har hitintills understigit 
kostnaden för en cheeseburgare.

Det är beklagligt att konstatera att 
man från Advokatsamfundets sida har 
varit så dålig på att hjälpa konsumen-
terna av våra tjänster att hitta rätt 
ombud.

Jag vill inte förakta de kolleger som 
anger ett omfattande verksamhetsom-
råde, utan många av dessa ”lantisar” 
är säkert juridiskt mer allmänbildade 
än många affärsjurister i Stockholms 
innerstad.

Något resignerad konstaterar jag att 
vi inte har kommit någonstans när det 
gäller möjligheten för konsumenten 
att hitta rätt ombud. Inom läkarkå-
ren har vi specialistkompetens och 
konkursförvaltarna är kontrollerade 
och accepterade. När ska vi hjälpa 
konsumenterna av våra tjänster att 
hitta rätt? Är det inte frågan om en 
specialistkompetensutbildning? n

Ett konsument- och kvalitetsproblem
Debattör:
erik reveman, 
advokatV

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR 
engelska till svenska
JAN RUNESTEN
jur. kand, auktoriserad translator
Telefon: 08/560 359 17
E-post: jan.runesten@anglia.se

www.anglia.se

svenska till engelska
DAVID KENDALL
MSc, auktoriserad translator
Telefon: 08/550 880 01
E-post: david.kendall@anglia.se
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Disciplinnämnden har i ären-
de nr 10 2009 beslutat att 
tilldela advokat, som varit 

förordnad som särskild företrädare 
för barn, en erinran. Detta beslut har 
mot tagits med förvåning av kollegor, 
poliser och åklagare. I det aktuella 
fallet har ställföreträdaren samtyckt 
till en läkar undersökning som visade 
att brott i form av könsstympning inte 
hade begåtts. 

Disciplinnämnden riktar kritik mot 
den särskilde företrädarens beslut 
att tillåta läkarundersökningen och 
dennes agerande i samband med 
läkarundersökningen. Den särskilde 
företrädaren skall enligt nämnden 
”inte med tillbörlig omsorg ha prövat 
behovet av undersökning en eller 
vidtagit någon konkret åtgärd för att 
minimera obehaget för barnet”. Be-
slutet ger ingen vägledning då det inte 
framgår vilken omsorg den särskilde 
företrädaren skulle iakttagit eller vilka 
åtgärder den särskilde företrädaren 
skulle vidtagit. Det kritiserade tillväga-
gångssätten är dessutom brukligt 
bland särskilda företrädare varför 
beslutet skapat osäkerhet om hur en 
särskild företrädare skall agera. 

Beslutet rör en svår situation där 
en advokat i praktiken skall ersätta 
en förälder som vårdnadshavare och 
göra bedömningar utan närmare kän-
nedom om barnet. För att rikta kritik 
mot en advokat i en sådan situation i 
efterhand måste krävas att det rör sig 
om ett fall där advokaten på ett mer 
påtagligt sätt varit alltför passiv eller 
brustit i sitt om döme. Då det kritise-
rade tillvägagångs sättet, som det är 
re dovisat i beslutet, synes förenligt 
med lagstiftarens intentioner framstår 
beslutet som felaktigt.  

Lagen om sÄrskiLd företrädare 
tillkom för att stärka möjligheterna 
att ta tillvara barnets intresse när en 
vårdnadshavare eller någon som vård-
nadshavaren står i nära förhållande 
till misstänks för brott mot barnet. 
För att möjliggöra att förhör med 
barnet och att en eventuell rättsmedi-
cinsk undersökning kan genomföras 
utan påverkan på barnet av ovanstå-
ende krets kan tingsrätten på åklaga-
rens be gäran interimistiskt och utan 
vårdnadshavarens vetskap förordna 
en särskild företrädare. Tidsrymden 
för åtgärderna är kort då barnet ska 

genomgå åt gärderna utan vårdnads-
havarens vetskap och då vårdnadsha-
varen skall informeras härom så snart 
de vidtagits. Polisens utred ningsman 
har därför som regel planerat förhör 
och eventuell läkarundersökning in-
nan åklagaren lämnar sin begäran om 
särskild företrädare till tingsrätten, 
som ofta förordnar en sådan samma 
dag och ibland bara några timmar 
före planerat förhör med det berörda 
barnet. Av förordnandet framgår 
barnets namn och ålder, uppgifter 
om den misstänkte och vilket brott 
han eller hon misstänks för samt en 
uppmaning att omedelbart ta kontakt 
med utredningsmannen.

Vid den efterkommande kontak-
ten med ut redningsmannen erhålls 
information om vem som skall hämta 
barnet till förhöret. Om den särskilda 
företrädaren ska hämta barnet kontak-
tas förskola, skola eller annan plats där 
barnet befinner sig. För barnets bästa 
är det önskvärt, men inte alltid möjligt, 
att någon personal från skola eller dagis 
eller annan som barnet känner förtro-
ende för kan följa med till förhöret. 
Som särskild före trädare förutsätter 
man, och något annat är inte möjligt, 

Debatt

Debattör:
helen Wiwen-
nilsson, advokat

Ett beslut från Disciplinnämnden om särskild    företrädare för barn väcker förvåning

 

Auktoriserade översättningar 
av juridiska och finansiella texter

Telefon:
Uppsala: 018-38 00 56      
Stockholm: 08-661 37 75 
Västerås: 021-13 11 06       
Göteborg: 031-707 09 59 
Örebro: 019-33 30 66   

     Hemsida           e-post:
   www.elt.se      info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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att barnet har förtroende för den per-
son som följer med till förhöret.

Vid förhöret är det i regel många 
per soner närvarande, av vilka de flesta 
är främmande för barnet, såsom polis, 
åklaga re, personal från socialförvalt-
ningen och den särskilde före trädaren.

Viktigast för att kunna hjälpa bar-
net är att det etablerar en god kontakt 
med förhörsledaren. För den sär-
skilde företrädaren finns därför skäl 
att hålla låg profil och låta förhörsle-
daren visa barnet förhörsrummet och 
eventuellt videorum. Vid förhör et är 
det endast förhörsledaren och barnet 
som sitter i samma rum. Som särskild 
företrädare sitter man i ett angräns-
ande rum tillsammans med åklagaren 
och eventuell personal från socialför-
valtningen och övervakar förhöret via 
video. Som särskild företrädare har 
man möjlighet och skyldighet att av-
bryta förhöret om barnet verkar fara 
illa. Mycket mer kan man inte göra. 

I de fall läkarundersökning är 
aktuell behöver åklagaren den 
särskilde företrädarens samtycke till 
läkar under sökningen. Den särskilde 
företrädaren skall pröva om det med 
tanke på barnets bästa är lämpligt 

med åtgärden. Om barnet känner en 
mycket stark rädsla eller obehag inför 
den, vilket händer, skall samtycke inte 
lämnas och åtgärden inte genomför-
as. Det skall här framhållas att i den 
särskilde företrädar ens uppgift ingår 
inte att göra egna bedömningar om 
bevis läget, hur motiverat läkarunder-
sökningen är (NJA II 1999 s. 454). 

sJÄLv samråder Jag alltid med 
undersökande läkare om min när-
varo vid undersökning en, och är 
barnet tillräckligt gammalt frågar jag 
om det vill att jag ska närvara. Jag 
följer läkarens råd och om barnet är 
tillräckligt gammal barnets önske-
mål vilket inte sällan innebär att jag 
inte är närvaran de. Anledningen är, 
som ovan nämnts, att jag är en helt 
främmande person för barnet och vill 
minimera det obehag som barnet kan 
ha inför undersökningen. Jag avvaktar 
undersökningen i nära anslutning till 
undersökningsrummet.

