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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Om att reglera
oberoende advokater
Hemkommen från en årlig konferens med ett sextiotal
generalsekreterare från hela världen konstaterar jag att olik
heterna mellan advokatorganisationerna är stora, men att
likheterna är större. Det är en inspirerande och mycket vär
defull erfarenhet att möta kolleger från jurisdiktioner med
olika rättstraditioner och delvis olika roller i samhället. Aktu
ella frågor om självreglering, externt ägande av advokatby
råer, MDPs (multi-disciplinary practices), reglering av multi
nationella advokatbyråer, utvecklande av en internationell
standard för reglering och tillsyn, outsourcing, utmaningar
för advokatsamfund i utvecklingsländer, struktur och an
svarsfördelning inom advokatsamfunden stod på agendan.
En fråga som ägnades mycket tid var reglering av advokater
och deras verksamhet.
Gemensamt för i det närmaste alla jurisdiktioner är att ad
vokater och advokatorganisationer är reglerade i lag. I dikta
turer är det ett sätt att kontrollera advokater och att begränsa
advokatens frihet. I demokratiska rättsstater är det i stället ett
sätt att befästa advokaters oberoende. Detta har av tradition
manifesterats genom att advokatorganisationerna anförtrotts
beslutanderätten när det gäller inträde i advokatorganisatio
nen. Ett annat uttryck för självregleringen är advokaternas
ansvar för den disciplinära tillsynen och rätten att fastställa
vad som är god advokatetik. Självregleringen har när det gäl
ler advokater, liksom när det gäller pressen, sin huvudsakliga
bakgrund i behovet av att stå fria från staten.
Sveriges advokatsamfund är tillförsäkrat sitt oberoende

genom regleringen i rättegångsbalken, som hänvisar till ad
vokats skyldighet att iaktta god advokatsed. Vad som är god
advokatsed fastställs av Advokatsamfundet. Advokatsamfun
dets stadgar beslutas av fullmäktige, men kräver för sin gil
tighet att regeringen fastställer vad fullmäktige beslutat. Den
disciplinära verksamheten står under Justitiekanslerns kon
troll. JK kan återförvisa ett ärende till nämnden och överkla
ga ett ärende till Högsta domstolen. Den som uteslutits från
samfundet genom beslut av disciplinnämnden eller nekats
ledamotskap av styrelsen kan också klaga direkt till Högsta
domstolen. Därigenom och med de tre allmänna represen
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tanternas medverkan i disciplinnämnden är självregleringen
och tillsynen föremål för en adekvat insyn och kontroll. Den
parlamentariska utredning om tillsynen av advokater, ”Ad
vokatkommittén”, som 1999 lade fram sitt betänkande, kon
staterade också att systemet fungerade väl och var effektivt.
Inom kansliet arbetar vi dock systematiskt med att löpande
finna former som ökar effektiviteten, flexibiliteten och funk
tionaliteten i systemet.
Det finns olika sätt att effektivt reglera advokatyrket och
att utforma tillsynen över advokater. Även om det är lätt att
bli förälskad i sitt eget system och svårt att se andra lösningar
är det dock klart att vissa system inneburit stora påfrestning
ar för tilltron till funktionaliteten och därigenom för självreg
leringen som koncept. Två företeelser, som är utmärkande
för alla system där lagstiftaren funnit anledning att ingripa i
advokaternas oberoende och självreglering, är värda att no
tera. För det första har advokaterna regelmässigt åtnjutit
monopol inom flera områden, i kombination med att det fö
relegat advokattvång i domstol. Till detta kommer ofta andra
konkurrensbegränsande bestämmelser. Till exempel gäller
det advokats möjlighet att göra reklam liksom förekomsten
av fasta arvodestariffer. För det andra har advokatorganisa
tionerna i allmänhetens och politikernas ögon misslyckats
med sin disciplinära verksamhet. Som ett resultat av bristan
de funktionalitet på den juridiska tjänstemarknaden i kom
bination med missnöjet med den disciplinära hanteringen
har det därför på sina håll vuxit fram system där den repre
sentativa och den regulatoriska delen av advokatyrket skiljts
åt.
I Sverige saknar advokaterna av tradition monopol

med visst undantag för offentliga försvar. Vi har heller inget
advokattvång. Sedan många år finns också en tydlig åtskill
nad mellan den representativa och disciplinära verksamhe
ten. Disciplinnämnden är oberoende av styrelsen. Föreställ
ningen att en uppdelning av ansvarsområdena skulle
innebära ökad effektivitet, ökad transparens eller starkare
konsumentskydd är en villfarelse.
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I Danmark synes för att ta ett exempel effektiviteten när
det gäller den disciplinära hanteringen ha gått ner. Därtill är
det en dyr utveckling för såväl staten som advokaterna. Erfa
renheterna har visat att ökad reglering regelmässigt leder till
ökade kostnader och inte sällan till sämre flexibilitet. Jag är i
sammanhanget stolt över att kunna konstatera att kostnaden
för svenska advokater att vara ledamöter av Advokatsamfun
det i en internationell jämförelse är mycket låg. Till detta
kommer vår närmast unikt låga kostnad för den obligatoris
ka ansvars- och förmögenhetsförsäkringen betingad av ett
bra skadeutfall. Det visar också att svenska advokater håller
en hög kvalitet såväl professionellt som etiskt.

”Gemensamt för i det närmaste alla jurisdiktioner är att
advokater och advokatorganisationer är reglerade i lag.
I diktaturer är det ett sätt att kontrollera advokater och att
begränsa advokatens frihet. I demokratiska rättsstater är
det i stället ett sätt att befästa advokaters oberoende.”

Min fasta övertygelse är att advokater behöver en stark

organisation som stödjer advokatrollen och den enskilde ad
vokaten i utövandet av sitt uppdrag. En ren intresseorganisa
tion som saknar en fastställd roll i rättsstaten kan aldrig med
samma auktoritet göra sin röst hörd i den rättspolitiska de
batten eller i enskilda ärenden. En intresseorganisation för
advokater, som inte samtidigt innehar den regulatoriska rol
len, riskerar att bli betraktad som en lobbygrupp vilken som
helst, med uppdrag att tillvarata ett särintresse. En fackför
ening för advokater. Advokatsamfundet är ingen fackfören
ing. Advokatsamfundets uppgift är att tillvarata advokater
nas yrkesintressen inom ramen för rättsstaten. Det möjliggör
att den enskilde advokaten alltid kan känna sig trygg när han
står upp för sin klient eller när han som ett led i advokatupp
draget deltar i den rättspolitiska debatten. Ett enat samfund
som effektivt utövar tillsyn, samtidigt som det tillvaratar ad
vokaternas yrkesintressen utgör ett sådant stöd.
Därför är vi också mycket lyhörda när vi får indikationer
från ledamöter om missförhållanden inom rättssystemet.
Vi tillskriver Kriminalvården, Migrationsverket eller reger
ingen när detta är påkallat. Vi inleder samtal med polis och
åklagare för att gemensamt diskutera rättstillämpnings
frågor. Vi reagerar när vissa domstolar visar uppenbar non
chalans mot advokaterna vid utsättning av mål. Ett annat
färskt exempel är när domstolar och åklagare vägrar skriva
ut förundersökningsprotokollet med en felaktig hänvisning
till ny lagstiftning. I allmänhet leder dessa åtgärder till för
ändring. I andra fall begär vi ändring av lagstiftningen.
Advokatsamfundet har en viktig roll att spela härvidlag.
Även om enskilda advokater kan uppleva frustration

över att bli föremål för Advokatsamfundets diskretionära till
syn är det såväl för klienten, den enskilde advokaten som för
rättssamhället ett utomordentligt ändamålsenligt sätt att vär
na hög etik och professionalism inom kåren. Advokaterna
själva är också av andra skäl än oberoendet, bäst lämpade
att sköta tillsynen. Vi kan verksamheten och förstår därför
de problem som är förenade därmed. Det innebär att vi ock
så vet när en advokat fuskar eller missköter sitt uppdrag.

nanmälningar, infört krav på advokatexamen och obligato
risk efterutbildning, samt proaktivt utökat vår tillsyn. Det
handlar om att kontrollera att skyldigheten att ge in revi
sionsintyg fullgörs, att utbildningskravet uppfylls eller att
advokats åligganden enligt penningtvättslagstiftningen infri
as. Jag initierar också i ökad omfattning ärenden till styrelsen
och disciplinnämnden utan föregående anmälan mot advo
kat från utomstående. Det är inte tillräckligt att bara reagera
på anmälningar. En trovärdig tillsyn kräver ett visst mått av
proaktivitet. Advokatverksamhet förutsätter förtroende.
Förtroende tar lång tid att bygga upp men kan lätt raseras.
En aktiv tillsyn är därför bra för alla; klienter som advokater.
Området för samfundets tillsyn är dock begränsat.
Advokatsamfundets tillsyn är, med undantag för oredlig
hetsbrott, begränsad till vad advokaten gör eller underlåter
att göra inom ramen för advokatverksamheten. Detta inne
bär att advokats privata brottslighet i övrigt inte kan prövas
av samfundet. Detta är otillfredsställande och i ett europe
iskt perspektiv mycket ovanligt. Vi har därför i enlighet med
fullmäktiges beslut vänt oss till regeringen och hemställt om
ändring i rättegångsbalken för att kunna ingripa mot advo
kat som gör sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslig
het utanför advokatverksamheten. Frågan bereds för närva
rande i Justitiedepartementet. Förhoppningsvis kan en
lagändring komma till stånd.
advokatsamfund värnar yrkesetikens
grundbultar. Samtidigt är det viktigt att stärka byråernas
konkurrenskraft, inte minst i ljuset av en ökad internationell
konkurrens. En avvägning mellan dessa intressen ledde
bland annat till att vi för några år sedan liberaliserade sam
tyckesreglerna utan att ge avkall på yrkesetiken. De åtgärder
som samfundet på senare år vidtagit bör enligt min mening
borga för ett fortsatt oberoende samfund med ledamöter av
hög etisk och professionell standard.

Ett enat och starkt

För att långsiktigt kunna bevara självregleringen er

fordras att Advokatsamfundet fortsätter att ta sin övergri
pande uppgift att garantera en hög etisk och professionell
standard på advokaterna på största allvar. Vi har därför ut
över den löpande tillsynen inklusive hanteringen av discipli
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Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

EU har antagit en förordning
som reglerar frågor om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar
samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om
inrättandet av ett europeiskt
arvsintyg. Före detta generaldirektören Anders Eriksson har
fått uppdraget att som utredare analysera vilka ändringar
som nu krävs i svensk författning. Uppdraget ska redovisas
senast den 30 april 2014.

JO-kritik mot avlyssning
Justitieombudsmannen Lars
Lindström upptäckte vid en inspektion av Uddevalla tingsrätt
att polisen i ett ärende bedrivit
hemlig teleavlyssning i över ett
år utan att det väckts åtal. Det
saknas dock helt dokumentation av hur tingsrätten prövat
avlyssningen. JO utgår från att
tingsrätten gjort en prövning,
men skriver att den borde ha
dokumenterats. JO kritiserar
också tingsrättens bristfälliga
dokumentation i andra avlyssningsärenden.

Blomstrand utreder
enhetligt patentskydd
EU-förhandlingarna om ett enhetligt patentskydd och en europeisk patentdomstol är nu i
sitt slutskede. För att det enhetliga patentsystemet ska kunna
börja tillämpas krävs förändringar i nationell lagstiftning.
Regeringen har därför gett en
särskild utredare i uppdrag att
föreslå de lagändringar och anpassningar i övrigt som reformen kräver för svensk del. Till
utredare har före detta justitierådet Severin Blomstrand utsetts.
I uppdraget ingår också att
föreslå en ny lättillgänglig patentlag och en ny patentförordning. Den första delen av uppdraget ska redovisas den 17 juni
2013 och den andra delen ska
redovisas den 3 juni 2014.
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”Åklagarna har
förbrukat allt förtroende”
Advokat Johan Eriksson försva
rar den 29-åring som enligt åtalet
ska ha koordinerat hela narkotika
leveransen via e-post från Barcelo
na. Han upptäckte tidigt att det
saknades material i undersökning
en. I pärmarna för ”slasken” fanns
nämligen en tom flik, med uppgift
om att materialet förvarades hos
polisens särskilda insatsstyrka SSI.
– Det fick varningsklockorna att
börja ringa eftersom SSI
Det aktuella målet hand
sysslar med infiltration
lar bland annat om han
och undercover-verk
del med cirka 700 kilo ko
samhet, berättar han.
kain. Enligt åtalet skulle
Eriksson fick, efter be
narkotikan införskaffas i
gäran, se materialet hos
Colombia, och levereras
polisen. Det visade myck
till en svensk ensamsegla
et riktigt att poliser under
re för vidare transport till
hemlig identitet varit in
Sverige. Leveransen kom Johan Eriksson.
blandade i utredningen.
dock inte fram till leve
Men så särskilt mycket
ransplatsen i Karibiska havet, utan
mer visade det inte, eftersom hu
togs i beslag av ett brittiskt örlogs
vuddelen av sidorna var maskade
fartyg.
på grund av sekretess.
Bland de tilltalade i målet, som
– Det gick inte att få ut något vet
beräknas pågå i omkring två måna
tigt ur underlaget, sammanfattar
der, finns ensamseglaren som
Johan Eriksson, som påpekar att
åklagaren menar skulle hämta ko
det är mycket viktigt för hans klient
kainet, en svensk som misstänks
att veta vad dessa poliser gjort i ut
ha styrt och koordinerat affären
redningen.
samt sju andra personer.
Åklagaren Karin Bergstrand ne
Bakom åtalet finns en mycket
kade dock till att lämna ut materia
omfattande förundersökning. Ma
let i omaskat skick. Enligt henne
terialet omfattar runt 14 000 sidor,
var det polisen som stod för sekre
plus ett ännu större överskottsma
tessbeläggningen, och inte heller
terial, den så kallade slasken.
hon ska ha fått läsa det i dess hel
Kan åklagare neka att lämna
ut material ur en förundersökning med hänvisning till att
polisen eller främmande makt
sekretessbelagt det? Nej,
säger försvararna i det stora
pågående narkotikamålet i
Stockholms tingsrätt. Enligt
advokaterna har åklagarna
förbrukat allt förtroende i målet och bör bytas ut.

