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Ledare Generalsekreteraren

Om läpparnas bekännelse och
den kommersiella verkligheten
den senaste tiden har en infekterad och tämligen förvir
rad debatt ägt rum i frågan om det var rätt att säga upp
den militära samarbetsöverenskommelsen med Saudi
arabien och om formerna för denna uppsägning. I frågan
om Sverige ska exportera krigsmateriel till diktaturer som
allvarligt kränker mänskliga rättigheter finns det uppen
barligen olika uppfattningar. En utredning kallad KEX
arbetar för närvarande med att skärpa exportkontrollen
av krigsmateriel till länder som inte är demokratier. Ett
betänkande väntas snart. Några rättsliga utgångspunkter
på frågan är följande.
Huvudprincipen är att vapenexport inte är tillåten.
Men enligt lagen om krigsmateriel kan undantag medges
förutsatt att det finns säkerhets- eller försvarspolitiska
hänsyn som talar för sådan export och den inte strider
mot Sveriges utrikespolitik. Enligt förarbetena till redan
nu gällande regler bör tillstånd inte lämnas för export av
krigsmateriel till länder där omfattande och grova kränk
ningar av mänskliga rättigheter förekommer. Respekt för
mänskliga rättigheter uppges vara ett centralt villkor för
att tillstånd ska kunna beviljas. Vad gäller vapenexport
till Saudiarabien torde säkerhets- eller försvarspolitiska
hänsyn inte med fog kunna åberopas. Däremot finns det
mycket starka ekonomiska intressen. Ty Saudiarabien har
pengar. Mycket pengar.
Förra årets export av krigsmateriel till Saudiarabien
uppgick i och för sig endast till närmare 340 miljoner
kronor. Men, under de senaste fem åren har Sverige
exporterat krigsmateriel bara till Saudiarabien för över
5 miljarder. Vapenindustrin i Sverige omsätter många
miljarder och sysselsätter tusentals personer. Att Saab,
Hägglunds, Bofors, FFV, Kockums och Volvo har starka
intressen i denna export är uppenbart. Saab, som står för
nära 60 procent av den svenska krigsmaterielexporten,
var för något år sedan för övrigt det 31:a största vapenpro
ducerande företaget i världen.
Svenskt näringsliv har, ivrigt påhejat av Kinberg Batra
och Dagens industri, argumenterat starkt för att överens
kommelsen skulle förlängas. Man har bland annat hävdat
att svensk exportindustri skulle komma att skadas och
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att en uppsägning av överenskommelsen skulle göra att
Sveriges röst i denna viktiga del av Mellanöstern allvar
ligt skulle försvagas. En diskussion av MR-problematiken
verkar man vilja undvika. Detta reser frågor om synen på
mänskliga rättigheter i allmänhet, men också hur företa
gen förhåller sig till de policydokument som flertalet av
de stora företagen har upprättat och inte sällan åberopar.
Detta väcker frågor om näringslivets samhällsansvar i vid
mening.
oecd lanserar i dagarna ”The Trust and Business Pro
ject”. Detta syftar till att överbrygga avståndet mellan
uppställda affärsregler och deras reella tillämpning.
Nästan alla stora exportföretag har idag omfattande etiska
regelverk och uppförandekoder i syfte att förhindra kor
ruption, barnarbete och andra beteenden som strider mot
mänskliga rättigheter. OECD:s projekt ska identifiera hur
företagens ”corporate governance”-regelverk kan stärka
deras förmåga att göra affärer med integritet och utan att
etikreglerna åsidosätts. OECD har under åren tagit fram
ett stort antal ramverk för näringslivet i syfte att stärka
företagens samhällsansvar, att motverka korruption och
att respektera mänskliga rättigheter. OECD:s Guidelines
for Multinational Enterprises är ett sådant exempel. De
reviderades 2011 bland annat som ett resultat av att FN
samma år antog Guiding Principles on Business and
Human Rights. Dessa principer bygger på de välkända
Ruggie-principerna, uppkallade efter professor John Rug
gie som var FN:s generalsekreterares speciella rapportör
för företag och mänskliga rättigheter.
Internationella deklarationer och konventioner om
mänskliga rättigheter vände sig ursprungligen endast till
stater. Med tiden har det blivit uppenbart att företag och
organisationer också bär ett stort ansvar för upprätthål
landet respektive åsidosättandet av mänskliga rättigheter
med åtföljande stora konsekvenser för människor och
samhällen. Den av nobelpristagaren Milton Friedman for
mulerade principen om att ”the business of business is bu
siness” saknar i vår tid all legitimitet. Samtidigt som den
internationella handeln på senare år starkt bidragit till att
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minska fattigdomen dramatiskt, har särskilt i utvecklings
länderna globaliseringen stundom haft negativ inverkan
för människor och samhällen, när det gäller mänskliga
rättigheter. Det handlar om allt från arbetsrättsliga brister
och diskriminering till övergrepp på lokala samhällen av
säkerhetsföretag i gruvor, diktaturers förföljelser av poli
tiska dissidenter med hjälp av information erhållen från
ICT-företag till misshandel av migrantarbetare.
De trettioen vägledande FN-principerna i Guiding Prin
ciples utgår från tre hörnstenar: att stater har en skyldig
het att respektera, skydda och förverkliga de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, att företag
har en särskild roll och funktion i samhället och måste
följa alla tillämpliga lagar och respektera de mänskliga
rättigheterna, samt att det finns ett behov för den enskilde
att få sin sak prövad effektivt och på lämpligt sätt i de fall
rättigheterna och skyldigheterna inte respekteras. I för
pliktelsen att respektera de mänskliga rättigheterna ingår
bland annat ett ansvar för företagen att ta fram riktlinjer
och ha processer som kan utföra uppföljningar och konse
kvensanalyser.
fn:s regler gäller för alla stater och företag. Enligt
princip 16 gäller att ”[a]s the basis for embedding their re
sponsibility to respect human rights, business enterprises
should express their commitment to meet this respon
sibility through a statement of policy”. Reglerna har fått
stort genomslag i hela världen bland företag, handelsor
ganisationer, regeringar, människorättsorganisationer och
investerare. Enligt Business and Human Rights Resource
Center hade 370 företag antagit en formell företagspolicy
som uttryckligen refererar till mänskliga rättigheter. Av
dessa var nästan 10 procent svenska. Det är ett glädjande
bevis på svenska företags framsynthet och principiella an
svarstagande för mänskliga rättigheter. Men hur förhåller
sig dessa dokument till verkligheten?
Advokatfirmor världen över spelade en viktig roll under
det sex år långa arbetet att ta fram det omfattande och
detaljrika dokumentet innefattande kommentarer till
varje regel. Advokater vägleder också företagsklienter vid
tillämpning av reglerna. Det är en allt större och viktigare
del i advokatuppdraget att verka för att klienterna följer
lagar och regler. I en alltmer globaliserad och komplice
rad omvärld ökar behovet av professionell vägledning.
Till detta kommer, såsom UN Guiding Principles exem
plifierar, den ökade betydelsen av övergripande normer
och ”soft law”. Att inte följa sådana regler kan vara väl så
skadligt som att bryta mot en lagbestämmelse. För det
enskilda företaget kan, som historien visar, medverkan till
MR-brott få förödande konsekvenser.
mänskliga rättigheter har kommit för att stanna. I det
arbetet har advokaterna en särskilt viktig uppgift. Men,
få är de advokatfirmor som själva implementerat en
välartikulerad policy att respektera mänskliga rättigheter
i sin egen verksamhet. Advokater och advokatbyråer är
som andra företag och organisationer underkastade dessa
regler. Det ställer höga krav på advokaterna att själva leva
upp till de vägledande principerna. Härför krävs bety
dande uppmärksamhet och kunskap om anställda, om
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leverantörer och om klienter. För att advokatbyråerna ska
kunna leva upp till skyldigheten att respektera mänskliga
rättigheter som denna skyldighet definieras i FN-princi
perna, ställs advokaterna inför stora utmaningar. Detta
gäller inte minst när det gäller yrkesmässiga kärnvärden
i form av klientlojalitet och tystnadsplikt. Därför var det
särskilt välkommet att International Bar Association, IBA,
förra året gav ut egna vägledande regler för advokatsam
fund och advokater.
advokatsamfundet har i likhet med alla andra advokat
organisationer ett ansvar att driva kampen för den
demokratiska rättsstaten, vars huvuduppgift är att värna
mänskliga rättigheter, såsom dessa kommer till uttryck i
lagar och konventioner. Det är därför advokater är regle
rade i lag och i en rad internationella instrument. Denna
reglering tillförsäkrar advokater och deras organisationer
oberoende. Advokatsamfundets stadgar föreskriver att vi
ska följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets
erfarenhet kommer denna tillgodo. Det är också därför vi
inbjuds att medverka som experter i utredningar, att avge
yttranden över lagförslag och att delta i den offentliga
debatten.
I diktaturer och odemokratiska stater fängslas och
åtalas advokater, journalister och människorättsaktivister
för att de står upp för demokrati och mänskliga rättighe
ter. Saudiarabien är ett sådant land. Saudiarabien och ett
antal av dess ekonomiska lydstater har nu kallat hem sina
ambassadörer för att de är kränkta till följd av den avtal
senliga uppsägningen av det militära samarbetsavtalet.
Denna attityd förtjänar inte respekt. Värnet av mänskliga
rättigheter kräver ibland offer. Att en kritiserad stat inte
gillar det, får man förstå. Talet om att Sverige lägger sig i
Saudiarabiens ”inre angelägenheter” är en bland MR-krän
kande stater populär försvarsposition. Men den håller
inte. Såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättighe
terna anger är en grundläggande poäng att rättigheterna
är universella. Det betyder att det aldrig blir den enskilda
statens inre angelägenhet om man kränker dessa rättighe
ter. Omvärlden bör och skall reagera på sådant.

”Värnet av
mänskliga
rättigheter
kräver
ibland
offer.
Att en
kritiserad
stat inte
gillar det,
får man
förstå.”

med viss förundran konstaterar jag att vissa söker göra
partipolitik av frågan. Enligt min mening är det direkt
pinsamt att placera in värnet av mänskliga rättigheter på
en höger–vänster-skala. Där hör den inte hemma. Men viss
bedrövelse får man konstatera att en hel del fallerar då det
gäller tillämpning av etiska principer och mänskliga rät
tigheter i ett land som per capita är en av världens största
vapenexportörer. Det är dags att göra läpparnas bekän
nelse om vikten av mänskliga rättigheter till en del av den
kommersiella och politiska vardagen.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

I HQ-målet gör Svea hovrätt
samma bedömning som Stockholms tingsrätt och ogillar
svarandesidans yrkande om att
HQ AB:s talan ska avvisas i den
del den gäller HQ Banks skadeståndsanspråk som HQ AB har
förvärvat från HQ Bank. Därmed
kan rättegången i den delen fortsätta i tingsrätten.
Svarandena har hävdat att bolagsstämman i HQ Bank inte har
fattat beslut om att väcka skadeståndstalan, att processförutsättningarna i aktiebolagslagen
därmed inte var uppfyllda och
att talan därför ska avvisas. Men
tingsrätten fann att bolagsstämman hade fattat beslut i behörig
ordning och ogillade avvisningsyrkandet. Hovrätten kommer i
sitt beslut fram till samma slutsats som tingsrätten.
Svea hovrätts beslut den
13 mars 2015 i mål nr Ö 1217-14

Utredningstiderna för olika brott
minskar.

Brott utreds
snabbare
Utredningstiden för brott har
minskat, särskilt för misshandel.
Däremot har tiden från åtalsbeslut till tingsrättsdom från
åtal till dom (tingsrättstiden)
ökat för alla brott, med undantag för stöld. Utredningstiden
för ungdomsbrott har minskat
under perioden och är för första
gången kortare än för vuxna. Det
framgår av Brottsförebyggande
rådets (Brå) rapport Handläggningstider i rättskedjan. Mellan
2009 och 2013 blev utredningstiden för samtliga brottsmisstankar kortare – från 68 till 61 dagar
i mediantid. Särskilt för misshandel har utredningstiden minskat
kontinuerligt under perioden,
från 83 till 57 dagar.
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Oenighet om rutiner för
hämtning av barn till förhör
På socialförvaltningen i Linköping pågår diskussioner om
att överlåta hämtning av barn
till förhör till de särskilda företrädarna. Advokatsamfundets
ordförande Bengt Ivarsson är
mycket kritisk till planerna.
Sedan årsskiftet har social
förvaltningen i Linköping
diskuterat om de särskilda
företrädarna, i stället för social
sekreterare, ska hämta barn till
förhör.
– Vi har en väldigt hög
arbetsbelastning och hämt
ning av barn tar mycket av vår
tid, säger Ulla Salmela-Trosell,
avdelningschef för individ- och
familjeomsorgen och bland
annat ansvarig för barn- och
utredningsgrupperna på social
förvaltningen i Linköping.
Men enligt advokat Bengt
Ivarsson är det inte den särskil
da företrädaren som praktiskt
ska ombesörja hämtning av
barn till förhör.
– I Åklagarmyndighetens
riktlinjer för särskilda företrä
dare står att det är den särskilda
företrädaren som ska fatta
beslut om och ange villkor för
hämtningen. Det finns inget stöd
för att det är den särskilda före
trädaren som ska hämta barnet.
bengt ivarsson ser flera
problem med att socialförvalt
ningen i Linköping överväger att
överlåta hämtningen av barn till
förhör till advokaterna.
– Det är inte säkert att den
särskilda företrädaren har en
bilbarnstol och kan transportera
barnet på ett säkert sätt. Det är
inte heller självklart att ett barn
vill följa med en främmande
person till en plats som barnet
inte känner till. Och särskilda
företrädare som inte har körkort
eller tillgång till bil kan tvingas
genomföra hämtningen med

Hög arbetsbelastning gör att socialförvaltningen i Linköping diskuterar om hämt
ning av barn till förhör ska överlåtas på de särskilda företrädarna. Enligt Advokat
samfundets ordförande Bengt Ivarsson finns det risk för att ändrade rutiner för
hämtning drabbar barnen.

taxi. Taxichauffören har ingen
sekretess eller tystnadsplikt. Det
kan påverka och skada utred
ningen.
Om socialförvaltningen inte
vill ombesörja hämtningen finns
det, enligt honom, en risk för att
det inte blir något förhör. Och
då drabbas de utsatta barnen.
– Om misstankarna är kor
rekta och barnet är utsatt för ett
brott av sina föräldrar och det
brottet inte blir utrett är barnet
den stora förloraren.
ulla salmela-trosell tycker
dock inte att frågan om hämt
ning är kontroversiell och hän
visar till att det redan förekom
mer att särskilda företrädare
hämtar barn till förhör på andra
platser i landet.
– De särskilda företrädarna ska
avgöra om barnet ska förhöras
eller inte. Det finns advokater
som menar att man inte kan
avgöra det utan att ha träffat
barnet, säger hon.
Ulla Salmela-Trosell tror

inte att socialförvaltningen i
Linköping har haft något ärende
där en särskild företrädare har
hämtat ett barn till förhör ännu.
– I dag hämtar vi barnen, men
det är inte vårt ansvar. En advo
kat kan aldrig bestämma vad en
annan myndighet ska göra. Här
finns en lucka i lagen, eftersom
den inte reglerar vem som har
ansvaret för att hämta barnet till
förhör.
hur kommer hämtningen av
barn till förhör ske framöver i
Linköping?
– Det kan jag inte svara på i
dagsläget. Det måste avgöras
från fall till fall. Om vi känner
familjen kan det vara bättre att
vi hämtar barnet. Men om bar
net eller familjen upplever oss
som ett hot är det kanske inte
lämpligt att vi hämtar barnet.
Då kan det vara den särskilda
företrädaren som ska göra det.
Det här är en diskussion som får
fortsätta både i styrgrupp och
arbetsgrupp inom Barnahus. KK
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HQ-målet fortsätter
i tingsrätten

Nyheter
HD:

I svåra brottmål har man
rätt till dyrare försvarare
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I brottmål som rör komplicerade frågor har den som
blir frikänd rätt till försvarar
ersättning som är högre än
timkostnadsnormen.
Högsta domstolen klargjorde
ersättningsprinciperna i en dom
den 11 mars.
En man frikändes i ett mål
där han var åtalad för tre fall
av försvårande av skattekont
roll, grova brott, i tre bolag.
Åklagaren hade också yrkat
näringsförbud och företagsbot.
När mannen anlitade en privat
försvarare entledigade tingsrät
ten hans offentlige försvarare,
som fick ersättning för 98,5
timmars arbete.
Åklagaren lade ned åtalet
i samband med att huvud
förhandlingen började. Den
tilltalade yrkade då ersättning
för rättegångskostnader med
385 000 kronor. Ersättningen
avsåg försvarararvode för 110
timmar à 2 800 kronor exklusive
moms.
I sin frikännande dom tiller
kände tingsrätten mannen er
sättning för försvarararvode för
80 timmar à 1 205 kronor. Enligt
tingsrätten hade den private
försvararen lagt ned för mycket
arbete på målet. Dessutom
minskades ersättningen med
vad den offentlige försvararen
skulle ha fått.
Mannen överklagade ersätt
ningsbeslutet till hovrätten, som
avslog överklagandet. Men HD
ändrade beslutet och ger honom
den ersättning han har begärt.
hd konstaterar att en frikänd
tilltalad har rätt till ersättning
för ett skäligt försvarararvode.
Timkostnadsnormen är inte til�
lämplig, utan allmänna sysslo
mannarättsliga principer ska
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Livstidsstraff ökade
till mitten av 00-talet
Antalet livstidsdomar ökade
kraftigt fram till mitten av 00-talet. Strafftiden har blivit längre
för dem som har fått sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff de senaste 20 åren.
Det visar en kortanalys från
Brottsförebyggande rådet (Brå).
Totalt 326 personer dömdes till
livstids fängelse åren 1975–2013.
Fram till mitten av förra decenniet ökade antalet livstidsdomar
per år kraftigt, men därefter
minskade antalet. Enligt Brå kan
ökningen av antalet inte förklaras av att brotten blev grövre eller av att antalet mord ökade.

HD kommer fram till att den som har fog för att anlita en särskilt kvalificerad
försvarare på grund av målets beskaffenhet, har rätt till ersättning för den faktiska
försvararkostnaden.

användas. Ombudet har rätt till
en marknadsmässig ersättning,
det vill säga vad ombudet eller
andra med motsvarande erfa
renheter och kunskaper kan de
bitera för ett liknande uppdrag.
Ett ombud som är överkvalifice
rat eller har särskild kompetens
som inte är relevant motiverar
inte högre arvode.
Enligt HD är det marknads
praxis att försvararuppdrag
arvoderas utifrån antal timmar
som försvararen har lagt ned på
uppdraget. Särskilda kunska
per, kompetens och skicklighet
kommer till uttryck i timersätt
ningsnivån.
i de flesta brottmål finns till
räckligt kompetenta försvarare
bland advokater som åtar sig of
fentliga försvararuppdrag, som
bör acceptera privata uppdrag
mot ersättning enligt timkost
nadsnormen. Men enligt HD:s
dom är det annorlunda med
mål som kräver särskilt kvalifi
cerad kompetens eller erfaren
het, till exempel därför att de
rör komplicerade ekonomiska
eller rättsliga frågor. Där är det
inte självklart att en tillräckligt

kompetent privat försvarare kan
anlitas mot timkostnadsnorms
ersättning.
Om den tilltalade anlitar en
privat försvarare under sådana
förhållanden, bör den tilltalade
vid frikännande vara berättigad
till ersättning motsvarande
försvararkostnaden, om den är
skälig.
hd konstaterar att den tilltalade
hade suttit häktad i ungefär
en månad då han anlitade sin
private försvarare, och att det
rörde sig om påstådd ekonomisk
brottslighet som krävde special
kompetens. Därmed anser HD
att han hade fog för att anlita en
särskilt kvalificerad försvarare.
Inte heller har det ifrågasatts att
tidsåtgången svarar mot nedlagt
arbete, eller framkommit att
den private försvararen har
vidtagit onödiga åtgärder eller
överarbetat målet på annat sätt.
Därför ska det inte göras någon
reduktion för dubbelarbete. HD
kommer fram till att arvodet
och den yrkade ersättningen är
skälig.

HD:s dom 11/3 2015
i mål Ö 260-13

Avtalet förelås ge stärkt skydd.

Traditionsprincipen
ersätts i framtiden?
Lösörekommittén bedömer att
det finns samhällsekonomiska
fördelar med att ersätta traditionsprincipen med en avtalsprincip vid köp av lösöre. På
konsumentområdet gäller sedan
2002 att köparen får skydd mot
säljarens borgenärer redan i
samband med att avtal ingås
– det vill säga en avtalsprincip.
Lösörekommittén föreslår en
lagstiftning som ger alla köpare
av lösöre skydd mot säljarens
borgenärer redan när avtalet
om köp av lösöre har ingåtts. En
reform skulle enligt kommitténs
betänkande förenkla handeln
med lösöre. Ett stärkt skydd
för köpare skulle även, enligt
kommittén, minska transaktionskostnaderna, komplicerade
avtalslösningar skulle undvikas
och tillverkningsavtal underlättas. För exportföretagen bedömer kommittén att en övergång
till avtalsprincipen skulle leda till
stärkt konkurrenskraft.
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Nyheter
Rätt till ersättning
för utskrifter?

HD ska pröva när försvararen har rätt
till ersättning för utskrifter.
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Mer än 4 000 romer registrerades av Polismyndigheten.

Allvarlig JO-kritik mot
Skånepolisens registrering
Justitieombudsmannen (JO)
riktar allvarlig kritik mot
Skånepolisens registrering av
över 4 000 romer.
JO har granskat ansvaret inom
polismyndigheten för bristerna i hur personuppgifter
har behandlats inom Skåne
polisens kriminalunderrät
telsetjänst. Polismyndigheten
registrerade mer än 4 000
romer. Efter uppgifter i me
dierna om att Skånepolisen
hade ett olagligt register över
romer granskades frågan av
både Säkerhets- och integritets
skyddsnämnden och åklagaren.
Granskningen visade att det
fanns allvarliga brister i hur
personuppgifter har behandlats
i två uppgiftssamlingar inom
polisens kriminalunderrättelse

verksamhet. Bristerna bestod
bland annat i att ändamålet för
registreringen av uppgifterna
var alltför generellt och att det
inte hade angetts vilka av de re
gistrerade personerna som inte
var misstänkta för något.
jo skriver i sitt beslut att
det de facto handlar om ett
register över etnisk tillhörig
het. En anledning till bristerna
i uppgiftssamlingarna är den
otydliga ansvarsfördelningen
inom polismyndigheten. Beslut
om vilka personuppgifter som
skulle registreras fattades av
personer som saknade behörig
het för detta. Polismyndigheten
i Skåne vidtog, enligt JO, inte
nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att bestämmelserna
om integritetsskydd följdes. JO

riktar därför allvarlig kritik mot
Polismyndigheten i Skåne. I sitt
beslut skriver JO också att ett
tungt ansvar för bristerna vilar
på dem som har innehaft befatt
ningen som chef för länskrimi
nalavdelningen. Men ansvaret
för de grundläggande bristerna i
myndighetens organisation vilar
på polismyndigheten och dess
högsta chef – länspolismästaren.
JO är även kritisk till chefen för
kriminalunderrättelsetjänsten
i Lund, som ansvarade för att
uppgiftssamlingarna byggdes
upp, och till den polis som bygg
de upp innehållet i samlingarna.
JO förutsätter att den nya Polis
myndigheten vidtar nödvändiga
åtgärder för att garantera att
polisdatalagens integritets
skyddsbestämmelser efterlevs
inom hela myndigheten.
Advokaten Nr 3 • 2015
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Högsta domstolen prövar om en
offentlig försvarare har rätt till
ersättning för utskrifter av förundersökningsprotokoll. En advokat i Umeå begärde ersättning
för utlägg avseende utskrifter av
förundersökningsprotokoll. Hovrätten nekade advokaten ersättning för utskrifterna.
I november 2013 skickade
tingsrätten förundersökningen
till den berörda advokaten med
e-post. Advokaten skrev då ut
ett exemplar till sig och ett till sin
klient. Enligt advokaten var det
mest praktiskt att han själv skrev
ut protokollet i två exemplar för
att sedan få ersättning för detta,
i stället för att han efter att fått
förundersökningen i digital form
skulle begära att få skriftliga
kopior av förundersökningen
skickade till sig.
Enligt advokaten sänder tingsrätten i allt större utsträckning ut
förundersökningen per e-post.
Han konstaterar också att alla
misstänkta inte har tillgång till
dator och internet.
Hovrätten skriver i sin dom att
advokaten inte erhöll det slutliga
förundersökningsprotokollet
från åklagare eller polis innan
åtal väcktes, vilket normalt sker.
Hovrätten skriver vidare att försvararen redan var förordnad när
åtal väcktes och att tingsrätten
därför kan utgå från att försvararen via polis eller åklagare har
fått ta del av förundersökningsprotokollet. I ett sådant läge
finns det inte skäl för tingsrätten
att skicka en papperskopia till
försvararen utan att en särskild
begäran om detta framställs.
Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i frågan
om hur ersättning för utskrifter
av förundersökningsmaterial ska
beräknas.