Vid misstanke om sexualbrott blir 
det ofta fråga om en gynekologisk 
undersök ning. Misstankar om över-
grepp av det här slaget lämnar för 
det mesta inte några synliga skador 

på barnet i form av blå märken eller 
liknan de. Att barnet vid förhör nekat 
till att ha blivit utsatt för ett övergrepp 
medför inte per auto matik att förhörs-
ledaren inte kräver en undersökning. 
Barn som blivit utsatta för brott, och 
då särskilt av närstående, nekar påfal-
lande ofta; något som är väl doku-
menterat. Underlaget för att läkarun-
dersökningen behöver vidtas kan vara 
väl underbyggt även om resultatet 
visar att inget övergrepp skett. 

När disciplinnämnden framhåller 
att advokaten ”inte med till börlig 
omsorg prövat behovet av undersök-
ningen” har enligt min uppfattning 
disciplinnämnden i strid med lagstif-
tarens intentioner uttalat att advoka-
ten skulle göra en egen bevis värder-
ing. Uttalandet leder till det orimliga 
kravet att den särskilde företrädaren 
skulle göra en egen bevisvärdering 
och sätta sig över förundersöknings-
ledarens med nödvändighet bättre 
under byggda bedömning av be hovet 
av att göra en undersökning.

Slutligen kan man inte undgå att 
ställa sig frågan om beslutet varit 
detsamma om det i stället visat sig att 
barnet utsatts för könsstympning? n

Debatt

Ett beslut från Disciplinnämnden om särskild    företrädare för barn väcker förvåning
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JP RÄTTSFALLSNET

PREMIÄR 30/8 för 

JP Rättsfallsnet

Anmäl ditt intresse till:
jprattsfallsnet@jpinfonet.se eller kontakta Johan Tärnstedt  
johan.tarnstedt@jpinfonet.se, 08-462 65 66 eller  
Kim Lundgren kim.lundgren@jpinfonet.se, 070-754 64 44  
för mer information.

Läs mer på  
www.jpinfonet.se/jprattsfallsnet

Domar från: Regeringsrätten, Kammarrätterna, Förvalt-
ningsrätterna, Migrationsöverdomstolen, Migrationsdom-
stolarna, Miljööverdomstolen, Miljödomstolarna, Högsta 
domstolen, Hovrätterna, samt urval från Tingsrätterna. 

När den resultatinriktade  
juristen väljer

Seminarier 2/9 och 3/9  
i Stockholm och Helsingborg
Boka redan nu in Din plats till våra introducerande  
seminarier där vi kommer att förevisa vår nya tjänst  
JP Rättsfallsnet. Här visas hur Du på ett enkelt sätt  
dagligen kan få del av alla domar inom Dina områden.

Stockholm 2/9 9.00 - 11.00 
Helsingborg 3/9 9.00 - 11.00

Inkomstskatt
Mervärdesskatt
Associationsrätt
Brottmål
Bistånd till enskilda
Migration
Arbetsrätt
Immaterialrätt

Trafik
Socialförsäkring
Allmän försäkring
Plan- och bygg
Underhållsbidrag
Arbetsmiljö
Miljö
LVU, LVM, LPT

Välj mellan fler än 800 ämnen
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sara mindus, delägare och affärs-
jurist vid hannes snellman, vill öka 
engagemanget i advokatsamfundets 
stockholmsavdelning genom bland 
annat intressanta mötesteman som 
appellerar till alla ledamöter.

Du är ny ordförande i styrelsen för  
Advokatsamfundets Stockholmsavdel-
ning. Hur ser du på uppdraget?

– Jag har suttit i styrelsen som ledamot i fyra 
år och anser att vår tidigare ordförande gjort 
en väldigt bra insats och tänker försöka fort-
sätta i den andan. 

– Uppdraget är sedan tidigare ganska väl de-

”det gäller att ha något 
att erbjuda alla”

månadens advokat sara mindus

finierat, men utöver detta tycker jag att det är 
viktigt att få fler yngre advokater och biträdan-
de jurister att engagera sig i såväl samfundet 
som Stockholmsavdelningen. Jag är själv för-
hållandevis ung i dessa sammanhang, 37 år.
Stockholmsavdelningens möten lär inte 
vara de mest besökta, hur ska du få fler 
att komma dit?

– Det är viktigt att alla känner sig välkomna 
och att mötena är riktade mot just dem. Att 
ta upp intressanta ämnen som appellerar till 
alla är lika viktigt som svårt, eftersom fältet är 
så brett; från skilda verksamhetsområden till 
ledamöter i olika åldrar. Även om det är viktigt 
och talas mycket om att vända sig mot yngre 

måste vi också tänka på dem som nu är aktiva 
så att deras engagemang inte minskar. Det gäl-
ler att ha något attraktivt att erbjuda alla!

– Det är stark konkurrens om advokaters 
och biträdande juristers tid. På de större af-
färsjuridiska byråerna i Stockholm arrangeras 
mycket internt, konferenser, julfester, utbild-
ningar etcetera. Sedan har ju även samfundet 
nätverksbyggande aktiviteter som Advokat 
i framtiden, Hilda och Rakel. Dessutom har 
även advokater ett privatliv ...
Varför har du valt att engagera dig  
i samfundet och vad ger det dig?

– Jag blev tillfrågad om jag ville sitta i styrel-
sen och jag var intresserad av att se samfundet 
från insidan. Det är ju lätt att arbeta i många år 
som advokat utan att engagera sig och egent-
ligen inte veta särskilt mycket om samfundets 
betydelse och verksamhet. Jag har lärt mig 
mycket under min tid i styrelsen.
Advokat är ett krävande yrke, hur får du 
livspusslet att gå ihop?

– Visst är det krävande, men man styr ändå 
förhållandevis väl över sin egen tid. För många 
jurister är det redan för sent att inte alltid vara 
tillgänglig. Ju mer tekniken kan underlätta till-
gängligheten, desto bättre.

– Nära samarbete med kolleger underlättar 
också. Jag har nyligen fått tvillingar och arbe-
tar begränsat just nu, men när vi fick barn för-
sta gången för drygt två år sedan fungerade 
det utmärkt att fortsätta med klientarbetet. Jag 
tror att det viktigaste är att planera sin tid väl 
och ha ett nära samarbete med klienterna.
Hur ser det ut för svenska advokater om 
fem år?

– Jag hoppas att advokatyrket blir populä-
rare igen, att advokatbyråer blir förstahands-
valet för juridikstudenter. I dag är det svårt 
att rekrytera framför allt humanjurister, ett 
välkänt problem, där den låga timtaxan ofta 
anges som en av orsakerna.

– Jag tror och hoppas att marknaden för ad-
vokater är god och tycker mig nu se en viss 
ljusning, att konjunkturen vänder uppåt och 
att byråerna åter rekryterar, vilket givetvis är 
bra även för advokatkåren på sikt.
Varför blev du advokat?

– Jag ville läsa vidare och tyckte att juridik 
verkade intressant, men det var inget själv-
klart val. Att vara advokat är väldigt spännan-
de och stimulerande. Jag ser inga direkta nack-
delar med yrket. 

– Jag har haft turen att arbeta med intres-
santa ärenden och människor och det är na-
turligtvis smickrande att vara efterfrågad. Jag 
vet att många tycker tillgängligheten kan vara 
ett problem, men jag tycker inte att det är sär-
skilt betungande.

PER JOHANSSON
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Aktuellt

Sveriges domare vid Europadomsto-
len för mänskliga rättigheter, Elisabet 
Fura, har utsetts till hedersdoktor vid 
Juridiska fakulteten vid Stockholms 
universitet. 

Elisabet Fura är före detta ad-
vokat och åren 1999–2001 var hon 
ordförande i Advokatsamfundet. 
2003 tillträdde hon som domare vid 
Europadomstolen. Fura är också 
medlem av nätverket Hilda, en så kal-
lad Storhilda.