het. Johan Eriksson är mycket frå
gande inför detta påstående.
– All juridisk litteratur säger sam
ma sak, att försvaret har rätt att ta
del av allt material. Ska något se
kretesstämplas så ska det göras av
åklagaren, säger han.
Tillsammans med de övriga åtta
försvarsadvokaterna har Eriksson
också utan framgång försökt att få
ut materialet genom edition. Tings
rätten motiverade sitt nekande
med att spaningsiakttagelser inte
har något självständigt bevisvärde
och därför inte behöver lämnas ut.
Försvararna begärde också att få
förhöra de poliser som arbetat un
der hemlig identitet, men fick nej.
misstänker att
det hemliga materialet innehåller
vad han kallar en stinkbomb, alltså
uppgifter om fel som begåtts inom
polisutredningen. Åklagarsidan
har bemött påståendet med att tala
om försvarets rökgranater som syf
tar till att fördunkla målet.
En annan tvistefråga i målet rör
den GPS-sändare som funnits på
ensamseglarens båt. Johan Eriks
son misstänkte tidigt att en sådan
sändare satts fast på båten, inom
ramen för det internationella sam
arbetet som bedrivits i utredning
en. Sändaren är intressant, efter
som båtens position är omtvistad,
och viktig för bevisningen i målet.

Johan Eriksson

Ny vägledning om insiderverksamhet
Hantering av insiderinformation kan kräva särskilda riktlinjer på advokatbyråerna. I en
ny vägledning ges konkreta
råd hur man kan hantera finansiellt känsliga uppgifter.
Advokater hanterar ibland så kal�
lad insiderinformation, informa

tion som kan påverka priset på
finansiella instrument. Det kan
röra sig om information om ett
förestående offentligt uppköpser
bjudande avseende ett aktiemark
nadsbolag eller information om
en förestående större order till ett
aktiemarknadsbolag eller annan
större affär som ett sådant bolag

är part i. Den som får insiderinfor
mation är enligt marknadsmiss
brukslagen förbjuden att för egen
eller någon annans räkning för
värva eller avyttra sådana finan
siella instrument som informatio
nen rör, men också att med råd
eller på annat sådant sätt föran
leda någon annan att förvärva el
Advokaten Nr 8 • 2012
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Internationella
arvsfrågor utreds

Nyheter

Utpressning
slår mot
kontantföretag
Utpressning är vanligare inom
kontantintensiva branscher,
där svartarbete förekommer
och där det finns kontaktytor
mot kriminella. Det visar en
studie publicerad av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Det aktuella målet handlar bland annat om handel med cirka 700 kilo kokain.

Åklagarna förnekade dock länge
att det funnits någon sändare. Så
småningom ändrade sig åklagaren
och medgav att det fanns en GPS,
men att uppgifterna från den se
kretessbelagts av det andra landet
i operationen.
– Åklagaren har farit med osan
ning, och hon har gjort det under
lång tid. Det har möjligen lett till att
uppgifterna slängts, vilket kan
innebära en rättsförlust för min kli
ent, säger Johan Eriksson, och fort
sätter:
– Jag misstänker att GPS-uppgif
terna visar att ensamseglarens
uppgifter om var han varit stäm
mer.
När uppgiften om att det faktiskt
fanns en GPS kom fram i början av
oktober skrev Johan Eriksson och
samtliga de övriga försvararna till
chefen för den ansvariga åklagar
kammaren, med en begäran om
att de tre åklagarna skulle bytas ut.
Enligt advokaterna har åklagarna

genom att, som advokaterna an
ser, ljuga om GPS:en förbrukat allt
sitt förtroende. Kravet på entledi
gande möttes också det av nekan
den.
för
nekar bestämt att de skulle ha lju
git. Enligt dem har försvaret frågat
om den amerikanska myndigheten
DEA placerat en GPS-sändare på
båten, vilket inte har skett. Det är i
stället ett annat land som placerat
sändaren där, något som åklagarna
först varit förhindrade att nämna av
internationella sekretessregler. Ef
ter påtryckningar på det andra lan
det har åklagarna till slut ändå fått
tillstånd att berätta om sändaren.
I övrigt skriver de tre åklagarna i
ett skriftligt svar till tidskriften Ad
vokaten att de ”som ett principiellt
ställningstagande valt att inte föra
den aktuella processen i massme
dia”, och de avstår därför från yt
terligare kommentarer.

De ansvariga åklagarna

Narkotikamålet pågår fortfaran
de vid Stockholms tingsrätt. Enligt
Johan Eriksson är stämningen
nu irriterad, och det är svårt för ad
vokaterna att fullgöra sina uppgif
ter.
– Det här är en extremt svår situ
ation som försvarare. Den sätter
också fingret på att vi har en ofull
ständig insynslagstiftning, säger
Johan Eriksson, som efterlyser ett
system där parterna kan vända sig
till en utomstående domare för att
få en bedömning av jävs- och sekre
tessfrågor.
också
att få saken ytterligare prövad efter
förhandlingen.
– Så snart den rättsliga prövning
en är avslutad så går vi till JO med
detta. Det här handlar om en ex
tremt viktig rättssäkerhetsfråga.
Det går inte att bedriva ett försvar
utan att få tillgång till materialet,
UÖ
fastslår Johan Eriksson. 

Försvararna planerar

Foto: istockphoto

presenteras
ler avyttra finansiella instrument
som informationen rör. För att
leva upp till dessa regler kan det
vara bra att ha särskilda bestäm
melser för advokatbyråns anställ
da om värdepappershandel.
En arbetsgrupp under ledning
av chefsjuristen Maria Billing har
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nu på generalsekreterarens upp
drag arbetat fram en vägledning
avseende frågor som berör advo
katens hantering av insiderinfor
mation.
Vägledningen tar upp olika frå
gor som berör hantering av insi
derinformation. Till vägledningen
finns också en konkret checklista

avseende rutiner för hantering av
insiderinformation, liksom exem
pel på hur regler avseende handel
med finansiella instrument och
hantering av insiderinformation
kan se ut på en advokatbyrå.
Förslaget har behandlats av sty
relsen, som har fastställt vägled
UÖ
ningen.

Det är främst företag inom bygg
branschen, restaurangnäringen
samt småbutiker som drabbas
av utpressning, enligt studien.
I 59 procent av de studerade
förundersökningarna tillhör ut
pressaren grupperingar inom
organiserad brottslighet. I dessa
miljöer används utpressning som
inkomstkälla och för att vinna
status.
En form av utpressning är så
kallad beskyddarverksamhet. I
Sverige antar den två former, pro
blemlösning och ”försäkringar”.
Oavsett form visar studien att
det är riskfyllt att börja betala ef
tersom det snarare leder till fler
utpressningskrav. Exempel finns
där ”beskyddarna” tagit över fö
retaget och kört det i botten för
att få ut snabba pengar.
Utpressare använder subtila
hot och anspelningar på företa
garens privatliv för att skrämmas
och få företagaren dit de vill, med
an våld är ovanligt.
råd till företagare:
1) Betala inte utpressningskraven. Den som betalar visar att
det finns pengar, att man är
påverkningsbar och att kravet
från utpressaren är ”legitimt”,
och samtidigt dras man in i en
gråzon som ökar risken för nya
påverkansförsök.
2) Polisanmäl händelsen. Förutom att man kan få hjälp från
polisen är det ett tydligt sätt
att markera för utpressaren
att man inte accepterar kravet.
Dessutom tyder studien på att
de företagare som polisanmäler
har lättare att bearbeta händelsen och därför mår bättre än de
som försöker lösa situationen på
egen hand.
Läs studien på Brås webbplats
www.bra.se.
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Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över
en rad förslag till ändringar i de
processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. I lagrådsremissen föreslås bland
annat att ett antal ytterligare
måltyper inleds i förvaltningsrätten i stället för i kammarrätten. Regeringen föreslår också
att det införs partiellt prövningstillstånd i kammarrätten
och Migrationsöverdomstolen
samt att grunderna för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten förtydligas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Sammanfattande kännetecken för olika generationer enligt Claes Langenius
Präglande erfarenheter
l

l

Baby boomers
(50–60-talet)

l

Brottsförebyggande rådet, Brå,
och åtta myndigheter inom
brottsbekämpning och rättsväsende ska koppla samman sina
IT-stöd så att de kan utbyta information på elektronisk väg.
Syftet är att effektivisera rättsväsendets arbete samt att ge
Brå tillgång till information och
underlag för statistik. Regeringen har anslagit 90 miljoner
kronor för satsningen i nästa
års budget.

Brottsoffren har i de flesta fallen
varit kvinnor.

800 fall av stalkning
anmälda
Sedan lagen om olaga förföljelse kom till förra året och fram
till den 31 augusti i år kom 829
anmälningar om olaga förföljelse eller stalkning in till polisen. Brottsoffren har i de allra
flesta fallen varit vuxna kvinnor.
Lagen om olaga förföljelse ger,
precis som fridskränkningsbrott, en möjlighet att väga
samman flera straffbara handlingar och beakta helheten för
offret.
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Television
Positiv tidsanda

IT-revolutionen
Förändrad familjemodell
l Ekonomisk nedgång
l

Generation X
(60- och
70-talet)

I advokatrollen

Allvar och disciplin
Lojalitet
l Uppoffrande

l

l

Idealism
Tävlingsinriktad
l Grupporienterad
l Hälsa

l

l

l

Pragmatism – vad fungerar?
l Skepticism – ifrågasättande
l Balans arbete och familj

l

Höga förväntningar på
sig själva
l Prestation
l Rättframhet
l Arbete och nöje slås ihop
l Avskyr rutinarbete

l

l
l

l

l

Informationsutbyte
ska effektivisera

Krig och efterkrigstid

Veteraner
(40-talet
och äldre)

Värderingar och attityder

l

Internet
”Superbarnet”-utbildning

Generation Y
(80-talet)

l

l

Formell advokatutbildning exklusivt
l Kompensation satt efter
timmar accepterat
l Prestigefullt yrke
Yrkesgruppen växte
Vägen till delägarskap
blev längre

Affären är primär
Ser firman som ett steg i
karriären
l Prestige avtar
l Väg till delägarskap längre och mer riskfylld
l

Välstånd och social välfärd
l Fritid
l Ekonomiskt beroende av
familj längre – ”mambo”
l Krav på flexibilitet
l Låg institutionell lojalitet

Advokat i framtiden

Generationsklyftor – en
utmaning på advokatbyrån
Advokater är begåvade och
vana vid att ifrågasätta, och
en del av dem är dessutom
delägare i företaget. Det skapar särskilda utmaningar för
en ledare. Det sa Claes Langenius, managing partner på
Hammarskiöld & Co, på Advokat i framtidens möte den 26
september.
För att lyckas som ledare för en
advokatbyrå är det helt avgöran
de att man skapar förtroende, sa
Claes Langenius, som talade uti
från sina egna erfarenheter och
observationer från åtta år som mp
på en affärsjuridisk byrå.
– Men förtroende är en skör
och obeständig tillgång som kan
försvinna på en minut, förklarade
Langenius, och exemplifierade
med revisionsfirman Arthur An
dersen, som gick från att vara
världens ledande revisionsbyrå

till ingenting på några månader
delägarna förväntar sig egenska
efter inblandning i Enronskan
per som hängivenhet, tillgänglig
dalen.
het och uthållighet från
Som managing part
de yngre juristerna vill
ner är man också bero
dessa snarare fokusera
ende av att få med de an
på egen utbildning och
dra delägarna. Därför går
utveckling, att få stimu
det inte att göra för stora
lerande arbetsuppgifter
förändringar på en gång,
och möjligheten att kom
förklarade Langenius.
binera arbete och famil
På en advokatbyrå
jeliv.
Claes Langenius.
finns också flera olika
– Det är inte någon
generationer represen
omöjlig ekvation, men
terade, med olika erfarenheter
man ska vara medveten om att
och värderingar. Claes Langenius
den finns, sammanfattade Claes
berättade översiktligt om de olika
Langenius.
generationernas egenskaper och
För att advokatbyrån ska
förhållanden till byrån och advo
fungera bra, generationsskillna
katrollen.
derna till trots, krävs öppen kom
– De här skillnaderna innebär
munikation, fastslog Claes Lang
en potentiell konflikt, sammanfat
enius, som också tog upp olika
tade Langenius.
personlighetstyper som kan fin
Konflikten uppstår när olika
nas i verksamheten, och hur man
generationer har olika behov och
ska sätta samman lag av dem.  UÖ
förväntningar krockar. Medan
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Förslag om ny
förvaltningsprocess