Nyheter

Advokatsamfundet kritiserar förslag
om ändringar i Europakonventionen
Advokatsamfundet har flera
allvarliga invändningar mot
de ändringar som föreslås i
Europakonventionen.
Advokatsamfundet har flera
invändningar mot protokoll
nummer 15, som uppges syfta
till att öka effektiviteten hos
Europadomstolen. Samfun
det avstyrker bland annat att
tidsfristen för att ge in klagomål
till Europadomstolen minskas
från sex till fyra månader. Den
Advokatsamfundet avstyrker under alla
omständigheter att riksdagen godkän
tidsfrist som i dag gäller anses
ner det nya ändringsprotokollet till
vara nödvändig för att enskilda
Europakonventionen.
ska få erforderlig tid för att
kunna förbereda klagomål till
Europadomstolen. En så drastisk
lämnas in inom tidsfristen trots
förkortning av tidsfristen som
att de inte är fullständiga i olika
anges i protokoll nummer 15 är
hänseenden, vilket kan få till
inte förenlig med den enskildes
följd att klagomålet inte får den
rätt till en rättssäker prövning av
prövning som det förtjänar utan
sitt klagomål, skriver
i stället avvisas.
Advokatsamfundet i
Advokatsamfundet
LÄS MER
sitt remissvar. Enligt
avstyrker
även att
R-2014/2244,
samfundet kan en snä
riksdagen godkänner
Advokat
samfundets
vare tidsfrist komma att
att Europadomstolen
hemsida
innebära att mer kom
ska kunna avvisa ett
plexa klagomål inte
klagomål om klagan
hinner anhängigöras. En annan
den inte har lidit avsevärt men
risk som lyfts fram i remissvaret
av en konventionskränkning –
är att klagomål kan komma att
även när målet inte har prövats

av nationell domstol. Samfundet
anser att begreppet ”avsevärt
men” är alltför oklart och rela
tivt till sin natur och att det är av
största vikt att Europadomstolen
fortsätter att hålla stater ansva
riga även vid mindre uppenbara
överträdelser.
i syfte att effektivisera hand
läggningen vid Europadomsto
len har riksdagen tidigare
godkänt protokoll nummer 14
till Europakonventionen. Enligt
Advokatsamfundet måste det
tidigare ändringsprotokollet
utvärderas innan ytterligare
reformer av förfarandet vid
Europadomstolen genomförs.
Detta särskilt som protokoll
nummer 14 har haft en rad
negativa konsekvenser utifrån
ett rättssäkerhetsperspektiv. Ad
vokatsamfundet är bland annat
kritiskt till att enskilda domare
har fått befogenhet att avvisa el
ler avskriva klagomål. Det finns,
enligt samfundet, allvarliga
betänkligheter över att det inte
finns något krav på motivering
när en enmansdomare beslutar
att inte ta upp ett klagomål till
prövning.

Rådmän kritiseras för långsam handläggning
Justitieombudsmannen, JO,
kritiserar rådmän för långsam
handläggning.
Två rådmän vid Sundsvalls
tingsrätt kritiseras av Justitieom
budsmannen ( JO) för långsam
handläggning av tre dispositiva
tvistemål. Målen inleddes under
2009. Vid JO:s inspektion i mars
2014 hade de ännu inte avslu
tats.
Efter att målen hade upp
märksammats av JO avslutades
de senare under 2014. Men
under lång tid handlades målen
inte alls – i ett fall vidtogs inga
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åtgärder under mer än tre år.
Detta trots att det sedan den
1 januari finns ett uttryckligt
krav i regeringsformen på att en
rättegång ska genomföras inom
skälig tid.
Som skäl för de långa hand
läggningstiderna angav rådmän
nen ovanligt hög arbetsbelast
ning, att tingsrätten inte hade
varit fullt bemannad samt olika
omständigheter hänförliga
till parterna som till exempel
sjukdom och därav föranledda
vårdbehov.
JO har förståelse för att de
besvärliga arbetsförhållandena

på tingsrätten har gjort det
svårt för tingsrättens domare att
handlägga alla mål och ärenden
med den snabbhet som förut
sätts av lagstiftaren och som
parter och andra berörda har
anledning att förvänta sig. Trots
arbetssituationen sticker ändå
tingsrättens hantering av de tre
tvistemålen i ögonen, enligt JO.
JO kritiserar de två rådmännen
för hur de har handlagt de tre
tvistemålen. JO skriver att de an
svariga domarna borde ha varit
mer aktiva och drivit förberedel
sen av målen snabbare framåt
mot ett avgörande.

Resning i ne bis
in idem-mål
Högsta domstolen meddelar
resning i två skattebrottmål. De
tilltalade hade innan åtal väckts
redan meddelats skattetillägg
för samma gärningar. Domarna
strider därmed mot rätten att
inte bli lagförd eller straffad två
gånger för samma brott.
En man dömdes av hovrätten
för bokföringsbrott, försvårande
av skattekontroll och grovt skattebrott. Skattebrottet avsåg att
mannen hade redovisat inkomst
av näringsverksamhet med för
lågt belopp och ingående mervärdeskatt med för högt belopp.
Åtal väcktes i december 2009.
Men Skatteverket hade redan
två år tidigare beslutat att ta ut
skattetillägg av mannen för att
han hade lämnat oriktiga uppgifter. HD skriver att mannen har
påförts skattetillägg för samma
oriktiga uppgifter som domen för
grovt skattebrott avser. Rätten
att inte bli lagförd eller straffad
två gånger för samma brott har
därmed blivit åsidosatt.
En annan man dömdes också
för grovt skattebrott av hovrätten. Han dömdes för att inte ha
redovisat all inkomst av tjänst för
inkomståren 2002–2004. Åtal
väcktes i december 2007. Men
Skatteverket hade redan 2005
och 2006 fattat beslut om att
ta ut skattetillägg av mannen
för att han hade lämnat oriktiga
uppgifter i sin inkomstdeklaration. Även i detta fall konstaterar
HD att rätten att inte bli lagförd
eller straffad två gånger för samma brott har blivit åsidosatt och
resningsansökan bifalles.
Mål nr Ö 435-14
Mål nr Ö 4046-13

Rättelse
I artikeln Nyväckt intresse för
psykologi från rättsväsendet i
Advokaten nr 2 2015 uppgavs att
professor Pär-Anders Granhag
vid 1990-talets mitt hade svårt
att få sina artiklar publicerade.
Detta är felaktigt. Korrekt är att
Granhag möttes med skepsis
från kollegor då han ville att psykologstudenter skulle få ta del av
litteratur som ifrågasatte fenomenet ”bortträngda minnen”.
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Nyheter
ADVOKAT I FRAMTIDEN

Effektiva sätt att bygga upp klientrelationer
Publicitet, medverkan vid konferenser och att anordna egna
seminarier är några effektiva
sätt att bygga klientrelationer.
Det var Katinka Nicous budskap vid det första av vårens
fyra seminarier som anordnas
av Advokat i framtiden.
Vid seminariet berättade
Katinka Nicou, som arbe
tar med organisations- och
ledarskapsutveckling i det egna
företaget Integrate OD, om vilka
utmaningar advokatkåren står
inför. Kursdeltagarna, cirka 80
yngre advokater och biträdande
jurister, fick också tips om vad
de ska tänka på för att få och
behålla kunder.
Ett huvudsyfte med semina
riet var att underlätta affärsut
vecklingen och göra den mer
lätthanterlig och systematiserad,
sade Katinka Nicou.
hon konstaterade att branschen
har drabbats av en inlärnings
kris. Anledningen är att det i
dag kan gå upp till sex biträ
dande jurister på en delägare,
jämfört med för 20 år sedan då
det normalt gick en jurist på
varje delägare.
– Tidigare följde de biträdande
juristerna med på klientmöten
och lärde sig hur man bygger en
klientrelation. Med större team

Genom seminariet ville Katinka Nicou
ge kursdeltagarna verktyg för att bygga
klientrelationer.
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blir det allt svårare, samtidigt
som klienter sällan vill betala för
att fler än delägaren deltar vid
möten. Därför tar de dialogen
med klienterna själva och upp
daterar sedan juristerna.
Kontakten mellan delägare
och biträdande jurist sker till
stor del via e-post, vilket också
gör att inlärningsprocessen
fördröjs. Det är inte ovanligt
att en delägare går igenom ett
dokument som den biträdande
juristen har tagit fram, markerar
vilka ändringar som bör göras
och skickar tillbaka dokumentet
med e-post.
– Den biträdande juristen är
ofta stressad och accepterar
alla ändringar utan att få en
förklaring till varför de behövs.
Tidigare gick delägaren igenom
alla ändringar med sin biträ
dande jurist vid ett möte. Men
det sker inte i dag.
Genom seminariet ville
Katinka Nicou ge kursdeltagarna
verktyg för att bygga klientre
lationer. För att kunna erbjuda
klienten mervärde poängterade
hon vikten av att hålla sig upp
daterad om allt ifrån samhällsut
vecklingen i stort till förändring
ar på lagstiftningsområdet.
– Ligger ni ett steg före en po
tentiell klient kan ni ta kontakt
redan i dag. Ni berättar att ni till
exempel förutser en lagändring,
vad den innebär för klienten
och vad ni skulle kunna hjälpa
till med.
samtidigt som det är viktigt att
tala om vad man som jurist kan
bidra med bör man inte bjuda
på för mycket information innan
ett avtal har ingåtts.
– Ger man för mycket informa
tion gratis förlorar man respekt.
Ett sätt att nå ut till potentiella
klienter är att synas i medierna
– antingen genom att få egna
artiklar publicerade eller att bli
citerad.
– Kontakta journalister för

Katinka Nicou arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling.

att ge dem tillgång till juridisk
kunskap!
Ett annat alternativ är att
medverka vid och eventuellt
hålla föredrag på konferenser
och branschevenemang där
potentiella klienter deltar. Det
går även att anordna seminarier
på byrån, till exempel runda
bordsamtal, dit klienter från
olika branscher bjuds in för att
diskutera olika juridiska frågor.
Ytterligare ett alternativ är att
sitta i styrelsen för ett bolag som

man vill ha som klient.
När ett uppdrag är avslutat
är ett sätt att bibehålla klientre
lationen att i samband med till
exempel en lunch lyfta fram vad
man som jurist har bidragit med.
– Räkna med att klienten kom
mer ihåg tre saker. Ta därför
upp tre nyckelpunkter där ni har
hjälpt klienten och som ni vill att
han eller hon sprider vidare till
kolleger och vänner. På så sätt
blir klienten en ambassadör för
KK
er, sade Katinka Nicou.
Advokaten Nr 3 • 2015

Om du inte hittar skogen
för alla träd är det bättre
med en karta än en yxa
Du vet att korrekta beslut bygger på välgrundad information. För jurister finns
sällan snabba lösningar. Däremot brukar smidiga genvägar vara värdefulla. Med
rätt verktyg hittar du information som är relevant för just dig. Du får kontroll och
kan ligga steget före.
När vi kombinerar gedigen juridisk expertis med modern teknik får du enkel
tillgång till information med bredd, djup och aktualitet. Men framför allt får du
hjälp att hitta exakt den information du behöver.
Perfekt Information. När det måste bli rätt.

Världen

Förra året minskade
antalet pågående ärenden i Europadomstolen
(ECHR) med 30 procent jämfört
med ett år tidigare. Det framgår
av domstolens årsredovisning
för 2014. I slutet av 2013 väntade 99 900 ärenden på ett avgörande i Europadomstolen. Ett
år senare hade antalet sjunkit till
70 000. Utvecklingen är framför
allt ett resultat av att domstolen
har infört nya arbetsmetoder.
Domare och registratur hanterar
nu det stora antalet mål som
avgörs av en ensamdomare
snabbare, vilket gör att domstolen kan fokusera på de mer komplexa målen. Europadomstolen
konstaterar samtidigt att vissa
utmaningar kvarstår, inte minst
när det gäller att komma till
rätta med det stora antalet mål
som rör frågor där domstolen
redan tidigare har konstaterat att
Europakonventionen har kränkts.

Skottar varnas för
falska advokatbyråer
Falska advokatbyråer
kopierar information
från legitima byråers
hemsidor i ett försök att bedra
potentiella klienter, varnar den
skotska advokatorganisationen
The Law Society of Scotland.
Enligt advokatorganisationen
har antalet falska advokatbyråer
ökat på senare tid. De falska
byråerna kopierar text och varumärkesprofilering från äkta
advokatbyråer. Samtidigt hittar
ett växande antal advokater
uppgifter om sig själva på falska
advokatbyråers hemsidor, byråer
där de inte arbetar, rapporterar
den skotska dagstidningen The
Scotsman.
– Vi har sett en ökning av
användningen av uppgifter om
advokater på falska advokatbyråers hemsidor den senast
tiden. Hemsidorna ser mycket
professionella ut och förefaller
vara trovärdiga – bortsett från
att de använder namn på advokater som inte arbetar där, säger
Ian Messer vid The Law Society
of Scotland till tidningen The
Scotsman.
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Sverige sticker ut
i EU-kartläggning
EU-ländernas rättsystem har
generellt sett blivit effektivare. Men situationen varierar
kraftigt mellan medlemsländerna.
Det visar Europeiska kommis
sionens nyligen publicerade
rättstavla för rättskipningen
i EU. Rättstavlan, som pre
senteras för tredje året i rad,
är en översikt över effektivi
tet, kvalitet och oberoende i
medlemsländernas rättssystem.
För att bedöma rättsystemens
effektivitet har hänsyn tagits till
handläggningstider, avslutan
degrad och antalet pågående
civilmål, handelsrättsliga mål
och förvaltningsmål.
För att bedöma kvaliteten i
EU-ländernas rättssystem har en
kartläggning gjorts av bland an
nat utbildning, övervakning och
utvärdering av verksamheten
vid domstolarna.
Tillgången till rättshjälp
är enligt kartläggningen en
komponent som påverkar ett
rättssystems kvalitet. Sverige är
efter Nederländerna det land
som allokerar mest rättshjälp
per person – cirka 27 euro per
person.
– Rättssäkerhet kostar och
måste få kosta, säger Robert
Hårdh, chef för människorätts
organisationen Civil Rights
Defenders.
relationerna mellan medierna
och domstolarna är en annan
indikator som påverkar ett
rättssystems kvalitet. Även här
sticker Sverige ut och tillhör de
länder där kommunikationen
mellan medierna och domsto
larna fungerar sämst.
– Domstolarna är rätt dåliga på
att förklara lagen och motivera

För att bedöma kvaliteten i EU-ländernas rättssystem har en kartläggning gjorts av
bland annat utbildning, övervakning och utvärdering av verksamheten vid domstolarna.

sina domar. Det är allmänheten
som förlorar på det och det
leder till att förtroendet för
domstolarna minskar. Minskar
förtroendet kan det växa fram
alternativa sätt att lösa konflik
ter och tvister på. Och det får
inte ske, säger Robert Hårdh.
Sverige hör också till de län
der som har minst antal jurister
och domare per 100 000 invå
nare. Kommissionen konstate
rar att generellt i EU gäller att
ju högre instans det rör sig om
desto lägre är andelen kvinnliga
domare.
– Den kvinnliga representatio
nen i Högsta domstolen minskar
enligt den här kartläggningen.
Mot bakgrund av att vi har
en klar majoritet av kvinnliga
juridikstuderande i Sverige och
att de dessutom utexamineras
med avsevärt högre betyg än
sina manliga kollegor är det en
problematik som vi bör ta på
allvar. Det är inte nödvändigtvis
den kompetens som framgår av
betygsättning som premieras i
det svenska domstolsväsendet,
Robert Hårdh.
I resultattavlan redovisas

uppgifter om i vilken mån rätts
väsendet i ett EU-land uppfattas
som oberoende. Uppgifterna har
hämtats från den årliga rappor
ten om global konkurrenskraft
från Världsekonomiskt forum.
Sverige hamnar på plats 17 bland
de 144 länderna i världen.
– Givet Sveriges framträdande
roll som gammal demokrati
tycker jag att placeringen är
relativt dålig. Sverige borde sikta
på att ligga högre, säger Robert
Hårdh.
genom att tillhandahålla
objektiva, tillförlitliga och
jämförbara uppgifter om civil-,
handels- och förvaltnings
rättsliga system är tanken att
resultattavlan ska fungera som
ett informationsverktyg för att
hjälpa medlemsländerna till ef
fektivare rättsskipning.
– Det är i grunden en intres
sant kartläggning. Men det är
svårt att bilda sig en konkret
uppfattning utifrån statistiken. Det behövs fördjupande
rapporter om vad som ligger
bakom siffrorna, säger Robert
KK
Hårdh.
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Europadomstolen
avgjorde fler mål

Var inte orolig!
– Du är inte ensam
om att tycka att
molnet är luddigt

Den omfattande och komplexa marknaden för IT-relaterade produkter och molntjänster har givit upphov till en
mängd olika frågeställningar. Våra kurser har fokus på
juridiken, men föreläsarna kopplar regelverket till verksamheten och hur den ser ut. Otydliga avtal eller brister
i hantering bäddar för fallgropar som kan leda till tvist
mellan parterna. Vi erbjuder följande kurser:

27 APRIL
IT-avtal
Den IT-relaterade marknaden har föranlett en mängd
olika typer av avtal. Kursen behandlar bl.a. avtal om
systemleverans, utveckling, programvarulicenser
och drift. Särskilt fokus riktas mot förhållanden som
ofta leder till misslyckade IT-projekt eller tvist mellan parterna. Vad bör tänkas på när avtal utformas?
Hur brukar avtalen se ut? Vad händer vid tvist?
21 MAJ
Cloud Computing
Vid övergång till molntjänster aktualiseras ﬂertalet
juridiska frågeställningar och krav. En orienterande
genomgång med fokus på molntjänstavtal, identiﬁering av risker, upphovsrätt och skyddet för personuppgifter i molnet samt tvistelösning.
Välkommen!

Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.
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Med FATCA
stiftar USA lag
i andra länder
FATCA-avtalet om utbyte av information med USA om skattskyldigas tillgångar
och den nya svenska lagstiftningen för att genomföra avtalet kan innebära stora
hot mot rättssäkerhet och integritet i Sverige.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON FOTO: ISTOCKPHOTO

D

et var debattörerna överens
om vid seminariet om FATCA
(Foreign Account Tax Com
pliance Act) som Institutet skatter
& rättssäkerhet ordnade hos Mann
heimer Swartling i Stockholm den 5
mars.
Ulrika Hansson, som är jurist och
skatteexpert på Svenska Bankfören
ingen, gjorde en ingående och skräm
mande analys av vilka konsekvenser
FATCA och de bilaterala internationel
la avtalen om FATCA får för bankerna
– och för deras kunder.
– Jag blev bestört utifrån mina kun
skaper i internationell rätt, när jag
kastades in i den amerikanska natio
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Enligt FATCA är
utländska banker
och andra finansiella
institut skyldiga att
lämna kontroll
uppgifter till USA:s
skattemyndighet
(IRS) om konton
med kopplingar till
USA.

nella lagstiftningen och sedermera
FATCA-avtalet, sa Ulrika Hansson.
Hon konstaterade att USA genom
FATCA utövar extraterritoriell juris
diktion – USA stiftar nationell lag som
påverkar företag och enskilda i andra
delar av världen.
Skälet till att FATCA blir särskilt
ingripande för enskilda är USA:s be
skattningsprincip som bygger på na
tionalitetsprincipen: Skattskyldighet
i USA föreligger om man är medbor
gare i USA (inklusive personer med
dubbelt medborgarskap) eller ”tax
resident” i landet, till exempel en
icke-amerikan som har uppehålls- och
arbetstillstånd i USA (”grönt kort”).
Detta betyder att även amerikaner
som har flyttat ut ur landet, eller ickeamerikaner som har flyttat hem från
USA men som fortfarande har grönt
kort, fortfarande är skatt- och dekla
rationsskyldiga i USA – trots att de
betalar skatt i det nya hemlandet. Det
kan vara svårt för enskilda att känna
till. Med den nya FATCA-lagstiftning
en kommer de amerikanska myndig
heterna att få kännedom om var de
amerikanska skattskyldiga finns och
kan kräva in deklarationer av dem
för flera år tillbaka i tiden, trots att de
deklarerar och betalar skatt i sitt nya
hemland.

Enligt FATCA och de bilaterala avtal
om FATCA som har ingåtts är utländ
ska banker och andra finansiella in
stitut skyldiga att lämna kontrollupp
gifter till USA:s skattemyndighet (IRS)
om konton med kopplingar till USA
via sin skattemyndighet i respektive
avtalsland. I Sverige måste alltså de
finansiella instituten lämna kontroll
uppgifter till Skatteverket, som i sin
tur överför uppgifterna till USA.
Som påtryckning för att de finan
siella instituten ska följa FATCA, håller
USA inne en källskatt på 30 procent
för betalningar till alla finansiella in
stitut som inte befinner sig i ett FAT
CA-partnerland (ett land som har
FATCA-avtal med USA) eller som med
stöd av den inhemska lagen ingår ett
Advokaten Nr 3 • 2015
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avtal om att samarbeta med IRS och
undersöka om konton i institutet har
anknytning till USA.
– Det är i princip otänkbart för in
stituten att avstå från avtal med IRS,
eftersom FATCA-skatten är så stor att
de då inte kan göra affärer med USA,
sa Ulrika Hansson.
uppgifts- och skattskyldigheten en
ligt FATCA kan träffa svenskar som
har dubbelt medborgarskap därför att
de råkar vara födda i USA, eller som
har flyttat hem efter att ha bott i USA
med uppehållstillstånd.
Trots att Sverige har dubbelbeskatt
ningsavtal med USA kan lämnandet av
kontrolluppgifter utlösa amerikansk
skatt på inkomster eller tillgångar som
Advokaten Nr 3 • 2015

Sverige inte beskattar – som arv eller
förmögenhet.
Genom OECD och EU kommer reg
ler om automatiskt informationsutby
te, som baseras på FATCA, att införas
i ett stort antal länder.
Innan Sverige ingick ett avtal med
USA om FATCA hade den svenska fi
nansbranschen konstaterat att den
amerikanska lagen innebar att en
konflikt uppstod med svenska lagar
om banksekretess, med personupp
giftslagen och med lagen om insätt
ningsgaranti.
Ulrika Hansson menade att det
dessutom finns en risk att svenska fi
nansiella institut inte vill ta emot kun
der med USA-anknytning på grund av
rapporteringsskyldigheten, eller att

Federal Reserves
huvudkontor i
Washington, D.C.
Fed grundades
1913 och är USA:s
centralbank.

instituten uppmanar sådana kunder
att avsluta sina konton.
Hon pekade på flera frågor om rätts
säkerhet och integritet som är värda
att beakta, när det globala utbytet av
kontrolluppgifter ökar, till exempel:
Hur hanteras överskottsinformation
i systemen? Kan andra länder garan
tera att informationen inte används
för andra ändamål än skatteuppbörd?
Det kan till exempel gälla information
om politiska flyktingar som har fått
asyl i Sverige.
Josefin Lindstrand, head of compli
ance services på administrationsföre
taget Corp Nordic, diskuterade FATCA
bland annat utifrån sina erfarenheter
av implementering av FATCA på en
amerikansk bank i Europa.
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Ulrika Hansson, Josefin Lindstrand, Anne Ramberg, Elisabeth Wallin och samtalsledaren advokat Peter Nordquist.

Elisabeth Wallin, jurist på Datain
spektionen, redogjorde för de syn
punkter som DI hade fört fram i sitt
remissvar. DI ifrågasatte bland annat
om förslaget i alla delar var propor
tionerligt enligt EU:s människorätts
stadga och menade att det krävdes
ytterligare dataskyddsgarantier och
mer detaljerade bestämmelser om in
formation till de registrerade.
advokatsamfundets generalsekrete
rare Anne Ramberg förklarade att Ad
vokatsamfundet var mycket kritiskt
mot att beredningen av lagstiftningen
för att genomföra FATCA-avtalet har
gått så fort.
– Det är ett otroligt komplicerat re
gelverk, och remisstiden var omkring
fyra veckor. Det är inte godtagbart i
sig, sa Anne Ramberg.

”Det här är
exempel på
en oerhört
ingripande
lagstiftning,
där man
verkligen
kastar grund
läggande
rätts
säkerhetsoch integri
tetsaspekter
åt sidan.”