Juridikstudenter prisas av alumnistiftelse
Uppsalajuristernas Alumnistiftelses uppsatspris går i år till 
biträdande juristen Julia tavaststjerna och marcus grahn.

Julia tavaststjernas uppsats har rubriken ”Lagval vid 
gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre. Nuvarande 
problem och framtida lösningar?”. marcus grahn får 
priset för uppsatsen ”Jurisdiktionsreglernas utveckling 
på den gemenskapsrättsliga ip-rättens område mot ett 
forum necessitatis?”. Julia tavaststjerna arbetar i dag 
som biträdande jurist på hannes snellman i stockholm.

Alumnistiftelsens pris delas ut en gång om året och är 
på 10 000 kronor. De belönade uppsatserna har utsetts 
av en jury bestående av justitiekansler Anna skarhed, 
direktör per-ola Jansson, justitierådet göran Lambertz 
och stiftelsens ordförande, advokat Rolf Johansson.

Juristprogrammet populärast
Juristprogrammet har lockat flest sökande av alla ut-
bildningsprogram inför hösten. Det visar preliminära siff-
ror från Verket för högskoleservice, Vhs. Flest sökande 
har juristprogrammet vid stockholms universitet. Bara 
en enskild utbildning har fler sökande än stockholms ju-
ristutbildning, läkarprogrammet vid karolinska institutet. 

therese mattsson ny chef för krishantering 
Regeringen har utnämnt therese mattsson till chefstjäns-
teman för krishantering vid kansliet för krishantering i 
statsrådsberedningen. therese mattsson, som efterträ-
der christina salomonson, är född 1958 och kommer när-
mast från tjänsten som rikskriminalchef. therese matts-
son har en lång bakgrund inom polisen och är utbildad 
vid bland annat polishögskolan samt försvarshögskolan. 
hon är också en av grundarna till nätverket hilda.

torgny håstad största förebilden
Justitierådet torgny håstad är de unga juristernas och 
blivande juristernas främsta förebild. Det visar under-
sökningen Juristbarometern, där cirka 2 000 juridik-
studenter, biträdande jurister och notarier svarat på en 
rad frågor. på andra plats kommer justitierådet göran 
Lambertz, och trea är Advokatsamfundets generalsekre-
terare Anne Ramberg.

Juristbarometern presenteras varje år av företaget 
Blendow group. 

Nu är det hög tid att anmäla sig till 
2010 års advokatgolf och odylgolf. 
Årets tävlingar kommer att spelas 
på Vara–Bjertorps golfbana i anslut-
ning till Bjertorps slott i Västergöt-
land. tävlingsdatum är den  
3–4 september. 

Elisabet Fura 
utnämnd till 
hedersdoktor

Läs mer på webben
www.advokatsamfundet.se/
advokatgolf2010

Anmälan och inbetalning av start-
avgift senast den 30 juni.

Advokatgolfen 2010 – dags att anmäla sig!

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20

STOCKHOLM 08 - 23 41 15
GÖTEBORG 031 - 17 12 25

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

Kapitalminskning .. .och optioner, konvertibler, varumärken, fusioner, stiftelser, ekonomiska föreningar, aktie-
ägaravtal, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar...  Med vår samlade kompetens inom bolagsjuridikens alla områden 
kan vi erbjuda er ett komplett sortiment av bolagstjänster till konkurrenskraftiga fasta priser.
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Förmånlig företagsförsäkring 
för advokatbyråer.

Som advokatbyrå är det viktigt att ha en försäkringslösning som är anpassad efter 
verksamhetens behov och risker. Därför har Advokatsamfundet i samarbete med sin 
försäkringsmäklare Willis tagit fram en förmånlig och komplett företagsförsäkring som 
ger ett omfattande skydd för advokatbyrån. Försäkringen är placerad i If. 

Välkommen att ringa Willis  08-546 359 60 så berättar vi mer om vår försäkringslösning.
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– god muntlig framställning är viktigt, 
inte minst för er tjejer. ge er ut och ta 
plats! det handlar inte om att härma 
männen, utan om att medvetet an-
vända sig av ett verktyg för att fånga 
dem som lyssnar.

Det sa Per Furumo, röstcoach och konsult i 
muntlig framställning, som gästade april må-
nades Hildarylunch i Stockholm.

”Rösten – juristens viktigaste verktyg” var 
rubriken på föredraget. Och enligt Per Furu-
mo blir röst och god muntlig framställning allt 
viktigare för många grupper i samhället, inte 
minst advokater. I den hårdnande konkurren-
sen gäller det att kunna visa att man finns och 
är bra, var Furumos budskap. 

– Nästan alla är i dag tvungna att framträda 
ibland, och allt fler upptäcker att även jurister 
är säljare, inte minst advokater, sa han. 

Tekniken för att fånga en grupp åhörare och 
få dem att lyssna är densamma som skådespe-
lare och sångare använder, förklarade Furu-
mo, som själv har en bakgrund som sångare 
och sångpedagog. 

– Numera lyssnar jag hellre på en väl fram-
förd kvartalsrapport än en dåligt framförd 
sång, sa han.

Per Furumo återkom flera gånger till att vi i 
Norden kan lära av de anglosaxiska länderna, 
som har en helt annan talartradition än vi. Re-
dan tidigt i skolorna får till exempel engelska 
och amerikanska barn träna på att gå fram och 
hålla ett föredrag för klassen och att framträda 
på andra sätt. Det får svenska barn också göra 
allt mer, men man lär sig ingen teknik, för den 
traditionen saknar vi, påpekade Furumo.

Men även den som inte är van sedan barnsben 
vid att stå på scen kan lära sig tekniken för att nå 
fram med sitt budskap. Det finns ett grundläg-
gande ramverk för hur man gör, och mycket av 
kunskapen har vi redan på ett omedvetet plan, 
underströk Per Furumo, som presenterade och 
demonstrerade tre viktiga grunder.
tempot. Ett vanligt fel när man talar är att det 
går för fort, påpekade Per Furumo. Det behö-
ver inte vara fel, men generellt visar ett lugnt 
tempo i framställningen att talaren är trygg 
och ”äger situationen”. 
röstLÄge och röststyrka.

– Många ”gubbar” har tagit sig fram genom 
sitt sätt att låta och genom att låta mycket, sa 
Per Furumo.

Han konstaterade att det är vanligt bland kvin-
nor att rösten åker upp och blir tunn i skarpa lä-
gen, ett problem som också kan gälla män.

Konsten är att hela tiden tala i det röstläge 
som är bekvämt och därmed avspänt men att 
variera röststyrkan efter behov, tipsade Per 
Furumo, och demonstrerade hur man kan va-
riera styrkan utan att förändra sitt röstläge.
betoning, inklusive pausering och artikula-
tion. Genom att trycka på nyckelorden når 
man fram och lämnar avtryck. Pauser kan 
kännas jobbiga för talaren, men är i själva ver-
ket sköna för åhöraren. Per Furumo demon-
strerade och tog även hjälp av en åhörare för 
att visa hur man kan betona olika ord och däri-
genom få åhörarna att uppfatta dem bättre. 
Betoningen blir extra viktig när man som tala-
re ska introducera ett nytt begrepp, men varje 
mening innehåller nyckelord att trycka på. 

Per Furumo arbetar som konsult med både 
grupper och enskilda, och han gav exempel på 
hur han hjälpt bland andra advokater att för-
bereda viktiga presentationer. Han samman-
fattade sina lärdomar med att framförandet 
i sig naturligtvis inte kan ersätta ett bra inne-
håll. Vad man har att säga är grunden. Men 
hur man säger det avgör om man lyckas fånga 
åhörarens intresse.