Nyheter

Forskningsprojekt ska öka
kunskap om vårdnadstvister
Ungefär 8  000 barn i Sverige
upplever varje år att deras
föräldrar strider i domstol om
vårdnad, boende eller umgänge. Många gånger finns
konflikten mellan föräldrarna
kvar även efter domstolens
beslut, och påverkar barnets
liv. Ett forskningsprojekt ska
öka kunskapen om vårdnadstvister och hur de kan lösas.
Redan 2009 inledde tre stads
delsförvaltningar i Stockholm för
sök med två nya metoder för att
hitta lösningar i vårdnadstvister.
Den norska modellen Konflikt
och försoning innebär att social
tjänsten och tingsrätten i ett tidigt
skede samarbetar i att försöka
stödja tvistande föräldrar i att hit
ta en lösning. Den andra meto
den, föräldrakoordinator, är lå
nad från USA, och innebär att en
familjerättssekreterare finns med
föräldrarna för att underlätta
samarbetet när de väl fått en
dom.
Metoderna togs emot positivt,

Foto: KG Pressfoto, istockphoto

och spreds till nio kommuner i
södra Storstockholm. Hittills har
de dock inte utvärderats ordent
ligt. Nu ska en treårig forsknings
studie råda bot på detta. I projek
tet studeras såväl vårdnadstvister,
som hanteras enligt metoderna
Konflikt och försoning och föräld
rakoordinator, som tvister som
handläggs traditionellt, inom so
cialtjänst och domstol. Tanken är
att se hur olika metoder fungerar

Ett blogginlägg av Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg satte fart på
diskussionen om hur nämndemännen utses och vilken roll de
har. Generalsekreteraren pekade i sin blogg på problemen
med att domare utses av de politiska partierna. Hon fick sedan
bland annat diskutera frågan i
SVT:s morgonprogram. Nämndemännen i domstolarna har
fått mycket uppmärksamhet
sedan beskedet kom att hela
den stora rättegången i det så
kallade Södertäljemålet måste
tas om, sedan en nämndeman
varit jävig.

Stor satsning på
rättsväsendet

Annika Rejmer.

på olika typer av föräldrar och
konflikter.
Ansvarig för forskningsprojek
tet är rättssociologen Annika Rej
mer, verksam vid Lunds universi
tet. Hon konstaterar att det finns
mycket lite forskning om konflikt
lösning vid vårdnadstvister.
– Alla familjerättssekreterare
och domare utvecklar naturligt
vis sina metoder, men de doku
menteras och utvärderas inte. Vi
ser ett stort behov av metodut
veckling, säger Rejmer.
En hypotes inför studien är att
det inte finns någon universalme
tod som fungerar på alla. Olika
föräldrar behöver olika typer av
stöd för att reda ut sina konflikter.
– Vi vill se vilka föräldrar som
metoderna har en konfliktdäm
pande effekt på, förklarar Annika
Rejmer.

Rejmer konstaterar att samhäl
lets och lagstiftarens syn på vård
nadskonflikter är att dessa som
regel är intressekonflikter mellan
två fungerande föräldrar, som
strider om ett odelbart barn, och
om hur tiden och ansvaret för
barnet ska fördelas.
– Vi tror inte att det är hela san
ningen. Ofta är det också värde
konflikter inblandade, där föräld
rarna ifrågasätter varandras
omsorgs- och vårdnadsförmåga,
kanske på grundval av kulturell
eller religiös bakgrund.
Om detta synsätt stämmer får
det också konsekvenser för hur
konflikterna ska hanteras.
– Intressekonflikter kan man
förhandla om, men värdekonflik
ter går inte att förhandla bort,
sammanfattar Annika Rejmer.UÖ

Fakta om forskningsprojektet High conflict families of divorce
Projektet inleddes under våren 2012, och genomförs i samarbete mellan FOU Södertörn och rättssociologiska enheten vid Lunds universitet, med
finansiering från Vetenskapsrådet och Folkhälso
institutet.
Undersökningen genomförs i form en enkät till
samtliga föräldrar som lämnar in en stämningsansökan om vårdnad, boende och umgänge vid tingsrätterna i Stockholmsområdet. En del av dessa kommer att få stöd i form av traditionell handläggning,
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Nämndemännen åter
omdiskuterade

andra enligt modellerna Konflikt och försoning eller
föräldrakoordinator. Enkäterna innehåller frågor om
konfliktnivå, samt om hur både föräldrarna och barnet mår. Undersökningen följs upp av intervjuer.
Projektet ska resultera i två delstudier:
1. en kartläggning av de föräldrar som utvecklat en
vårdnadstvist och deras konflikt,
2. en effektstudie av traditionell handläggning vid
socialtjänst och domstol samt de båda metoderna
Konflikt och försoning och föräldrakoordinator.

Rättsväsendet får ytterligare 1,5
miljarder kronor under 2013.
I de ökade anslagen ryms
också en förstärkning till de
rättsliga biträdena med drygt
200 miljoner kronor.
Totalt uppgår budgeten för
rättsväsendet för 2013 till 39
miljarder kronor. Störst anslagsökning inför nästa år får polisen, vars anslag höjs med 360
miljoner kronor. Sammanlagt
går därmed mer än hälften av
rättsväsendets anslag, 20,5 miljarder kronor, till Polisen.

Strängare straff för storskaliga
dataintrång kan vänta i framtiden.

Skärpts straff för
dataintrång utreds
Straffskalan för dataintrång är
oförändrad sedan bestämmelserna kom till för nästan 30 år
sedan, trots att data- och informationssystem under de åren
blivit allt viktigare i samhället.
Utredningen om IT-brottskonventionen, med före detta överåklagare Nils Rekke som utredare, ska därför som tilläggsuppdrag utreda om det behövs
strängare straff för storskaliga
dataintrång. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2013.
9

Nyheter
Försäkringsinformation från Advokatsamfundets samarbetspartner

Bättre försäkringsskydd för
delägare genom upphandling
Promenadgård.

Intagna kvinnor mår
psykiskt dåligt
Många kvinnor i de svenska
fängelserna lider av förhöjd aggressivitet, missbruk och depression, och över hälften av
kvinnorna har upplevt trauman.
Också den neuropsykiatriska
diagnosen adhd är vanlig bland
kvinnliga intagna. Det visar preliminära resultat från en stor studie inom kriminalvården. Studien syftar ytterst till att hitta
bättre metoder att minska återfall i brott bland dömda kvinnor.

Kartläggning ska
förebygga återfall i brott

Många advokater väljer, liksom
andra egenföretagare, att ta ut en
del av vinsten genom utdelning i
enlighet med 3:12-reglerna.
– Ofta tänker du då inte på att
försäkringsskyddet reduceras
kraftigt och att privatekonomin
kan påverkas om du till exempel
blir långtidssjukskriven. Det beror
på att försäkringsskyddet bara be
räknas på den uttagna lönen och
inte på utdelningen, säger Eva
Pantzar Waage, som är finansiell
rådgivare på Max Matthiessen och
som har arbetat fram den nya lös
ningen för Advokatsamfundets
medlemmar tillsammans med
Willis.
Komplett lösning

Hittills har det inte funnits några

flexibla försäkringslösningar att
ning som täcker alla dina behov,
teckna utan individuell hälsopröv
säger Eva Pantzar Waage.
ning som varit anpassade till ad
Ingen hälsodeklaration
vokatbyråernas verksamhet och
En stor fördel med upphandling
lönemodell.
en är också att samtliga
Max Matthiessen har
försäkringsmoment
nu tagit fram en lösning
tecknas mot så kallad
som bland annat inne
full arbetsförhet.
håller en så kallad vinst
– Det innebär att du
utdelningssjukförsäk
inte behöver lämna en
ring som försäkrar den
individuell hälsodekla
inkomst som tas ut som
ration utan att du i stäl
utdelning. Försäkring
let intygar att du kan
en tecknas som ett
fullgöra ditt arbete utan
komplement till en
Eva Pantzar Waage. inskränkningar. Det
sjukförsäkring som ba
förenklar och är upp
seras på inkomst av
skattat av väldigt många, säger
tjänst.
Eva Pantzar Waage.
Förutom att förstärka det eko
Upphandlingen består av två
nomiska skyddet vid långvarig
erbjudanden. Ett erbjudande vän
sjukdom genom sjukförsäkringar,
der sig till byråer med fem eller
innehåller upphandlingen andra
fler delägare och ett till mindre
försäkringar som förstärker din
byråer med färre delägare. Det
och familjens trygghet genom livsom skiljer de olika upphandling
och olycksfallsförsäkring och spa
arna är de försäkringsbelopp som
rande. Lösningen går att anpassa
kan väljas för liv- och olycksfalls
utifrån olika delägaravtal och ni
försäkring.
våer.
Försäkringsgivare till riskförsäk
– Upphandlingen ger ett bra för
ringarna är Movestic. Movestic har
säkringsskydd även om du förde
sitt ursprung i Kinnevikkoncernen
lar om inkomsten genom att sän
och är ett relativt ungt och innova
ka lönen och ta ut utdelning. Du
tivt försäkringsbolag där produkt
får en prisvärd och komplett lös

Foto: niclas sandberg

Kriminalvården ska på regeringens uppdrag kartlägga personer
som verkställer påföljd i anstalt
eller frivård. I kartläggningen
ska ingå faktorer som missbruksproblematik, psykisk och
fysisk hälsa, utbildningsnivå,
arbetslivserfarenhet, boendesituation och familjeförhållanden.
Syftet med undersökningen
är att ge Kriminalvården och de
aktörer som myndigheten behöver samverka med underlag
för att utveckla och effektivisera det återfallsförebyggande
arbetet. Resultatet av undersökningen ska redovisas senast
den 7 januari 2014.

Delägare i advokatbyråer som
tar ut en del av vinsten som utdelning har tidigare haft svårt
att på ett smidigt och bra sätt
försäkra hela sin inkomst vid
till exempel långtidssjukskrivning. Nu finns det en upphandlad försäkringslösning
som är flexibel och anpassad
till advokatbyråers verksamhet och lönemodell.
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anpassad lösning
Max Matthiessen har upphandlat ett erbjudande som är anpassat för
delägare i advokatbyråer som är medlemmar i Advokatsamfundet.
Lösningen omfattar:
• Vinstutdelningssjukförsäkring som försäkrar hela eller delar av utdelningen. Försäkringsbelopp från 10 000 till 30 000 kronor per månad
(netto).
• Sjukförsäkring som ersätter 90 procent av inkomst av tjänst efter tre
månaders sjukskrivning.
• Livförsäkring till efterlevande med upp till 50 prisbasbelopp i försäkringsbelopp (2 200 000 kronor år 2012).
• Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt med upp till 50 prisbasbelopp i försäkringsbelopp (2 200 000 kronor år 2012).
• Pensionssparande med premiebefrielseförsäkring efter tre månaders sjukskrivning.
• Samtliga försäkringar tecknas utan hälsoprövning i kombination
med pensionssparande hos Movestic (500 eller 1 000 kronor per
månad sparande beroende på antal delägare på byrån).
• Alla premier är rabatterade med cirka 40 procent och har väldigt
fördelaktiga villkor.

Hitta rätt person
snabbare

med annons i SvD och SvD.se
När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.
För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

Läs mer om erbjudandet och villkoren på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se. Om du redan nu vill ha en genomgång kan du kontakta Eva Pantzar Waage, 08-613 02 27, eva.pantzar@
maxm.se, eller Per Eriksson, 08-613 02 39, per.eriksson@maxm.se, på
Max Matthiessen.

utvecklingen sker i nära samarbe
te med kunder och distributörer.
– Vi har under en tid upplevt en
större efterfrågan av koncept med
försäkringar som tillmötesgår det
försäkringsskydd som många del
ägare i fåmansföretag är i behov
av. Därför är vi mycket glada att
kunna erbjuda ett upphandlat
trygghetskoncept med anpassade
försäkringsprodukter för Advo
katsamfundets medlemmar, säger
Fredrik Käll, som är key account
manager på Movestic Livförsäk
ring AB.
Rabatterade premier

Samtliga försäkringsmoment är

upphandlade av Max Matthiessen
för att ge bästa möjliga villkor,
premier och utfall.
– Genom att utnyttja den ge
mensamma kraften hos medlem
marna i Advokatsamfundet har
avgifterna kunnat rabatteras med
cirka 40 procent jämfört med för
säkringsbolagens ordinarie priser,
utan att göra avkall på villkoren,
säger Eva Pantzar Waage.
Under hösten kommer Max
Matthiessen att skicka ut mer in
formation och erbjuda en genom
gång utifrån den egna specifika
situationen.
Niklas Mild
Max Matthiessen

Svenska spel får ersättning
för ombudskostnad
Spelbolaget Unibet ska ersätta Svenska spel och ATG
för deras ombudskostnader
i målet om spelmonopolet,
trots att dessa inte var parter
i målet. Det fastslog Högsta
domstolen i oktober.
Kostnaderna uppkom när Unibet
krävde edition, att Svenska spel
och ATG skulle lämna ut vissa
Advokaten Nr 8 • 2012

handlingar. De båda bolagen mot
satte sig editionen, och fick rätt i
domstolen.
Svenska spel och ATG yrkade
då att Unibet skulle betala om
budskostnaderna för den omfat
tande skriftväxlingen i ärendet,
och fick alltså rätt i Högsta dom
stolen.
HD hänvisar i sitt beslut till ett
tidigare mål, Ö 1590-11.