Anne Ramberg hänvisade till Lagrå
dets kritik mot beredningsprocessen.
När det visade sig att advokaters
klientmedelskonton var sådana finan
siella konton som enligt regeringens
förslag skulle underkastas de finan
siella institutens kontroll- och rappor
teringsskyldighet, skrev Advokatsam
fundet ett kompletterande yttrande
till Finansdepartementet. Advokat
samfundet förklarade att förslaget
stred mot svensk lag, eftersom advo
kater har en lagstadgad tystnadsplikt
och är skyldiga att hålla klientmedel
avskilda på ett särskilt konto.
– Genom förslaget skulle advokaters
tystnadsplikt undanröjas, sa Anne
Ramberg.
Klientmedelskontot behöver inte
ange klientnamnet, och utan sam
tycke får advokaten inte uppge kli

entens namn – det omfattas av tyst
nadsplikten. Därmed kan inte heller
det finansiella institutet utföra den
kontrollskyldighet och rapporterings
plikt som förslaget ursprungligen fö
reskrev.
finansdepartementet tog intryck av
Advokatsamfundets synpunkter. Det
fick till följd att regeringen i proposi
tionen undantog klientmedelskonton,
som uppfattas som att de innehas av
advokaten och inte av klienten.
– Det här är exempel på en oerhört
ingripande lagstiftning, där man verk
ligen kastar grundläggande rättssä
kerhets- och integritetsaspekter åt si
dan till förmån för stormaktsanspråk
på universell jurisdiktion. Det är rätt
häpnadsväckande,
sammanfattade
Anne Ramberg. n

FAKTA OM FATCA
FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) är en amerikansk
lagstiftning från 2010 om kontrolluppgifter för skatteändamål.
l Sveriges regering tecknade ett avtal om FATCA-informationsutbyte
med USA den 14 augusti 2014.
l

16

Avtalet innebär att svenska
banker och andra finansiella institut måste identifiera och lämna
kontrolluppgifter om tillgångar på
konton som tillhör privatpersoner
och företagare som är skattskyldiga
i USA. Uppgifterna ska lämnas till

l

Skatteverket, som överlämnar dem
till skattemyndigheten i USA (IRS).
l Reglerna gäller
3 Personer bosatta i USA
3 Amerikanska medborgare, även
dem som har dubbelt medborgarskap

 ersoner med uppehålls- och
P
arbetstillstånd i USA (”green
card”)
3 Företag registrerade i USA
l Den svenska FATCA-lagstiftningen antogs av riksdagen den 18 februari och börjar gälla den 1 april.
3
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Gästkrönika

GÄSTKRÖNIKÖR
DAN ELIASSON

Var gör resurserna
en sådan här krönika kanske borde inledas med tankar
kring gängvåldet i Göteborg nyligen eller om andra viktiga
polisiära frågor. Eller varför inte reflektioner efter några
månader som rikspolischef. Jag väljer medvetet en annan
vinkel som handlar om hur vi skapar trygghet med ett
bredare samhällsengagemang.
Knappt 12 000 personer ligger bakom en stor del av den
totala brottsligheten i landet. Sammantaget står de för 56
procent av samtliga lagförda brott. Denna tankeväckande
analys presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) i en
rapport för några månader sedan. De 12 000 personerna
ges den något trubbiga beteckningen högaktiva lagöverträ
dare och återfinns i hela landet, även i mindre kommuner.
Jag har funderat en del kring detta. Och jag kan inte
låta bli att känna en stor bedrövelse inför denna statistik.
I den ryms många mänskliga tragedier. Livet är inte alltid
rättvist, de som hamnar i en kriminell livsstil har ofta haft
oddsen emot sig från början. Det ursäktar självklart inte
att man begår brott – alla människor gör sina val – men det
är en förklaring till varför de har hamnat i sin situation.
Rättsväsendet lägger ned stora resurser för att hantera
denna brottslighet. Det är polisanmälningar som ska
skrivas, förhör med misstänkta och vittnen, tekniska un
dersökningar, sökningar i spaningsregister, kontakter med
brottsutsatta osv. När någon grips innebär det mer jobb
med transporter av misstänkta och förvaring i arrester och
häkten. Går saken till rättegång krävs arbetsinsatser från
åklagare, domare, advokater, målsägandebiträden med
flera. De straff som vi sedan dömer ut för de här mängd
brotten blir ofta någonting mellan böter och ett kortare
fängelsestraff.
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Skulle inte samhället kunna angripa det här problemet
på ett annat sätt? För det finns en orsakskedja här. Och
frågan är om våra åtgärder grundas i en korrekt analys
av orsakerna till alla brott som de här personerna begår.
Brås analys är följande. En gemensam nämnare för de
högaktiva lagöverträdarna är att en stor andel bedöms
ha ett aktivt missbruk – cirka 80 procent har dömts for
ringa narkotikabrott. Andra vanliga brott som de begår är
snatterier, stölder, olovlig körning, olaga hot, brott mot
knivlagen, rattfylleri och misshandelsbrott som inte är
grova. Grövre brott som rån är ovanliga.
en dimension av denna brottslighet är att de högaktiva
lagöverträdarna begår färre brott med stigande ålder. De
mest högaktiva är de yngre. Många av dessa återfinns san
nolikt i den stora svansen kring grovt kriminella som åter
finns i många av våra större städer. I höstas presenterade
Rikskriminalpolisen (numera polisens Nationella operativa
avdelning) en rapport om denna problematik. Analysen
i den visar att det finns en stor grupp unga som flockas
kring de grovt kriminella och står för narkotikaförsäljning,
stölder och inbrott i närområdet. Nästan inget tyder på att
de kan leva på sin brottslighet.
Vad har egentligen samhället för samlad strategi mot
denna brottslighet? Jag saknar ett sådant samtal i Sverige.
Grundproblemet för många av dessa personer är deras
drogberoende. De måste bli drogfria, vilket kräver en ef
fektiv och uthållig missbruksvård. I förlängningen behöver
de en bostad och hjälp att skapa en meningsfull tillvaro
med sysselsättning och ett socialt nätverk. Bland de unga
lagöverträdarna ser det nog lite annorlunda ut, även om
Advokaten Nr 3 • 2015
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störst nytta?
många av dem också har drogproblem. De har sannolikt
en pessimistisk kalkyl om de egna framtida livschanserna.
Det driver dem in i en kriminell livsstil. Här krävs därför
insatser för bättre utbildning och en möjlighet att få in en
fot på arbetsmarknaden.
Det här är knappast samhällsuppgifter som polisen är
mest lämpad att lösa. Det kräver ett förebyggande och
stödjande arbete inom socialtjänst, sjukvård, kriminal
vård, arbetsförmedling med flera. Men polisen kan bli en
del av lösningen. Många brottsforskare lyfter fram vänd
punkter i livet som ett utlösande faktor för att få männ
iskor att lämna en kriminell livsstil. Jag tror att polisen kan
spela en stor roll här. En bra polis ingriper självklart mot
dem som begår lagbrott. Men den goda polisen försöker
också motivera till en förändring och arbetar för att för
söka förebygga brott.
de initiativ som nu tas för att reformera svensk polis un
derlättar hur vi ska tackla kriminalpolitiska problem som
detta. Fler poliser ska arbeta lokalt, nära dessa problem.
Vi ska också utveckla den brottsförebyggande samverkan
som finns på lokal nivå. Ett sätt är de medborgarlöften
som polisen ska ta fram tillsammans med bland andra
kommunerna. Men vi behöver också se över hur vi kan
arbeta mer effektivt mot gemensamma problem. Det
gäller inte bara mot de högaktiva lagöverträdarna, utan
också mot våld i nära relationer, otrygghet på allmänna
platser och grov organiserad brottslighet. Och ska vi nå
bättre resultat måste fler än polisen utveckla sina insatser
mot dessa problem.
Men i förlängningen bör vi också diskutera hur vi lägger
Advokaten Nr 3 • 2015

”Många brottsforskare lyfter fram vändpunkter
i livet som en utlösande faktor för att få människor
att lämna en kriminell livsstil. Jag tror att polisen
kan spela en stor roll här.”

samhällets resurser mot dessa problem. Jag är inte säker
på att mer resurser till rättsväsendet i alla lägen är den
bästa lösningen. Det går också att diskutera hur resur
serna inom rättsväsendet fördelas. I USA är till exempel
mantrat bland vissa forskare ”less prison, more police,
less crime”. Deras linje är att det finns ett brett forsknings
stöd för att det är mer effektivt att sätta in mer resurser till
polisens brottsförebyggande arbete än att förövare låses
in i fängelse. Ett exempel på det är när polisen arbetar fo
kuserat för att förhindra brott vid platser som har en hög
koncentration av våldsbrott (så kallade hot-spots).
Samtidigt som vi angriper brottsligheten måste vi klara
av att diskutera om hur vi angriper brottslighetens orsa
ker. Visst, rättsväsendet och polisen har sina självklara
roller, men en samhällslogik som fastnar i diskussionen
om enbart rättsväsendets effektivitet riskerar att föra oss i
fel riktning.
Dan Eliasson
Rikspolischef
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Vägen fram
Kvinnorna i rättsväsendet blir allt fler. Trenden går igen i advokatkåren.
Men bilden är inte helt ogrumlad. På väg mot toppen lämnar många unga kvinnor och män
advokatyrket. Advokatsamfundet och många advokatbyråer bedriver olika satsningar
för att stärka och utveckla kvinnliga advokaters yrkesroll. Det finns även en hel del
att lära av de kvinnor som lyckats skapa ett framgångsrikt yrkesliv och bli delägare.
TEXT: TOM KNUTSON, MAGNUS ANDERSSON OCH KAMILLA KVARNTORP FOTO: ISTOCKPHOTO, TOM KNUTSON MED FLERA
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Fokus Kvinnliga affärsadvokater
Sex kvinnliga affärsadvokater som alla är delägare berättar öppenhjärtigt om vägen fram

Gemensamt för dem är att de anser att advokatyrket utvecklats radika
lt ur ett

jämställdhetsperspektiv,

Att vara delägare
ger mer åt advokatyrket
Att vara delägare är roligt och innebär dessutom ett livslångt lärande. Det tycker Erica
Wiking Häger, delägare på Mannheimer
Swartling Advokatbyrå.

E

n viktig ledstjärna för mig har alltid varit att göra
det som jag tycker är roligt. Jag har drivits av min
nyfikenhet. Hela tiden har jag känt att jag har kun
nat utvecklas och påverka min egen karriär och göra det
jag har velat, säger Erica som ser flera olika faktorer som
har gjort att hon kunnat nå framgång i sin advokatkarriär.
Förutom att göra det som hon tycker är roligt har möjlig
heten till entreprenörskap och affärsutveckling varit en
viktig del för henne. Ytterligare en viktig faktor är hur fa
miljelivet organiseras. Erica betonar att hon och hennes
make delar lika på det som rör familjelivet. Erica är gift
och har tre barn i åldrarna 11, 9 och 5 år. De två första föd
des när Erica var biträdande jurist, och det tredje barnet
fick hon när hon var delägare. Under ledigheterna valde
Erica att ha en fot kvar på byrån bland annat genom att
delta i internutbildningar och konferenser. Det var vik
tigt för Erica att inte tappa kontakten med byrån under
ledigheterna.
En annan faktor är att det funnits personer på advokat
byrån som trott på och stöttat Erica så att hon har kunnat
utvecklas i sin yrkesroll.
– Det finns en arbetskultur och respekt för varandra på
den här byrån som passar mig väldigt bra. Jag har känt
mig hemma här och trivs med de värderingar som råder.

Att advokatyrket är väldigt fritt, allt mer ju mer senior
man blir, är en annan bidragande faktor.
ADVOKATBYRÅNS STÖD

En ytterligare bidragande orsak är det faktum att man
på Mannheimer Swartling arbetar aktivt för att bistå sina
medarbetare under småbarnsåren. Byrån har ett särskilt
program för jurister med små barn. Syftet är att program
met ska fungera som ett stöd för att få ihop livspusslet både
för kvinnor och män. I programmet ingår bland annat möj
lighet att arbeta deltid eller flexibel tid, ett utökat it-paket
och it-support för att kunna arbeta hemifrån samt bidrag
till hushållsnära tjänster. Vidare finns en föräldragrupp för
jurister med små barn som vill utbyta erfarenheter om
karriär och föräldraskap. I gruppen ingår även delägare.
Byrån betalar även en del av mellanskillnaden mellan
föräldrapenning och ordinarie lön under föräldraledig
heten.
– Det kändes skönt att byrån ställde upp och jag kände
inte någon press på att komma tillbaka tidigt, kommente
rar Erica som tycker att det läggs mycket uppmärksam
het på föräldraledighetsperioden medan den snarare
borde riktas till de väntande småbarnsåren. Hur man
som familj ska klara småbarnsåren rent generellt med
dagis, vabbande och långa arbetsdagar. Erica konstaterar
samtidigt att så ser det ut även utanför advokatkåren:
– Jag tror att det blir allt mindre en kvinnofråga. Hos oss
är det inte så stor skillnad mellan män och kvinnor i uttag
av föräldraledighet. Den man som inte tar ut föräldrale
dighet har en större förklaringsbörda än den som tar det.
Både internt och i samhället. Här har det hänt mycket de
senaste åren.

ERICA WIKING HÄGER
Erica Wiking Häger har en milt sagt händelserik
karriär. Efter examen i Uppsala var hon tf. universitetslektor i civilrätt i 1,5 år. Därefter satt
hon ting och sedan for hon till USA för att ta en
master i juridik vid Harvard Law School (LL.M.)
och en bar exam i New York. Efter det arbetade
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hon som bolagsjurist i USA på ett it-bolag. När
millennieskiftet passerats var hon åter i Sverige
och började då på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. 2009 blev hon delägare och sedan 2011
sitter hon i Mannheimer Swartlings styrelse. Nu
har hon blivit ordförande i en nystartad verksam-

hetsgrupp som heter Corporate Sustainability &
Risk Management med syftet att integrera hållbarhetsfrågor i byråns affärsjuridiska rådgivning.
Hon är dessutom sedan 2014 vice ordförande för
Stockholms Handelskammare efter att ha valts in
i handelskammarens styrelse 2012.
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till sina positioner, om sina erfarenheter och hur de ser på advokatyrkets framtid.

att yrket passar kvinnor utmärkt och att de är optimister inför den

DELÄGARSKAPET

När Erica var hemma med sitt första barn hade hon tid att
reflektera över om hon ville ha någon förändring i sitt yr
kesval. Hon konstaterade att hon trivdes mycket bra och
ville fortsätta med advokatyrket. Erica var tydlig mot sina
chefer och delägare och berättade om att hennes ambi
tion var att bli delägare.
Vad är det bästa med att vara delägare?
– Att det är så roligt! Det innebär en livslång utveckling
Advokaten Nr 3 • 2015

kommande framtiden.

och ett livslångt lärande. Det är drivkraften för mig. Och
att dessutom få vara i en miljö med människor som jag
trivs med, säger Erica som betonar att även om man är bi
trädande jurist och inte är delägare så är det ändå viktigt
att vara engagerad i byråfrågor.
– För mig innebar mitt engagemang som biträdande ju
rist att jag växte ihop med byrån och kunde känna att det
är det här jag vill göra, förtydligar hon.
Att vara delägare medför också mycket ansvar för kli

Erica Wiking Häger är
delägare på Mann
heimer Swartling
Advokatbyrå.

»
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enter och anställda. Tidvis innebär det mycket och hårt
arbete. Kraven på tillgänglighet är stora.
– Det är baksidor som man måste lära sig att hantera.
Med tiden växer man in i arbetsrollen som delägare, sä
ger Erica som understryker att det är viktigt att kunna
gå i och ur sin roll. När hon kommer hem och ska vara
tillsammans med sin familj undviker hon att ideligen titta
i mobiltelefonen.
– Om jag ska arbeta hemma så gör jag det den stund det
ska ta. Sedan är jag tillsammans med barnen och undvi
ker att sitta med mobiltelefonen vid middagsbordet.
POSITIV UTVECKLING

Erica konstaterar med tillfredsställelse att advokatbran
schen har moderniserats i grunden under den senaste
tioårsperioden. På Mannheimer Swartling bedrivs ett ak
tivt hållbarhetsarbete och i det ingår jämställdhetsarbe
tet. Byrån hållbarhetsrapporterar i enlighet med Global
Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredo
visning, version 3.1. Ett av de hållbarhetsmål som kom
municeras öppet är att öka andelen kvinnliga delägare
och byrån redovisar de aktiviteter som genomförs för att
uppnå jämställdhet och balans mellan yrkes- och privat
liv.
– Vi kommunicerar öppet till våra klienter att det är ett
av våra absolut viktigaste hållbarhetsmål, säger Erica som
anser att det som kännetecknar byråer som framgångs
rikt lyckas behålla yngre kvinnliga advokater är att de ser
till individen snarare än att tala om män eller kvinnor.
– Det handlar om att se den enskilde individen och låta
personen utvecklas till sin fulla potential. Ta bort etiket
ten att: ”Det här är en kvinnlig biträdande jurist och det
här är en manlig.” Säg i stället att det handlar om en män
niska med ambition. Satsa mycket på unga juristers per
sonliga utveckling, säger hon bestämt.
NORMER FRÅN SAMHÄLLET

På Mannheimer Swartling får man årligen in hundratals

MÅNGA OCH UTHÅLLIGA SATSNINGAR
HILDA: DET STORA NÄTVERKET
FÖR KVINNLIGA JURISTER
Hilda grundades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari
2006 och fick sitt namn efter dagens
namnsdagsbarn. Nätverket, som består
av ett fyrtiotal kvinnor från olika delar av
rättsväsendet och advokatkåren, har till
syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och
rättsväsendet. Målet med Hilda är att
skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka
antalet kvinnliga chefer och delägare.
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Hilda, Sofia, Hildary, Rakel, Ruben, Ragna. Alla är de olika delar av det omfattande arbetet som pågår med det
SOFIA: ETABLERAT OCH FRAMGÅNGSRIKT
MENTORSKAPSPROJEKT
Sofia är ett mentorprogram med korsvist utbyte mellan olika verksamheter
som syftar till att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för
kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet med
projektet är att öka motivationen för deltagarna att vilja bli chefer. Programmet fokuserar i huvudsak på mentorskap, men det finns även möjlighet till praktik som kan anpassas utifrån adeptens och mentorns förutsättningar. Den nionde omgången av Sofia inleddes under 2014.
Under 2014/2015 deltar arton mentorer och lika många adepter i Sofia.
Efterfrågan är mycket stor. Mentorerna är kvinnor verksamma i ledande
positioner inom olika delar av rättsväsendet och advokatkåren. Adepterna
som har valts ut kommer från åklagarväsendet, domstolar, advokatbyråer
och olika myndigheter.

HILDARY: VÄLBESÖKTA
LUNCHKLUBBAR MED
INSPIRERANDE FÖREDRAG
Hildas lunchklubbar – Hildary –
har till syfte att vara en mötesplats
för kvinnliga jurister där de kan
utbyta erfarenheter och stödja
varandra. Under 2014 deltog
runt 600 kvinnliga jurister i
Hildarysammankomsterna.
Hildarysammankomster har
under 2014 anordnats i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Jönköping och,
nytt för 2014, Umeå.
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ansökningar från unga nyutexaminerade jurister. Byråns
mål är att oberoende av konjunkturläget anställa ett 40tal jurister varje år. Ungefär lika många män som kvinnor
ansöker och får anställning. Det är ingen hemlighet att
många som söker sig till byrån inte har ambitionen att bli
delägare utan ser det som en språngbräda där de kan få
den bästa starten i karriären med utmanande uppdrag
och en gedigen vidareutbildning. Ända upp till delägar
nivå på Mannheimer Swartling är
könsfördelningen bland jurister
relativt jämn. Trots byråns strävan
och idoga arbete har inte andelen
kvinnliga delägare ökat så snabbt
som man önskat, konstaterar Erica
som ser flera orsaker till det. En
förklaring är att småbarnsåren kan
vara slitsamma; särskilt när båda
föräldrarna har parallella karriärer
med höga krav. Men det handlar
också om samhällets normer, inte
minst om kvinnans roll i samhället
som innebär att kvinnor med små
barn, som också väljer att satsa på
sin karriär, möts av oförståelse.
– Du måste kunna stå emot och vara trygg och känna
att du har gjort ett val som inte riktigt är förenligt med
normen i samhället. Det tror jag inte är så lätt alla gånger.
Då är det bra med förebilder. Att man kan se att andra
gjort det valet. Sen kan det också vara en fördel att vara i
en miljö där fler småbarnsföräldrar är i samma situation
– för det ökar förståelse och man kan stödja varandra,
säger Erica.

av näringslivet som du tycker om, och som du känner att
det ger energi att arbeta med. Det är först då du blir rik
tigt duktig och kan gå hela vägen, slår hon fast. Det är
även bra att så tidigt som möjligt engagera sig i byråfrågor
och skaffa sig förståelse för vad det innebär att driva ett
konsultföretag eftersom det i sin tur skapar en förståelse
för hela yrkesrollen. Just den här delen av yrkesrollen är
dold för många biträdande jurister.
– För oss som delägare är det viktigt
att förklara varför vi har gjort det här
valet och varför vi tycker att det är
värt att lägga så mycket engagemang
och tid på byrån som vi gör. Man blir
aldrig delägare om man går till arbe
tet som en tjänsteman. Och man blir
aldrig en riktigt bra delägare om man
inte fortsätter att brinna för det man
arbetar med, och tycker att det är ro
ligt.

”Du måste kunna
stå emot och vara
trygg och känna
att du har gjort ett
val som inte riktigt
är förenligt med
normen i samhället.”

DELVIS DOLD YRKESROLL

För att man ska lyckas som advokat och kunna bli deläga
re anser Erica att man måste brinna för det man arbetar
med, och tycka att det är roligt.
– Se till att hitta ämnesområden och klienter i segment

DE KOMMANDE ÅREN

Under den kommande tioårsperio
den är Erica övertygad om att ande
len kvinnliga delägare kommer att öka såväl i branschen
som på Mannheimer Swartling.
– Dels vill vi det, dels är det viktigt för byråns fortsatta
framgång att ta in fler kvinnliga delägare, säger Erica och
berättar att klienter ställer krav på att deras rådgivare har
sunda värderingar och aktivt arbetar med frågor om jäm
ställdhet och mångfald.
– Då är det bra att kunna visa upp vårt hållbarhetsarbe
te, de mål vi har satt upp och de aktiviteter vi genomför,
säger Erica, som understryker att advokatyrket också ger
stora möjligheter att utveckla sin egen karriär:
– Det är något som man kanske inte ser som ung biträ
dande jurist. Ju äldre man blir desto tydligare blir det.
Gillar man den känslan och rollen då finns det inte något
bättre arbete! n

övergripande syftet att stärka och utveckla kvinnliga juristers yrkesroll.
RAKEL: INSPIRATION TILL
KVINNLIGT LEDARSKAP
OCH ÖKAD MÅNGFALD
Rakel är Advokatsamfundets och Hildas
årliga konferens med syfte att inspirera
kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren
och förvaltningen att våga pröva på
chefsrollen.
Den 24 mars 2015 hölls den nionde
Rakelkonferensen i Spegelsalen på Grand
Hôtel i Stockholm. Spegelsalen var fullsatt med över 270 jurister som samlats
för att låta sig inspireras och knyta kontakter.
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RUBEN: MENTORSKAP I GRUPP
MÖJLIGHET FÖR DIALOG KRING
LEDARSKAP
Rubenprojektet är ett mentorskap i grupp som har
anordnats av Advokatsamfundet sedan 2011 inom
Hilda-nätverket.
Varje mentorsgrupp består av två mentorer – en
manlig och en kvinnlig chef eller delägare från rättsväsendet, förvaltningen eller advokatkåren samt
cirka åtta adepter med blandade juristbakgrunder.
Målet med projektet är att genom diskussioner
och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare
(läs mer på sidan 36).

RAGNA: HILDAS VÄLBESÖKTA HEMSIDA
Sedan 2008 finns all information om Hilda och Hildas
olika projekt samlade på Hildas mycket välbesökta
hemsida, Ragna.
Här finns, förutom bakgrund, information om nätverket Hilda och de olika projekten, kalendarium och
presentationer av Hildas medlemmar, också Månadens
Hilda – en personlig krönika skriven av någon av Hildas
medlemmar.
På hemsidan finns också en presentation av de män i
ledande positioner inom rättsväsendet/förvaltningen
och advokatkåren som ingår i Ruben och som vill stödja
unga kvinnliga jurister att våga ta steget och bli chefer
eller delägare.
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Ansvar och inflytande
Ansvar och inflytande går hand i hand. Det
skapar i sin tur ett stort engagemang. Det anser Lena Frånstedt Lofalk, delägare på Nord
& Co Advokatbyrå, och Advokatsamfundets
disciplinnämnds ordförande.