– Det handlar om att bli ännu mer professio-
nell och att utöka sitt professionella register, 
sa Furumo. UB

Aktuellt

det talade ordet ett viktigt redskap för jurister

hiLdary april
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Per Furumo är röst-
coach och konsult 
i muntlig framställning.
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LÄstips

Titel: Barnrättens grunder
Författare: Johanna schi-
ratzki
Förlag: studentlitteratur 
Boken behandlar barnets 
rättsliga ställning i famil-
jen och i samhället. här 
redogörs bl.a. för barnkon-
ventionen i svensk rätt, den 

rättsliga regleringen av faderskap, moder-
skap och adoption, frågor kring förmyn-
derskap, god man och ställföreträdare och 
underhållsstöd. Vidare analyseras barns 
med- och självbestämmanderätt liksom hur 
en balans mellan barnets bästa och barnets 
vilja skall uppnås, särskilt i samband med 
vårdnadstvister. Viktiga lagändringar sedan 
tredje upplagan kom ut 2006 är bl.a. infö-
rande av könsneutrala äktenskap år 2009.

Titel: Familj, religion, rätt 
Författare: Anna singer, 
maarit Jänterä-Jareborg & 
Astrid schlytter, red. 
Förlag: iustus
möten mellan olika religiö-
sa, rättsliga och kulturella 

traditioner och värderingar är grunden i 
denna ämnesöverskridande antologi, där 
forskare från sverige och turkiet analy-
serar gemensamma företeelser i dagens 
turkiska och svenska samhällen. Artiklarna 
behandlar svåra och kontroversiella frågor 
som rör familjerätt och speciellt kvinnor 
och barns villkor.

Bidragen återger de anföranden som 
hölls inom ramen för kursen Familj, religion 
och rätt, höstterminen 2008, ett samarbe-
te mellan svenska universitet och svenska 
forskningsinstitutet i istanbul.

ny databas: WestLaW  
internationaL 

Nu har biblioteket abonnemang på West-
law International, en omfattande interna-
tionell fulltextdatabas med juridiskt ma-
terial från USA, Storbritannien, Australien 
och andra engelskspråkiga länder. 
Westlaw innehåller bl.a. lagstiftning, praxis, 
ett stort antal juridiska tidskrifter i fulltext, 
nyhetsbevakning från stora delar av värl-
den och Eg-rättsligt material. 

Du kan själv söka i Westlaw på bibliote-
ket eller få hjälp med att söka fram infor-
mation via telefon eller mejl.

Biblioteket har också abonnemang på 
Zeteo (Norstedts juridik) med ett 70-tal av 
lagkommentarerna ur serierna Norstedts 
gula och blå bibliotek och Laghandboks-
serien samt karnov (thomson Reuters).

inköp inom specieLLa  
Ämnesområden

Biblioteket satsar nu lite extra på inköp  
av litteratur inom ämnesområdena inter-
nationell skiljedomsrätt och mänskliga 
rättigheter.
För att se vad som är nytt på biblioteket 
kan du söka i webbkatalogen som du når 
via bibliotekets webbplats www.juridis-
kabiblioteket.se i katalogen, klicka på 
”nyheter” eller sök på ämnesområde. på 
webbplatsen läggs också nyförvärvslista  
ut varje/varannan månad.

Aktuellt Juridiska biblioteket

Läs mer på webben
hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

ny Litteratur i urvaL

tryckår: 2010 om inte annat 
anges.

Arbetsrätt och arbetsmarknad 
2010: författningssamling för 
svenskt och europeiskt ar-
betsliv/sammanställd av Lars 
Lunning (23. uppl. Norstedts 
juridik. 496 s.)

Bingham, Tom: the rule of law 
(London: Allen Lane. 213 s.)

Bohlin, Alf: offentlighetsprin-
cipen (8. uppl. Norstedts 
juridik. 303 s.)

Broneus, Sandra: Lagen om 
offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden/
sandra Broneus och Daniel 
stattin (stockholm: thomson 
Reuters. 207 s.)

Carenholm, Staffan: Boken om 
ABk/staffan carneholm, Lars 
Lundenmark (stockholm: 
svensk byggtjänst. 212 s.)

Europafördrag: EU-fördrag, 
sveriges anslutningsfördrag, 
EU:s stadga om de grund-
läggande rättigheterna, 
EU-lagen (5. uppl. Norstedts 
juridik. 642 s.)

Farliga förmåner: vad säger 
lagen om mutbrott, bestick-
ning och korruptiv marknads-
föring (5. uppl. stockholm: 
institutet mot mutor. 36 s.)

Fördrag om Europeiska 
unionen: treaty on European 
Union = traité sur l’Union 
européenne = Vertrag über 
die Europäische Union/Nils 
Wahl, red. (6. uppl. Norstedts 
juridik. 635 s.)

Göransson, Håkan: Arbets-
rätten (5. uppl. Norstedts 
juridik. 129 s.)

Hedberg, Stig: kommenta-
rer till AB 04, ABt 06 och 
ABk 09 (stockholm: svensk 
byggtjänst. 320 s.)

Hübinette, Anders: idrottens 
bestraffnings- och antido-
pingregler/Anders hübinette, 
krister malmsten (5.uppl. 
Norstedts juridik. 274 s.)

The in-house providing in Eu-
ropean law/mario comba & 
steen treumer, eds. (copen-
hagen: DJØF. 213 s. European 
procurement law series; 1)

Kaldal, Anna: parallella proces-
ser: en rättsvetenskaplig 
studie av riksbedömningar 
i vårdnads- och LVU-mål 
(Jure. 421 s.) Diss. stockholm: 
stockholms universitet, 2010

Lundén, Björn: Aktiebolag: 
skatt, ekonomi och juridik 
(18. uppl. Björn Lundén infor-
mation. 447 s.)

Lundén, Björn: handelsbolag: 
skatt, ekonomi, juridik, dekla-

ration/av Björn Lundén och 
Ulf svensson (17. uppl. Björn 
Lundén information. 327 s.)

Lødrup, Peter: oversikt over fa-
milieretten/peter Lødrup og 
tone sverdrup (2. utg. oslo: 
cappelen, 2009. 137 s.)

Melin, Stefan: marknadsrätt 
(malmö: Liber, 2009. 187 s. 
in nuce)

Mervärdesskatt i teori och prak-
tik/Jan kleerup m.fl. (2. uppl. 
Norstedts juridik. 252 s.)

Migrationsrättsvolymen 2010 
(stockholm: FAR sRs förl. 
376 s)

Molin, Anna: gåva: juridiken i 
praktiken/Anna molin & Ulf 
svensson (Björn Lundén 
information. 132 s.)

Olsson, Katarina: marknadsbe-
greppets innebörd och ut-
veckling i konkurrensrätten: 
en studie av hur begreppet 
relevant marknad redovisas 
i domstolsprocessen med 
utgångspunkt i marknads-
domstolens domar (Lund: 
Juristförlaget, 2009. 311 s. 
skrifter utgivna vid Juridiska 
fakulteten i Lund; 171)

Rule of law promotion: global 
perspectives, local applica-
tions/editors: per Bergling, 
Jenny Ederlöf and Veronica 
L. taylor (iustus, 2009. 377 s. 

skrifter från Juridiska insti-
tutionen vid Umeå universi-
tet; 21)

Törnqvist, Tomas: socialtjäns-
tens familjerätt: en översikt 
över bestämmelser, ärenden 
och handläggning (Norstedts 
juridik, 2009. 178 s.)