2
EVRY hjälper advokater
vara advokater
Lagar och juridik är vardag för advokater och jurister.
Vi tar ett långsiktigt helhetsansvar för våra kunders IT- och
telefonisatsningar och vill vara med dig hela vägen – från
att identifiera de verkliga behoven till att följa upp resultaten.
Med vår molnbaserade IT- och telefonitjänst för jurist- och
advokatbranschen förenklar vi
din vardag och ditt arbetsliv.
Vi kallar det att göra information
levande och på så sätt skapar
vi affärsnytta för våra kunder.
Kontakta
kaj.backman@evry.com
Tel: 090-567 18.
Läs mer på evry.com/one

We bring information to life
EVRY är ett av de ledande IT-företagen i Norden. Vi gör information levande med hjälp
av idéer, teknik och smarta lösningar. På så sätt skapar vi affärsnytta för våra kunder
och värde för hela samhället. EVRY kombinerar en lång branscherfarenhet, ett flexibelt
förhållningssätt och internationell kapacitet med en stark lokal närvaro för att hjälpa
kunderna att nå sina affärsmål genom att förverkliga den fulla potentialen av IT.
För små- och medelstora företag har vi etablerat EVRY One, vårt helhetserbjudande
där vi fokuserar på lösningar för att möta de utmaningar dessa företag har i sin
dagliga verksamhet.
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Världen
Starkare skydd för
brottsoffer

Aktuella domar från EU-domstolen.

Europeiska unionens råd har
antagit ett direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd
av brottsoffer. Direktivet syftar
bland annat till att säkerställa
att brottsoffer får information
och kan medverka i straffrättsliga förfaranden, till exempel
rättegångar. Viktiga inslag för
att uppnå syftet med direktivet
är bland annat rätt till tolkning
och översättning.
Medlemsstaterna har nu tre år
på sig att genomföra direktivet
i nationell rätt.

Då får verkställighet
av en tredskodom nekas

Bolagsjurist får inte föra
talan i EU-domstolen
En bolagsjurist kan inte föra ett
företags talan inför EU-domstolen. Det fastslog domstolen i
ett beslut i september. Beslutet
gäller ett polskt telekomföretag
som överklagat ett beslut av
EU-kommissionen. Målet prövades i domstolens tribunal (tidigare förstainstansrätten). Tribunalen accepterade dock inte
bolagsjuristen eftersom parter
enligt domstolens stadgar ska
företrädas av advokater.
Beslutet överklagades till EUdomstolen, som fastslog tribunalens beslut. Domstolen skriver i sitt beslut bland annat att
kravet på att företrädas av en
oberoende advokat innebär att
den juridiska företrädaren inte
får vara anställd av parten.

USA: Toppadvokat
varnar för fler konkurser
Amerikanska
storbyrån Dewey
LeBoeufs konkurs kan komma
att följas av flera.
Det förutspår toppadvokaten
Michael Trotter, vid byrån Taylor
English, enligt webbtidningen
Law Gazette. Enligt Trotter bäddar allt för stora vinstkrav och
höga ersättningar till delägare
på de stora amerikanska affärsbyråerna för fler stora förändringar och fler konkurser bland
de största byråerna.
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En domstol i ett medlemsland
får inte avslå en ansökan om
verkställighet av en tredskodom från en domstol i ett
annat medlemsland, om den
inte på ett uppenbart och
oproportionerligt sätt kränker
svarandens rätt till en rättvis
rättegång. Det kommer EUdomstolen fram till i en aktuell
dom där den tolkat Bryssel Iförordningen.
Enligt den s.k. Bryssel I-förord
ningen (förordning (EG) nr
44/2001 om domstols behörighet
och om erkännande och verkstäl
lighet av domar på privaträttens
område) kan en domstol, med
avvikelse från principerna och
målen i förordningen, vägra att
erkänna en dom som meddelats
av en domstol i en annan med
lemsstat. I denna dom klargör
EU-domstolen rättspraxis vad gäl
ler frågan om när det åligger en
svarande att överklaga i ur
sprungsmedlemsstaten samt be
kräftar betydelsen av rätten till
försvar. Verkställighetsförklaring
(exekvatur) kan enligt EU-dom
stolen nekas – men bara efter in
dividuell granskning av fallet.
Begäran om förhandsavgörande

i Trade Agency-målet gällde tolk
ning av vissa artiklar i Bryssel I-

TEXT Kenneth Bratthall

EU-domstolen har nyligen i två mål avkunnat domar i vilka en rad processrättsliga frågor får svar.

förordningen. Begäran hade
framställts i ett mål angående er
kännande och verkställighet i
Lettland av en tredskodom som
meddelats av en engelsk domstol.
EU-domstolen kom fram till föl
jande i dom den 6 september
2012: När en svarande, med hän
visning till att denne inte delgetts
stämningsansökan, ansöker om
ändring av verkställighetsförkla
ring av en i ursprungsmedlems
staten meddelad tredskodom
som åtföljs av ett intyg enligt arti
kel 54 i förordningen, är det den
domstol, i den medlemsstat där
domen görs gällande, som har att
pröva ansökan om ändring behö
rig att pröva om de uppgifter som
finns i intyget överensstämmer
med bevisningen. Domstolen i
den medlemsstat där en dom
görs gällande får inte, med stöd

av bestämmelsen om ordre pu
blic, avslå en ansökan om verk
ställighetsförklaring av en tred
skodom, varigenom domstolen i
ursprungsstaten har avgjort ett
mål i sak utan att pröva vare sig
föremålet eller grunden för talan
och vilken inte innehåller någon
bedömning av om käranden har
fog för sin talan, såvida den först
nämnda domstolen inte finner att
tredskodomen på ett uppenbart
och oproportionerligt sätt krän
ker svarandens rätt till en rättvis
rättegång enligt Europeiska unio
nens stadga om de grundläggan
de rättigheterna, på grund av att
det är omöjligt att på ett ända
målsenligt och effektivt sätt föra
talan mot domen.
Domen i mål C-619/10
(Trade Agency Ltd mot
Seramico Investments Ltd)

Advokater kan vara betydelsefulla för
Advokattjänster är en viktig

del i den infrastruktur som kan
skapa god ekonomi, och spelar
därmed en stor roll för den eko
nomiska utvecklingen i Europa.
Det konstaterar forskarna George
Yarrow och Christopher Decker i

en studie av advokatbranschens
ekonomiska betydelse.
Professor George Yarrow och
dr Christopher Decker har på
uppdrag av Regulatory Policy
Institute gått igenom en stor
mängd forskning omkring advo

katers betydelse för samhällseko
nomin.
Slutsatserna är entydiga.

Advokater och deras tjänster spe
lar stor roll för den ekonomiska
utvecklingen. Advokaterna är sär
Advokaten Nr 8 • 2012

Världen
Europeiska advokater
välkomnar köplag
Rådet för Europas advokatorganisationer, CCBE, ger sitt
stöd till EU-kommissionens
förslag om en gemensam europeisk köplag. Kommissionens
förslag ska omfatta gräns
överskridande köpeavtal med
små och medelstora företag.
Enligt CCBE är lagförslaget
helt i linje med viktiga rättsprinciper. Förslaget bör därför inte
begränsas till gränsöverskridande handel och mindre företag, utan gälla fullt ut över hela
EU, anser CCBE.

EU-domstolen har i en dom klarlagt vad som gäller för en domstols möjligheter att kalla vittnen från ett annat
medlemsland.

Rätten att kalla vittne
En behörig domstol i en medlemsstat som vill höra ett vittne, som är bosatt i en annan
medlemsstat, har rätt att kalla
vittnet och höra vittnet i enlighet med rätten i den medlemsstat som denna domstol
omfattas av.
Begäran om förhandsavgörande
i detta mål, framställd av neder
ländsk domstol, gällde tolkning
av förordning (EG) nr 1206/2001
om samarbete mellan medlems
staternas domstolar i fråga om
bevisupptagning i mål och ären
den av civil eller kommersiell
natur (förordningen är direkt til�
lämplig i Sverige men komplette
ras av lagen (2003:493) om EG:s
förordning om bevisupptagning
i mål och ärenden av civil eller

kommersiell natur samt regering
ens tillkännagivande (2003:483)
om EG:s förordning om bevis
upptagning i mål och ärenden av
civil eller kommersiell natur).
Här hade begäran om för
handsavgörande framställts i ett
mål där innehavare (Kortekaas
m.fl.) av värdepapper i ett företag
ansåg sig ha lidit skada på grund
av att de förlitat sig på uppgifter
om företagets finansiella situa
tion som styrelsemedlemmar
(Lippens m.fl.) hade spridit.
Den nederländska domstolen
formulerade sin tolkningsfråga
på följande sätt: Ska förordning
nr 1206/2001 tolkas så, att en
domstol som vill höra ett vittne
med hemvist i en annan med
lemsstat, för denna form av be

visupptagning, alltid måste til�
lämpa de metoder som föreskrivs
i förordningen, eller har den be
fogenhet att tillämpa de metoder
som föreskrivs i den nationella
processrätten, såsom att kalla ett
vittne att inställa sig vid den dom
stolen?
EU-domstolen slog fast följan
de i dom den 6 september 2012:
Bestämmelserna i förordningen, i
synnerhet artikel 1.1 , ska tolkas
så, att en behörig domstol i en
medlemsstat som önskar höra ett
vittne med hemvist i en annan
medlemsstat, för att genomföra
förhöret, har rätt att kalla vittnet
och höra vederbörande i enlighet
med rätten i den medlemsstat
som denna domstol omfattas av.
Domen i mål C-170/11 (Lippens
m.fl. mot Kortekaas m.fl.)

ekonomin
skilt viktiga för att upprätthålla
fungerande marknader. Det mes
ta talar också för att det finns ett
klart samband mellan god ekono
misk utveckling och ett stabilt
och välfungerande rättssystem.
Men det är inte bara viktigt att
Advokaten Nr 8 • 2012

det finns advokater som tillhan
dahåller juridiska tjänster. Det
har också betydelse hur advokat
kåren fungerar och agerar. Enligt
Yarrow och Decker är det särskilt
två egenskaper som påverkar
ekonomin: dels hur väl utbildade

advokaterna är för sina arbets
uppgifter, dels graden av integri
tet och oberoende av staten.
Regulatory Policy Institute

är ett oberoende institut för stu
dier av reglering och avreglering.

IBA:s ordförande Akira Kawamura
och OECD:s generalsekreterare
Angel Gurría.

IBA och OECD
samarbetar
Advokatorganisationen International Bar Association och
OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har beslutat att utöka sitt
samarbete. Vid ett möte i Paris
mellan IBA:s ordförande Akira
Kawamura och OECD:s generalsekreterare Angel Gurría beslutades bland annat att IBA
ska hjälpa till att ta fram riktlinjer för konsumentskydd. OECD
ska å sin sida bistå IBA i arbetet
för bland annat mänskliga rättigheter.

IBA:s MR-pris
till iransk advokat
Den iranske advokaten Abdolfattah Soltani har tilldelats International Bar Associations
Human Rights Award för 2012.
Soltani är, tillsammans med nobelpristagaren och advokaten
Shirin Ebadi, grundare till det
iranska centret för försvar av
mänskliga rättigheter. Han har
också företrätt en rad framträdande människorättsförkämpar. Priset mottogs av Soltanis
dotter Maede Soltani. Abdolfattah Soltani själv avtjänar ett
trettonårigt fängelsestraff i
Evinfängelset.
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Kriminella
nätverk från forna
Sovjetunionen
tar plats i väst
Kriminella nätverk från forna Sovjetunionen växer
fram i Sverige och Europa. De arbetar med stor
bredd, anpassar sig snabbt i samhället och är ett
allvarligt hot mot det demokratiska samhället.
TEXT tom knutson foto scanpix, tom knutson

W

alter Kegö, senior fellow på
ISDP, Institute for Security
and Development Policy,
beskrev på ett dramatiskt och närmast
dystopiskt sätt den ryskspråkiga inter
nationella brottslighetens framväxt, ut
bredning och verksamhetsidé vid ett se
minarium som arrangerats av Folk och
Försvar i Stockholm den 3 oktober 2012.
Kegö, som tidigare varit bland annat
Säpochef i Uppsala och chef för Riks
kriminalens narkotikarotel, tecknade
en mörk och hotfull bild. Han bygger
sin beskrivning framför allt på samtal
med forskare i Ryssland och Baltikum.
Den beskrivning som Kegö presentera
de skiljer sig från den som brukar ges av
14

Walter Kegö.

svenska forskare och andra bedömare
av den grova organiserade brottslighe
ten (se Advokaten nr 5, 2012, samt nr 2,
2011).
Sovjetunionens fall och det öppna Eu
ropa har fört med sig att den ryska orga
niserade brottsligheten lämnat Östeuro
pa och etablerat sig i väst, i alla EU-stater,
även i Sverige. Till bilden hör även att det
är färre kontroller vid gränserna och att
nya kommunikationsmedel har tillkom
mit. Dessutom ökar inflödet av narkoti
ka till Europa från Sydamerika och Cen
tralasien.
– Den så kallade globaliseringen har
skapat oerhörda förutsättningar för
att främja brottsligheten i världen.