I

oktober 2009 startade Lena tillsammans med fyra
kolleger Nord & Co Advokatbyrå. I dag arbetar totalt
30 personer på byrån. Hon tycker att advokatyrket
får ytterligare en dimension som delägare och kan varmt
rekommendera unga jurister att
satsa på att bli delägare.
– Arbetet blir ännu roligare när
man blir delägare. Det behöver inte
alltid vara så bråttom att bli deläga
re, det kan finnas perioder i livet då
det passar mindre bra. Men på de
flesta byråer är det för närvarande
svårt att stanna kvar om man inte
så småningom blir delägare, säger
Lena. För att bli delägare behöver
man förstås vara en duktig jurist, men man behöver ock
så vara bra på ackvisition, det vill säga att både skaffa nya
klienter och kunna behålla befintliga klienter.
Lena trivs mycket bra i rollen som delägare. Det bästa
med att vara delägare är att få ta ansvar för verksamheten
och att på det sättet också få inflytande.
– Ansvar och inflytande går hand i hand. Det skapar i
sin tur ett väldigt engagemang, säger hon men tillägger
att ibland kan ansvaret kännas tungt eftersom man som
delägare är ytterst ansvarig för verksamheten och för de
anställda.

hand om barnen så att föräldrarna skulle kunna arbeta,
utan framförallt för att ta hand om olika sysslor i hemmet
så att Lena och hennes man kunde ägna sig åt barnen
när de kom hem. Men en oerhört skön avlastning var att
barnflickan hämtade på dagis så att barnen inte behövde
vara kvar längre än de själva ville.
– I stället kunde vi vara med barnen, laga mat och äta
tillsammans och sedan lägga dem. Att ha hjälp hemma
har varit helt avgörande, berättar Lena som understry
ker att flexibilitet är ett nyckelord i detta sammanhang.
Flexibilitet från advokatbyråns sida gentemot anställda
med småbarn är viktigt. Att man under en period kan få
arbeta lite mindre och/eller arbeta hemifrån. Men också
flexibilitet från den anställde. Går
man hem lite tidigare för att vara
med barnen kan man ofta få lova
att sätta sig och göra klart arbetet
senare på kvällen.
En annan betydelsefull faktor är
att välja rätt chef. Det gäller att ar
beta med rätt personer som stöttar
och tror på dig och som vet att du
gör ditt arbete även om du går hem
för att vara med dina barn.
– Man pratar ofta om vilken byrå eller vilket företag
som är bäst eller roligast att arbeta på, men det absolut
viktigaste är chefen, cheferna, de personer man arbetar
med, slår Lena fast.
Ytterligare en viktig omständighet är att man samtalar
hemma om hur man ska dela på ansvaret när man har
två karriärer i familjen. Man måste också se till att ordna
det praktiskt för sig, att man fixar hjälpmedel, så att man
kan arbeta utifrån, hemifrån eller på resa. I dag är det en
självklarhet men det var det inte på samma sätt när Lena
var småbarnsförälder.
– Att jag kunde arbeta hemifrån var nog det som gjorde
att jag fortfarande har en karriär i dag. Jag arbetade rätt
så mycket även när jag var föräldraledig. Jag var deläga
re och det gick inte att gå hem ett helt år för att sedan
komma tillbaka. Gjorde man det så hade man inte några
klienter kvar. Men jag kunde arbeta hemifrån eftersom
jag hade ordnat det så.
Lena har aldrig upplevt sig som missgynnad eller att
det har varit nackdelar att vara kvinna. Ofta har hon sett

”På de flesta byråer
är det för närvarande
svårt att stanna kvar
om man inte så småningom blir delägare.”

LENA FRÅNSTEDT
LOFALK
Lena tog examen
1983, och efter att
hon suttit ting började hon på Advokatfirman Cederquist
den 1 september
1985. I början av
1990-talet blev hon
delägare. Lena stannade på Cederquist
tills hon och fyra
andra personer i oktober 2009 startade
Nord & Co Advokatbyrå. Idag arbetar
totalt 30 personer
på byrån.
Lena har suttit i
Advokatsamfundets
huvudstyrelse och
sedan 2008 är hon
ordförande i disciplinnämnden.
Medlem av Hilda.
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FRAMGÅNGSFAKTORER

Lena menar att det finns flera faktorer som bidragit till att
hon kunnat nå långt i sin advokatgärning. En viktig fak
tor var att ha hjälp hemma. Lena är i dag ensamstående
med två barn, som i dag är 18 och 20 år. Hon fick barnen
när hon var delägare. Hon och hennes dåvarande man
hade barnflicka från att barnen var små till dess de var
i tonåren. Inte i första hand för att barnflickan skulle ta
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att saker som hon har råkat ut för har även hennes jämn
åriga manliga arbetskamrater drabbats av.
– Jag tror att man är för snabb att säga att det här drab
bas jag av för att jag är kvinna. Det är rätt så bra att ha
manliga vänner på ungefär samma nivå för då kan man
diskutera och ha ett utbyte. Av det har jag lärt mig att
de drabbas av precis samma saker. Att det kan vara äldre
personer som försöker sätta sig på yngre eller att det kan
vara svårt att bli delägare etcetera, säger Lena.
OPTIMIST

På Nord & Co är fyra av tretton delägare kvinnor. Vid
årsskiftet togs två biträdande jurister in som delägare,
en kvinna och en man. På fem–tio års sikt är Lena opti
mistisk när det gäller hur andelen kvinnliga delägare på
advokatbyråerna kommer att utvecklas.
– Advokatyrket passar kvinnor väldigt bra. Kvinnor är
ofta mycket duktiga jurister. Vi kan ju se det på att de får
de högsta betygen från universiteten och att de gör väldigt
bra ifrån sig i domstolarna när de sitter ting. Så kvinnor
har alla förutsättningar att bli duktiga advokater, säger
Lena som ändå inte vill att allt ska framstå som rosenrött:
Advokaten Nr 3 • 2015

– Det är ett tufft jobb. Men det gäller alla jobb som är
kvalificerade, vare sig det handlar om advokatbyråer, fö
retag eller myndigheter. För att komma upp i chefsnivå
krävs engagemang och en ordentlig arbetsinsats och det
kräver en hel del.
Det som kännetecknar byråer som framgångsrikt lyck
as behålla yngre kvinnliga advokater är att de ger möjlig
het till flexibilitet och att de litar på sin medarbetare, an
ser Lena. Flexibiliteten måste dock vara ömsesidig. Byrån
ger friheten till den anställde och den anställde i sin tur
måste ta ansvar. Med ett sådant ömsesidigt förtroende
har man stora möjligheter att kombinera arbetet med ett
bra familjeliv, även om man inte kan förvänta sig att ha
det varenda dag.
– Det går inte att komma ifrån att advokatyrket är ett
serviceyrke och att tillgänglighet är en konkurrensfördel.
Det innebär att man inte kan bestämma att man alltid ska
hämta på dagis två dagar varje vecka. Därför måste man
ha en backup som kan ställa upp när det behövs. Många
gånger arbetar man under hög tidspress eller sitter i mö
ten som tar längre tid än vad man kunnat ana och planera
för. n

Lena Frånstedt Lofalk är
delägare på Nord & Co
Advokatbyrå och Advo
katsamfundets disciplin
nämnds ordförande.

»
27

Fokus Kvinnliga affärsadvokater

»

Maria-Pia Hope är managing partner på Advokatfirman Vinge.
Efter flera år i London vände hon tillbaka till Sverige.
Ett val hon inte har ångrat.

Att driva fram förändringar
är det mest givande
Maria-Pia Hope är managing partner på
Advokatfirman Vinge. Hon tycker att utvecklingen för kvinnliga advokater är på rätt väg
och ser optimistiskt på framtiden.

E

fter att ha bott i London i mer än tio år bestämde
sig Maria-Pia och hennes man som är från Skott
land och tillika advokat att flytta till Stockholm
2006. Det var ett medvetet val. Livet i London innebär en
helt annan utmaning än att bo i Skandinavien.
– Förutsättningarna för att vara engagerad förälder och
samtidigt ha en karriär är väldigt mycket bättre i Sverige
än i Storbritannien, säger Maria-Pia och tillägger:
– Det är ett val som vi inte har ångrat. Det är mycket
som gör livet lättare här. Alltifrån en väl fungerande barn
omsorg till att Stockholm är en mindre stad och att det
helt enkelt är enklare att bo här. Dessutom är det djupt
rotat i hela samhället att familj är något man ofta har – det
är inte något man behöver hymla med.

SAMVERKANDE FAKTORER

MARIA-PIA HOPE
Juridikstudier i Lund
och på Harvard Law
School; arbete som
biträdande jurist och
senare delägare/
managing partner
på Vinges kontor i
London 1996-2006.
2006 flyttade hon
med familjen till
Stockholm. Delägare inom bank och
finans vid Vinges
Stockholmskontor
2006-; managing
partner för Vinge
Stockholm 2012.
Medlem i Hilda sedan 2012.
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Maria-Pia ser fler olika bidragande orsaker som gjort att
hon har kunnat nå sin position. Förebilder har spelat en
stor roll.
– Vi har länge haft kvinnliga delägare på Vinge, till ex
empel Elisabet Fura, Karin Grauers och Karin Ulberstad.
Det var viktigt att det gick att se starka kvinnliga delägare
som också hade olika personligheter, förtydligar hon.
En annan viktig del har varit ett gott stöd från såväl
manliga som jämnåriga kvinnliga delägarkolleger. Även
hur hon och hennes man organiserat familjelivet har bi
dragit.
– Det är en förutsättning att båda parter är ense om
hur man ska få livet med två karriärer att fungera. Det
handlar ytterst om den berömda diskussionen vid köks
bordet. Den tror jag verkligen på och den måste man ha,
säger hon och tillägger att hushållsnära tjänster har varit
mycket betydelsefulla för familjen. På det området har de
präglats av kulturen i London där det är fullt accepterat
med den typen av tjänster, till exempel barnflicka.

Det faktum att man i dag jämfört med för tio år sedan
är betydligt mindre låst vid kontoret har också spelat in.
– Det skapar en flexibilitet som ökar ju mer senior man
blir. Sen är det förstås viktigt att man är en närvarande
och tillgänglig chef, och tydlig mot sitt team med hur man
arbetar.
Den ökade flexibiliteten har hon utnyttjat genom att
ofta gå hem i tid för att umgås med familjen även i veck
orna. Har det behövts har hon kunnat arbeta senare på
kvällen.
DELÄGARSKAPET

För Maria-Pia var det ett mål att bli delägare.
– Jag tyckte att inte minst variationen över tid gjorde
det intressant att arbeta på advokatbyrå och kände att det
var en karriär som lockade även långsiktigt.
Hon var tydlig med sin ambition mot byrån och när
frågan väl kom tvekade hon inte. Och det har hon inte
ångrat.
– Förutom att det självklart är roligt att praktisera juri
dik på hög nivå är det stimulerande att vara med och dri
va företag. Engagemanget för företaget blir kanske ännu
större när man faktiskt äger en del av det, säger MariaPia som också noterar att delägarskapet innebär ett stort
ansvar: att se till att många hundra anställda jurister har
arbete, att byrån har ett bra inflöde med uppdrag och att
klienterna är nöjda. I den roll som hon har nu är ansvaret
ännu mer accentuerat.
– På en stor byrå är man samtidigt aldrig ensam i detta
och det är förstås en styrka, konstaterar hon.
INTE LÄNGRE GENUSFRÅGA

Bland de egna yngre advokaterna som blivit delägare på
Vinge under de senaste tre åren är 30 procent kvinnor.
Andelen kvinnliga delägare är 18 procent.
– Det är inte tillräckligt men det går i rätt riktning, kom
menterar Maria-Pia som tror att förebilder och att existe
rande kvinnliga delägare tar plats kan bidra till att siffran
ökar. Byrån arbetar också med att kvinnliga biträdande
jurister ska bli mer än ”duktiga flickor”; man har sett att
de som klarar sig bäst är de som vågar ta risker och gå ut
anför ramen, och att ett medvetet och skräddarsytt ledar
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skap är en viktig del i detta. Maria-Pia menar samtidigt
att grundinställningen på Vinge är att man inte ser frågan
om förutsättningarna för delägarskap som en genusfråga.
– Snarare är det en fråga om hur man kan förbättra möj
ligheterna för såväl kvinnor som män att kombinera kar
riär med familj och andra intressen utanför jobbet över
tid. Det är viktigt för oss att vi är en hållbar arbetsplats för
alla våra anställda, säger Maria-Pia och berättar att man
på Vinge bland annat arbetar med att utveckla byråns le
darskap och åstadkomma en bra resursfördelning.
När det gäller debatten om manliga strukturer konsta
terar hon att en markant förändring till det bättre ägt rum
under hennes 19 år på Vinge.
– I dag är 40 procent av styrelsen i Stockholm kvinnor
och 83 procent av Vinges kontorsöverskridande koncern
ledning. Vi har ”rainmakers” som är kvinnor och kvinnor
som leder viktiga arbetsgrupper och satsningar. Detta är
kvinnor som är framgångsrika och bidrar till vår affär på
ett högst påtagligt sätt, säger Maria-Pia bestämt.
NÅGRA RÅD

Maria-Pia understryker att det är bra att vara tydlig med
sina önskemål om man har delägarambitioner och att
sätta sig in i vad arbetet innebär och vilka krav som ställs.
Att skapa ett internt och externt nätverk är också en vik
tig del. Internt eftersom ett sådant ger stöd i utvecklingen
som delägare, externt eftersom man som delägare är
entreprenör som ska bidra till att generera uppdrag för
byrån. Maria-Pia berättar att hon då och då möter unga
Advokaten Nr 3 • 2015

kvinnor som har svårt att bestämma sig för om de vill bli
delägare.
– Mitt råd brukar vara att fundera på var man vill vara
om fem, tio, femton år. Det är inte alldeles enkelt för den
som lämnat advokatbanan att ta sig in igen. Man bör tän
ka igenom vad som är positivt med advokatyrket, säger
hon och fortsätter:
– Det är värt att komma ihåg att det finns många olika
karriärer inom advokatkarriären. Utan att lämna yrket
kan man ofta växla mellan olika typer av branscher och
klienter, ibland mellan olika verksamhetsområden. Dess
utom finns det på alla advokatbyråer stora mängder verk
samhetsrelaterade frågor man kan engagera sig i – saker
kan alltid förbättras. Att vara med och driva fram föränd
ring är det som jag själv har tyckt har varit bland det mest
roliga och givande med jobbet.

” Förutom
att det
självklart
är roligt att
praktisera
juridik på
hög nivå är
det stimulerande att
vara med
och driva
företag.
Engagemanget för
företaget
blir kanske
ännu större
när man
faktiskt
äger en del
av det.”

FRAMTIDEN

På fem–tio års sikt är Maria-Pia övertygad om att andelen
kvinnliga delägare på de stora affärsjuridiska byråerna
kommer att öka väsentligt.
– Alla stora byråer arbetar intensivt med frågan och det
finns ett bra tänk hos samtliga. Det kommer definitivt att
se mer jämställt ut i delägarleden, säger Maria-Pia och til�
lägger att hon ibland tycker att affärsjuristerna tar på sig
tagelskjortan för snabbt och hemfaller åt en ensidig och
negativ beskrivning av tillståndet i yrkeskåren.
– Det finns en stor medvetenhet kring problematiken
och vi gör trots allt mycket. n
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Engagemang är
främsta framgångsfaktorn
Åsa Erlandsson har varit managing partner
sedan hon blev delägare. Hon menar att
engagemang är det viktigaste för att lyckas i
yrket och tycker att delägarskapet på många
sätt är ett modus vivendi – ett sätt att leva.

E

fter tingstjänstgöringen blev Åsa Erlandsson fiskal
i Svea hovrätt och hade ingen tanke på att bli nå
gonting annat än domare. Men när hon som fiskal
hamnade i Dalarna tog hon tjänstledigt och började på
Setterwalls. När hon kom till advokat
byrån insåg hon direkt att hon hade
hamnat rätt.
– Jag hade inte lyssnat inte på min
egen magkänsla. Det är viktigt att stan
na upp och lyssna till sig själv – inte
bara till alla andra!
Åsa märkte snart att advokatbyrån
inte var så hierarkisk som hovrätten.
– När vi voterade i hovrätten hade
jag nästan per definition fel, för jag var
yngst.
Men när Åsa hade varit på byrån i
bara några dagar, frågade en delägare
henne vad hon tyckte i en viktig fråga – och följde hen
nes råd. Hon blev först förvånad, men insåg att på byrån
är det affärsmässigheten som styr: Rätt råd kan komma
varifrån som helst i organisationen.
Åsa har tre barn, 14, 13 och 9 år, som hon har varit
hemma med.
– Med första barnet var jag hemma länge, med de an
dra två lite kortare. Det har förstås gjort att karriären har
tagit längre tid.

som visat advokatbyrån att jag bryr mig om den och by
råns affärer, ända sedan jag började. Att tycka att det är
kul och att vara engagerad är två viktiga delar i att lyckas
med vilken yrkesbana som helst.
Dessutom har Åsa haft starkt stöd från andra, äldre
delägare under hela karriären.
– Jag har alltid haft någon stark person bredvid mig som
har puttat mig i rätt riktning.
Det bästa med att vara delägare tycker Åsa är möjlig
heten att få driva advokatbyrån, och att få vara med och
påverka en affär och verksamhet på ett riktigt och reellt
sätt. Att få se advokatbyrån utvecklas till att bli lite mer
och lite bättre hela tiden.
Men visst, engagemang har en baksi
da, förklarar Åsa. Hon tycker att det är
ett sätt att leva att driva en advokatby
rå. Man kan inte gå hem klockan 17 och
säga att dagens arbete är klart. Som
delägare – och kanske särskilt som MP
eller VD – har man, utöver det självkla
ra ansvaret för att alltid finnas där för
klienten närhelst klienten behöver det,
ansvar för hela byråns verksamhet, att
den i alla delar fungerar och går i rätt
riktning. Och saker händer hela tiden.
– Det vill till att man gillar det man
gör. Ibland händer svåra, allvarliga,
och jobbiga saker. Det kan vara ett ärende som ”brinner
till” eller någon verksamhetsfråga som plötsligt blir akut.
Och så har man har personal som man ska och vill ut
veckla och bry sig om. Det handlar helt enkelt inte bara
om mig och min affär, utan jag har ansvar för en hel verk
samhet tillsammans med andra.

”Om man har
bestämt sig för
att man vill bli
delägare, ska man
våga säga det,
till sig själv och
till andra.”

ENGAGEMANG ÄR EN VIKTIG DEL

Åsa tror att den främsta faktorn för att hon har lyckats är
hennes engagemang.
– Jag har alltid varit engagerad i det jag gör. Jag har lik
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UTMANA HUR BYRÅN SER PÅ KARRIÄREN

Det viktigaste Setterwalls gör för att underlätta för kvinn
liga advokater att bli kvar i yrket är egentligen inte kon
kreta saker som görs, till exempel aktivt deltagande i
olika kvinnliga nätverk, ersättning vid föräldraledighet
eller tekniska möjligheter för att underlätta ett mobilt
och flexibelt arbetssätt, enligt Åsa.
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ÅSA ERLANDSSON
Åsa Erlandsson i
Stockholm är vd
och executive partner på Setterwalls
Advokatbyrå sedan
januari 2014. Hon
började på Setterwalls 1998 och blev
vd och managing
partner för byråns
Stockholmskontor
2010.

Åsa tror att
den främsta faktorn
för att hon har lyckats
är hennes engagemang.

– Utan det handlar om oss, vi som driver företaget, att
vi försöker utmana hur vi ser på karriär och kön – att inte
göra saker på precis samma sätt som vi alltid har gjort,
för då blir det ingen förändring.

– Vi har ambitiösa mål. Vi utmanar oss i målsättningen
men jag har inga tvivel om att vi framåt kommer att se
en ordentligt ökad andel kvinnor i delägarantagningarna.
TAPPA KVINNORNA ÄR EN AFFÄRSRISK

TYDLIGA OCH MÄTBARA MÅL

Två saker kännetecknar byråer som lyckas behålla yngre
kvinnliga advokater, enligt Åsa. De vågar tänka och göra
annorlunda, vara medvetna om frågan och de vågar ut
mana sig själva. Och de sätter tydliga och mätbara mål
och utvärderar om målen har uppfyllts.
Åsa fick själv ett råd tidigt i karriären:
– Någon sa till mig att har du bestämt dig för att du vill
bli delägare, då måste du våga säga det, till dig själv och
till andra. När du har gjort det så börjar du agera på ett
annat sätt: Du tar för dig och agerar som en som vill bli
delägare. Du gör ”rätt saker”. Dessutom, när andra hör
det och vet att du går för delägarskap, ja då börjar de be
handla dig som en som ska bli delägare. Det gör en enorm
skillnad. Visst – du måste våga säga det, med risk för att
det inte flyger hela vägen. Men det gamla talesättet stäm
mer ju: friskt vågat, hälften vunnet.
Setterwalls arbetar just nu med en ny jämställdhets
plan. Byrån kommer där att sätta konkreta mål för hur
stor andel av de nya delägarna under affärsplaneperio
den som ska vara kvinnor.
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Åsa understryker att frågan om kvinnor i advokatyrket
är uppe till diskussion därför att den är strategiskt viktig.
Det handlar om affärsrisk. Tappar byråerna kvinnor, tap
par de kompetens. Kvinnliga jurister är en stor del av den
bästa kompetensen.
– Frågar du mig så är det tveklöst så att den byrå som
inte jobbar aktivt med att kunna både attrahera och be
hålla kvinnlig komptens, riskerar att snart inte kunna
leverera det våra klienter vill ha: förstklassig juridisk råd
givning.
När det gäller framtiden tror Åsa att vi kommer att se
allt fler kvinnliga delägare. Men det kommer att ta sin tid.
– Jag önskar att jag kunde säga ”Ge det här två år, så är
allt fixat”, men så är det ju inte. Inte i resten av samhället
och inte i advokatbranschen. Men i grund och botten är
jag optimistisk – jag tror verkligen på förändring. Kanske
för att jag faktiskt ser den. Inte minst i de yngre kollegor
jag har runt omkring mig. Ambitiösa och orädda biträ
dande jurister och yngre delägarkollegor – kvinnliga såväl
som manliga – som ser hur viktig frågan är och som krä
ver och vill arbeta för förändring. n
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Fokus på
ledarskapet är det viktiga
– Jag älskar att vara advokat! Det säger
Charlotte Forssander, managing partner för
Advokatfirman Vinge i Göteborg. Glädjen i
yrkesrollen är hennes viktigaste faktor för
framgång.

S
CHARLOTTE
FORSSANDER
Charlotte Forssander blev delägare
2008. Sedan 2013
är hon managing
partner för Vinges
verksamhet i Göteborg. Hon ingår
också i Vinges koncernledning.
När Charlotte
hade suttit ting
arbetade hon på
Stockholms stads
juridiska avdelning.
Efter en amerikansk
juridisk masterexamen avlade hon bar
exam och arbetade
två år på en stor
advokatbyrå i New
York. Åter i Sverige
började hon arbeta
med arbetsrätt på
Vinge i Stockholm år
2000. Hon flyttade
till Göteborgskontoret 2006.
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teget till att bli delägare tog Charlotte inte på något
komplicerat sätt. När hon hade arbetat något år på
Vinge i Göteborg och kände att hon hade siffrorna
med sig, sa hon helt enkelt till delägarna att hon gärna
skulle vilja bli prövad för delägarskap.
– Jag tänkte att det värsta som kan hända är att de säger
nej. Men de sa ja.
Charlotte konstaterar att delägarskapet framför allt
präglas av ansvar. Man får ansvar för verksamheten, att
se till så att den håller så hög klass att den drar till sig
uppdrag, så att byrån kan betala löner till de anställda.
Det bästa med att vara delägare tycker Charlotte är
möjligheten att förverkliga sina visioner om hur byrån
ska vara.
– Friheten och entreprenörskapet ger mig mycket en
ergi, säger hon.
Konkurrensen i branschen innebär att man måste vara
väldigt ”på” och tillgänglig hela tiden. Det är lite av med
aljens baksida.
– Men jag tror nog faktiskt inte jag skulle trivas i ett jobb
där det inte var så. Fortfarande efter nästan 20 år i yrket
blir jag nyfiken när det plingar in ett nytt uppdrag i mejl
boxen.
ÄLSKAR ATT VARA ADVOKAT

Glädjen i yrkesrollen menar Charlotte är den viktigaste
faktorn för att hon har haft framgång i yrket.
– Jag älskar att vara advokat! Det är ett yrke som trycker
på alla de rätta knapparna i min personlighet: man får
lösa problem, det är kreativt, man driver projekt, man
får uttrycka sig i tal och skrift, man får ge god service,
säger hon.

Enligt Charlotte Forssanders analys talar det mesta för
att fördelningen mellan kvinnor och män bland delägar
na kommer att se annorlunda ut om ett par år. På Vinges
Göteborgskontor är är fem av sex counslar – mellansteget
på vägen från biträdande jurist till delägare – kvinnor.
Charlotte tror det viktigaste för att underlätta för
kvinnliga advokater att stanna i yrket är att ha en förtro
endefull kommunikation kring hur man får ihop livet och
advokatrollen.
– Jag har själv alltid haft väldigt bra chefer. Ett gott le
darskap är viktigt. Och goda förebilder, manliga såväl
som kvinnliga, säger hon.
Advokaten Nr 3 • 2015

Fokus Kvinnliga affärsadvokater
Det bästa med att vara
delägare tycker Charlotte är
möjligheten att förverkliga sina
visioner om hur byrån ska vara.

” Jag har själv alltid
haft väldigt bra chefer.
Ett gott ledarskap är viktigt.
Och goda förebilder,
manliga såväl som kvinnliga.”