Wenander, Henrik: Erkännande 
av utländska förvaltningsbe-
slut/henrik Wenander (Lund: 
Juristförlaget. 404 s. skrifter 
utgivna vid Juridiska fakul-
teten i Lund; 173) Diss. Lund: 
Lunds universitet, 2010

Vägledande etiska regler för 
kontakt- och relationsfräm-
jande förmåner i affärsverk-
samhet/sammanställda av 
Institutet mot mutor (2. uppl. 
Stockholm: institutet mot 
mutor. 32 s. skrift/institutet 
mot mutor; 6)

Åkerblom, Annika: När kvinnor 
fick rättigheter: sverige 1700 
till 2010/Annika Åkerblom. 
– Lund: studentlitteratur, 
2009. – 107 s. – (samtidshis-
toriska studier)
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bakgrund

Advokat B företräder stiftelsen 
X i tvist angående bättre rätt till 
kvarlåtenskap mot A.

anmÄLan

Anmälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 13 februari 
2009, avser att A på uppdrag 
upprättat ett testamente i vilket 
han själv är universell testa-
mentstagare.

Av anmälan framgår i huvud-
sak följande.

Advokaten A har på uppdrag 
av C upprättat ett testamente, i 
vilket han själv är universell tes-
tamentstagare. Det kan inte an-
ses förenligt med god advokatsed 
att lämna biträde i samband med 
testamentariskt förordnande till 
sig själv – detta oaktat om det fö-
religger en tidigare klientrelation 
med testator eller inte. 

I testamente daterat i juni 
2003 (”Testamentet”) testamen-
terar C all sin kvarlåtenskap till 
advokaten A. C avled i oktober 
2005 och i bouppteckningen, 
förrättad den 28 april 2006 
noteras boets behållning uppgå 
till drygt 4,5 miljoner kronor. 
Advokaten A anges som univer-
sell testamentstagare.

Det är klarlagt att advokaten A 
är den som upprättat testamen-

tet då han vid muntlig förbere-
delse i S-stads tingsrätt förklarat 
att han upprättat testamentet 
på uppdrag av C, att de samar-
betat kring formuleringarna och 
att han upprättat flera utkast 
åt henne innan testamentet 
undertecknades. Det kan i sam-
manhanget noteras att det ena 
av testamentsvittnena (D) vid 
den aktuella tidpunkten arbe-
tade som biträdande jurist hos 
advokat A.

I testamente daterat den 10 
mars 1994 avseende C:s kvarlå-
tenskap – det testamente som fö-
regick testamentet – är stiftelsen 
X universell testamentstagare. 
Stiftelsen X menar att testamen-
tet bland annat med anledning 
av missbruk av beroendeställ-
ning är ogiltigt och har mot 
denna bakgrund i augusti 2006 
väckt talan mot advokaten A om 
bättre rätt till kvarlåtenskapen 
efter C. Hon har erhållit kunskap 
om de aktuella omständigheter-
na under hösten 2008 i samband 
med uppdrag från stiftelsen X att 
företräda stiftelsen X, jämte det 
ursprungliga ombudet, i tvisten 
mot advokaten A.

advokatens yttrande

A har i yttrande den 13 mars 
2009 anfört i huvudsak följande.

Samfundet

6    Advokat har upprättat ett testamente som  
berörde honom själv. Varning med straffavgift.  
skiljaktig mening. 

discipLinÄrende Beslut 2010 Advokaten B:s kritik är obe-
fogad.

Först skall konstateras att C 
inte varit klient hos honom, 
än mindre besökt hans kontor. 
De blev grannar våren 1988 
och kom snart att lära känna 
varandra och blev efter hand allt 
mer goda och nära vänner. C har 
inte, varken före eller i samband 
med testamentet av den 17 juni 
2003, intagit någon form av 
beroendeställning i förhållande 
till honom.

Testamentet med det aktuella 
innehållet tillkom på C:s ut-
tryckliga önskan då hon tappat 
förtroendet för stiftelsen X som 
uppgivits som universell testa-
mentstagare i testamente daterat 
den 10 mars 1994. I juni månad 
2003 fick C opåkallat från 
Y-banken ett nytt förslag till tes-
tamente, alltjämt med stiftelsen 
X som universell testamentsta-
gare. C returnerade detta utkast 
till Y-banken tillsammans med 
Y-bankens faktura för arbetet 
med utkastet. Det var uppenbart 
att C inte önskade att stiftelsen 
X skulle ha någon del av hennes 
blivande kvarlåtenskap.

Testamentet från juni 2003 
– efter flertaliga utkast – un-
dertecknades av C i hennes 
bostad samt bevittnades i och 
i anslutning till hennes bostad. 
Det är riktigt att D varit biträ-
dande jurist hos honom. Nu är 
han rådman i T-stads tingsrätt. 
Såväl då som nu saknas skäl 
till antagande att denne skulle 

sakna integritet och redbarhet. 
Det andra testamentsvittnet, E, 
har skriftligen yttrat sig i målet 
T 1111-11 inför S-stads tingsrätt. 
Hon skall höras muntligen i det 
målet. Yttrandet, liksom sam-
manfattning av journal från Z 
vårdcentral ger uttryck för att C i 
juni 2003 inte var i sådant skick 
som kollegan B vill göra gäl-
lande, nämligen att hon skulle 
kommit i beroendeställning 
till honom p.g.a. sjukdom eller 
annan oförmåga i juni 2003. Att 
hennes hälsotillstånd undergick 
försämring från våren 2004 är 
inte så anmärkningsvärt beak-
tande hennes ålder, då hon var 
född i augusti 1913.

Advokaten B:s användande 
av argumenten i denna del 
väl medveten om innehållet i 
nyssnämnda bilagor, kan inte 
förstås på annat sätt än att hon 
i det angivna målet inför S-stads 
tingsrätt synes söka utvinna 
processuella fördelar genom 
prövning i disciplinnämnden, 
för det fall nämnden, mot all 
förmodan, skulle utdöma disci-
plinär påföljd.

Det förordnande som C gjorde 
i sitt testamente den 17 juni 
2003 är helt annorlunda till sitt 
innehåll än det som förekom i 
ett disciplinärende som detta re-
dovisats i ”GOD ADVOKATSED”, 
1998, s. 83, pkt 2, där kvarlå-
tenskapen tillföll advokaten till 
egen del. I C:s testamente som 
nu är i fråga kan lätt läsas till, vid 
normalt språkbruk, att uttryck 
saknas för att han skulle erhålla 
kvarlåtenskapen för egen del. 
Hans uppdrag enligt testamentet 
är att ombesörja att C:s kvarlå-
tenskap skall komma den medi-
cinska forskningen till nytta och 
att han betros med uppdraget 
att arrangera detta enligt vissa i 
testamentet givna riktlinjer, som 
sätter honom genom förordnan-
det i en ställning att jämföras 
med en syssloman.

Uppdraget har i utomordent-
lig omfattning försvårats av 
de åtgärder som vidtagits från 
stiftelsen X:s sida. Det skall icke 
förglömmas att ett dödsbo finns 
efter C. Någon klandertalan från 

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

Box 270  Varvsgränd 8  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

Nu även Eurobolag

www.bolagsratt.se

Advokatbyrå i Rättvik söker nya delägare
Erik Matz Advokatbyrå har funnits i Rättvik sedan 1959. Byrån är väl inarbetad 
och välkänd i Dalarna. För närvarande är vi tre delägare.

För kontinuitet i verksamheten söker vi nu en eller möjligen två yngre 
advokater eller biträdande jurister, som räknar med att bli advokat inom kort, 
och som är villiga att ta anställning vid byrån med sikte på att bli delägare.

För frågor eller ytterligare information kontakta någon av advokaterna på 
tfn 0248 -79 79 80 eller info@ematz.se

Advokaten Johan Matz, johan.matz@ematz.se
Advokaten Åke Söderman, ake.soderman@ematz.se
Advolkaten Gunnar Bergsten, gb@ematz.se

Erik Matz Advokatbyrå
Box 83, 795 22 Rättvik
Tel 0248 -797980  info@ematz.se
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dödsbodelägarnas sida pågår 
inte. Slutligen skall tilläggas att 
hans ställning i testamentet icke 
skiljer sig från den ställning som 
stiftelsen X gavs i testamentet  
10 mars 1994.

genmÄLe från anmÄLaren

B har i genmäle den 3 april 2009 
bemött A:s yttrande enligt föl-
jande. 