Vi kan i dag se hur de kriminellas inflytande växer och växer, sa Kegö och
tillade:
– Det här är ett av vår tids största hot.
Walter Kegö beskrev hur stora delar
av det ryska samhället i dag är i händer
na på den organiserade brottsligheten.
Den kontrolleras i sin tur av politiker, kri
minella affärsmän och andra kriminella,
samt myndigheter.
– Forskare i Ryssland säger att polisen
delvis är en enda stor brottsorganisa
tion, sa Kegö, som menade att det även
gäller för säkerhetspolisen men också
för åklagare och domare.
– Många borgmästare är helt enkelt
kriminella bossar, och det är inte bara i
Advokaten Nr 8 • 2012
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Walter Kegös beskrivning av den grova organiserade
brottsligheten skiljer sig från den som brukar ges av
svenska forskare och andra bedömare.

Ryssland, utan i hela gamla Sovjetunio
nen är det ungefär samma sak.
Till Sverige kom de ryska kriminella,
enligt Kegö, redan på 1980-talet men
framför allt på 1990-talet. Det som de
ryska brottslingarna sysslar med i Sveri
ge är framför allt, enligt Kegö, ”det som
polisen lite raljant har kallat för vardags
brottslighet”. Det är bedrägerier, pen
ningtvätt, smuggling av droger, tobak,
vapen, människor och fordon, men det
är också ett utnyttjande av välfärdssys
temet, rot- och rut-avdrag, lönegaranti
etc.
– De har också blufföretag som de an
vänder för att lura myndigheter och tvät
ta sina pengar. De är starkt involverade
Advokaten Nr 8 • 2012

i branscher som restaurang, städ, bygg
och så vidare.
Från Ryssland till Europa smugglas
bland annat heroin och narkotikake
mikalier. ”De smugglar det mesta som
det går att smuggla och som det går att
tjäna pengar på.” Till Ryssland kommer
det också kokain, syntetiska droger,
cannabis, stulna bilar och annat stulet
gods. Vid sidan av de ryska kriminella
som sysslar med vardagsbrottslighet ex
isterar en farligare grupp, enligt Kegös
mening, nämligen de som utnyttjar fi
nanssektorn framför allt. De använder
legala och illegala företag för penning
tvätt och för återinvestering. Banker i
Baltikum, särskilt i Lettland, används

”Forskare
i Ryssland
säger att
polisen
delvis är en
enda stor
brottsorganisation”

för penningtvätt av de kriminella orga
nisationerna.
– De utnyttjar avsaknaden av ett väl
fungerande samarbete mellan brottsbe
kämpande myndigheter och de utnyttjar
den naiva inställningen hos de flesta po
litiker i de flesta europeiska staterna och
även i det här landet, konstaterade Kegö.
Kegö ägnade särskild uppmärksam
het åt ”eländet i Spanien” där de ryska
kriminella har köpt upp nästan hela sol
kusten med sina kriminella pengar, som
ofta kommer från Ryssland och från nar
kotikasmuggling.
För att försvåra för de ryska kriminel
la vill Walter Kegö se en ny arbetsmetod
där man samlokaliserar poliser, tullare
15
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och åklagare från Finland, Estland, Lett
land, Litauen och Sverige och kanske
även Polen. Han vill även att myndighe
terna startar förundersökningar mot de
misstänkta samtidigt och tillsammans.
Dessutom måste informationsutbytet
och förtroendet mellan de operativa
myndigheterna utvecklas och stärkas.
Enligt Kegö bör insatser mot narkotika
smuggling och penningtvätt prioriteras.

Klas Friberg, chef
för Rikskriminalpolisen.

Han vill även att polisen ska få möjlig
het till vad som kallas dataavläsning, nå
got som en del andra europeiska polis
myndigheter har.
– Inom den grova organiserade
brottsligheten använder de inte befintli
ga kommunikationsmedel, som vi i dag
har laglig möjlighet att lyssna på, utan
andra kommunikationsnätverk som vi
behöver kunna lyssna på för att komma
åt dem.

KLAS FRIBERG

Klas Friberg, chef för Rikskriminalpoli
sen, beskrev de svenska förutsättningar
na för arbetet mot den grova organise
rade brottsligheten och hur de svenska
myndigheterna samverkar för att be
kämpa den. Han beskrev även hur denna
brottslighet förändras och utvecklas. En
oroande utveckling av den organiserade
brottsligheten som polisen ser är allt tä
tare kontakter mellan kriminella nätverk
i Sydamerika, som sysslar med kokain,
och nätverk som finns på Balkan. De
sydamerikanska nätverken vill använda
de upparbetade smugglingsvägarna in i
Europa för att få in kokain i Europa och
i Sverige, sa Friberg som konstaterade
att de kriminella tyvärr är ganska fram
gångsrika i de här kontakterna.
Högst på Klas Fribergs önskelista i
kampen mot den grova organiserade
brottsligheten står utökade lagliga möj
ligheter att ingripa mot penningtvätt.
– Det liggande förslaget med penning
tvätt tycker jag är jätteintressant för en
förbättrad bekämpning för att komma åt
pengar. Det skulle ge oss betydligt bätt
re möjligheter att från polisens och åkla
garens sida snabbt kunna frysa pengar
som transfereras i de här otroligt snabba
penningsystemen.

SKATTEVERKET
Pia Bergman, nationell samordnare
för Skatteverkets
granskning av
organiserad
brottslighet och
svart arbetskraft
Pia Bergman, nationell samordnare
för Skatteverkets
granskning av
organiserad
brottslighet och
svart arbetskraft.

Lars Wierup,
journalist och
författare.

Pia Bergman, nationell samordnare för
Skatteverkets granskning av organiserad
brottslighet och svart arbetskraft, redovi
sade Skatteverkets roll och hur de grova
organiserade brottslingarna kan arbeta.
En tydlig trend man ser på Skattever
ket är allt fler kopplingar till internatio
nellt organiserad brottslighet. Ytterliga
re ett stort och växande problem hon tog
upp är att de kriminella ofta har flera fal
ska identiteter.
– Vi försöker få bort de falska identite
terna samtidigt som vi ger människor,
som av behjärtansvärda skäl kommer
till Sverige, möjlighet att få identitets
handlingar och komma in i samhället.
En identitetshandling är guld värd om
man vill in i vårt samhälle.
Enligt Pia Bergman kan kriminella
ha åtskilliga olika identiteter. Någon har
man till att komma in i samhället med
och få bidrag med på något sätt. Man har
en annan där man söker lönegaranti, och
en tredje där man får en kontrolluppgift
från ett företag som har vita löner.
En annan trend hon sett är ett ökat
bruk av falska kontrolluppgifter.
– Av de 80 miljoner kontrolluppgifter
som skickas in är de flesta helt okej, sa

Pia Bergman, däremot finns en del som
inte alls speglar verkliga förhållanden.
Dessa är det viktigt att Skatteverket upp
täcker, för annars kan kostnaden bli hög
för samhället eftersom lönen ligger till
grund för bland annat pension och olika
typer av bidrag.
Ett annat problem är falska lönega
rantier. Fusket med lönegarantin kan
ske på olika sätt. Ett exempel är att före
tag inte redovisar hela, eller ens någon i,
sin personal innan det är dags för kon
kursen. Då plötsligt har företaget många
anställda som har flera månaders löne
anspråk som de ställer till konkursför
valtaren. Det kan vara personer som ti
digare arbetat svart i företaget men det
kan även röra sig om personer som ald
rig arbetat i det aktuella företaget.
LARS WIERUP

Lars Wierup, journalist och författare,
gjorde några reflektioner efter huvudfö
redragshållarna. Han har själv letat efter
exempel på att den ryska organiserade
brottsligheten skulle ha etablerat sig i
Sverige.
– Man har ju förväntat sig att det skulle
bli den här utvecklingen i många år. Den
är logisk med tanke på den geografiska
närheten. Men det har varit svårt jour
nalistiskt att hitta konkreta fall, som man
måste utgå ifrån när man berättar.
Wierup har inte funnit fall som beläg
ger beskrivningen att det finns en rysk
organiserad brottslighet som undermi
nerar den svenska finansiella världen
och som äter sig in på det här sättet.
Ändå är det möjligt att det är så, fastän vi
inte ser det ännu, men att den svenska
brottsbekämpningen inte lyckats få ett
grepp om den, menade han. n
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Barnrättscentrum
i Stockholm
invigdes
Barnrättscentrum vid Stockholms universitets juridiska fakultet ska utveckla
barnrätten. Den 9 oktober invigdes centret vid en ceremoni i Schefflerska
palatset i Stockholm.
TEXT magnus andersson foto eva dalin

B

land dem som var närvarande
vid invigningen fanns drottning
Silvia, barn- och äldreminis
ter Maria Larsson och Stockholms uni
versitets vicerektor Astrid Söderbergh
Widding. Europarådets tidigare män
niskorättskommissionär Thomas Ham
marberg höll ett anförande om FN:s
barnkonvention.
Professor Wiweka Warnling Nerep är
föreståndare för Barnrättscentrum. I sin
välkomsthälsning påminde hon om att
barnrätt är ett nytt forskningsfält, där
det finns mycket att göra. Vicerektor
Astrid Söderbergh Widding berättade
om den barnrelaterade forskningen vid
Stockholms universitet. Inom humanis
tiska fakulteten bedrivs Sveriges mest
framstående barnlitteraturforskning
under ledning av professor Boel Westin.
På 1970-talet inrättades en professur i
barnspråksforskning vid universitetet,

18

Professor Said
Mahmoudi.
Barnrättscent
rums ordförande
Anne Ramberg
samtalar med
professor Said
Mahmoudi och
drottning Silvia.
Chefs-JO Elisabet Fura (med
ryggen mot
kameran) talar
med professor
Madeleine
Leijonhufvud.

som nu innehas av professor Francisco
Lacerda. År 1980 inrättades universite
tets centrum för barnkulturforskning
som främjar utbildning och forskning
om kultur för barn och kultur av barn.
Inom samhällsvetenskapliga fakulteten
finns bland annat barn- och ungdoms
vetenskapliga institutionen. Där bedrivs
forskning kring utsatta barns och ung
as livsvillkor under ledning av professor
Ann Christin Cederborg, ledamot av sty
relsen för Barnrättscentrum.
Barnrättscentrum ska underlätta forskningssamarbete

Den som tog initiativ till Barnrättscen
trum var professor Said Mahmoudi. Han
berättade om centrets bakgrund, syfte
och ambitioner.
Idén till Barnrättscentrum föddes för
cirka två år sedan, när Said Mahmoudi
var dekanus för juridiska fakulteten och
fick möjlighet att skaffa sig djupare in
sikt i den forskning som bedrevs inom
olika rättsområden vid fakulteten. Han
upptäckte då att det fanns ett stort antal
publicerade studier och pågående forsk
ningsprojekt med anknytning till barn,
framför allt av enskilda forskare vid fa
kulteten. Ett antal av projekten har va
rit tvärvetenskapliga eller interdiscipli
nära.
Said Mahmoudi fann att det saknades
en gemensam organisation och en sam
manhållen infrastruktur för att under
lätta forskarnas samarbete, koordinera
forskningen och främja mer tvärveten
skaplig forskning. Det fanns också ett
behov av att sprida forskningsresulta
ten både inom och utanför universitetet

effektivare och verka för internationellt
utbyte av forskare.
– Barnrättscentrum har kommit till
för att tillmötesgå alla dessa behov, sade
Mahmoudi.
Flera seniora forskare vid juridiska fa
kulteten i Stockholm har engagerat sig i
barnrätten. Professor Johanna Schiratz
ki har under många år behandlat frågor
om barn inom familjerätten och utlän
ningsrätten. Professorerna Christian
Diesen, Madeleine Leijonhufvud och
Petter Asp har forskat om barn i straff
processen. Fakulteten har också haft i
uppdrag att utvärdera inrättandet av
”barnahus” och ingår i ett EU-projekt
om sexuellt våld mellan unga.
Advokaten Nr 8 • 2012
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nästa sida
Så blev barnkonventionen
möjlig

Juridiska fakulteten har tre nydispu
terade forskare inom barnrätten: Anna
Kaldal disputerade i processrätt 2010,
Pernilla Leviner i offentlig rätt 2011 och
Katrin Lainpelto i processrätt 2012.
Det pågår också ett avhandlingsprojekt
inom straffrätten med doktoranden
Malou Andersson. Professor Wiweka
Warnling Nerep och juris doktor Hedvig
Lokrantz-Bernitz har behandlat barn
rätten i ett konstitutionellt perspektiv.
Said Mahmoudi berättade att Barn
rättscentrum har fått starkt stöd från
Stockholms universitets ledning. Barn
rättscentrums styrelse, där Advokat
samfundets generalsekreterare Anne
Ramberg är ordförande, har beslutat
Advokaten Nr 8 • 2012

att inrätta två gästforskartjänster och att
anställa en doktorand särskilt för barn
rättscentret.
Styrelsen har också beslutat att hålla
regelbundna seminarier och interna
tionella konferenser. Barnrättscentrum
är värd för en internationell konferens i
maj 2014 med anledning av barnkonven
tionens 25-årsjubileum.
Ambitionen är att Stockholms barn
rättscentrum ska etablera sig som ett av
Europas mest framstående forsknings
institut inom barnrätten inom fem år.
– Vi här på Stockholms universitet har
alla förutsättningar att kunna förverk
liga denna ambition, förklarade Said
Mahmoudi.

Barn- och
äldreminister
Maria Larsson,
drottning Silvia,
ambassadör
Thomas Hammarberg, Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg och professor Madeleine
Leijonhufvud
lyssnar till Barnrättscentrums
föreståndare Wiweka Warnling
Nerep vid invigningen.