Det som kännetecknar byråer som lyckas behålla yngre
kvinnliga advokater är att de har ett gott och empatiskt
ledarskap, präglat av transparens och en ärlig kommuni
kation. Advokatbyråer är – och ska vara – mycket fokuse
rade på klienten. Men Charlotte tror att om man vill fort
sätta attrahera de bästa medarbetarna, måste man också
ha ett fokus på ledarskapet.
FOKUSERA PÅ MÖJLIGHETERNA

TEKNIKUTVECKLINGEN HAR SKAPAT FLEXIBILITET

Under det senaste decenniet har teknikutvecklingen
förändrat mycket för alla advokater, slår Charlotte fast.
Detta har stor betydelse för advokater, både män och
kvinnor, som också vill ta stort ansvar i sina familjer som
föräldrar.
– Teknikutvecklingen gör det möjligt att logga på och
logga av på olika ställen, utifrån vad situationen och kli
entintresset kräver. Detta skapar en positiv flexibilitet
som underlättar mycket. Man behöver inte vara bunden
till kontoret och skrivbordet på det sätt man var förr, sä
ger Charlotte.
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Charlotte Forssander vill ge unga advokater och biträ
dande jurister som vill bli delägare råden att fokusera på
möjligheterna, inte på hindren, och att ta väl hand om
sina klienter. Är klienterna nöjda, så blir alla nöjda, me
nar hon.
– Och insistera på jämställdhet på hemmafronten!
Charlotte har två söner på 8 och 11 år. De bor med hen
ne varannan vecka. Hon tycker det fungerar bra, särskilt
nu när barnen är större. Det går fint att hantera mejl och
nödvändiga telefonsamtal efter att man har hämtat dem
i skolan.
Charlotte ser optimistiskt på framtiden.
– Jag är övertygad om att vi går mot en allt jämnare
könsfördelning i delägarleden, säger hon.
Charlotte anser att den viktigaste jämställdhetsfrågan
ur ett samhällsperspektiv är att skapa ett jämnare uttag
av föräldraledighet mellan män och kvinnor. Det gäller
även i advokatbranschen. Hon tror att byråerna kan hjäl
pa till och uppmuntra till olika flexibla lösningar.
– Ett bra exempel är en advokat hos oss. Han är för
äldraledig, men en dag i veckan byter de och hans fru är
föräldraledig istället. Det gör det möjligt för honom att
komma in och jobba en dag i veckan och fortsätta arbeta
i ett par pågående processer och hålla kontakten med
verksamheten. Det tror jag är ett väldigt bra recept på
hur man kan hålla liv i sitt yrke samtidigt som man är
föräldraledig, säger Charlotte. Hon konstaterar att kanske
inte alla vill göra det.
– Men i ett konsultyrke, om man vill vara hemma en
längre period och inte vill komma alltför långt ifrån sina
klienter och verksamheten, är det en mycket bra mo
dell. n
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Arbetsglädje
– en nyckel
till framgång
Arbetsglädje, nyfikenhet och delat ansvar
för hem och familj är viktigt för den som
vill lyckas som advokat, enligt advokat
Anna Sundberg.

E

ANNA SUNDBERG
1995: Tog examen
från juristlinjen
1995–1997: Tingsnotarie
1997–2012: White
& Case
2012–2014: Vd för
familjeföretaget TNF
Inexa Holding
2014–: Delägare på
Kompass Advokat
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fter 15 år på advokatbyrån White & Case med före
tagsförvärv som huvudsyssla lämnade Anna Sund
berg år 2012 rollen som byråns vice vd och advo
katyrket. Då flyttade hon med familjen – sambo och två
barn som då var 13 och 15 år – från Lidingö till Nyköping
för något som hon kallar ett sidoäventyr. Äventyret va
rade i drygt två år och innebar att vara vd för familjeföre
taget TNF Inexa Holding, en internationell koncern som
tillverkar och säljer industri- och konsumentprodukter.
Men saknaden efter advokatyrket blev för stor. I septem
ber förra året återvände Anna Sundberg till branschen –
då som delägare för Kompass Advokat.
–  Jag trivs jättebra med att vara konsult och jobba i pro
jekt. Det är roligt att få parter att komma överens, att kun
na lösa de problem som uppstår. När man sitter på varsin
sida av ett bord och en part vill köpa och den andra sälja
finns det massor av saker som man måste komma över
ens om. Jag tycker att det är otroligt roligt att ”få ihop
det”. Det är som ett stort pussel. Det är inte juridiken i sig
som jag tycker är roligast, utan att använda juridiken för
att åstadkomma resultat. Och det saknade jag.
När beslutet att flytta tillbaka till Stockholm var fattat
var Anna Sundbergs första tanke att starta egen advo
katverksamhet. Hon kontaktade därför Anna Lööv, som

grundade Kompass och även är en före detta kollega från
White & Case, för att diskutera sin företagsidé.
– Hon frågade om jag ville jobba i Kompass verksamhet
i stället. Det var inte alls planerat, men jag blev jätteglad
för det erbjudandet.
Anna Sundberg tycker att det är en stor fördel att vara
delägare jämfört med att vara anställd.
– Det lilla som går att styra vad gäller arbetstid har man
större inverkan på om man är delägare, eftersom det är
jag som delägare som exempelvis bokar möten med kli
enter och kommer överens om tidpunkter för leverans av
olika dokument.
Delägarna har samtidigt ett ansvar för att det kommer
in ärenden som inte anställda har.
– Om man är delägare har man ett ekonomiskt ansvar
på axlarna.
Anna Sundberg lyfter fram flera faktorer som ligger
bakom hennes yrkesmässiga framgångar. Hon har bland
annat representerat ledande riskkapitalfonder och indu
striella klienter i samband med ett stort antal svenska och
internationella företagsöverlåtelser och omstrukturering
ar. Att hon och hennes sambo delar lika på ansvaret för
hemmet och familjen har varit en förutsättning för att
klara av arbetet som advokat.
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” Det lilla som går
att styra vad
gäller arbetstid
har man större
inverkan på
om man är
delägare.”

– Jag har valt att jobba med företagsförvärv. I vissa kri
tiska skeden i de projekten är det full fart och man kan
inte kontrollera sin arbetstid. Sitter man i en förhand
ling klockan 16, kan man inte bara resa sig och gå för att
hämta sina barn på dagis. I första hand har min sambo
hjälpt till när planen inte har fungerat. Men vi har också
fått hjälp av våra föräldrar som bor på nära håll och vi har
ett bra kontaktnät i övrigt.
VIKTIGT ATT HA ROLIGT

Men ännu viktigare för att lyckas är att tycka att det man
gör är roligt, betonar Anna Sundberg.
– Periodvis är det väldigt hög arbetsbelastning och det
är påfrestande att inte kunna styra över sin arbetstid.
Men efter att man har haft jättemycket att göra kan det
komma en lugnare period. Man måste hitta ett sätt att
leva i den berg-och-dalbanan. Tycker man att det är roligt
och kan leva med de påfrestningar som följer med yrket
är det ett fantastiskt jobb.
Att vara nyfiken och vilja sätta sig in i komplexa mål
är också viktigt för att nå framgång som advokat, enligt
Anna Sundberg.
Kompass är en ovanlig advokatbyrå, eftersom tre av
fem delägare är kvinnor.
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– Den stora skillnaden på Kompass jämfört med många
andra byråer är att vi delägare har kommit överens om
att balansen är en jätteviktig fråga för oss.
Anna Sundberg tror inte att det finns någon koppling
mellan det vinstdelningssystem som används och ande
len kvinnliga delägare.
– Vi har ett vinstdelningssystem där man drar in en del
till sig själv och en del till en pott som vi delar lika. Det
kanske inte är standard i branschen, men jag tror inte att
det finns någon koppling till andelen kvinnliga delägare.
På fem–tio års sikt tror hon att andelen kvinnliga del
ägare kommer att öka. En anledning är att fler tjejer än
killar läser juridik på universitetet och att de dessutom
har bättre betyg. Flera byråer arbetar även aktivt för att
öka antalet kvinnliga delägare.
– Och i takt med att de unga männen tar ut mer av för
äldraledigheten och delar lika på ansvaret i hemmet blir
det ingen skillnad för arbetsgivaren på att anställa en
man eller en kvinna. Sakta men säkert sker en föränd
ring, även om det går otroligt långsamt.
Sammantaget har hon en ljus syn på framtiden när det
gäller kvinnligt delägarskap.
– Jag är född optimist. Och att man pratar om frågan är
en bra början. n

Anna Sundberg
har en ljus syn på
framtiden när det gäller
kvinnligt delägarskap.
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Rubenadepterna från vänster: Sarah Heloui, David Wahren,
Anna Schildknecht, Madeleine Ankarcrona,
Maria Wagermark och Andreas Wallmer.

Mentorprogram inspirerar
till karriärutveckling
Mentorprogrammet ”Ruben – Mentorskap i
grupp” har bidragit till att flera adepter har
gått vidare i karriären. Samtidigt har mentorerna fått värdefull kunskap om hur unga
jurister ser på karriär och arbetsliv.

S

arah Helaoui, Anna Schildknecht, Madeleine An
karcrona och Andreas Wallmer deltog som adepter
i Rubenprojektet 2012. Det var första gången som
projektet riktade sig till både kvinnliga och manliga adep
ter. Sedan dess har gruppen hållit kontakten och ses re
gelbundet för att diskutera bland annat karriärfrågor.
– Det är mycket värdefullt att få ta del av andras tankar
på ett mer strukturerat och initierat sätt än när man till
exempel pratar med sina vänner eller sin respektive. Det
är en neutral grupp, varken nära vänner eller kolleger.
Vi kan prata extremt öppet och ärligt om karriärfrågor.
Att vi dessutom har väldigt trevligt tillsammans är en bo
nus, säger Sarah Helaoui, som efter avslutad domarbana
vid Kammarrätten i Stockholm anställdes som jurist och

RUBENPROJEKTET
Rubenprojektet är ett mentorskap i grupp som sedan 2011 har anordnats av Advokatsamfundet inom ramen för det så kallade Hilda-nätverket. Varje mentorgrupp består av
två mentorer – en manlig och en kvinnlig chef från rättsväsendet eller delägare på advokatbyrå samt cirka åtta adepter med varierande juristbakgrunder.
Målet med projektet är att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter
i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare. Mentorgrupperna träffas
vid sex tillfällen och diskuterar karriär- och jämställdhetsfrågor. Mellan mötena träffas
adepterna också separat och fortsätter diskussionerna i mindre grupper.
Projektet vänder sig till både manliga och kvinnliga jurister inom advokatkåren och
rättsväsendet. Adepterna ska ha ett par års erfarenhet av relevant kvalificerat juridiskt
arbete efter examen. I vissa grupper ingår både kvinnor och män, medan vissa grupper
endast har kvinnliga adepter. Projektet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och pågår
under cirka nio månader. Totalt har nära 200 adepter deltagit i projektet genom åren.
Advokatsamfundet planerar att anordna den femte omgången av Ruben – mentorskap
i grupp med start under tidig höst 2015. Mer information om kommande projekt och
Advokatsamfundets individuella mentorprogram, Sofia, finns på Advokatsamfundets
hemsida under fliken ”Hilda”.
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styrelsesekreterare på Advokatsamfundet i slutet på förra
året.
Sarah Helaoui tycker också att deltagandet i Rubenpro
jektet har varit ett unikt tillfälle att få träffa mentorer och
adepter med många olika juristbakgrunder – till exempel
från advokatbyråer, domstolar, åklagare och polisen.
– Det är inspirerande för den som vill utvecklas profes
sionellt eller ta ett nytt steg i karriären, säger hon.
Anna Schildknecht är advokat och har arbetat på advo
katfirman Lindahl i snart fem år. Efter mentorprojektet
berättade hon på sin arbetsplats att hon ville bredda sig. I
dag blir hon utlånad till ett bolag en dag i veckan.
– Där får jag prova rollen som bolagsjurist. Från projek
tet fick jag med mig att man ska våga ta mer plats och ta sin
yrkesroll på större allvar. Jag insåg att jag kunde ställa krav
på min arbetsplats och att cheferna hade respekt för det.
Anna Schildknecht inspireras av att vägleda och hjälpa
yngre jurister och tycker att hon är bra på att delegera
och att få människor att arbeta mot ett gemensamt mål.
Hon är öppen för att bli chef och som biträdande jurist är
delägarskap ett naturligt mål att sträva efter.
– Men delägarskap är inget självändamål. Delägarsys
tem på advokatbyråer är mytomspunna, det är svårt att
veta vad man har att vänta sig av att bli delägare.
Även av den anledningen anser hon att mentorprojek
tet var värdefullt – en av mentorerna var verksam som
delägare på en större advokatbyrå.
– Inom ramen för mentorsprojektet är det lättare att
ställa öppna och raka frågor kring till exempel delägar
skap än det är på den egna arbetsplatsen. Och att få raka
och ärliga svar tillbaka.
När Madeleine Ankarcrona deltog i mentorprojektet
arbetade hon på en stor advokatbyrå. Nätverket med
adepter och mentorer gav henne stöd att arbeta under de
ibland tuffa förhållandena som råder i branschen.
– I nätverket uppmärksammar vi varandras kompe
tenser. Jag blev varse om mina styrkor och fick stöd av
nätverket när jag startade min egen verksamhet, Advo
katfirman Ankarcrona. Även om jag tyckte mycket om
min förra byrå blev det svårt att kombinera arbetet med
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familjeliv. I dag arbetar jag med
långa klientrelationer och kan
planera det löpande arbetet. Att
äga sin egen byrå visade sig vara
ett lyckokast för mig, säger hon.
Andreas Wallmer som sedan
några veckor är biträdande ju
rist på Nihlmark & Zacharoff
advokatbyrå är med i samma
nätverk som Sarah, Anna och
Madeleine. Han fick upp ögo
nen för Rubenprojektet när han
var anställd som jurist på Advo
katsamfundet.
– Jag hade haft tjänsten i tre år och började fundera
över nästa steg i karriären. Inför varje möte med mento
rerna skulle vi tänka igenom ett par frågor, till exempel
vad som kännetecknar en bra chef och hur man tänker
kring karriär och balans i livet. Det gav mycket i mitt fall.

Att han nyligen har gått vidare
i karriären tror han delvis är ett
resultat av mentorprogrammet.
– När jag blev tvungen att fun
dera över mina val fick jag klart
för mig att jag ville söka mig till
en advokatbyrå. Det känns som
ett spännande och omväxlande
yrke. Jag har bara arbetat en
kort tid ännu, men trivs väldigt
bra. Det beror bland annat på att
jag vet att det är detta som jag
verkligen vill göra.
Maria Wagermark som är föredragande hos Justitie
kanslern deltog i Rubenprojektet 2013. Hon har också
fortfarande kontakt med såväl mentorer och de andra
adepterna i sin grupp. Ambitionen är att de ska fortsätta
att ses en gång i halvåret.
– Alla delade från början med sig av sina erfarenheter,

”Inom ramen för mentorprojektet är det lättare
att ställa öppna och raka
frågor kring till exempel
delägarskap än det är på
den egna arbetsplatsen.
Och att få raka och ärliga
svar tillbaka.”
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”Ytterst kan det tjäna som inspiration för att framförallt yngre kvinnor
ska vilja ta ansvar och söka chefspositioner i rättsväsendet.”
misstag, önskemål och drömmar på ett sätt som gjorde
att vi redan från start fick ett väldigt fint förtroende för
varandra.
Maria Wagermark, som tidigare har varit berednings
chef på Högsta domstolen, tyckte att det var inspirerande
att ta fram det bästa i sina medarbetare och vill gärna ar
beta som chef igen.
David Wahren, rådman vid Förvaltningsrätten i Stock
holm, deltar i Rubenprojektets senaste upplaga under
2014 och 2015.
– Vi diskuterar frågor om ledarskap och vad som utmär
ker en bra och en dålig chef. Det är väldigt spännande
och värdefullt att höra mentorernas klokskaper och erfa
renheter, säger han.
En insikt han kommit till är att det inte är nödvändigt
att ha en specifik plan för sin karriär.
Själv har han arbetat i en ledarskapsroll tidigare, och
det är något som han gärna skulle vilja göra igen.
MENTOR VILL FÖRMEDLA MÖJLIGHETERNA

En av mentorerna i projektet är Claes Zettermarck, som
har arbetat som advokat i 35 år.
Till adepterna vill han förmedla att det är en möjlighet
och roligt att vara med och bestämma.
– Ytterst kan mentorprojektet tjäna som inspiration för
att framförallt yngre kvinnor ska vilja ta ansvar och söka

chefspositioner. Det kan uppnås på två sätt – dels genom
att de får möjlighet att prata med mentorerna, dels ge
nom att de får möjlighet att prata med varandra och nät
verka, säger Claes Zettermarck.
En annan av mentorerna i Rubenprojektet är advokat
Stefan Brocker. Hans budskap till adepter med advokat
bakgrund är att advokatyrket är ett fantastiskt jobb med
stor frihet – om man bara är lite långsiktig och håller ut.
– När man är biträdande jurist kan det vara svårt att se
jobbet som fritt. Det kan ta 5–10 år innan du når en be
sluts- eller arbetsledande ställning. Men när du väl gör det
kan du styra över din vardag på ett helt annat sätt än på
de flesta andra jobb. Så länge du sköter dina uppdrag och
hanterar dina klienter och medarbetare på ett bra sätt kan
du i jämförelsevis stor utsträckning själv avgöra varifrån
du jobbar och när du är ledig, säger Stefan Brocker.
Genom mentorskapet har han själv fått bättre insikt om
arbetsförhållandena i branschen. Krav på så kallad facetime var till exempel något som han inte trodde fanns
längre.
– För tio år sedan fanns en företagskultur på många by
råer som innebar att man skulle sitta kvar länge på kväl
larna oavsett hur mycket man hade att göra. Under sam
talen med adepterna har jag förstått att kulturen finns
kvar. Att uppmuntra medarbetare till att sitta långa tim
mar på kontoret bara för att visa arbetsmoral är helt fel. n

ÅRETS FÖRSTA
HILDA-TRÄFF!
Vid årets första
Hilda-möte den
16 februari 2015
avhandlades frågor
rörande bland annat
mentorprogrammen
Sofia och Ruben, den
kommande Rakelkonferensen den 24 mars
2015 samt vårens
övriga aktiviteter. Vidare sjösattes det nya
formatet ”Nyfiken på
Hilda”, där en Hilda
varje månad kommer
att svara på en rad
förhandsbestämda
frågor av lite mer personlig karaktär, bland
annat om vad som
motiverat dem att bli
chefer, deras värsta
snedsteg i karriären
och hur de gör för att
ladda batterierna.
”Intervjuerna” kommer att publiceras
på Hilda-nätverkets
hemsida.
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Bakre raden: Cecilia Klerbro, lagman Nacka tingsrätt, Mari Andersson, tf. kammarrättspresident Kammarrätten i Stockholm, Eva Bergh, ad
vokat, Britta Ahnmé Kågerman, ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden, Elisabeth Fura, chefsjustitieombudsman, Kerstin
Skarp, vice riksåklagare, Lena Frylemo, polismästare, Anna Sundberg, delägare Kompass advokat. Främre raden: Sarah Helaoui, ansvarig
för Hilda-projekten, Charlotte von Essen, rättschef Justitiedepartementet, Karin Lindell, f.d. riksrevisor, Anne Ramberg, Advokatsamfundets
generalsekreterare, Kathrin Flossing, riksdagsdirektör, Eva Liedström Adler, rikskronofogde, Doris Högne Rydheim, rektor Polishögskolan.
Deltog i mötet gjorde även Lena Blixt, hovrättsråd Svea hovrätt.
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Vad är det viktigaste er advokatbyrå gör för att underlätta för kvinnliga

Så här svarar de tio
MANNHEIMER SWARTLING:

LINDAHL, EVA-MAJ MÜHLENBOCK:

På Mannheimer Swartling bedrivs ett aktivt hållbarhets
arbete och i det ingår jämställdhetsarbetet och frågor
om mångfald. Byrån hållbarhetsrapporterar i enlighet
med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för håll
barhetsredovisning, version 3.1. Ett av hållbarhetsmålen
som kommuniceras öppet är att öka andelen kvinnliga
delägare.
Mannheimer Swartling arbetar aktivt för att bistå sina
medarbetare under småbarnsåren. Byrån har ett särskilt
program för jurister med små barn. Syftet är att program
met ska fungera som ett stöd för att få ihop livspusslet
både för kvinnor och män. I programmet ingår bland an
nat möjlighet att arbeta deltid eller flexibel tid, ett utö
kat it-paket och it-support för att kunna arbeta hemifrån
samt bidrag till hushållsnära tjänster. Vidare finns en för
äldragrupp för jurister med små barn som vill utbyta er
farenheter om karriär och föräldraskap. I gruppen ingår
även delägare. Byrån betalar även en del av mellanskill
naden mellan föräldrapenning och ordinarie lön under
föräldraledigheten.

I dag är 11 procent av Lindahls delägare kvinnor. Sedan
1 januari 2012 har vi tagit in 13 nya delägare varav två
kvinnor. Det är inte siffror som vi är nöjda med utan nå
got som vi vill förbättra framöver. För oss är det viktigt att
förutsättningarna för att nå delägarskap är helt neutrala
vad avser kön, etnicitet, sexuell läggning etc. Vi anser
att inga sådana egenskaper är relevanta vid bedömning
av delägarskap. Vi letar bara efter bra jurister som kan
hjälpa våra klienter till ännu bättre affärer.
Vårt mål är att fortsätta utvecklas mot att vara en ännu
mer modern byrå där det går att kombinera utmanande
arbetsuppgifter och en spännande karriär med ett gott
familjeliv utifrån moderna värderingar. Vi har en särskilt
inrättad arbetsgrupp för diversity som har till uppgift att
identifiera förbättringsmöjligheter, identifiera och sprida
goda exempel och inspirera och upprätthålla dialogen
inom byrån.
Förenklat så arbetar vi med tre saker: i) En aktiv dia
log inom byrån för att tydliggöra önskade värderingar
och agerande. ii) Information för att sprida goda exempel
och coachning till biträdande jurister. iii) Engagemang
externt som skapar nyttor för byrån, som till exempel
kvinnlig styrelsekompetens och Advokatsamfundets oli
ka jämställdhetsprojekt.

antal delägare
		
86

varav
kvinnor
12

nya delägare
de senaste 5 åren
16

varav
kvinnor
6

VINGE:

Fokus på ledarskap, inklusive ledarskap baserat på neu
rovetenskaplig forskning kring högpresterande miljöer.
Coachinginsatser, mentorskap och deltagande i nätverks
program. Lön och ersättning baserat på en struktur som
gäller för samtliga jurister samt förstärkt föräldraersätt
ning. Olika former av stöd för nya delägare. Bidrag till
städhjälp.
antal delägare
		
72

varav
kvinnor
13

nya delägare
de senaste 3 åren
10

varav
kvinnor
3

SVERIGES FÖRSTA KVINNLIGA ADVOKAT
Eva Johanna Andén, född i Uppsala 23 april 1886, död 1970, blev Sveriges första kvinnliga advokat 1918. 1915 grundade hon sin egen advokatbyrå, Kvinnliga Juristbyrån i
Stockholm. År 1918 accepterades hon efter ansökan som medlem i Sveriges Advokatsamfund. Samfundet hade inga formella hinder för kvinnor att bli medlemmar, men det
hela uppfattades som något exceptionellt. I samfundets protokoll från den 14 mars 1918
antecknades det att ”fröken Andén vore den första kvinna, som vunnit inträde i Sveriges
Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”. Efter att Eva Andén antagits som ledamot av Advokatsamfundet ändrades hennes firmas namn till Eva Andéns
Advokatbyrå. Eva Andén bedrev advokatverksamheten ända fram till sin död 1970 och
byrån bar hennes namn i femton år efter det.
Läs mer: ”Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige” av Magnus Ullman
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antal delägare
		
83

varav
kvinnor
9

nya delägare
de senaste 3 åren
13

varav
kvinnor
2

SETTERWALLS, ÅSA ERLANDSSON:

Vi jobbar på flera sätt med att få en ökad andel kvinnliga
delägare. Till exempel deltar vi aktivt i olika kvinnliga nät
verk, vi hjälper identifierade kvinnliga yngre ”stjärnor”
med extern mentor/coach, vi uppmuntrar föräldraledig
het genom ersättning, vi har tagit fram en policy kring för
äldrafrågor som attityder, vad göra för att underlätta före–
under–efter etc., vi tillhandahåller tekniska möjligheter
för att underlätta ett mobilt och flexibelt arbetssätt. Det
finns massor av andra exempel. Men det viktigaste vi gör
är egentligen något helt annat. Nämligen att vi i just precis
allting – hur vi fördelar arbete, hur vi sätter samman pitch
team, hur vi utser chefer etc. – jobbar med och utmanar
varandra i att hela tiden vara medvetna om vad vi gör och
hur det vi gör påverkar kvinnors möjlighet till karriär. Och
att vi i vår nya jämställdhetsplan sätter konkreta mål för
andelen nya kvinnliga delägare de kommande åren.
antal delägare
		
56

varav
kvinnor
6

nya delägare
de senaste 3 åren
5

varav
kvinnor
1
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advokater för att de ska bli kvar i yrket med sikte på att bli delägare?

största byråerna:
WISTRAND , MARTIN WEDÉN:

A) Vi har ett nätverk för främjande av kvinnligt delägar
skap. Det är ett forum där våra kvinnliga biträdande ju
rister samlas för att diskutera sin egen och byråns utveck
ling i det här avseendet.
B) Vi följer upp varje individuell jurists utveckling –
kvinna som man – och har särskilt fokus på att lösa de
utmaningar det innebär att vara småbarnsförälder i en
krävande bransch. Det är framför allt flexibilitet i syssel
sättningsgrad och arbetstider som brukar vara lösningen.
C) Vi föregår med gott exempel. Manliga biträdande ju
rister och delägare är föräldralediga, hämtar eller lämnar
på dagis samt vabbar i allt större utsträckning. Det är vik
tigt för att åstadkomma en attitydförändring.
antal delägare
		
58

varav
kvinnor
6

nya delägare
de senaste 3 åren
14

varav
kvinnor
4

GLIMSTEDT:

Likabehandling ligger i grunden; delaktighet, engage
mang och ansvar skall vara lika oavsett kön. Då balans
mellan familj och karriär inte uteslutande är en anledning
till obalans i könsfördelningen men trots allt ett identifie
rat hinder så speglar några av våra konkreta åtgärder en
möjlighet att minimera denna obalans.
l Könsoberoende lön och rätt till kompetensutveckling
samt delägarskap.
l Glimstedt tillskjuter ersättning utöver föräldrapen
ningen från försäkringskassan.
l Vi uppmuntrar föräldraledighet.
l Vi tillämpar flexibla arbetstider, deltid och möjlighet
att arbeta hemifrån.
l Möjlighet till JAB.
l Löneökning årligen även då man är föräldraledig.
l En öppen och kontinuerlig dialog med våra anställda
om vårt jämställdhetsarbete.
antal delägare
		
56

varav
kvinnor
10

nya delägare
de senaste 3 åren
13

varav
kvinnor
4

att underlätta för att kunna kombinera arbets- och pri
vatliv. Genom tidig coaching och tydliga krav för kom
petenstrappan avseende karriär på MAQS skapas förut
sättningar för att kunna komma vidare och ta nästa steg i
karriären. Vi uppmuntrar både manliga och kvinnliga bi
trädande jurister att vara föräldralediga och uppmuntrar
även en löpande delaktighet i byråns verksamhet under
föräldraledigheten.
Ett mer långsiktigt arbete sker genom att skapa tydlig
het kring vilka krav som ställs på delägarskap i syfte att
sudda ut en otrygghet hos de kvinnor (och män) som
närmar sig karriärsteget delägarskap. Det sker bland an
nat genom en medveten satsning på att alla ska ges rätt
coaching samt erhålla en målinriktad plan utifrån sina
respektive individuella förutsättningar i syfte att alla ska
kunna ta steget in i delägarkretsen. Vi arbetar även ak
tivt med att tillsätta kvinnor (som inte nödvändigtvis är
delägare) i ledande positioner, till exempel som arbets
gruppschefer, bland annat för att skapa ännu fler kvinn
liga förebilder i organisationen och samtidigt skapa ytter
ligare en språngbräda i karriären mot delägarskap.
antal delägare
		
46

varav
kvinnor
8

nya delägare
de senaste 3 åren
10

varav
kvinnor
1

DELPHI, STEFAN ERHAG:

På Delphi engagerar vi oss och stöttar samtliga advoka
ter som både aspirerar och de som inte aspirerar på att
bli delägare. Kraven för delägarskap är lika för kvinnor
och män. Vi arbetar aktivt för att stötta kvinnliga jurister
utanför Delphi med exempelvis mentorskapsprojekt som
ADASTRA. Som managing partner på Delphi är det en av
mina viktigaste uppgifter att försöka se till så att vi på Del
phi har en bra balans mellan kön, ålder och erfarenhet
när det gäller delägare och vi strävar självklart efter att ha
en jämnare fördelning.
antal delägare
		
51

varav
kvinnor
6

nya delägare
de senaste 3 åren
8

varav
kvinnor
4

ROSCHIER, JENS BENGTSSON:
MAQS:

Arbetet med att bibehålla kvinnor i advokatyrket och
som ett led i detta coacha dem fram till delägarskap sker
på ett flertal olika sätt.
Det viktigaste arbetet med att stötta kvinnor i karriären
sker givetvis i den dagliga verksamheten. Det sker såväl
genom tydliga och närvarande mentorskap som genom
Advokaten Nr 3 • 2015

Roschiers värden stödjer principen om meritokrati och
mångfald i delägarutnämningar och för oss är det själv
klart att stötta alla jurister – oavsett kön, etnisk bakgrund
eller liknande – i karriärutvecklingen. Vi tror inte det finns
några ”enkla” lösningar för att få unga kvinnliga toppkraf
ter att stanna kvar i yrket. Vi fokuserar mycket på men
torering och individuella program avseende ledarskap,

HÄR ÄR
KVINNORNA
I MAJORITET
Det är fler kvinnor än
män som börjar läsa
juridik vid universiteten, och det är fler
kvinnor än män som
slutför sina juriststudier. Kvinnorna är
också hälften eller
fler av de jurister
som anställs vid
advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten.
Läsåret 2013/2014
var andelen kvinnor som började på
juristprogrammet 59
procent. Av dem som
tog juristexamen
samma läsår var 61
procent kvinnor.
Av Sveriges 5 630
advokater är 29
procent kvinnor.
Andelen kvinnor
i yrket har ökat
snabbt. Den 1 januari
2007 var andelen
20 procent och den
31 december 2011
var den 25 procent.
Om man ser till de
biträdande jurister
som är anställda på
advokatbyråerna är
kvinnorna i majoritet, och har varit
det sedan 2006. Av
de 1 849 biträdande
juristerna är 58 procent kvinnor.
Av de ordinarie
och icke ordinarie
domarna i Sveriges
domstolar är 57
procent kvinnor.
Räknar man bara de
ordinarie domarna
är andelen kvinnor
49 procent, men
av de icke ordinarie
domarna är andelen
kvinnor 68 procent.
Av dem som antogs
till domarutbildning
2013 var 66 procent
kvinnor.
Också inom Åklagarmyndigheten är
kvinnorna i majoritet. Av åklagarna är
59 procent kvinnor.
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»

Vad är det viktigaste er advokatbyrå gör för att underlätta för kvinnliga

Så här svarar de tio
networking, affärsplanering etc. för att hjälpa juristerna
att utvecklas som rådgivare och bilda de affärskontakter
som är viktiga för den framtida karriären, vilket vi tror
är den viktigaste motivationsfaktorn för att hållas kvar i
yrket. En advokat – kvinna eller man – är generellt sett en
ambitiös person som trivs i sitt yrke och vill utvecklas och
känna att hon eller han kan ge värdefull rådgivning till
sin klient. Samtidigt är rådgivningsarbetet krävande och
ofta oförutsägbart. Här spelar också de val man gör som
individ in. Under de mest intensiva småbarnsåren kan
det tänkas att man som förälder vill växla till en roll med
mer förutsägbar vardag där man har mer tid för familjen
utan att tappa kontakten till klienterna och branschen.
Vi erbjuder alla (man som kvinna) samma möjligheter
till stöd i sådana situationer enligt individuellt behov och
i olika skeden av karriären, till exempel förlängd ledig
het, flexibla arbetsarrangemang, projektuppgifter eller
ändrad roll. Glädjande många och ett ökande antal man

liga advokater utnyttjar dessa möjligheter (även bland
våra delägare), vilket säkert har bidragit till den positiva
jämställdhetsutveckligen hos Roschier men även till den
generellt positiva utvecklingen på firman. Vi har dock en
ödmjuk inställning i frågan och letar ständigt efter nya
uppslag till förbättringar.
Roschier är en integrerad firma där Sverige inte går att
ses isolerat. Av befintliga delägare i Roschier är ca 20 %
kvinnor, men trenden är på starkt uppåtgående. Under
de senaste tre åren har Roschier tagit upp 5 nya delägare
ur de egna leden, av vilka 3 eller 60 % är kvinnor. Tit
tar man endast på Stockholmskontoret är motsvarande
siffra 50 %. Därjämte har vi gjort externrekryteringar.
Den positiva utvecklingen stöds av att majoriteten av våra
seniora biträdande jurister som är närmast delägarskap
är kvinnor och av att över hälften av de nyanställda juris
terna under de tre senaste åren är kvinnor. Förändringen
vad gäller nyinvalda kvinnliga delägare har de senaste

Detta händer på GöteborgsOperan

HÖSTEN 2015
NOTORIOUS

CRAZY FOR YOU

Opera av Hans Gefors.
Urpremiär 19 september

En feelgood-musikal av
George och Ira Gershwin.
Efter bok av Ken Ludwig.
Premiär 5 september

FALLET MAKROPULOS
Opera i tre akter av
Leoš Janáček.
Premiär 21 november

THE ALMOST NEARLY PERFECT
Dansprogram av Constanza Macras &
Marina Mascarell. Världspremiär 17
oktober

NOETIC+
Dansprogram av Hiroaki Umeda,
Stijn Celis & Sidi Larbi Cherkaoui.
Nypremiär 11 december

Titta, lyssna
och läs mer om
hela säsongen
på opera.se

JULTRAD-I-TRION
Musikal av Tobias Ahlsell,
David Lundqvist & Andreas Wängdahl.
Premiär 18 december

PSYCHO (Konsert)
Film av Alfred Hitchcock.
Musik av Bernard Herrmann.
4 oktober

ORKESTERKONSERT
HÖST

23 oktober
Köp biljetter och boka bord på
GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00. www.opera.se
Följ oss på facebook.com/goteborgsoperan
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advokater för att de ska bli kvar i yrket med sikte på att bli delägare?

största byråerna:
åren gått relativt snabbt. Det kommer trots detta av rent
matematiska och historiska skäl att ta ett tag innan den
övergripande utjämningen är uppnådd så att ca hälften
av våra partners är kvinnor. Det är dock möjligt att vi i
framtiden till och med kommer att se en omvänd fördel
ning. I det här avseendet är jag mycket optimistisk.
antal delägare
		
15

varav
nya delägare
varav
kvinnor de senaste 3 åren kvinnor
1
5*
3*
* Avser Roschiers alla kontor i Sverige och Finland,
exkl. externrekryteringar

GÄRDE WESSLAU:

Gärde Wesslau arbetar på ett medvetet sätt med sina
värdegrunder för att skapa ett gott arbetsklimat med
förutsättningar för alla att göra den karriär de önskar.
Privatlivet ska kunna kombineras med karriären på ett

naturligt sätt. Vi uppmuntrar genom samtal och stöd till
hälftendelning vid föräldraledighet samt erbjuder bra
föräldravillkor såsom nedtrappning inför och en plan för
att komma åter efter föräldraledigheten samt bland an
nat en förstärkt föräldrapenning. Redan nu är andelen
kvinnliga delägare 30 % på storbyrånivå.
Målsättningen är att byrån ska återspegla samhället och
rekryteringen sker strategiskt med avseende på jämställd
het och mångfald. Även rekryteringen av delägare görs på
samma sätt, det vill säga de personliga egenskaperna går
före det ekonomiska bidrag denne kommer att ha.
Vår hållbarhetsgrupp, som består av engagerade perso
ner från både jurister och administrativ personal, arbetar
aktivt med dessa frågor liksom med miljö, ekologi och
sociala aspekter.
antal delägare
		
28

varav
kvinnor
5

nya delägare
de senaste 3 åren
18

varav
kvinnor
8

ANNE RAMBERG:

Trenden utomordentligt positiv
Anne Ramberg gläds åt den positiva utvecklingen med allt fler kvinnliga delägare och
den ökade andelen kvinnor i advokatyrket.

S

om detta Fokus tydligt visar är trenden utom
ordentligt positiv. Andelen kvinnliga advokater
är närmare 29 procent. Nästan en fördubb
ling på femton år. Också andelen kvinnliga delägare
har ökat mycket starkt, med över 6 procent på ett
år, och är i dag över 19 procent. Den närmar sig med
stormsteg andelen kvinnliga advokater. Och framförallt
är andelen kvinnor som upptas till delägare på flera
håll ännu högre, säger Anne Ramberg som konstaterar
att några av de största advokatbyråerna utmärker sig
särskilt. Det är ett resultat av ett mycket medvetet och
långsiktigt arbete i syfte att få kvinnor att välja delägar
skapet.
– Advokat är som många uttrycker i intervjuerna ett av
de absolut mest fantastiska yrken som man kan ha. Det
innefattar allt från intellektuella utmaningar till mänsk
liga kontakter. Det är ett fritt yrke som ger stora möjlig
heter att vara flexibel och styra över sin arbetssituation.
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Jag påstår att inte något yrke inom rättsväsendet eller nä
ringslivet kan konkurrera med advokatyrket i detta hän
seende, säger Ramberg.
Hon betonar att advokatyrket förutsätter ett stort mått
av entreprenörskap. Det krävs nämligen för att bli del
ägare. Där skiljer sig också advokatyrket från bolagsjuris
tens, domarens eller åklagarens. Att vara advokat är inte
samma sak som att vara tjänsteman.
– För egen del var jag verksam nästan 25 år på advokat
byrå innan jag blev generalsekreterare år 2000. Det var
fantastiska år. I närmare femton år drev jag advokatbyrå
såväl tillsammans med kolleger som ensam innehavare.
Jag hade ett antal biträdande jurister och sekreterare.
Verksamheten gick strålande. Det var en härlig utmaning
om än krävande och ansvarsfull. Under dessa år föll det
mig inte in att fundera på att jag var kvinna. Jag startade
advokatbyrå direkt efter föräldraledigheten. För övrigt
den bästa tiden i mitt liv, berättar Anne Ramberg och til�
lägger att förena föräldraskapet med att driva advokat
byrå krävde viss administration.
– Men jag upplevde aldrig det som ett problem. Andra
yrken däremot medger inte den flexibilitet som advokat
verksamheten gör. Så jag uppmanar alla kvinnor och män
att utnyttja denna möjlighet till frihet! n

Anne Ramberg.
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Närmare affären

Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet
kan vi erbjuda dig som medlem tjänstebilsfinansiering till förmånliga villkor. Vi
förstår just ditt specifika behov och hjälper
dig med rätt finansieringslösning.

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat
snabba kreditbesked, enkla rutiner och en personlig kontakt. Ring
eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett personligt
engagemang. Välkommen!

STOCKHOLM

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Christian Hansen
08-635 38 86

Ulf Häger
08-635 38 67

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Joel Irenhierta
08-635 39 35

Karl-Johan Karlsson
08-635 38 69

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Dennis Örnell
08-635 37 86

MALMÖ

Johan Bromander
031-771 98 96

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

Fredrik Enberg
031-771 98 91

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Enrico Rigo
040-664 28 81

Martin Wallin
040-664 28 82

08-635 38 00 | wasakredit.se

Debatt

”Jag gillar Annes utspel mycket
och särskilt hennes kompromisslösa
inställning till mänskliga rättigheter”
Advokat Jörgen Durban tillbakavisar den kritik som advokat Rolf Åbjörnson riktat mot
Anne Ramberg med anledning av hennes kommentarer om den uppkomna situationen
mellan Sverige och Saudiarabien.

J

ag har stött på Rolf Åbjörnsson
1. Rolf säger att frågan om avtalen
många gånger men uppeninte rör Advokatsamfundet som
barligen inte tillräckligt nära
intresseorganisation. Vi är advokater.
i tid innan Rolf skrev sin debattar
Skulle frågor om mänskliga rättig
tikel i Dagens industri den 19 mars i
heter inte omfattas av vårt intresse?
år med rubriken Ram
Frågor om mänskliga
bergs utspel obegripligt.
rättigheter är en del
DEBATTÖR
Han skriver nämligen att
av den svenska rätts
han inte stött på någon
ordningen. Jag skulle
kollega som gillar Anne
vilja påstå att alla och
Rambergs utspel i olika in
särskilt advokater har en
ternationella frågor. Jag är
skyldighet att engagera
en sådan kollega som han
sig i frågor om mänskliga
inte skulle ha stött på. Jag
rättigheter. Det är just
gillar Annes utspel mycket
undfallenhet som leder
och särskilt hennes kom
till katastrofer, och vi har
Jörgen Durban
promisslösa inställning
under vår korta tid på
är advokat som
till mänskliga rättigheter
jorden upplevt många.
arbetar med afsom i debatten om avtalen
färsjuridik. Jörgen
med Saudiarabien, vilket
2. Rolf säger att man
är också styrelsebland annat kommit till
måste väga näringslivets
ordförande i det
uttryck i en intervju med
intressen mot etiska
börsnoterade boAnne i Dagens industri
principer, och skulle man
laget Anoto Group
den 17 mars i år.
fullt ut hävda moraliska
AB (publ).
aspekter utan koppling
det är inte annes så kal�
till utfallet så skulle
lade utspel som är obegripliga utan
sannolikt det svenska välståndet
det är några av Rolfs uttalanden i
halveras. Och det säger en före detta
debattartikeln som är obegripliga.
riksdagsledamot för Kristdemokra
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terna, KD, ett parti vars grund torde
ligga i det kompromisslösa kärleks
budskapet?
3. Rolf kritiserar Anne för att hon
vågar utmana toppskiktet i svenskt
näringsliv. Varför får företrädare för
näringslivet säga det de säger, om
inte toppskiktet i Sveriges advokat
samfund får säga något?
4. Rolf envisas med att betona att
Anne Ramberg är Advokatsamfun
dets chefstjänsteman. Bara för att
Anne är generalsekreterare, eller VD
som det skulle heta i näringslivet, så
är hon inte bara en chefstjänsteman.
Hon är framförallt en advokat.
Chefstjänsteman är ett nedlåtande uttryck när det används
i förhållande till Anne eller till varje
annan advokat. Anne skulle inte
utföra sitt uppdrag om hon inte
skulle engagera sig i väsentliga
frågor, och när hon gör det med
stort mod.

Det är just
undfallenhet som
leder till
katastrofer,
och vi har
under vår
korta tid på
jorden upplevt många.

Jörgen Durban
Advokat
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Debatt

”Branschens obetänksamheter
Advokaterna Caroline Snellman och Richard Åkerman skriver om hur jämställdhets
arbetet på affärsjuridiska advokatbyråerna kan utvecklas.

Y

our law firms don’t promote
your women and we actually
don’t understand why!, sa
den engelske intervjuaren från en
av alla dessa rankingorganisationer.
Vi hade indignerat undrat varför
de, som tycker sig kunna rangordna
kvaliteten på advokater runt om i
Europa inklusive Sverige, hade rankat
40 svenska advokater i kategorin
”Corporate and M&A”, varav 40 män
och noll (0) kvinnor. Rena tennis
siffrorna.
Att tävla i juridik är rätt larvigt och
vi vet att den här typen av samman
ställningar ofta är fulla av pinsamma
fel. Men rankingen har ändå be
tydelse i många sammanhang. Vi
affärsjuridiska advokatbyråer lägger
därför ned en hel del krut på att
berätta för rankingorganisationerna
om våra flotta uppdrag och – inte
minst – framhålla våra ”stars” och
”up & comers”. Enbart män, som det
verkar.
Men branschens obetänksamheter
i jämställdhetsfrågor stannar tyvärr
inte där. Oavsiktliga eller avsiktliga
ageranden är vardagsmat, eller vad
sägs om:
”Vi kanske skulle prova med
könsbyte?” Alla manliga delägare
runt det mörkbruna konferensbordet
skrockade förtjust när jämställdhets
aspekter diskuterades.
”Hon brister i sitt engagemang för
byrån och för klienterna och jag
tycker inte att hon är på partner
track.” Men hallå. Hon har ju varit
föräldraledig de senaste sex måna
derna!
”Ska vi inte förlägga delägarmötena
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på Nya Sällskapet, så får vi vara i fred
från kvinnorna?” Så blev det.
det finns mer, men låt oss fokusera
på sakfrågan. De affärsjuridiska advo
katbyråerna ägs till allra största delen
av män. Bristen på jämställdhet är
ett problem ur ett mänskligt och ett
affärsmässigt perspektiv.
Även om jämställdhet är ett ord
som nästan är unikt för Sverige och
avser jämlikhet mellan kvinnor och
män, handlar det i grunden om att ha
samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter oavsett vem man är. Det
borde vara särskilt viktigt inom en
profession som är djupt engagerad i
rättvisa och människors lika rättighe
ter. Jämställdhet är ju först och främst
en rättvisefråga. Men den som inte
är intresserad av rättvisa kan faktiskt
också se jämställdhet som en fråga
om lönsamhet och konkurrenskraft.
Vad ska vi då göra för att andelen
kvinnliga delägare på våra affärsju
ridiska advokatbyråer ska bli större?
Oförmågan att hittills lösa detta tror
vi har försvårats av att ingen riktigt
vet varför det ser ut som det gör på
toppen av byråerna. Dessutom in
skränker sig vår kunskap, som vi idag
har om problemet, till vilka åtgärder
som inte fungerar. Den som konstruk
tivt vill driva frågan framåt behöver
därför förstå vad som hindrar jäm
ställdhet och vad som kan fungera.
för vår del tror vi att utgångspunk
ter och lösningar kan struktureras
enligt följande.
Problemet kommer inte att ”lösa
sig med tiden”. Andelen kvinnor på

juristlinjen har varit hög i flera decen
nier. Andelen kvinnliga advokater
har också ökat stadigt. Argumentet
att andelen kvinnliga delägare per
automatik kommer att öka har länge
ekat tomt och utan nämnvärda för
bättringar.
Byrån är en del av problemet. Det
är inte meningsfullt och inte heller
ärligt att påstå att problemet beror
på omständigheter utanför byråernas
kontroll. Även om många delägare
är villiga att erkänna existensen av
fördomar, diskriminering och scha
bloner ute i samhället är det få som
ser och kan erkänna samma fenomen
på sin egen advokatbyrå. Företeelser
som forskare kallar ”He’s skilled –
she’s lucky” (att mäns framgång ofta
påstås bero på personlig förmåga hos
mannen, medan kvinnors framgång
ofta påstås bero på externa faktorer)
och som att män anställs och befor
dras på potential medan kvinnor
anställs och befordras på belagda me
riter, måste belysas och motverkas.
Det är inte fråga om ”svaga grup
per”, bara ”svaga positioner”. Vi
möter olika motstånd i livet. Lite
tillspetsat så spelar en vit heterosexu
ell man på en ”enklare svårighets
nivå” i vårt samhälle jämfört med en
lesbisk mörkhyad kvinna. Att inse
att du som vit heterosexuell man
spelar på en lättare svårighetsnivå är
tufft. Människan har en tendens att
utgå från sin egen verklighet och inte
automatiskt tillstå sina privilegier,
normer och oreflekterade handlingar.
Poängen är att personer på en annan
svårighetsnivå inte är svagare, utan
att de bara har ett sämre utgångsläge
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Debatt

i jämställdhetsfrågor”
och därmed ett tuffare motstånd. De
som i nuläget har beslutandemakten
för befordringar, anställningar, löne
sättning och allokering av arbetsupp
gifter är också de som har haft fördel
av den nuvarande strukturen och
förstås också ser ett större värde i att
bevara den miljö i vilken de själva har
lyckats. Men förändring förutsätter
att alla är med på tåget, samtidigt
som få är beredda att frivilligt ge upp
makt.
förklaringar och lösningar på
jämställdhetsproblematiken har
oftast handlat om att ”fixa samhäl
let” (delad föräldraförsäkring, öka
kvinnligt heltidsarbete och så vidare),
eller ”fixa kvinnorna” (val av man
och yrke, ambitionsnivå, förmåga att
sälja, nätverka, ta för sig, ”lean in”
och så vidare). Men det finns problem
på advokatbyråerna som inte handlar
om samhället och kvinnorna. Erfor
derlig kompetens och engagemang
finns tveklöst i branschen oberoende
av kön. Det handlar faktiskt också
om att ”fixa männen”, som ibland
överlagt, men många gånger genom
oöverlagt förfördelande, skapar en
ojämn spelplan.
Advokatbyrån är aldrig bättre än
de som arbetar där. Man föds inte till
duktig advokat. Man tränas till det.
Den som i högre grad ges avancerade
uppgifter, jämfört med den som ges
uppgifter som ”bara behöver göras”,
kommer att bli duktigare och göra
en snabbare karriär. Med intåget av
pyramidstrukturerna på de affärs
juridiska byråerna fick toppen av
pyramiden (delägarna) krav på att
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föda den större basen (biträdande
jurister) med arbete, vilket skapade
ökad stress bland delägare och biträ
dande jurister. Delägare har inte råd
att investera tid i en jurist som man
tror kan komma att lämna byrån.
Den som i högre utsträckning får
uppgifter som ”bara behöver göras”
kommer snart att känna att man
inte blir satsad på. Så vitt vi förstår
finns det mycket som tyder på att
det även är sådana faktorer, och inte
bara en önskan om ”balans i livet”,
som förklarar varför kvinnor lämnar
byråerna i högre utsträckning efter
fem, sex år. Det jobbas helt enkelt i
för mycket motvind i en redan pres
sad vardag.
vi behöver därför även belysa
frågeställningar som handlar om att
”fixa kulturen” och ”fixa strukturen”
liksom att den strategiska frågan om
att ”fixa byråkrav” måste reflekteras
över och aktivt separeras från frågor
om en ojämn spelplan. Advokatby
råns kravbild avseende tillgänglighet
och ”billable hours” är ofta svår och
ibland omöjlig att uppfylla om man
lever i en jämställd relation med
ansvar för barn eller annars bara
önskar sig en vettig balans. Även om
frågan på pappret är könsneutral
verkar det i praktiken vara så att det
är färre kvinnor som flyr ansvar för
hemmet och fler män som vill satsa
större delen av sin tid på arbete. Barn
och karriär verkar behöva ”peaka”
samtidigt, vilket på sikt kan orsaka
talangflykt inte bara av kvinnor, utan
även av jämställda män.
Det finns berättigad kritik både

i hur underlaget för Allbrightrap
porten (”Kvinnor arbetar, män gör
karriär”) har tagits fram och i hur
man med braskande rubriker söker
uppmärksamhet. Vi anser dock att
det är olyckligt att Anne Ramberg
skriver att det är ”trams” att kvin
nors problem skulle kunna bero på
manliga strukturer inom advokatkå
ren (”Om dåliga myter” i Advokaten
nr 9/2014). Även om bilden är mer
nyanserad än cowboy-kultur, så me
nar vi att ”manliga strukturer” spelar
en central roll om delägarskapet av
affärsjuridiska advokatbyråer ska bli
jämnare fördelat mellan män och
kvinnor. Vi menar att en stor del av
utmaningen för kvinnor som vill göra
karriär är att spelplanen är definierad
av män. Därmed är de omständighe
ter som Allbrightrapporten påvisar
inte ointressanta.