Hon saknar anledning att 
ifrågasätta uppgiften att det inte 
förelåg någon klientrelation mel-
lan honom och C. Huruvida C 
stått i beroendeställning till A är 
vidare föremål för prövning av S-
stads tingsrätt och inget som hon 
menar att Advokatsamfundets 
disciplinnämnd har att bedöma. 
Det som föranleder anmälan är 
redan de klarlagda omständighe-
terna att en advokat medverkat 
vid upprättande av ett testa-
mente som i allra högsta grad 
berörde honom själv.

Såsom framgår av i ärendet 
ingiven bouppteckning är A 
universell testamentstagare. 
Oaktat intentionsskrivningar i 
testamentet vad gäller forskning 
har A ensam och oinskränkt 
äganderätt till kvarlåtenskapen 
efter C.

ytterLigare yttrande  

från advokaten

A har i yttrande den 7 maj 2009 
anfört bl.a. följande.

Upprättandet av C:s testa-
mente i juni 2003 – vilket skedde 
i enlighet med de direktiv som C 
gav honom – skedde helt på pri-
vatlivets område och hade intet 
att skaffa med hans yrkesutöv-
ning som advokat.

Det må framhållas att det inte 
ter sig alldeles klart var gränsen 
går mellan den – uppenbarligen 
begränsande – del av en advo-
kats privatliv som kan anses 
omfattad av Advokatsamfundets 

vägledande etiska regler, och 
den större del av privatlivet 
som faller utanför. Man kan 
härvidlag jämföra med vad som 
uttalas i Advokaten i två artiklar 
intagna i nr 9/2008 respektive 
nr 1/2009.

Mot bakgrund av innehål-
let i 41 § i stadgar för Sveriges 
advokatsamfund kan finnas 
anledning erinra om, att aktuell 
anmälan avser omständigheter 
som ligger närmare än sex år 
tillbaka i tiden.

A har i yttrande den 12 juni 
2009 inkommit med kopia av 
yttrande av den 13 maj 2009 till 
S-stads tingsrätt och vill särskilt 
framhålla följande textrad. I 
sammanhanget får Sällskapet 
erinras om föreskriften i ÄB 11 
kap. 9 § och 22 kap. 7 § (se t.ex. 
Gösta Walin: ”Kommentar till 
Ärvdabalken”, 5:e uppl., s. 288 
ff., Anders Eriksson: ”Arv och 
testamente, 2008, s. 149 ff.)

nÄmndens bedömning  

och besLut

Genom att upprätta ett testa-
mente som berörde honom själv 
har A allvarligt åsidosatt sina 
plikter som advokat. Särskilda 
skäl att ålägga straffavgift före-
ligger.

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken och 
ålägger honom enligt 8 kap. 7 § 
tredje stycket rättegångsbalken 
att betala straffavgift med fem-
tiotusen (50 000) kr till Sveriges 
advokatsamfund.

skiLJaktig mening

En ledamot var av skiljaktig me-
ning enligt följande. 

A:s agerande är så allvarligt att 
uteslutning kan komma ifråga. 
Disciplinnämnden beslutar 
därför att bordlägga ärendet och 
att kalla A till muntlig förhand-
ling. n

Förvånad?

Jo, vi snabbavvecklar faktiskt 
riktigt stora  företag också

Om du vill ha hjälp att snabbavveckla bolag är det klokt att vända sig 
till en samarbetspartner med fi nansiell styrka och gedigen kunskap. 
Genom åren har vi snabbavvecklat tusentals bolag och i samband med 
det framgångsrikt hanterat många större affärer. 

Så bli inte förvånad om du blir rekommenderad att kontakta oss när 
det gäller snabbavveckling av bolag.

»  Lagerbolag (Startplattan)
»  Snabbavveckling (Slutplattan)
»  Aktiebolagsändringar

För mer info besök www.stiftarna.com

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10
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bakgrund

A har varit förordnad som of-
fentligt biträde och ombud för B 
rörande ansökan om uppehålls-
tillstånd.

anmÄLan

I en anmälan, som kom in  
till Advokatsamfundet den  
1 september 2009, har B gjort 
gällande att A brutit mot god 
advokatsed bl.a. enligt följande. 
A underlät att meddela honom 
att Migrationsöverdomstolen 
den 9 juli 2009 meddelat slut-
ligt beslut och avslagit hans 
begäran om uppehållstillstånd. 
Först den 4 augusti 2009, efter 
det att han själv ringt till A:s se-
kreterare, uppdagades det att 
det aktuella beslutet inte hade 
kommunicerats med honom. A 
har förklarat detta med att han 
var sjukskriven och att beslutet 
kom under semesterperioden. 
Konsekvensen av A:s agerande 
är att han försuttit sina möjlighe-
ter att ansöka om uppehållstill-
stånd på andra grunder. Han har 
nämligen under sitt uppehälle 
i Sverige kommit att uppfylla 
kraven för att beviljas uppe-
hållstillstånd enligt reglerna om 
arbetskraftsinvandring (”arbets-
tillstånd”). En sådan ansökan 
skulle emellertid ha lämnats 

in inom två veckor från Migra-
tionsöverdomstolens beslut.   
Migrationsöverdomstolen har 
därför avvisat hans den 6 au-
gusti 2009 ingivna ansökan om 
arbetstillstånd såsom för sent 
inkommen. Följden blir att han 
i onödan kommer avvisas från 
Sverige trots att han uppfyller de 
materiella kraven för att beviljas 
arbetstillstånd. 

A har också misskött sitt upp-
drag genom att vara otillgänglig 
för honom, som upprepade 
gånger under perioden maj-
augusti 2009 försökt få besked 
om Migrationsöverdomstolens 
handläggning. Trots upprepade 
påringningar till A:s sekreterare 
har A inte behagat att återkoppla 
till honom. 

advokatens yttrande

A har i ett yttrande, som kom 
in till Advokatsamfundet den 
21 september 2009, bestritt att 
han har brutit mot god advo-
katsed och anfört bl.a. följande. 
Det stämmer att han har varit 
förordnad som offentligt biträde 
och ombud för B rörande den-
nes ansökan om uppehållstill-
stånd. Ärendet avslogs av Mig-
rationsöverdomstolen den 9 juli 
2009 och protokollet kom ad-
vokatbyrån tillhanda måndagen 

Samfundet

7    Advokat har underlåtit att omgående meddela  
migrationsöverdomstolens beslut till klienten.  
Erinran.

discipLinÄrende Beslut 2010 den 13 juli 2009. Den 4 augusti 
2009 överlämnades protokol-
let till B. 

Han har inte erhållit något 
uppdrag att ansöka om arbets-
tillstånd för B varvid det inte 
ålegat honom i egenskap av 
advokat att biträda B med en  
sådan ansökan och därmed 
inom ramen för ett sådant upp-
drag försuttit tiden för ansökans 
ingivande. Han har inte heller 
fått besked att B bestämt sig för 
att inge en sådan ansökan. Detta 
har medfört att han försatts i 
en situation där avsaknande av 
både uppdrag och information 
gjort att han inte förstått att det 
redan lagakraftvunna avgöran-
det inom endast fjorton dagar 
fått juridiska konsekvenser för B 
(tio dagar från det att det ankom 
till advokatbyrån). Med informa-
tion därom hade detta kunnat 
avhjälpas genom hans kontors-
organisation.