Barnrättscentrum för
forskning och utåtriktad
växelverkan

Anna Kaldal, juris doktor och biträdan
de föreståndare för Barnrättscentrum,
förklarar att det först och främst hand
lar om att bygga upp en forskningsmiljö.
– Det första vi gör är att rekrytera fors
kare, berättar hon.
Det forskningsområde som Barnrätts
centrum ska inrikta sig på är bredare än
forskning om barn i utsatta situationer,
som barnrätt ofta förknippas med. Det
handlar om all juridik som rör barn. Am
bitionen är att Barnrättscentrum ska sit
ta i samlade lokaler och ha bibliotek och
mötesrum. n
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Thomas Hammarberg talade vid invigningen

Så blev barnkonventionen möjlig
Thomas Hammarberg, Europarådets förre kommissionär för
mänskliga rättigheter, var pådrivande när FN:s barnkonvention
kom till. Vid invigningen av Barnrättscentrum föreläste han om
konventionens bakgrund.
Thomas Hammarberg konstaterade att
Ellen Keys förhoppning att 1900-talet
skulle bli barnets århundrade inte för
verkligades. Men i slutet av seklet börja
de något växa fram som ledde till barn
konventionen.
– Kanske började ändå Ellen Keys vi
sion ta form och bli verklighet, sade
Hammarberg.
Thomas Hammarberg spårade barn
konventionens ursprung tillbaka till
Rädda barnens grundare Eglantyne
Jebb. På 1920-talet i Storbritannien lyf
te hon fram de konsekvenser som första
världskriget hade fått för barn, och for
mulerade Nationernas förbunds dekla
ration om barnets rättigheter.
Det fanns en skepsis mot att anta en
särskild barnkonvention, inte minst
bland jurister och diplomater. Det som
mer än något annat möjliggjorde barn
konventionen, enligt Thomas Hammar
berg, var att vi fick mer och mer informa
tion om hur barn behandlas i olika delar
av världen.
Sedan blev barnkonventionen en
språngbräda för att föra idéerna vidare.
–De tankar och idéer som finns in
korporerade i barnkonventionen har
kanske varit viktigare än regeringsre
presentanterna förstod, sade Thomas
Hammarberg.
– Barnkonventionen innebar en offi
ciell internationell acceptans av en ny
syn på barn och deras roll och plats i
samhället.

Barnkonventionen är den interna
tionella konvention om mänskliga rät
tigheter som har fått mest stöd, och det
skedde förhållandevis snabbt. Thomas
Hammarberg kunde slå fast att mycket
har hänt under de 23 åren sedan barn
konventionen antogs.
– En koncentration av politisk energi
har riktats på barns situation, konstate
rade Thomas Hammarberg.
Men det framkommer när regeringar
na lämnar sina rapporter till experterna
i FN:s barnrättskommitté att det fortfa
rande finns brister. Det gäller även Sve
rige, sade Thomas Hammarberg.
– Ett exempel är att Sveriges behand
ling av flyktingbarn fortfarande inte till
fredsställer de krav som växer fram ur
barnkonventionen.

Beslutet innebar en förskjutning från
ett välgörenhetstänkande till ett rättig
hetsperspektiv. Barn skulle ses som sub
jekt i stället för objekt. Barns egna åsik
ter skulle få ett egenvärde.
Konventionen innebar också större
politisk prioritet för barn. Det yttersta
av de tillgängliga resurserna skulle an
vändas för att säkerställa att barn fick
sina rättigheter, enligt artikel 4. Och när
konkreta beslut fattades om barn, skulle
deras bästa komma i främsta rummet,
enligt artikel 3.
– Allt det här var faktiskt revolutione
rande, menade Hammarberg.

FAKTA barnkonventionen
• Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter – antogs den
20 november 1989.
• Barnkonventionen är det internationella människorättsdokument som har ratificerats av flest stater. De enda medlemmar av FN som inte har ratificerat konventionen är USA, Somalia och Sydsudan.
• FN:s barnrättskommitté övervakar att staterna följer konventionen. Staterna
måste lämna rapporter till kommittén vart femte år om vad de har gjort för att
förverkliga barnets rättigheter.
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på den politis
ka viljan handlar om budgeten och hur
mycket makthavarna är beredda att av
sätta för att genomföra barns rättighe
ter, sade Hammarberg. Under den eko
nomiska krisen på 1990-talet kom en
utvärdering fram till att nedskärningar
na i Europa hade skadat barnens intres
sen mer än andra typer av intressen.
Oavsett definitioner är det alldeles up
penbart att vi nu har en barnfattigdom
även i Europa, i länder som Frankrike,
Storbritannien, Nederländerna och
Tyskland, menade Thomas Hammar
berg. Det är inte i linje med barnkonven
tionen.
– Ett budskap som springer fram ur
barnkonventionens anda är att en fi
nanskris faktiskt inte är ett argument för
att acceptera barnfattigdom. Tvärtom:
I sådana krislägen är det särskilt viktigt
att man försvarar just de mest sårbara i
samhället, sade Hammarberg.
Thomas Hammarberg tog upp frågan
om vi bör göra hela barnkonventionen
till svensk lag. Där trodde han att Barn
rättscentrum kan vara till stor hjälp för
att klarlägga diskussionen.
– Oavsett om barnkonventionen görs
till lag eller inte, är det viktigt att säker
ställa att svensk lag verkligen återspeglar
konventionen, sade Thomas Hammar
berg. n
Det verkliga testet

Ambassadör
Thomas Hammarberg förklarade frivilligorganisationernas
betydelse i arbetet med FN:s
barnkonvention.
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Mångfalden stärker
rättsväsendet
och Sverige
Att en större mångfald inom juristkåren ökar samhälls-, affärs- och individ
nyttan enades justitieminister Beatrice Ask (M) och en välmeriterad panel om
vid ett seminarium i Stockholm. De var också överens om att det mångkulturella
Sverige ännu inte på långa vägar återspeglas i rättsväsendet och att mycket
arbete återstår.
TEXT per johansson foto nordic photos, per johansson

S

yftet med seminariet på Advo
katfirman Vinge var att presente
ra en rapport (se separat artikel)
samt belysa och diskutera mångfaldsfrå
gan utifrån vad som hänt sedan byrån
initierade ett projekt för att inspirera
unga med utländsk bakgrund till hög
skolestudier i allmänhet och juridikstu
dier i synnerhet.
− För tio år sedan frågade vi oss själ
va varför juristkåren inte speglar befolk
ningen i stort och insåg att här kunde vi
engagera oss, sa Olof Jisland, managing
partner och en av initiativtagarna till
projektet. Vi vet att vi gjort stor skillnad
på individnivå, men tycker att det på ett
nationellt plan går för långsamt.
Något Beatrice Ask instämde i under
sitt inledningsanförande där hon app
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En namnkunnig
panel bjöd på en
spänstig debatt
om vikten av
mångfald ur en
rad perspektiv.
Från vänster
Anne Ramberg,
Masoud Kamali,
Dilsa DemirbagSten, Paul Lappalainen och Sofia Appelgren.

låderade initiativet och uppmanade an
dra företag och myndigheter att kavla
upp ärmarna och ta itu med bristen på
medarbetare av utländsk härkomst.
Att den procentuella andelen jurister
med utländsk bakgrund i stort är kon
stant betecknade ministern inte som
ett misslyckande för det övergripande
nationella mångfaldsarbetet, som gått
från isolerade pionjärprojekt till att vara
en ständigt närvarande fråga. Efter att
ha lyft fram polisen som ett gott exem
pel på lyckade mångfaldssatsningar och
förklarat bristen på personer med ut
ländsk bakgrund som en generell utma
ning för rättsväsendet, adresserade Ask
de känsliga frågorna om kvotering samt
lagstiftning för att motverka negativ sär
behandling och främja en positiv sådan:
− Jag tror inte på kvotering, att det au
tomatiskt matematiskt ska vara på ett
visst sätt, utan man måste se till kvalifi
kationerna, men har stor respekt för att
man kan se och värdera dessa på olika
sätt. Vi måste också säkerställa att dis
krimineringslagen fungerar.
Anne Ramberg, Advokatsamfundets
generalsekreterare, påpekade att när
Advokatsamfundet nyligen frågade ad
vokatbyråerna hur många ledamöter
och biträdande jurister som hade ut
ländsk bakgrund landade siffran på 18
procent för de yngre medarbetarna,
vilket i stort motsvarar deras andel av
befolkningen. Hon delade även, liksom
övriga panelen, justitieministerns åsikt

att kvotering inte är vägen framåt för att
öka mångfalden inom rättsväsendet/ju
ristkåren.
− Jag är emot lagstiftning i den me
ningen, men lagen om uppehållstill
stånd samt en rad regler är väl byråkra
tiska och i viss mån motverkar de att vi
får in spetskompetens som forskare och
andra. Jag anser det främst är integra
tionsfrågor av socioekonomisk natur
som avgör och inte vad man heter eller
kommer ifrån.
Goda exemplet

Ramberg berömde mångfaldsprojekt
liksom de övriga debattörerna, om än
från olika utgångspunkter.
− Jag tror på det goda exemplet. Vinges
initiativ är utmärkt, särskilt i ljuset av att
ni är en affärsjuridisk byrå − bra gjort! sa
Anne Ramberg.
Såväl Dilsa Demirbag-Sten, debattör
Advokaten Nr 8 • 2012
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Seminariet var välbesökt, betydligt
fler kvinnor än män deltog.

och svensk jurist, ansåg att svensk lag
stiftning på området i stort är okej även
om det finns detaljer som borde förbätt
ras.
En ledningsfråga

och ansvarig för Berättarministeriet,
som Masoud Kamali, professor i soci
alt arbete vid Mittuniversitetet, välkomnade Vinges satsning. Dilsa DemirbagSten gladdes speciellt åt att språkets
betydelse uppmärksammats och de
lade Rambergs uppfattning att mång
faldsbegreppet har ett tydligt klassper
spektiv.
− Apropå svenska språket och möj
ligheten att göra en klassresa kan den
vara lika lång för de som kommer från
många generationer av svenskar. Få ju
rister kommer nog från en svensk un
derklassfamilj, det kan vara bra att kom
ma ihåg och att mångfald inte bara är en
etnisk utmaning, sa hon.
− Fattigdomen har ”etnifierats” i
hela Europa som det numera heter när
fattigdom och klass kopplas samman.
Därför är Vinges besök i skolor i seg
regerade marginaliserade områden så
Advokaten Nr 8 • 2012

viktigt, framhöll Masoud Kamali som
efterlyste fler politiska initiativ enligt
anglosaxisk modell i syfte att motverka
negativ särbehandling, dock inte kvote
ring.
Vilket föranledde Demirbag-Sten att
replikera:
− Vid positiv särbehandling, oavsett
vad det gäller, går det aldrig att ge någon
grupp särskilda rättigheter utan att från
ta en annan. Man kan alltså, trots tydlig
historisk diskriminering, inte kollektivt
kompensera några utan att kollektivt
bestraffa andra. Detta betyder inte att
vi saknar problem. Men om vi börjar
använda lagen, det vill säga vår minsta
gemensamma moral, för att återställa
obalanser i samhället får vi ännu större
problem.
Paul Lappalainen, senior expert
hos Diskrimineringsombudsmannen,
med ett långt förflutet som amerikansk

”Att få fler med
utländsk bakgrund i juridiskt
arbete är viktigt
av flera skäl”, sa
Beatrice Ask.

nästa sida
Mångfalds
projektet
öppnar dörrar

− Ofta uppstår bristen på mångfald till
följd av diskriminering. Därmed borde
man fokusera på hur kvalificerade sö
kande förhindras få jobb. Detta gäller
även Vinge i fortsättningen av projek
tet. Det är poängen med de aktiva åt
gärderna som arbetsgivare ska vidta −
förebyggandet av diskriminering som
arbetsgivarna ska vidta som i sin tur le
der till mångfald. Det har inget att göra
med kvotering eller positiv särbehand
ling, påpekade han.
Sofia Appelgren, grundare av företa
get Mitt Liv, som arbetar för ökad mång
fald och integration på den svenska
arbetsmarknaden för personer med ut
ländsk bakgrund, upplyste att åtta av tio
arbeten går till eller via personliga kon
takter, enligt Svenskt Näringsliv.
− Företag vi samarbetar med vill
egentligen stiga in i vårt projekt utifrån
ett lönsamhetsperspektiv där språk
kompetens och kulturella erfarenheter
ses som en tillgång och göra detta till en
icke-fråga. Man är medveten om utma
ningarna och vill ta sitt ansvar men sak
nar metoder för att omsätta sina planer i
konkreta handlingar, sa Appelgren.
Anne Ramberg konstaterade att dis
kriminering även kan förekomma på
advokatbyråer, men att om byråerna
anställer 60 procent kvinnor kan det
näppeligen vara ett uttryck för fördo
mar mot kvinnliga jurister, snarare
tvärtom. En juridisk karriär handlar
inte om huruvida man har utländsk bak
grund utan om man har de ekonomiska
och sociala förutsättningarna för att ta
sig fram, detta gäller för alla oavsett var
man är född och uppväxt. n
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Mångfaldsprojektet öppnar dörrar
Etnolog Linda Sturesson har på
uppdrag av Vinge skrivit en rapport om mångfaldsprojektet som
nu pågått i tio år.
– Det kan ses som framgångsrikt,
syftet var att inspirera elever med
främst utländsk bakgrund till högre studier inom juridik vilket man
också gjort, säger hon.
På seminariet fokuserade hon på de juri
diska stipendierna som delats ut. De be
står av en ekonomisk del samt förtur till
sommarnotarieplatser på byrån. Totalt
har 64 stipendier mellan 2002 och 2011
delats ut till elever på gymnasierna Ross
Tensta och S:t Botvids i Stockholm, An
geredsgymnasiet i Göteborg och Malmö
latinskola; ungefär tre fjärdedelar har
utländsk bakgrund, två tredjedelar är
kvinnor.