Argumentet
att andelen
kvinnliga
delägare per
automatik
kommer
att öka har
länge ekat
tomt och
utan nämnvärda förbättringar.

med det här inlägget önskar vi en
diskussion (snarare än en debatt)
mellan de affärsjuridiska advokatby
råerna. Vi behöver rimligen inte alla
göra samma misstag och bör sluta lita
till ”personliga erfarenheter” eller
”uppfattningar”.
Vi anser, liksom Anne Ramberg,
att advokatyrket är ett fantastiskt
yrke som passar kvinnor (och män)
mycket väl. Och vi tror på en väg
framåt tillsammans.
Såvitt vi ser det har vår resa bara
börjat.
Häng med!

Caroline Snellman
Richard Åkerman
Hannes Snellman Advokatbyrå
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Replik från stiftelsen AllBright
Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen AllBright, skriver en replik med anledning av
Anne Rambergs ledare i Advokaten nr 9, 2014.

I

sin text lägger generalsekrete
raren Anne Ramberg stor möda
på att förminska ”dokumentet”
(rapporten) och förlöjligar ”upphovs
kvinnornas” (rapportförfattarnas)
slutsatser. Om generalsekreteraren
bemästrade jämställdhetsintegrering
på samma sätt som hon bemästrar
härskartekniker skulle juristkåren
förmodligen vara en kår i framkant.
Det är glädjande att höra att
svenska advokatbyråer i dag anställer
närmare 60 procent kvinnor. Syftet
med rapporten är dock att belysa den
struktur som visar att kvinnor inte

når den högsta ledningen, trots att
många byråer har över 60 procent
kvinnor på ingångsnivå. Vi hoppas att
delägare ska bli bättre på att befordra
kvinnor och även lyfta fram kvinnor
i organisationen då förebildseffekten
visar att det går och är möjligt.
Under processen har vi varit i
kontakt med flertalet delägare och
högt uppsatta jurister, för att få en
så rättvis bild som möjligt. Att utgå
ifrån att ”de hemliga ljusblå citaten”
kommer från ”biträdande jurister
som kanske inte blivit delägare” är ett
tydligt tecken på att inte ha viljan el

ler önskan att ta till sig av den riktade
kritiken, utan istället avfärda det som
missnöjda personers vittnesmål.
Om Ramberg menar att det sedan
många år har bedrivits flera projekt
med syfte att öka andelen kvinnor på
delägarnivå, är det dags att inse att
resurser läggs på fel saker. Arbetet
tycks ge föga effekt. Andelen kvin
nor på delägarnivå på landets stora
advokatbyråer år 2014 är endast 14
procent. Trots att kvinnor har varit i
majoritet på juristutbildningen vart
enda år de senaste 20 åren.
Generalsekreteraren skriver i

Högsta domstolen söker

Justitieråd och ordförande
Sista ansökningsdag är den 19 april 2015.
Läs mer om denna anställning och andra intressanta
anställningar som domare på www.domarnamnden.se
Ordföranden ska liksom ledamöterna i övrigt ingå i kretsen av landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt
ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och
självständighet. Domstolens ordförande ska därutöver ha intresse och förmåga att såväl administrativt leda verksamheten som företräda domstolen i både nationella och internationella sammanhang och därigenom skapa förtroende
för domstolens verksamhet och för domstolsväsendet.
Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen
är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts i hovrätt. Domstolen prövar också ärenden om
resning, domvilla och återställande av försutten tid samt ärenden rörande andra staters begäran om utlämning och
vissa ärenden som rör advokater.
Högsta domstolen bedriver sin verksamhet i Bondeska palatset i Gamla stan i Stockholm.

www.domarnamnden.se
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sin text att hon har varit med och
grundat nätverk som syftar till att
stödja kvinnor i deras professionella
utveckling. Det här fenomenet kän
ner vi även igen från näringslivet.
Arbetsplatser lägger resurser på att
kvinnor ska lära sig att bli tuffare,
kvinnor ska skaffa skinn på näsan
och kvinnor ska bli bättre på att ta
för sig. Signalvärdet till kvinnor, och
även män, är att det är kvinnorna det
är fel på. Kvinnorna behöver ”fixas”
och det är upp till dem om det ska bli
någon förändring.
Kvinnorna är inte problemet,
det handlar om makt, strukturer
och normer. Om att män som är i
majoritet utvecklar kulturer där män
ofta premierar andra män. Vi delar
således inte analysen att det är RUT-
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avdrag och kvinnors anpassning till
kulturen på byråerna som män ska
pat som är den avgörande lösningen.
Om generalsekreteraren på riktigt vill
bana vägen för en modernare kår,
är det dags att lyssna på de modiga
advokater som inte sitter i knäet på
Advokatsamfundet och som nu har
höjt sina röster i det offentliga. På
Dagens Juridik skriver två advokater
följande:
”Det är således med fascination
som vi har deltagit i Advokatsam
fundets olika kvinnosatsningar […]
Gemensamt för dessa är i huvudsak
att det är kvinnornas eget fel att vi
inte blir delägare på de största affärs
juridiska byråerna i Sverige.”
På AllBright hade vi gärna sett att
generalsekreteraren mottagit rappor

ten på samma konstruktiva sätt som
vd:arna på advokatbyråerna. Vd:arna
tycks ha accepterat rapportens
vittnesmål och har konstaterat att det
behöver tas krafttag om det ska bli
förändring. Att ägna sig åt aktiv okun
skap och bortförklaringar är högst
opassande för den som sitter på makt
och är ansvarig. Generalsekreteraren
bör istället främja ett medvetet och
normkritiskt jämställdhetsarbete
som låter bli att cementera idén om
jämställdhet som ett specialintresse
för kvinnor. Generalsekreteraren har
största makten att påverka för för
ändring. Men också största makten
att agera bromskloss.

Anne
Ramberg:
Konkreta
insatser
– inte luftiga
teorier –
krävs för att
öka andelen
kvinnliga
delägare
– vänd!

Amanda Lundeteg
vd stiftelsen AllBright
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Konkreta insatser – inte
luftiga teorier – krävs för att
öka andelen kvinnliga delägare
”Om man vill öka andelen kvinnliga delägare krävs konkreta insatser snarare än luftig teori.”
Det skriver Anne Ramberg i sin replik till Allbrights vd Amanda Lundeteg och advokaterna
Caroline Snellman och Richard Åkerman.

M

Jag vidhåller
detta. Fördolda ”manliga strukturer” duger
inte som
förklarings
modell.
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in ledare ”Om dåliga my
ter” i Advokaten nr 9/2014
har retat upp Allbrights VD,
men också andra. Vad som i sak före
faller ha upprört känslorna särskilt,
är mitt påstående att det är trams att
hävda att den relativt sett låga ande
len kvinnliga delägare på de största
advokatbyråerna har sin förklaring
i manliga strukturer. Jag vidhåller
detta. Fördolda ”manliga strukturer”
duger inte som förklaringsmodell.
Jag tror för min del att de som driver
enkla populistiska teser om cowboy
anda och bastuklubbar i själva verket
riskerar att motverka syftet.
Om man vill öka andelen kvinnliga
delägare krävs konkreta insatser
snarare än luftig teori. I Allbrights fall
förefaller dock syftet vara något an
nat. De avråder kvinnor från att söka
bli delägare och uppmanar kvinnor
att bojkotta advokatbyråerna.
Så som så ofta i denna typ av
debatter präglas de aktuella bidragen
av obestyrkta teoriers problematiska
relation till verkligheten. Typiskt är
att varken Allbright eller Snellmans
advokater, sina dåliga erfarenheter
till trots, presenterar några som
helst konkreta åtgärder för att lösa
det beskrivna problemet: en ök
ning av antalet kvinnliga delägare.
Det är som alltid lätt att ”admire the
problem”. Svårare är det att konstru
era lösningar. Allbright är anhängare
av bojkott. Om detta är inte mycket
att orda. Advokaterna på Snellmans

föreslår glädjande nog istället en dis
kussion med de största affärsjuridiska
byråerna. Det är utmärkt. En sådan
har under lång tid också förts.
advokatsamfundet har, tillsammans
med rättsväsendet, sedan många år
med goda resultat satsat betydande
resurser för att stödja unga kvinnor i
deras professionella utveckling, med
det uttalade syftet att åstadkomma
en ökad andel kvinnliga delägare. Jag
påstår, till skillnad från vad Allbright
hävdar, att vi tillsammans har varit
mycket framgångsrika i dessa projekt.
I detta arbete har många advoka
ter, kvinnor och män, från de stora
advokatbyråerna varit instrumentala.
Men, i likhet med rapporten har Allb
right också när det gäller resultatet av
dessa satsningar allvarligt missför
stått hur verkligheten ser ut.
Statistiken talar nämligen sitt
tydliga språk. Andelen kvinnliga
advokater ökade med närmare 7
procent förra året och uppgår idag
till närmare 29 procent. Andelen
delägare på de fyra största byråerna
uppgår i år till 18,4 procent och inte
14 som anges. Det intressanta är
inte att stirra sig blind på andelen
kvinnliga delägare. Den relevanta
jämförelsen är istället hur stor andel
av dem som idag blir delägare som är
kvinnor. Andelen kvinnliga delägare
ökade förra året med 6,3 procent och
uppgår idag till över 19 procent. Även
om det uppenbarligen går långsam

mare på vissa byråer, kan man till
exempel konstatera att Sveriges
största advokatbyrå, Mannheimer
Swartling, förra året tog upp 40 pro
cent kvinnor som delägare. Man kan
också konstatera att av de tre största
advokatbyråerna har två kvinnor som
managing partner. Bland de största
advokatbyråerna finns fler exempel.
verkligheten kan beskrivas på många
sätt, något som tydligt framgår av
innehållet i detta nummer av tidskrif
ten Advokaten. Ett minimikrav är
dock att inte medvetet förvanska den.
Kollegernas på Snellman artikel
beskriver en interiör som dessbättre
inte är typisk för advokatbyråer i
gemen. De efterlyser diskussion.
Det tycker jag är bra. Men, om detta
tankeutbyte skall vara meningsfullt,
behöver det fokusera på konkreta
åtgärder för att forma advokatverk
samheten med bibehållande av
den självklara utgångspunkten att
advokatbyråerna driver en konkur
rensutsatt och lönsamhetsinriktad
serviceverksamhet, mot krävande
klienter. Detta förändringsarbete
kan i realiteten bara genomföras av
byråerna själva, vilket också sker.
Jag besitter, glädjande nog, inte den
makt som Allbrights VD vill tillskriva
mig.

Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund
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Dela styrelsematerialet
smartare och smidigare
TeamEngine Styrelseplats hjälper er att effektivisera både

TeamEngine
Mac & PC

kommunikationen och samarbetet i er styrelse. Genom att
använda TeamEngine Styrelseplats får ni mer tid över att lägga på
själva arbetet. Du och övriga styrelsemedlemmar får en gemensam
samlingsplats för era mötesprotokoll, styrdokument, kallelser,
finansiella rapporter, prognoser, kalendrar och diskussioner.

iPad/iPhone
Android
Webb och app

All känslig affärsinformation och material hanteras säkert och
strukturerat i ett digitalt styrelserum. TeamEngine skapar
ordning och reda och är åtkomligt var du än är.
•

Läs och gör anteckningar på din surfplatta

•

Gemensam styrelsekalender med agenda

•

Styrelsematerialet säkert samlat på ett ställe

•

Mottagandekvittens av styrelsematerialet

•

Hög säker och lagring i Sverige

Boka personlig demonstration eller starta en gratis provplats
Ring 08-723 80 90 eller mejla info@teamengine.com

Gör som tusentals andra, använd TeamEngine:

TeamEngine fungerar på alla enheter

TeamEngine

Telefon 08-723 80 90

E-post info@teamengine.com

Hemsida www.teamengine.com
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Den tveeggade
kommersialiseringen
av idrottsvärlden
Kommersialiseringen av
idrottsvärlden blir allt påtagligare. Advokat Stefan Alvén
vill bidra till en utveckling
där ideella och kommersiella
krafter kan förenas på ett
framgångsrikt sätt.
Stefan Alvén är en svensk före
detta fotbollsspelare, som efter
en framgångsrik fotbollskar
riär och uppdrag som bland
annat sportchef för Djurgården,
inriktat sig på att förena sina
kunskaper om två världar: idrot
tens och juridikens.
– Det svåra men också det fina
i idrotten är att å ena sidan är
idrotten väldigt kommersiell
och å andra sidan är den väldigt
ideell. Att förena de här två
aspekterna och försöka hitta en
balans är spännande. Och det
gör att min vardag skiljer sig
mycket åt från den ena dagen
till den andra, säger Stefan som
driver den egna advokatbyrån
Sportlex i Nacka utanför Stock
holm.
Stefan konstaterar att idrotts
juridiken utvecklats kraftigt ef
ter Bosmandomen från EG-dom
stolen 1995. Till utvecklingen
hör även internationaliseringen
och den ökade medialiseringen.
Bosmandomen innebär att
en spelare vars kontrakt gått ut
med en klubb är fri att gå till en
annan klubb utan den tidigare
föreningen erhåller någon er
sättning.
– Bosmandomen har gjort att
spelarna får mer pengar i egen
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ficka, säger Stefan och tillägger
att han medverkat till att flera
svenska spelare kommit ut till
europeiska klubbar. Ömsom
hjälper han klubbarna, ömsom spelarna eller spelarnas
agenter.
– Nästan varenda spelare på
elitnivå i dag har en agent. De
är oftast duktiga och har breda
kontaktnät men har inte alla
gånger så bra kunskaper om
juridiken, säger han.
som en följd av bosmandomen
har den internationella fotbolls
organisationen FIFA tillsam
mans med EU-kommissionen
skapat ett system som ger de
klubbar som utbildar fotbolls
spelare i deras ungdom rätt till
ersättningar, så kallad utbild
nings- och solidaritetsersättning.
– Idrottsjuridiken är egentli
gen ett slags M&A. Fast i stället
för bolag så handlar det om spe
larrättigheter här. Det är spelar
nas ekonomiska rättigheter man
förhandlar om, säger Stefan
som tycker att han ofta kommer
idrottsklienterna lite närmare
än andra klienter. Han beskri
ver det som att han är lite av
klientens ”husjurist” som bistår
med rådgivning i allt som rör till
exempel skatter och samboav
tal; eller så använder han sig
av sitt omfattande kontaktnät,
exempelvis när klienterna vill
ha hjälp med kapitalförvaltning.
Runt idrottsutövaren skapas ofta
team med olika specialister där
advokaten får rollen som spin

deln i nätet som håller samman
nätverket.
– Om man är elitidrottare och
ska ha fullt fokus på det man
är bra på då kan det finnas en
fördel att ha en advokat kopplad
till sig som kan branschen och
juridiken.
Att förhandla tycker Stefan
är det allra mest stimulerande
inom idrottsjuridiken eftersom
det rymmer så många olika
parametrar.
– Man har en ung idrotts
utövare med drömmar som
kan komma att förverkligas. I
bakgrunden finns föräldrar och
andra nära anhöriga som tryck
er på. Den säljande klubben
som vill få något för sin insats.
Den köpande klubben som ser
framtiden an med den kom
mande talangen. Och agenten
som spelar ut olika kort. Det kan
ibland vara väldigt frustrerande
men det är samtidigt väldigt
roligt, berättar Stefan med stor
inlevelse.
Förutom att företräda spelare
och klubbar, skriva sponsor
avtal, spelaravtal och transfer
avtal så är förhandlingar om
sändningsrättigheter för olika
media något som Stefan ägnar
sig åt och som är viktiga inom
idrottsjuridiken. Dessutom
hjälper han ideella idrottsfören
ingar på olika sätt i deras arbete.
Just dessa är inte så vana köpare
av advokattjänster och därför
kan det vara svårare att ta betalt
av dem på samma sätt som av
andra klienter.

Enligt Stefan pågår det sedan
många år en allt tydligare
kommersialisering av idrottsvärlden.
Utvecklingen är tveeggad tycker han.
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OM STEFAN ALVÉN
Stefan Alvén är före detta fotbollsspelare på elitnivå. Han har spelat i
Landskrona BoIS, Malmö FF, Djurgården och IFK Norrköping. 2005 valdes
Alvén som styrelseledamot i Djurgårdens IF Fotboll. Samma år vann laget
både Allsvenskan och Svenska cupen. I februari 2006 fick han uppdrag
som Djurgårdens juridiske rådgivare och utsågs bland annat till sekreterare
åt styrelsen. 2009 utsågs han till sportchef i Djurgården. 2010 blev Alvén
även manager i Djurgården. I maj 2011 avgick han som sportchef efter att
ha mottagit hot mot sig själv och sin familj. Det var Stefan som grundade
den årliga fotbollsturneringen för advokatbyråer: ”Advokat-SM i fotboll”.
Han fick idén från London där det till och med finns ett organiserat seriesystem för advokatbyråer. Turneringen startade i liten skala 2006. Sedan
dess har den vuxit och förra året var deltog över 30 herr- och damlag.

Som Stefan bedömer kommer
efterfrågan på juridiska tjänster
att fortsätta öka inom idrotts
världen.
det faktum att det strömmar
in stora mängder kapital till
idrottsvärlden ger olika effekter.
– Ju mer pengar det kommer
in i idrottsbranschen, desto
viktigare blir det att ha kunskap
om sponsoravtal, spelaravtal,
rätten till utbildnings- samt
solidaritetersättning. Kort sagt
ju mer pengar som kommer in
i branschen, desto viktigare är
det att ha bra kunskaper om
branschen och de regelverk
som styr den, säger Stefan och
tillägger att en fördel med kom
mersialiseringen är att det blir
lättare för idrottsutövare att ha
sin sport som yrke.
Men kommersialiseringen har
även negativa effekter eftersom
tjusningen runt idrotten riske
rar att försvinna om det bara
handlar om pengar. Det kan
uppstå problem med korruption
och uppgjorda matcher. Stefan
menar att ju mer pengar som
kommer in i idrotten desto fler
oseriösa aktörer söker sig till
idrotten.
– Det är ett hot mot hela
idrottstanken, mot idén om fair
play som är grundbulten inom
idrotten. Att två personer eller
lag möts så ser man vem som
vinner. Men den sätts helt ur
spel om det är uppgjort i förväg.
Matchfixing är ett större hot än
doping. Därför är det viktigt att
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göra allt vad man kan för att
komma åt problemet, säger Ste
fan som konstaterar att idrotten
är en stor del av vårt samhälle
och av människors liv. Av det
skälet är det viktigt att den hålls
ren och att det görs insatser och
att de som anklagas för att ha
gjort upp matcher lagförs.
enligt stefan så blir mediernas
beskrivningar av idrottsvärlden
inte sällan skev eftersom de
oftast handlar om fantasilöner,
negativa nyheter och skandaler
av allehanda slag.
– Fast vi som är aktiva ser en
annan verklighet också som
handlar om glädje, gemenskap,
fostran, samt att lära sig att ta
förluster och vinster. Det är
viktigt att värna allt det goda
som finns i idrottsvärlden, säger
Stefan som anser att arbetet
med att utveckla den svenska
idrotten måste ske på olika
nivåer. På den första nivån
handlar det om att bistå spelare
och klubbar med rådgivning.
På den andra handlar det om
att utveckla idrottsrörelsen på
nationell nivå. Det handlar om
förändringar på förbundsnivå
och ytterst om Riksidrottsför
bundets stadgar. Stefan har
olika idéer om hur det arbetet
skulle kunna utvecklas. På den
allra högsta politiska nivån
tycker Stefan att det behövs en
utpräglad idrottsminister för att
betona hur viktig idrotten är för
såväl folkhälsa som samhällsut
TK
veckling.
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göra juridiskt, är det inte alltid poli
tiskt möjligt. Ibland är det tvärtom
juridiken som begränsar de politiska
möjligheterna. Juridik, politik och
ekonomi måste samspela.
Kan det tillföra något till dig som advokat och till byrån att du har uppdraget
i Bryssel?
– Jag tror det. Det ger en väldigt stor
insikt i hur handelsförhandlingar går
till på högsta nivå. Det är en ovärderlig
erfarenhet att få vara med om. Det ger
också ett mycket stort internationellt
nätverk. Sedan när avtalet blir klart
någon gång har jag förhoppningsvis
goda insikter i vad avtalet innebär. Det
kan man kanske ha nytta av när man
ska tolka eller tillämpa avtalet.

Jan E. Frydman planerar att kombinera sitt nya uppdrag som särskild rådgivare till Sveriges EU-kommissionär med advo
katarbetet på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå. Några dagar i månaden räknar han med att det blir.

MÅNADENS ADVOKAT Jan E. Frydman

Samarbetet över
gränserna fascinerar
I 17 år var Jan E. Frydman juridisk
rådgivare och chef för internationella relationer i EU-kommissionen.
Efter ett par år hemma i Stockholm
på Svea hovrätt och advokatbyrå,
börjar advokat Frydman åter att
pendla till Bryssel, nu för att tjänstgöra hos EU-kommissionären
Cecilia Malmström.
Du har utsetts till särskild rådgivare
för handelspolitik och transatlantiska
frågor till Sveriges EU-kommissionär,
Cecilia Malmström. Vad innebär det?
– Uppgiften är att stå till Cecilia Malm
ströms förfogande när det behövs för
att bistå henne i handelspolitiska frå
gor av alla slag, men kanske särskilt
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de transatlantiska. Det pågår ju nu för
handlingar mellan EU och USA om ett
stort frihandelsavtal, TTIP. Det är ett
svårt avtal att förhandla rent innehålls
mässigt, men sedan är det ju också po
litiska hänsyn som ska tas.
Som du säger är det mycket politik i
EU:s förhandlingar. Hur känns det som
advokat att hamna i den världspolitiska hetluften?
– Det är mycket spännande och
utmanande. Nu ska väl inte jag vara
direkt engagerad i den politiska de
batten, min roll är att fokusera på
juridiken, men man kan inte bortse
ifrån att det blir många politiska av
vägningar. Även om mycket går att

”Även om
mycket går att
göra juridiskt,
är det inte
alltid politiskt
möjligt.”

Vad är intressantast med att arbeta
inne i kommissionen som du gjort och
nu åter gör?
– Det är fascinerande att få se så
många nationaliteter samarbeta, trots
att de historiskt inte har kunnat det.
Nu sitter de här vid ett sammanträdes
bord och löser alla möjliga problem.
Det är stort att få uppleva. Vissa tyck
er att det fungerar trögt, men jämför
då med hur det har sett ut historiskt!
Det är bättre att förhandla vid ett sam
manträdesbord och så småningom
åstadkomma resultat än att bomba
varandra sönder och samman.
Förutom delägarskap i advokatbyrån
och rådgivaruppdrag har du även en
egen restaurangguide på nätet, FrydmanGuides. Berätta!
– Jag har alltid haft jobb där jag har
fått resa mycket och har därför varit
mycket beroende av restauranger. Då
upptäcker man snabbt att det finns
både dåliga och bra restauranger. Frå
gan är då hur man ska välja? Jag börja
de intressera mig för det. När jag bod
de i Bryssel var jag också ordförande
för Svenska klubben i Belgien, och då
skrev jag restaurangtips i medlemstid
ningen. Det blev så småningom rätt
många tips, och många ville att jag
skulle lägga ut det hela på nätet. Med
hjälp av någon som kunde webbsidor
kom så Guiden till. Jag försöker hålla
den något så när uppdaterad, men
med nära 300 restauranger i 25 städer
är det inte så lätt om man samtidigt
vill behålla vikten!
Ulrika Öster
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Aktuellt Juridiska biblioteket

LÄSTIPS
Titel: Sekretess mellan myndigheter
Författare: Johan Höök
Förlag: Karnov Group
Sekretess gäller inte bara i
förhållande till enskilda utan
även mellan myndigheter.
Huvudregeln är att sekretessbelagda uppgifter inte får överföras mellan
olika myndigheter, en ordning som har gällt
länge i Sverige. Från huvudregeln finns ett
stort antal undantag där en myndighet kan,
ibland är skyldig att, lämna uppgifter till annan myndighet. Boken går i detalj igenom de
olika undantagen, dels de generella möjligheterna till undantag, exempelvis möjligheten
att utlämna information vid brottsmisstanke.
Dels behandlas de specifika undantagen som
finns på olika områden.
Titel: Cross-examination in
international arbitration : nine
basic principles
Författare: Kaj Hobér, Howard S. Sussman
Förlag: Norstedts juridik
En praktiskt inriktad handbok
om korsförhörsteknik vid internationella skiljeförfaranden. Författarna,

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2015 om inte annat anges.
Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt : miljöbalken (11. uppl.
Iustus. 268 s.)
Dahlberg, Mattias: Internationell
beskattning (4. uppl. Studentlitteratur, 2014. 487 s.)
Dotevall, Rolf: Samarbete i bolag
: om personbolag (3. uppl.
Stockholm : Norstedts juridik.
178 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 184)
Företagsfinansiering: från
sparbankslån till derivat / Mats
Larsson, red. (2. uppl. Studentlitteratur, 2014. 208 s.)
Holke, Dan: Medbestämmandelagen : med kommentar / Dan
Holke, Erland Olauson (6. uppl.
Studentlitteratur, 2014. 461 s.)
Holm, Cyril: F. A. Hayek's critique
of legislation (Uppsala : Department of Law, Uppsala University, 2014. 504 s. Diss. Uppsala
universitet, 2015)
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båda välkända specialister på området delar
med sig av sina praktiska erfarenheter och
teoretiska kunskaper. Ett korsförhör syftar till
att klargöra oklarheter i ett skiljeförfarande.
En bra grundteknik för att förbereda och
genomföra ett förhör sammanfattar författarna i nio punkter. Ett korsförhör ska vara
noggrant förberett, man bör vara kortfattad,
använda ledande frågor och lyssna in svaren
är några av råden.

medfört utveckling av nya typer av varor och
tjänster och nya förutsättningar för producenter, distributörer, nyttjare, konsumenter och
myndigheter, vilket i sin tur medfört nya regleringsbehov. Studien belyser den traditionella
lagstiftningsteknikens tillkortakommanden
på IKT-området och den nya alternativa regleringskultur som utvecklats (New regulatory
culture, NRC). Tre problemområden inom IKTrätten analyseras särskilt: digital upphovsrätt,
webbtelefoni och frågan om nätneutralitet.