Eftersom hans uppdrag som 
offentligt biträde och ombud 
upphört genom det lagakraft-
vunna avgörandet har han varit 
entledigad utan nytt uppdrag. 
Vid den aktuella tiden då fristen 
försattes av B saknade han all 
anledning att veta att denna frist 
skulle bevakas. 

Han har självklart att skicka 
avgörandet utan oskäligt uppe-
håll men vad som kan anses vara 
oskäligt uppehåll måste ses mot 
bakgrund av hans uppdrag som 
offentligt biträde. 

I det uppdraget har inte ingått 

att inge ansökan inom fjorton-
dagarsfristen. 

Enligt hans uppfattning hade 
oskäligt uppehåll kunnat vara 
med mycket kort framförhåll-
ning om han vetat att ansökan 
skulle göras. Lika fullt som han 
förstår B:s frustration över det 
som hänt känner han sig över-
rumplad eftersom man inte 
lämnat information om konse-
kvenserna. Det bör beaktas att 
det kan finnas flera situationer 
där informationer av olika slag 
kan få rättsföljder för klienterna. 
I en situation där advokaten inte 
känner till detta blir det omöjligt 
att prioritera arbetsinsatserna 
och bedöma vilka åtgärder som 
är akuta och vilka som man kan 
avvakta med.

Han har gjort vad han har 
kunnat direkt då omständig-
heterna blev kända för honom. 
Beslutet lämnades till B samma 
dag som detta uppdagades. 

Vad gäller påståendet om att 
B vid flera tillfällen sökt honom 
och att detta skulle medföra  
anmärkning mot honom tillbaka-
visas. Han har telefonmedde-
lande att B sökte honom i april 
för att överklaga Migrationsdom-
stolens beslut. Kontakt skedde 
och överklagande skedde. Det 
finns även en notering om att B 
ringt honom under maj månad 
och talat med C som meddelat 
att han var sjukskriven. Att B vid 
flera tillfällen skulle ha lämnat 
meddelande till honom för att 
han skulle återkomma tillbaka-
visas. 

bedömning och besLut

Av utredningen framgår att B 
fick del av avslagsbeslutet först 
efter det att han själv kontaktat 
advokatbyrån tre veckor efter 
det att beslutet kom advokatby-
rån till handa. Genom sin under-
låtenhet att omgående meddela 
beslutet har A handlat i strid 
med god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § rätte-
gångsbalken.

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

Kolmårdens Behandlingshem är ett 
alternativ för dem som önskar få 

kontraktsvård.

Sedan 1996 har vi behandlat spel och 
köpberoende med goda resultat.

Vi kan stå tilltjänst med utredning 
även vara behjälplig vid rättegångar. 

Vi har avtal med Kriminalvården.

Kolmårdens Behandlingshem
www.kolmardenbehandling.se    roger@kolmardenbehandling.se   
011-39 82 55,  0708-16 08 14

KONTRAKTSVÅRD

söker advokat 
eller biträdande jurist.

Frågor besvaras av advokat 
Jan Lindahl.

Ansökan senast den 
4 juni 2010.

För ytterligare information se vår 
hemsida: www.victorsadv.se

Ö S T E R S U N D

Kloka Advokaters Tid System

Frigör din tid!
Det är du värd!

Välkommen att bli ännu en av
våra nöjda användare!

www.kats.se
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mellersta avdelningen höll 
sitt årsmöte på örebro slott 
den 19 mars. robert Wik-
ström i uppsala valdes till 
ny ordförande för avdel-
ningen, efter peter brede-
lius som avgick efter tre år 
på posten.

Den kanske viktigaste punkten 
på årsmötet var diskussionen 
om Tällbergsdagarna. Avdelning-
en skakades i höstas, när avdel-
ningens kvalificerade studie- 
dagar i Tällberg blev inställda för 
första gången. Avdelningsstyrel-
sen har genomfört en enkätun-
dersökning för att undersöka 
om ledamöterna i avdelningen 
fortfarande efterfrågar Tällbergs-
dagarna. Årsmötet utgick från 
att förra årets inställda arrange-
mang berodde på tillfälligheter 
och beslöt att fortsätta ordna 
Tällbergsdagarna.

Advokatsamfundets vice 

Norra
Ordförande Jan heilborn
Vice ordförande, sekreterare 
och kassör Andreas Victor
Ledamöter 
hans Andersson, Fredrik Björk, 
Annica Ullsten, tomas krok-
ström 
Suppleanter 
magnus müchler, catharina 
ytterbom schönfeldt, gustaf 
Andersson

Mellersta
Ordförande Robert Wikström
Vice ordförande Andreas hahn
Ledamöter 
per gisslén, Ralf Lyxell, 
Johan Nordgren, 
Suppleanter 
Anna Ling, Johanna Näslund 
(sekreterare), Ulrika Åsåker, 
Lars gombrii, stefan Liljebäck

Stockholm
Ordförande sara mindus
Vice ordförande Lars Johansson
Sekreterare Åsa Erlandsson
Klubbmästare mikael klang
Ledamöter 
tobias Fälth, Ewa Lilliesköld, 
christina malm, thomas ols-
son, Erica Wiking häger
Suppleanter 
Ulrika Forsberg, kristoffer  
Ribbing, carl svernlöv

Östra
Ordförande Bengt ivarsson
Vice ordförande claes g. hansson
Ledamöter Bo Nilsson, helena 
karlsson, inger Brännström

Suppleanter  
marie-Louise Landberg, hans 
Ahlstedt, carl tauson

Västra
Ordförande Fredrik Andersson
Vice ordförande catharina 
Wikloff
Ledamöter 
staffan Uvabeck, Lars hallkvist, 
Lars söderlund, olof Jisland, 
christoffer gramming,  
per Jadelind
Suppleanter
peter Ekelund, Anna heurlin, 
Åsa Erlandsson

Södra
Ordförande göran hellberg
Vice ordförande Anna stéen
Ledamöter 
matts Johnsson,
magnus Lindsten, pär Broomé,
karin Amédro, kenneth ström-
beck, 
Suppleanter 
Johan granehult, Ebba Wal-
berg snygg, Lars o. modéer, 
Eva Jensen (sekreterare),  
sofia olsson

Utland
Ordförande karl Woschnagg
Vice ordförande karolina 
Ullman
Ledamöter 
pontus Lindfelt,
Ulla karin hjalmarsson-clark,
kristina Nordlander, christer 
Nordén, christina griebeler,
massimo caiazza

Nya styrelser i avdelningarna 
efter årsmötena

ordförande Claes Zettermarck 
informerade om vad som hän-
der i samfundet. Han passade 
på att avslöja okända fakta om 
sitt förflutna i Örebro, bland an-
nat att han hade varit lektor på 
socialhögskolan i staden.

Årsmötesdeltagarna uppskat-
tade oväntat mycket eftermid-
dagsföreläsningen, ”Våga mer än 
du törs!” med Inger Hansson.