Om samtliga börjat utbildningen efter
ansökan och följt kursplanen hade cirka
35 i dag kunnat ha sin examen. 14, eller
40 procent, har avlagt juristexamen.
− Generellt kan man säga att de som
tagit examen eller studerar på juristlin
jen kommer från studievana hem där
det finns någon med hög utbildning. De
flesta har stöd hemifrån, alla är motive
rade. Några kallar studierna en väg bort
från förorten till något annat.
Blivit stärkta

Linda Sturesson intervjuade 30 av dem
och skriver i rapporten: ”Stipendiet i
sig har inte varit avgörande för deras
juridikstudier. Däremot har uppskatt
ningsvis en fjärdedel bestämt sig eller
blivit stärkta i sitt yrkesval efter Vinges
klassrumspresentation eller deras te
madag.”

Etnolog Linda
Sturesson presenterade sin
rapport om projektet.

Stipendiaterna har fått antingen
10 000, 12 500 eller 25000 kronor bero
ende på ort och antalet stipendiater det
året. Pengarna ses som ett välkommet
tillskott, men betydligt viktigare uppges
möjligheten till sommarpraktik vara. De
senaste tio åren har inte den procentu
ella delen studenter med utländsk bak
grund på landets juristutbildningar
ökat, men väl i absoluta tal. Hur många
som inspirerats av mångfaldsprojektet
är omöjligt att ange.
− Men på Angereds samhällsveten
skapliga program har en juridisk inrikt
ning startat. Vinge har även kontaktas
av andra aktörer som vill starta liknan
de projekt; dessutom har man fått be
tydande medial uppmärksamhet vilket
givetvis är bra ur ett marknadsförings
perspektiv, samtidigt synliggör det pro
blematiken. n

Ranas dröm är att bli advokat
Möt Rana Baraya, 23, uppväxt i Irak
och Sverige. Om några år träffar vi
henne troligen på en advokatbyrå i
Stockholm.
– Min dröm är att bli advokat och
kanske är jag det om fem år, säger
hon till Tidskriften Advokaten.
Drömmar går som bekant i uppfyllelse
emellanåt. Och Rana Baraya har job
bat hårt för att just hennes ska göra det.
Vinges mångfaldsprojekt har likaså öpp
nat flera dörrar för henne. Hon går sjun
de terminen på juristprogrammet vid
Stockholms universitet och har nyss fått
praktikplats på advokatfirman Urban
Olson AB i Stockholm.
Hennes mångkulturella bakgrund,
språkkunskaper och inte minst erfaren
heten från att ha varit sommarnotarie
hos Vinge är några skäl till detta.
− Där fick jag bland annat arbeta med
bolagsrättsliga frågor och vara i kontakt
med domstolar och myndigheter. Jag
tog del av ett projekt om företagsbesikt
ning och en del av utförandet samt upp
rättat olika relevanta dokument om och
för bolagsordningar och styrelseproto
koll. Kände mig aldrig annorlunda utan
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Rana Baraya visste
tidigt att hon ville
satsa på juridik.

som en i gänget. Arbetet var självstän
digt och väldigt utvecklande och gjorde
mig till en lite skarpare jurist.
Stärktes i övertygelsen

Rana Baraya visste tidigt vad hon ville.
Redan i nian i Botkyrka hade hon be
stämt sig. När hon några år senare hade

flyttat till Södertälje och gick sista året
på S:t Botvidgymnasiet stärktes hon i sitt
kommande yrkesval.
− När de kom från Vinge och berättade
om juristyrkets många möjligheter bör
jade jag mer undersöka vad det innebär
att vara jurist och advokat. Jag hade sat
sat på det här även om jag inte fått stipen
diet från Vinge.
Men stipendiet och hennes lyckade
studier gjorde att hon fick en av de åtrå
värda sommarnotarietjänsterna. Att
plugga juridik är inte lätt vare sig man
har svenska eller arabiska som moders
mål. Men Rana kämpade på och tog sig
fram.
− Jag har fått stöd och uppmuntran av
min man och även mina föräldrar som
bägge är akademiker.
På frågan om hur hon ser på värdet av
mångfald inom juridiken och vad hon
själv kan bidra med pekar hon på beho
vet av en kår som reflekterar befolkning
ens sammansättning.
− Förutom mina språkkunskaper och
förståelse för andra kulturer så har jag
ibland ett annat perspektiv på vissa juri
disk frågor som kan vara användbart i en
tid av ökad internationalisering. n
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Stefan Strömberg

Straffprocessutredningens
Lagman Stefan Strömberg, Straffprocessutredningens särskilde utredare, skriver om utredningen som beräknas vara klar i mars 2013.
Tydligare roller i processen och bestämmelser
som gör det möjligt att anpassa rättegången till
vad de olika målen kräver är ledord för utredningen.
För drygt 60 år sedan trädde den nu gällande rättegångs

balken i kraft. Den innebar en radikal förändring av proces
sen men byggde samtidigt på hur samhället och de juridiska
professionerna såg ut då. Sedan dess har mycket hänt.
Brottsligheten och brottmålen har ändrat karaktär. Åklagare
och advokater har fått en alltmer framträdande roll i proces
sen. Under åren har processrätten utvecklats successivt, se
nast 2008 genom reformen En modernare rättegång som,
förutom införandet av videoupptagning av förhör, innebar
förändringar när det gäller handläggningen av tvistemål och
förfarandet i hovrätt.
Dagens förfaranderegler ger domstolen stora möjligheter
att agera självmant i processen och parterna ett begränsat
inflytande samtidigt som processen i praktiken har blivit mer
partsstyrd. Hur processen blir bestäms av den enskilde do
maren med stöd av en otydlig rättegångsbalk. Detta är be
tänkligt av principiella skäl men det medför också praktiska
svårigheter att effektivt handlägga mål som kräver mer resur
ser och att snabbt avgöra mindre komplicerade mål.
Prövningen i domstol ska göras med hög kvalitet och inom
rimlig tid. Förutsättningarna för att åstadkomma en sådan
prövning i alla mål kan bli bättre om parternas ställningsta
ganden tillmäts en större betydelse. Då kan processen anpas
sas efter vad målet kräver och förfarandet göras tydligare.
Den ackusatoriska principen bör därför få ett ökat genom
slag i processen.
Åklagarens och domarens roller bör kunna göras tydliga
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re. Domstolen ska ha en tydligare processledande och kon
trollerande roll. Åklagaren ska kunna ta det fulla ansvaret för
statens talan. Ett sådant förfarande blir mer förutsebart för
den tilltalade.
Åklagaren bör ange ett påföljdsyrkande i alla mål och dom
stolen bör vara förhindrad att döma den tilltalade till ett
strängare straff eller en mer ingripande påföljd än vad åkla
garen yrkat. Det skulle gälla i alla typer av brottmål.
Ett annat led i en tydligare rollfördelning är att ta bort måls
ägandens möjlighet att biträda åtalet. Utkrävandet av ansvar
och straff är huvudsakligen en uppgift för staten och det sker
med hjälp av åklagaren. Målsägandens frågerätt bör dock be
kräftas. Målsäganden bör också få bättre möjligheter att få
sina eventuella skadeståndsanspråk prövade i samband med
brottmålet genom väsentliga förbättringar i polisens och åkla
garnas redan nu gällande skyldighet att bistå målsägandena.
Domstolen bör däremot ha det huvudsakliga ansvaret för
rättskipningen. Därför bör åklagarnas möjlighet att utfärda
strafföreläggande inte utvidgas till att gälla strängare påfölj
der än i dag.
För att förbättra förberedelsen bör parternas inställning
klarläggas i ett tidigare skede. Det är i dagens process vanligt
att rätten samtidigt utfärdar stämning och kallar till huvud
förhandling utan att närmare utreda parternas ståndpunk
ter. Den tilltalade anger i många fall sin syn på åtalet till rätt
en först vid huvudförhandlingen.
Det är ett rimligt krav att den tilltalade när åtalet väcks så
långt det är möjligt får veta åklagarens påföljdsyrkande och
övriga yrkanden som följer med brottet samt kännedom om
enskilda anspråk i målet. Härigenom ökar förutsättningarna
för att den tilltalades inställning till åtalet klargörs före hu
vudförhandlingen. Det är dessutom en förutsättning för att
hans eller hennes inställning ska kunna ges processuell bety
delse för hur målet ska handläggas. En sådan ordning ställer
krav på åklagaren att bland annat inhämta personutredning.
Målsäganden bör också under förundersökningen kunna
lämna uppgift om enskilda anspråk som denne vill föra i
brottmålet även om talan inte ska föras av åklagaren.
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ledord
I samband med att åtalet väcks bör åklagaren förelägga
den tilltalade att svara på det till rätten. Det material som
skickas till den tilltalade bör då utformas så att det blir enkelt
för honom eller henne att redovisa en inställning.
Men än viktigare är att den tilltalade för att kunna ta ställ
ning till det saken rör och till målets handläggning redan på
detta stadium får kvalificerat juridiskt stöd. Det kan ske ge
nom att tilltalade mer systematiskt ges tillfälle till kostnadsfri
rådgivning av advokat och detta i alla brottmål där en sträng
are påföljd än böter yrkas. Om en offentlig försvarare redan
utsetts är det naturligt att den tilltalade rådgör med denne.
Handläggningen från en anmälan om brott hos polis till
dess att frågan om ansvar för brottet prövas av domstol mås
te betraktas som en process. De förberedelser som behöver
vidtas inför målets avgörande bör ske så tidigt som det är
lämpligt. Det handlar exempelvis om att se över reglerna om
förenklad delgivning så att myndigheterna gemensamt tar
ansvar för att den misstänkte får del av handlingarna i brott
målet. Genom att redan åklagaren inhämtar personutred
ning ökar förutsättningen att en bra sådan finns tillgänglig
vid tiden för målets avgörande.
På vilket sätt ett brottmål ska handläggas bör bestämmas
av hur allvarligt brott det är fråga om och parternas inställ
ning till saken. Brottmålen i tingsrätt skulle kunna handläg
gas på tre olika sätt beroende på dessa förhållanden. Ut
gångspunkten bör då vara åklagarens påföljdsyrkande och
inte någon form av förhandsbedömning av den tänkbara på
följden eller de ofta mycket vida straffskalorna.
I mål i vilka åklagaren anser att brottet ska leda till böter
bör beredningen kunna förenklas. Strafföreläggande borde
kunna utfärdas i de flesta av dessa mål och detta oberoende
av den misstänktes inställning under utredningen. Den miss
tänkte kunde i samband med det få information om det åtal
som följer om föreläggandet inte godkänns och föreläggas
att svara på åtalet och slutföra sin talan till rätten. Begär nå
gon av parterna det blir det huvudförhandling i målet. I an
nat fall skulle målet som regel kunna avgöras på handlingar
na utan ytterligare beredning i domstolen.
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Ett annat led i en tydligare rollfördelning är att ta
bort målsägandens möjlighet att biträda åtalet.
Utkrävandet av ansvar och straff är huvudsakligen
en uppgift för staten och det sker med hjälp av
åklagaren. Målsägandens frågerätt bör dock bekräftas.