NYA AVHANDLINGAR
Straffbar oaktsamhet av Andreas Anderberg,
Örebro universitet (Iustus)
Eftersom grunden för straffansvar är uppsåt
är det också uppsåtligt handlande som i första
hand bör kriminaliseras. Att straffbelägga
oaktsamt handlande bör bara användas som
en sista utväg menar Andreas Anderberg i
sin avhandling som undersöker hur sådan
kriminalisering motiverats av lagstiftaren, til�lämpats av domstolarna och tolkats av straffrättsvetarna.
How to regulate information and communications
technology? : a jurisprudential inquiry into legislative and regulatory techniques av Ubena John,
Stockholms universitet (Jure)
Den snabba förändringen på informationsoch kommunikationsteknikområdet (IKT) har

Höglund, Mats: Handelsbolag :
bolagsbildning, vinstfördelning,
kapitalvinstbeskattning,
justerad anskaffningsutgift,
byte av företagsform, reserveringsmöjligheter (4. uppl. Göteborg : Tholin & Larsson, 2014.
261 s.)
Inkomstskatt : en läro- och handbok
i skatterätt. D. 1–2 / Sven-Olof
Lodin et al. (15. uppl. Studentlitteratur. 832 s.)
Internasjonale konkurser : med særlig fordypning i bankinsolvens /
Hans Fredrik Marthinussen, red.
(Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2014. 227 s.)
Iseskog, Tommy: Arbetstidslagen
och EU:s arbetstidsdirektiv (6.
uppl. Norstedts juridik. 253 s.)
Juss, språk og retorikk / Jonas Bakken og Hans Petter Graver, red.
(Oslo : Fagbokforlaget, 2013.
223 s.)
Klint, Carl-Oskar: Från min sida
skranket (Stockholm : Vulkan,
2014. 154 s.)

SVEA HOVRÄTTS TIDIGA HISTORIA
Svea hovrätt som inrättades
1614 firade sitt 400-årsjubileum förra året. Institutet
för rättshistorisk forskning
har bidragit till jubileet med
denna antologi, där man lyfter fram hovrättens historia
från 1730-talet och framåt. Volymen, som
ingår i skriftserien ”Rättshistoriska studier”
innehåller tio uppsatser som kastar nytt ljus
över hovrättens tidiga verksamhet.

The Svea Court of
Appeal
in the Early Moder
n Period:
Historical Reinterpretations
and New Perspectives
mia korpiola • marko
lamberg • anu lahtinen
elsa trolle önnerfors
• per nilsén • heikki
pihlajamäki
jussi sallila • marianne
vasara-aaltonen
martin sunnqvist
• kjell å. modéer

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Komparativ konstitutionell rätt / red.
Anna Jonsson Cornell (2. uppl.
Iustus. 339 s.)
Källström, Kent: Om testamentsförordnande (Norstedts juridik.
126 s.)
Linders, Ann: Beskattningsland :
om var en gränsöverskridande
transaktion ska mervärdesbeskattas (Norstedts juridik.
227 s.)
Lundgren, Lars: Nya sociallagarna
: med kommentarer i lydelsen
den 1 januari 2015 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson,
Anders Thunved (28. uppl.
Norstedts juridik. 633 s.)
Lundin, Stefan: Alkohollagen :
kommentarer och rättsfall
(Norstedts juridik. 324 s.)
Mellqvist, Mikael: Fordran & skuld /
Mikael Mellqvist, Ingemar Persson (10. uppl. Iustus. 311 s.)
Samfunnsutvikling og arverettslige
utfordringer / Thomas Eeg, red.
(Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2013. 201 s.)

Schiersing, Niels: Reassurance 1 :
udvalgte juridiske emner i dansk
(og skandinavisk) perspektiv
(København : Jurist- og Økonomforbundets forl., 2013. 160 s.)
Stenvik, Are: Patentrett (3. utg.
Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2013. 490 s.)
Talks on the Rotterdam Rules / Johan Schelin (editor) (Stockholm
: Axel Ax:son Johnsons institut
för sjörätt och annan transport
rätt, 2014. 141 s.)
Wallgren, Jan: Gode mannens ABC
: handbok för gode män och
förvaltare (2. uppl. Norstedts
juridik. 183 s.)
Your pocket guide to VAT on digital
e-commerce / Alexander Bellheim, Caroline Brown, Fredrik
Erneholm, Marcel Jundt, et. al.
(Bird & Bird, 2014. 86 s.)
LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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Aktuellt
HILDARY

”Var dig själv
– och bli en
bra ledare”
Vid en Hildarylunch i Advokatsamfundets lokaler i början
av mars berättade Margareta
Åberg om sin väg från domare
till Sveriges riksrevisor.
I juni förra året tillträdde Marga
reta Åberg, efter 14 år som do
mare, posten som en av landets
tre riksrevisorer. Sedan dess har
hon oberoende granskat vad
statens pengar går till och hur
effektivt de används.
Margareta Åberg kom när
mast från posten som president
i Kammarrätten i Göteborg.
Tidigare har hon bland annat
varit lagman i förvaltningsrätten
i Göteborg, kammarrättspre
sident i Sundsvall, kammar
rättslagman i Göteborg och i
Stockholm (Migrationsöver
domstolen) samt kanslichef i
Datainspektionen.
– Det kan verka som att jag är

en hoppjerka. Men jag har lärt
mig något på varje arbetsplats.
Margareta Åberg delade med
sig av sina tankar om arbete och
ledarskap utifrån egna erfaren
heter. Hon berättade att det bara
finns ett sätt att utöva ledarskap.
– Ditt sätt! Var och en måste
leda på sitt sätt. Och för att
lyckas bra och klara både motoch medgångar krävs nyfiken
het, ett brett perspektiv, humor
och svallande känslor. Kulturen
är en oslagbar hjälp på vägen.
för att bli en framgångsrik le
dare betonade hon vikten av att
ha intressen utöver arbetet.
– Det finns mycket att lära av
egna och andras misstag. Och
oavsett vilken ledarstil man
har är det viktigt att kunna visa
alla medarbetare vad som är
verksamhetens uppgifter, mål
och värderingar. Det är viktigt

Riksrevisor Margareta Åberg gästade Hildary i mars.

att vara inkluderande, kunna
lyssna och att låta medarbetarna
utföra sina uppgifter och vara
bäst på att göra det. Som ny
chef är man så mån om att allt
ska bli perfekt att man också

tar på sig andras uppgifter. Det
bör man försöka låta bli. Hjälp
istället medarbetarna att utföra
uppgifterna på bästa sätt. Och
kom ihåg att göra andra saker
också och att ha kul.

Varför skall vi Snabbavveckla ditt bolag?
Vid snabbavveckling är det viktigt att säljaren av bolaget kan förlita sig på att den som anlitas
för avvecklingen under flera år fullgör bolagets förpliktelser gentemot Skatteverket och andra.
Säljaren är ansvarig långt efter att avvecklingen påbörjas. Vi har snabbavvecklat aktiebolag
sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva tjänst har vi avvecklat mer än
18 000 aktiebolag.
Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla
aktiebolag. Kontakta oss så hjälper vi dig!
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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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Högsta domstolen
söker ny ordförande

Mari Andersson
och Leif Gäverth
har utnämnts till
justitieråd i Högsta
förvaltningsdomstolen
mari andersson har de
senaste två åren varit tf.
kammarrättspresident i
Kammarrätten i Stockholm.
Dessförinnan var hon lagman i Förvaltningsrätten i
Stockholm i drygt åtta år.
Under åren 2001–2004
var hon chefsrådman vid
samma domstol. Hon har
även arbetat i Statsrådsberedningen och Finansdepartementet och var under
åren 1991–1997 sekreterare i
Skattelagskommittén. Vidare
har hon haft uppdrag som
särskild utredare och expert i
flera statliga utredningar.

Högsta domstolen söker en ny
ordförande. Den nya ordföranden ska efterträda domstolens
nuvarande ordförande, justitierådet Marianne Lundius. Marianne Lundius blev justitieråd
1998 och förordnades till ordförande i Högsta domstolen. Innan
hon blev justitieråd i HD var hon
advokat på Lagerlöf & Leman
Advokatbyrå. Marianne Lundius
är den första kvinna som blev
ordförande i Högsta domstolen.
Ansökningstiden för tjänsten
som justitieråd och ny ordförande i HD går ut den 19 april.

Dona Hariri är programledare som träffar vanliga ungdomar, offer och förövare.

leif gäverth är sedan 2010

Ny omgång av Justitia

lagman i Förvaltningsrätten
i Uppsala och var innan dess
lagman vid Länsrätten i Västmanlands län. Dessförinnan
var han kammarrättsråd
tillika vice ordförande på
avdelning i Kammarrätten
i Stockholm i fyra år. Under
åren 1993–2002 hade han
olika chefsbefattningar i
Skatteverket. Han är sedan
2005 ledamot i Skatterättsnämnden och har också haft
uppdrag som särskild utredare och även varit expert
och sekreterare i statliga
utredningar.

UR-programmet Justitia blev en succé och fick höga tittarsiffror samt
internationellt pris och det ses fortfarande av många trots att det
sändes 2012. Med start den 18 mars sänds fyra nya avsnitt av Justitia.
På samma sätt som tidigare får tittarna följa autentiska rättsfall från
brott till rättegång och dom.

Marianne Lundius.

JK utsedd till särskild utredare
lämna förslag på hur
Regeringen har utsett
tillsynen över personjustitiekanslern Anna
uppgiftsbehandling kan
Skarhed till särskild
stärkas genom att samutredare av hur skydlas hos en myndighet.
det för den enskildas
I uppdraget ingår även
integritet kan stärkas.
att lämna förslag på hur
Ansvaret för tillsyn på
Anna Skarhed.
myndigheten kan förbeintegritetsområdet ligreda sig för att fullgöra
ger i dag på flera olika
de uppgifter som Integritetsmyndigheter. Utredaren ska

kommittén kan komma att förslå
att ett integritetsskyddsråd ska
ha. Utredaren ska även lämna
förslag som gör att myndigheten
kan fullgöra de uppgifter som
kan bli resultatet av reformeringen av EU:s dataskyddsreglering.
Senast den 31 januari 2016
ska utredningen redovisa sitt
uppdrag.

Igår gjorde advokater tidrapporten
vid skrivbordet. Idag kan du och dina
kollegor göra den i steget.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen
eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation samt
komma åt viktiga dokument. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac.
Läs gärna mer om nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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Bertil Södermark – en
framträdande advokat
Advokat Bertil Södermark har
avlidit. Han föddes 1935 och
blev nästan åttio år gammal.

kan mäta sig med Bertil när det
gäller antalet refererade mål i
Högsta domstolen.
Han var därtill en klok rådgi
vare både till näringslivet och till
privatpersoner som sökte hans
bistånd. Bertil var en föredömlig
och mycket skicklig advokat. Ett
tecken på det stora förtroende
han åtnjöt är det faktum att kol
leger som råkat ut för problem
ofta sökte hans biträde.

Efter studenten och militär
tjänstgöring började Bertil stu
dera juridik. Studierna klarade
han av på kort tid. Därefter
påbörjade han sin notarietjänstgöring vid Sollentunas
och Färentunas häradsrätt.
Denna avslutades 1962. Bertil
hade då tankar på att gå domar
banan, men blev övertalad att
istället börja på Advokatfirman
Södermark, den byrå där hans
då sedan några år bortgångne
far varit verksam. Där stannade
han i 45 år synnerligen fram
gångsrika år. Under några år
efter 2008 och framåt fortsatte
Bertil att på egen hand bedriva
advokatverksamhet i mindre
skala.
bertil blev ledamot av Advo
katsamfundet 1965 och förblev
ledamot till sin död. Under
denna tid bidrog han aktivt till
Advokatsamfundets verksam
het och advokatyrkets goda
anseende. Bertil innehade flera
viktiga förtroendeuppdrag. Han
var ledamot av Advokatsamfun
dets huvudstyrelse under åren
1992–1998. Därefter åtog han
sig uppdraget som ledamot av
disciplinnämnden under åtta
år, 1998–2006, varav två som
nämndens vice ordförande. Han
undervisade också blivande ad
vokater i etik och process inför
advokatexamen. Inte sällan åtog
han sig uppdrag att för sam
fundets räkning medverka som
expert i statliga utredningar.
Härutöver hade Bertil bland an
nat uppdrag som ledamot i Emil
Heijnes Stiftelse för rättsveten
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skaplig forskning under åren
1997–2012.
Jag hade förmånen att arbeta
nära Bertil både i huvudstyrel
sen, i disciplinnämnden och i
Heijnes Stiftelse för rättsveten
skaplig forskning. Bertils insat
ser kan inte nog överskattas.
Skälet till detta är inte endast
den stora arbetsinsats som han
utförde, utan den utomordent
liga klokskap och det goda om
döme som kännetecknade Bertil
i allt vad han företog sig. Bertil
bidrog väsentligt till vården av
advokatyrkets kärnvärden.

Bertil var, med sitt lågmälda
sätt, en mycket vänlig och oag
gressiv person som var allmänt
respekterad. Han var till och
med omtyckt av sina motstån
dare. Bertil kunde mycket på
många områden inom juridi
kens värld. Han lät sig aldrig
bli ensidigt specialiserad. Han
rörde sig i civilrättens och straff
rättens världar med samma
självklarhet. Han var en erkänt
mycket skicklig processadvokat
och uppträdde som ombud i
flera stora och uppmärksam
made processer. Få advokater

i den vänbok som framtogs i
anslutning till att Bertil lämnade
Södermarks 2008 avslutade jag
mitt bidrag med följande: ”Ett
förtroendefullt förhållande till
klienterna liksom samhällets
förtroende för advokatkåren
kan endast upprätthållas om
advokatens personliga heder,
redbarhet och integritet är ställd
bortom allt tvivel. Bertil utgör
en lysande exponent för hur en
förtroendegivande advokat bör
vara. Han kombinerar person
liga egenskaper som klokskap,
integritet, ödmjukhet, och
prestigelöshet med erfarenhet
och mycket stort kunnande. Kli
enterna litar på honom. För hur
det än är så ligger förtroendet i
betraktarens öga. Bertil har i sin
advokatgärning aktivt bidragit
till att skapa stort förtroende
för advokatkåren. Det är vi alla
advokater honom tack skyldig.”
jag kan bara, sju år senare,
instämma i dessa ord. Bertil
var med rätta en förebild för
många. Han representerade en
advokattyp som dessvärre blir
allt sällsyntare.

Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund
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Olle Hillström till minne
Advokaten Olle Hillström,
Östersund har avlidit.
Olle föddes 1920. Han tog stu
denten i Stockholm på Södra La
tin och började efter värnplikts
tjänstgöring att tjänstgöra som
postexpeditör. Parallellt med
detta arbete började Olle läsa
juridik och blev klar med sin jur.
kand.-examen 1950. Han påbör
jade därefter tingstjänstgöring
vid Södra Roslags tingsrätt men
redan 1951 började han som bi
trädande jurist på Heilborns Ad
vokatbyrå i Östersund där han
snabbt blev delägare. Olle kom
sedan att fortsätta sitt arbete på
Heilborns Advokatbyrå ända till
1995, alltså till 75 års ålder.
Olle åtnjöt stort anseende
som advokat och han var med
lem både i Advokatsamfundets
styrelse och därefter i dess
disciplinnämnd.
Olle var den gamla stammens
advokat vilket betydde att han
hade mycket breda yrkeskun
skaper och han ägnade sig med
stor framgång åt så skilda speci
aliteter som konkursförvaltning,
familjerätt och straffrätt. Olle
hade stora juridiska kunskaper
parade med gott omdöme, god
moral och en kolossal envis
het vilka egenskaper gjorde att

han med stor framgång kom att
företräda sina klienter. Till detta
bidrog naturligtvis också Olles
breda allmänbildning, hans
skönlitterära och filosofiska
intresse.
För egen del håller jag honom
som den skickligaste advokat
jag någonsin konfronterats med
under ett långt yrkesliv.
Olle var också en mycket god
tennisspelare och han är för
modligen en av mycket få som
både vid femton års ålder vun
nit svenska skolmästerskapen
och sedan också vunnit svenska
mästerskapet i veteranspel för
herrar 80 plus. Hans nog
grannhet på tennisbanan var
lika stor som den noggrannhet
han visade i sin yrkesutövning.
Hans envishet i advokatyrket
återspeglades i hans envishet på
tennisbanan och hans tennis
teknik och tennistaktik var av
samma höga kvalitet som hans
förhandlingsförmåga i juridiska
sammanhang.

Låt oss
avlasta dig!
På Bolagsstiftarna ﬁnns vi alltid redo att
leverera lagerbolag samt snabbavveckla vilande
aktiebolag. Hos oss ﬁnns varken röda dagar eller
lediga kvällar – vi kan alltid garantera en
handläggning inom 2 timmar!

vi, hans advokatkollegor och
hans tennisvänner kommer att
länge minnas Olle och ha ho
nom som en lysande förebild.

Bo Victor
Advokat

“Det viktigaste för mig är att det skall vara
snabbt, tryggt och enkelt att göra affärer med oss!”

Aktiebok på webben?
Har du många delägare?
Är du delägare i flera aktiebolag?
Är ditt företag värdefullt?
Vill du slippa hantera aktiebrev?
NVR - Sveriges ledande aktieboktjänst.
Bolagsstiftarna AB | Box 12086, 402 41 Göteborg
Tel 031-704 10 50 | Fax 031-704 10 59 | info@bolagsstiftarna.se

www.nvr.se
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NYA LEDAMÖTER
DEN 13 MARS 2015
Wissal Abdallah, Prio Advokatbyrå AB, Stockholm
Emelie Andersson, Advokatbyrån
Massi AB, Södertälje
Wasfi Al Bitar, Advokatbyrån
Martin Cullberg AB, Stockholm
Anna Ekberg, Juristfirman Ekberg,
Göteborg
Marcus Glimberg, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Daniel Gustafsson, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB,
Göteborg
Toralf Hällen, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Stockholm
Malin Johansson, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Linn Jonsson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm
Clas Jörgensen, Gärde Wesslau
Advokatbyrå i Skåne AB, Helsingborg
Elin Karls, Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB, Falun
Måns Erlandsson Karlsson, Foyen
Advokatfirma AB, Stockholm
Thomas Karlsson, Advokatbyrån
Lindwall & Partners AB, Stockholm
Johan Kjellner, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Anthony Krystek, Hökerberg &

Söderqvist Advokatbyrå KB,
Stockholm
Kajsa L’Estrade, Gärde Wesslau
Advokatbyrå i Skåne AB, Helsingborg
Katarina Lindgren, IT-Advokaterna i Sverige KB, Stockholm
Jessica Lippman, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm
Catrin Listad, advokatbyrån Wiklund Skoglund & Wachenfeldt
AB, Gävle
Madeleine Mahr, Advokatfirman
Skarborg & Partners AB, Stockholm
Sormeh Moghaddam, Advokaterna Melin & Fagerberg AB,
Göteborg
Anders Morén, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Eva Müller-Hansen, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Skåne AB,
Helsingborg
Henrik Månsson, Amber Advokater Karlskrona KB, Karlskrona
David Nordenlöw, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Bryssel, Belgien
Salomon Grape Nutti, Skierfe Advokatfirma AB, Stockholm
Catrine Nylén, Advokatfirman
NORDIA Göteborg KB, Göteborg
Johanna Berggren Olsson, Bird &
Bird Advokat KB, Stockholm
Sofie Sandberg, Advokatfirman
Steinmann AB, Stockholm

ADVOKATFIRMAN

FRENANDER
ETABLERAD 1931

ADVOKAT/BITRÄDANDE JURIST
Advokatfirman Frenander AB i Örebro söker advokat för delägarskap
eller biträdande jurist för anställning. Vi är för närvarande 6 jurister
med verksamhet inom affärsjuridik, obeståndsrätt, familjerätt, brottmål
och asylrätt.
För mer information, ring advokat Dan Moberg eller advokat Johan
Hjortsberg på telefon 019-17 40 90.
Ansökningshandlingar skickas till advokat Dan Moberg, Kungsgatan 1,
702 11 Örebro eller sänds per e-post till dan.moberg@frenander.se
senast den 29 april 2015.
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Ola Lo Olsson, Stockholm,
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REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2014/2058 Betänkandet
Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska
personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68)
R-2014/2124 Departementspromemorian Grupp- och trafikförsäkringsfrågor (Ds 2014:43)
R-2014/2125 Promemorian Sveriges tillträde till Europarådets
konvention om förfalskning av
medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot
mot folkhälsa (Ds 2014:41)
R-2014/2244 Utkast till proposition Ändringsprotokoll nr 15
– Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet
R-2014/2272 Promemorian
Ändring i reglerna om uttag i
näringsverksamhet
R-2014/2281 Betänkandet Handel med begagnade varor och
med skrot – vissa kontrollfrågor
(SOU 2014:72)

R-2014/2285 Promemorian Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44)
R-2014/2318 Naturvårdsverkets
redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden
R-2015/0008 Betänkandet Internationella säkerheter i flygplan
m.m. – Kapstadskonventionen
och luftfartsprotokollet (SOU
2014:79)
R-2015/0010 Betänkandet Från
analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)
R-2015/0013 Promemorian Några
värdepappersmarknadsfrågor
(Ds 2014:46)
R-2015/0092 Departementspromemorian Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut (Ds 2015:1)
R-2015/0124 Promemorian Patent- och marknadsdomstol;
kompletterande överväganden
R-2015/0230 Utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare
dom (kompl.)
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Leonard Ngaosuvan, fil dr
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medicinsk-juridiska utredningar
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• försäkringsfrågor
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Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
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Internet: www.kuritzen.se
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Vår erfarenhet och
rådgivning gör skillnad
Som delägare på en advokatbyrå kan du få ett försäkringsskydd som är särskilt
anpassat efter dina behov. Max Matthiessen har i samarbete med Willis upphandlat
en försäkringslösning för att ge dig bästa möjliga villkor, premier och utfall. I kombination
med Max Matthiessens personliga rådgivning är det ett svårslaget alternativ.

www.maxm.se

• +46 8 613 02 00
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Vad skulle Eva
Andén ha sagt?

ADVOKATEN&MEDIERNA

Det viktiga uppdraget
att våga ifrågasätta
Den 18 mars medverkade
Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson i
tidningen Metro där han
underströk att det är advokatens jobb att ifrågasätta.
Att det i samband med
misstanke om våldtäkt är
viktigt att både målsägande
och frihetsberövad misstänkt får tillgång till juridiskt biträde så fort det är
möjligt. Det är också viktigt
att sprida kunskap om de
olika aktörernas roller i en
rättegång, inte minst vad
gäller försvarens uppdrag
att på bästa sätt företräda
sin klient.

Den uppkomna situationen mellan Sverige och Saudiarabien har diskuterats och
debatterats flitigt den senaste tiden, och även i detta nummer av tidskriften Advoka
ten. Anne Ramberg deltog i debatten, bland annat i Sveriges radio den 20 mars.

TWITTRAT 1

TWITTRAT 2

vad skulle sveriges första
kvinnliga advokat Eva Andén ha
sagt efter att läst denna utgåva
som handlar om kvinnor i ad
vokatyrket? Skulle hon ha varit
nöjd, missnöjd, förvånad eller
jublande glad över de framsteg
som kvinnor har åstadkom
mit sedan Eva Andén år 1918
accepterades som ledamot av
Advokatsamfundet.
Inte någon lär veta svaret.
Men det vi kan göra är att själva
bestämma oss för vad vi vill
tro och tycka om trenden och
tendensen med allt fler kvinnor
i advokatyrket. Fokus i denna
utgåva handlar i första hand om
kvinnor som vågat, satsat och
visat att de vill och kan bli de
bästa av de bästa. Gemensamt
för dem är att de gillar sitt un
derstundom tuffa yrkesval och
kan rekommendera det till unga
kvinnor och män. De är vidare
övertygade om att andelen
kvinnor lär fortsätta att stärka
sin ställning på landets advo
katbyråer. Inte för att det skulle
handla om att byråerna vill visa
sig som moderna arbetsplatser i
första hand.
nej, det handlar om att attrahera
de bästa juristerna för att säkra
advokatbyråernas konkurrens
förmåga. Det är en överlevnads
fråga kort sagt. Och det är en
drivkraft att räkna med.
Tom Knutson
Chefredaktör
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