Vid årsmötet avgick styrelsens 
nestor Lars Gombrii efter att ha 
varit sekreterare i avdelningen 
i 35 år. Under middagen i Stora 
salen på Stora hotellet avtackade 
Peter Bredelius särskilt Lars 
Gombrii i hans frånvaro – med 
Bredelius ord ”en framträdande, 
färgstark och ändå ödmjuk 
person”, som ”i mer än 30 år 
har varit en galjonsfigur, en 
ikon” för avdelningen. Fast Lars 
Gombrii lämnar inte styrelsen 
helt och hållet. Han stannar kvar 
som suppleant.     MA

Årsmöte med Mellersta avdelningen
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IUSTUS
FÖRLAG AB

Tel 018/65 03 30
Fax 018/69 30 99  

kundtjanst@iustus.se
www.iustus.se

Enskilt anspråk – ny upplaga

Del III i serien Praktisk process av Roberth Nordh
2 uppl., 2010, 150 sidor, ISBN 978-91-7678-748-9

För mer information om serien: www.iustus.se
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Advokatsamfundets kurser  2010

   
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
Anmälan sker via Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.
Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. 
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

 

September

17 september  Att sälja advokattjänster (frukostseminarium)

17 september  Malmö  EMR – en modernare rättegång Brottmål (halvdag, förmiddag)

21 september  Krishantering på advokatbyrå (frukostseminarium)

22 september  Introduktion till EU-rätten för praktiker

23-24 september  Lönsamt ledarskap

28 september  Göteborg  Aktiebolagslagen och EU:s bolagsrätt

Oktober

6-8 oktober  Förhandlingsteknik för humanjurister

8 oktober  Malmö  Arbeta effektivare med Word och Outlook 2007

14 oktober  Medicinska frågor och nyheter inom personskaderätten

15 oktober  Göteborg  Writing Modern Legal English 

19 oktober  Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen 

29 oktober  Drafting Contracts in English  

November

10-11 november  Skiljeförfarande i praktiken 

12 november  Aktuell bodelningsrätt 

18 november  Arbetsrätt och ansvarsfrågor 

19 november  EU:s statsstödsregler – en uppdatering 

30 november-7 december  Fördjupning inom Brottmålsprocessen 

December

2-3 december  Förhandlings- och försäljningsteknik för mindre advokatbyråer

9 december  Uppdraget som målsägandebiträde 
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nya Ledamöter 
den 26 mars 2010

Max Ahlgren, Advokat Leif 
silbersky AB, stockholm

Magnus Altin, Advokatfirman 
magnergård & partner AB, 
stockholm

Mikael Björkman, g grönberg 
Advokatbyrå AB, stockholm

Anna Englund, Advokatfirman 
Lindahl kB, Uppsala

Mattias Erdös, Frank Advokat-
byrå AB, stockholm

David Ericson, Bird & Bird  
Advokat kB, stockholm

Peter Eriksson, Bird & Bird 
Advokat kB, stockholm

André Forsell, Advokatfirman 
carler i Jönköping AB,  
Jönköping

Charlotta Hallgren, Advokat-
firman Lindahl kB, helsing-
borg

Krister Holmberg, Ekenberg & 
Andersson Advokatbyrå AB, 
stockholm

Suus Hopman, Böhler  
Franken koppe Wijngaarden  
Advocaten, Amsterdam, 
Nederländerna

Oscar Litzén, grönberg 
cederlöv Advokatbyrå hB, 
stockholm

Björn Lundqvist, Advokatfirma 
DLA Nordic kB, stockholm

Viveca Löwenhielm, Advokat-
firman Nordia kB, stockholm

Anett Kristin Olsen, hannes 
snellman Advokatbyrå AB, 
stockholm

Jenny Palmberg, Advokat- 
firman cederquist kB,  
stockholm

Mattias Rasmusson, Advokat-
byrån sigeman & co AB, 
malmö

Tobias Ridderstråle, Roschier 
Advokatbyrå AB, stockholm

Henrik Rosenqvist, mann- 
heimer swartling Advokat-
byrå AB, stockholm

skatt för den ideella sektorn, 
m.m. (Ds 2009:58)

R-2010/0176 promemorian 
Ändrade skatteregler för 
investeringsfonder och deras 
delägare

R-2010/0230 Förslag till 
förändringar i miljöbalken 
(1998:808) och förordning 
(1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken (FApt)

R-2010/0426 promemoria 
med utkast till lagråds-
remiss Bättre möjlighet till 
skuldsanering

R-2010/0491 Frågeformulär 
med anledning av den på-
gående utvärderingen av 
den nationella handlings- 
planen för mänskliga rättig-
heter 2006–2009

Angelica Runesson, Wistrand 
Advokatbyrå, stockholm

Christian Shumkov, Advokat-
byrån kaiding kommandit-
bolag, Umeå

Therese Ström, Birgitta  
melanders Advokatbyrå AB, 
stockholm

Fredrik Ståhl, Advokatfirman 
cederquist kB, stockholm

Adam Söderqvist, Advokat-
firma DLA Nordic kB,  
stockholm

Linda Tydén, moll Wendén 
Advokatbyrå AB, malmö

Claudia Wallman, mannheimer 
swartling Advokatbyrå AB, 
stockholm

Jonas Wiberg, Advokatfirma 
DLA Nordic kB, stockholm

Fredrik Vinstock, Baker & 
mckenzie Advokatbyrå kB, 
stockholm

Johan Zetterström, Baker & 
mckenzie Advokatbyrå kB, 
stockholm

uttrÄdda Ledamöter

Per Brandt, stockholm,  
1 mars 2010
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Katarina Goulet, Bromma,  
31 december 2009

Lars Jonsson, stockholm,  
26 mars 2010

Kurt Lundberg, Varberg,  
17 februari 2010

Katrin Niklasson Röcklinger, 
stockholm, 1 mars 2010

Mi Persson, stockholm,  
1 februari 2010

Martin Peterson, stockholm,  
1 mars 2010

avLidna Ledamöter

Thomas Gustafsson, Falun,  
6 mars 2010

Torsten Magnusson, Lund,  
11 mars 2010

Bengt Nordenström,  
mandelieu théoule,  
15 juli 2009

remissÄrenden

Förteckning över remissären-
den, i vilka samfundet avgivit 
yttrande

R-2010/0029 Departements-
promemorian mervärdes-

Läs mer
Läs remissvaren på www.ad-
vokatsamfundet.se . klicka på 
”Advokatsamfundet tycker”.

1-2 Advokatrum uthyres

På grund av pensions-
avgångar har vi två rum 

(vardera ca 12 kvm) 
lediga inom vår gemenskap.

Tillgång till sekreterarservice, 
sammanträdesrum 

och bibliotek.
Kontoret är beläget på 
promenadavstånd från  

Stockholms tingsrätt och
Stockholms central.

Tel. 08-652 78 00
ulf.bergquist@advokatbergquist.se

Centralt i Göteborg

Kontorsrum uthyres
med del i sekreterare

För frågor och ytterligare
information kontakta 

Thomas Jonson, tel 031-806784.

Advokatfirman 
Jonson & Ohlsson

Hotellplatsen 2, 411 06 Göteborg
e-post: adv@jonson-ohlsson.o.se

Hogia
Advokatsystem

En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat
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posttidning b
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till

sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 stockholm

K ÄND ATENSK BROT TMÅL SADVOK AT PÅ L ÅNGLUNCH EN HELT VANLIG T ISDAG 

PÅ 530 �TALE T F KR .  UNDERL ÄT TA S IDAG AV KLEOS .  

Säga vad man vill om dom gamla grekerna, men de visste precis vad som är betydelsefullt  

för dagens jurister.

Ta det här med kleos, till exempel. Ordet betyder ”renommé” eller ”ära”. Viktigt för antikens 

stormän och hjältar, livsviktigt för dig som praktiserar juridik idag.

Så det är ingen slump att Kleos också är namnet på Sveriges nyaste och mest moderna  

advokatsystem, från Norstedts Juridik.

Kleos hjälper dig att göra ett förstklassigt arbete, på alla plan. Skapar struktur, ger överblick, 

förenklar och sparar tid. Ett anpassat specialverktyg på internet, alltid åtkomligt och stadigt  

förankrat i din yrkesvardag. Skapat av advokater, för advokater. Vem vet bättre vad du behöver  

för att göra ett bra jobb?

Kleos.  
Ett advokatsystem  
värt namnet.

Sveriges kunnigaste advokater har en sak gemensamt. Vi står 

bakom dem med förstklassig litteratur, programvara, utbildning 

och internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Främst 
för de 
främsta.

Läs mer på www.nj.se 
eller ring 08-598 92 80 
för mer information.