Mål i vilka åklagaren yrkar en påföljd som inte är att anse
som svårare eller mer ingripande än fängelse i sex månader,
skulle i vissa fall kunna hanteras i en särskild ordning. Den
tilltalade skulle få information om rätten till rådgivning av
advokat och till huvudförhandling i samband med att talan
väcks. Om den tilltalade därefter till rätten erkänner gärning
en och samtycker till att målet avgörs utan huvudförhand
ling och en sådan förhandling inte heller behövs, skulle må
let kunna avgöras i ett skriftligt förfarande.
Även i övriga mål, som skulle avgöras efter huvudförhand
ling, kunde åklagaren förelägga den tilltalade att svara på
åtalet till rätten. I dessa mål borde åtalspunkter avseende
erkända lindrigare brott kunna hanteras på ett förenklat sätt
vid huvudförhandlingen. I mer omfattande mål bör det läg
gas mer tid och kraft på att med rättens ledning förbereda
målen inför huvudförhandlingen.
Ledorden i det jag redogjort för ovan är tydligare roller i
processen och bestämmelser som gör det möjligt att anpassa
rättegången till vad de olika målen kräver. Det är exempel på
sådant som övervägs av Straffprocessutredningen.
Stefan Strömberg
Lagman
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byggare
– advokaterna som

länkar samman
världens länder

Ekonomin och juridiken internationaliseras allt snabbare. Många advokatbyråer tar också klivet över nationsgränserna. Svenska byråer möts nu
av ökad konkurrens av stora anglosaxiska byråer som etablerar sig
i Sverige. Med sig har de en annan advokatkultur och nya arbetssätt.
Tidskriften Advokaten har studerat sju av advokatvärldens jättar
med kontor i Stockholm. Hur ser de på advokatetiken, konkurrensen
och framtiden?
text ulrika öster OCH TOM KNUTSON foto istockphoto
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Linklaters
l Grundad i
London 1838, en
av de så kallade
magic circlebyråerna.
l Ca 400 delägare i hela världen,
totalt drygt 2000
jurister.
l 27 kontor runt
om i världen i
Europa, Sydostasien, Mellanöstern
och i Nord- och
Sydamerika.
l Etablerat i
Stockholm 2001,
genom fusion
med Lagerlöf &
Leman.
l Knappt 50
jurister varav 7
delägare i Stockholm.
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uridik och rättsregler var länge en nationell angelä
Linklaters, och även vid Stockholmskontoret fanns det skep
genhet. Ett svenskt företag som ville göra affärer ut
tiker.
omlands fick vända sig till den svenska byrån, som vid
Den strategi som slogs fast 2001 står fortfarande fast, för
behov tog kontakt med en advokat i det andra landet.
klarar Per Nyberg. Linklaters har ingen ambition att vara en
Men med en allt mer globaliserad ekonomi har
fullservicebyrå, utan inriktar sig på transaktioner och finan
även juridiken internationaliserats. Vissa områden
siering av transaktioner. De andra verksamhetsinriktningar
inom affärsjuridiken, som transaktioner, styrs av in
som finns vid byrån fungerar främst som stödfunktioner, en
ternationella avtal, som allt mer präglas av anglosax
ligt Nyberg. Undantaget är processavdelningen, som delvis
isk rättstradition. Andra rättsområden, som immate
står på egna ben.
rialrätt, har nästan helt tagits över av EU-rätten. Stora
Baker & McKenzie Advokatbyrå står för en annan strategi,
områden av civilrätten ligger helt enkelt bortom de svens
och betonar gärna att man är en fullservicebyrå. Advokatby
ka lagstiftarnas kontroll.
rån grundades i Chicago 1949. I dag är Baker & McKenzie en
Den globala ekonomin och juridiken skapar också nya ty
global byrå, vars inkomster fördelar sig ganska lika mellan
per av advokatbyråer. De stora affärsjuridiska advokatbyrå
de tre regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika; Norder internationaliseras och bistår med rådgivning långt utan
och Sydamerika; och Asien–Stilla havet.
för den egna jurisdiktionen. Ett svenskt företag som ska
Managing partner för Stockholmskontoret är Sten Bauer.
genomföra en stor transaktion i ett annat land kan i dag vän
Han arbetar på byrån sedan etableringen i Stockholm 1991
da sig till Slaughter and May eller
och trivs fortfarande utmärkt i den
någon av de andra brittiska byrå
internationella miljön. Samtidigt
erna i den så kallade magiska cir
ställer tillhörigheten till en stor in
keln i London, lika väl som till nå
ternationell byrå krav på en viss
gon av de svenska affärsjuridiska
anpassning, konstaterar han.
byråerna.
– Tanken är att vi ska röra oss
Under de senaste decennierna
som ett fiskstim, i samma riktning.
har också allt fler brittiska och
Annars vore det ju kontraproduk
amerikanska byråer expanderat
tivt att höra till Baker & McKenzie,
och startat kontor i nya länder.
om den globala byrån och vi i
Samtidigt har de växt sig allt stör
Stockholm tyckte olika om vart vi
re.
ska. Det är i vårt eget intresse att
Några av dessa utländska jättar
arbeta åt samma håll, säger Bauer.
har etablerat sig med egna kontor
Internationella tjänster
i Stockholm. I dag finns sju av värl
efterfrågas
dens hundra största advokatbyrå
Baker & McKenzies kontor i Stock
er i Stockholm. De kommer från
holm, liksom i andra länder där
olika kulturer och har delvis olika
Sten Bauer
byrån finns, konkurrerar enligt
strategier, men också många likhe
Sten Bauer om tre olika typer av
ter.
uppdrag: lokalt arbete inom Sveriges gränser – det man kal�
Två strategier
lar utgående arbete, alltså svenska företag som satsar i ut
En av dessa är Londonbaserade Linklaters, hittills den enda
landet – och ingående arbete i form av utländska företag
”magic circle-byrån” i Stockholm. Byrån tog plats på den
som satsar i Sverige.
svenska marknaden genom sammanslagningen med den
Konkurrenterna är både svenska byråer och de övriga in
anrika affärsjuridiska byrån Lagerlöf & Leman för drygt tio
ternationella byråerna, som även de har möjlighet att bistå
år sedan.
med tjänster över stora delar av världen.
Per Nyberg, managing partner vid Linklaters Stockholms
För det är just det som gör de internationella byråerna
kontor, var med vid fusionen.
speciella. De kan sätta samman team i olika länder för att
– Det var en stor och viktig förändring i vår firma att vi gjor
lotsa en klient i många jurisdiktioner. Baker & McKenzies sty
de den resan. Det gav oss en möjlighet att definiera vilken
relseordförande Eduardo Leite, på tillfälligt besök i Stock
verksamhet vi skulle bedriva och etablera en strategi för
holm, förklarar byråns arbetssätt.
den, säger Nyberg, som upplevde förändringen som ”oer
– Vi har 200 globala nyckelklienter. Kring dem organiserar
hört tillfredsställande”.
vi globala klientteam. Vanligen är det en liten grupp deläga
Alla på Lagerlöf & Leman var dock inte lika förtjusta. By
re, runt fyra delägare på olika platser runt jorden. Teamet
råns kontor i Malmö och Göteborg valde att stanna utanför
har en stor infrastruktur, med professionella som hjälper till

”Tanken är att vi ska röra
oss som ett fiskstim,
i samma riktning.
Annars vore det ju kontraproduktivt att höra till
Baker & McKenzie, om
den globala byrån och vi
i Stockholm tyckte olika
om vart vi ska. Det är
i vårt eget intresse att
arbeta åt samma håll.”
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sagt om …

… driftsformens betydelse
– En mycket viktig faktor är att
vi har ett true partnership och
att alla partners är med, vi delar
resultatet lika. Det finns därmed
inga incitament att jobba på
annat sätt än för firmans bästa.
Man delar med sig av jobb till
den som kan det bäst, man håller inte i saker själv, man hittar
det bästa teamet och så. Ett
true partnership kräver dock
ganska mycket disciplin, att alla
måste jobba lika hårt och dra sitt strå till stacken om det
ska fungera. Därmed ställer det krav på oss på ett annat sätt, men å andra sidan tror vi att vi kan erbjuda det
bästa med ett sådant resultatfördelningssystem.
Per Nyberg, Linklaters

med kunskaper om affärsmodellen, branschen, strategin,
marknadsföring, projektledning och prissättning.
Och Jonas Bratt, managing partner på brittiska Eversheds
Stockholmskontor, betonar de internationella byråernas
snabbhet som en viktig fördel.
– Vi kan sätta ihop ett team av skickliga jurister som kan ta
dig ur en brådskande, akut situation inom loppet av timmar.
Den snabbheten tror jag faktiskt är ett genuint konkurrens
medel, säger han.
För hans och hans svenska kollegers del innebär det inter
nationella arbetssättet att de ofta arbetar i projekt som leds
från andra kontor, som London eller München. Projekten
leds med stöd av komplicerade matriser över vad som ska
genomföras i olika länder. Syftet är att ge klienten effektiv
hjälp, och samtidigt egen kontroll över kostnaderna för ad
vokattjänsterna. Det sista är nödvändigt, påpekar Jonas
Bratt, eftersom dagens klienter kräver allt mer kontroll och
förutsebarhet.
Per Rönström, managing partner på DLA Nordic, förkla
rar varför hans byrå valde att gå in i samarbete med den in
ternationella jätten DLA Piper:
– Efterfrågan hos våra klienter blev allt mer internationell.
Och ska man vara med i spelet så måste man ha de resurser
na.
Rönström fortsätter:
– I grund och botten säljer vi advokater goda råd. Alla af
färer med viss mått av komplexitet har internationella inslag
som är viktiga att förstå och fånga upp. För att kunna ge vär
dehöjande rådgivning till klienter är det en nödvändighet att
ha tillgång till expertis i flera jurisdiktioner, vilket vi tycker
är svårt att göra som en helt fristående lokal aktör.
Efterfrågan styr

Ekonomins globalisering tycks vara en viktig faktor bakom
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de internationella byråernas framgång. Och drivkrafterna
bakom de internationella byråernas expansion skiljer sig
troligen inte från svenska byråers bevekelsegrunder för att
växa. Större skala ger möjlighet att ta fler och mer komplexa
uppdrag, som i sin tur genererar större inkomster. Men vad
styr egentligen var byråerna väljer att öppna kontor?
– Först och främst är det våra klienter som styr strategin.
Allt handlar om vad våra klienter behöver, vart de ska och
vilka de är, säger Eduardo Leite från Baker & McKenzie.
Leite berättar att Baker & McKenzie redan sex år efter star
ten, 1955, tog steget utomlands.
– Det första kontoret utanför Chicago kom i Caracas, Vene
zuela. Anledningen var att en stor klient, som fortfarande är
en av våra storklienter, gjorde utlandssatsningar där, säger
han.
Var man etablerar sig styrs också av byråns branschinrikt
ning. Baker & McKenzies fokus på gruvdrift har till exempel
gjort det logiskt med kontor i stora gruvländer som Sydafri
ka, Turkiet, Chile och Brasilien.
Katarina Nordblom Åhlberg, managing partner på Bird &
Birds Stockholmskontor, är inne på samma linje.
– All vår expansion har drivits av våra klienters utveckling
och behov . Vi sitter inte själva och ”kommer på” nya länder,
utan det är våra klienter och utvecklingen i deras branscher
som styr. Det var nu senast därför såväl etableringen i Ham
burg, vårt fjärde kontor i Tyskland, och Abu Dhabikontoret
kom till, säger hon.
Samtidigt är det inte alltid möjligt att följa klienternas öns
kemål om nyetableringar, konstaterar Nordblom Åhlberg. I
vissa länder, som Indien, kan det vara svårt att etablera sig
på grund av statliga regleringar. Bird & Bird har också undvi
kit att starta kontor i länder man uppfattar som politiskt in
stabila eller som har en för låg utvecklingsnivå på sitt rätts
system.
De mer transaktionsinriktade advokatbyråerna betonar,
naturligt nog, främst var de stora affärerna görs.
– Vi ska finnas på viktiga marknader, i viktiga finansiella
centra. Därför finns vi i Stockholm, men inte i övriga Nor
den, och vi kommer inte heller att finnas i övriga Norden. Vi
finns i viktiga finansiella centra där vi ser de större transak
tionerna helt enkelt, säger Per Nyberg på Linklaters.
På samma sätt styr transaktionsmöjligheterna också var
man väljer att öppna nya kontor. Per Nyberg pekar på flera
möjliga nyetableringar.
– Fler kontor i Sydostasien skulle inte förvåna mig. I Ame
rika kan man se att det kanske skulle kunna öppnas ett nytt
kontor. Jag har svårt att se nya kontor i Europa, möjligen i
Mellanöstern, säger han.

Magic circle
The magic circle
är ett samlingsnamn för de advokatbyråer som
när begreppet
myntades räknades som ledande
i Storbritannien. I
den magiska cirkeln räknar man
vanligen in:
• Allen & Overy
• Clifford Chance
• Freshfields
Bruckhaus
Deringer
• Linklaters
• Slaughter and
May
När begreppet
magic circle började användas,
för ungefär 20 år
sedan, var de fem
byråerna ohotat
störst i Storbritannien. I dag
utmanas de dock
av fler andra byråer i storlek och
vinst, bland andra
Eversheds och
DLA Piper.
De nyare byråer
som i dag konkurrerar med de fem
kallas ibland för
”the silver circle”.

Svensk industri internationell

Efterfrågan och affärsmöjligheterna driver alltså på var ad
vokatbyråerna väljer att växa. Samma faktorer kan också
förklara varför de sju etablerat sig i Sverige.

»
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”Vi har ett stort nätverk av kolleger med olika kompetenser,
vilket gör att man ofta kan hitta en kollega som är väldigt
duktig på ett visst område eller en viss fråga någonstans.”
Ulf Johansson

Baker
& McKenzie
l Grundades i
Chicago 1949.
l 72 kontor i 45
länder.
l Över 4 000 jurister.
l Över 700 internationella del
ägare.
l Ca 50 jurister i
Stockholm.
l Inriktade på
affärsjuridik. Etablerade i Sverige
sedan 1991.
l Styrs av en global styrelse med
åtta medlemmar,
som representerar olika delar av
världen.
l Etablerade sig
helt nyligen i Peru,
genom samgående med Estudio
Echecopar. De
senaste två åren
har byrån också
öppnat kontor i
Casablanca, Johannesburg, Istanbul och Doha.
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– Anledningen till att det finns så många internationella
byråer här, och att även de svenska byråerna arbetar inter
nationellt, är vår stora svenska internationella industri. Hela
vår affärskultur och industri är internationell, säger Sten
Bauer på Baker & McKenzie.
– Sverige har ett oproportionerligt högt antal högt värde
rade aktiebolag liksom prominenta private equity-sponso
rer och starka, stabila banker, förklarar Jon Ericson på
Ashurst, en byrå som inriktar sig främst på transaktioner.
För amerikanska White & Case, med fokus på transaktio
ner och tvister, spelade det också stor roll att Stockholm ti
digt blev ett internationellt centrum för skiljeförfaranden,
enligt executive partnern Ulf Johansson.
På samma sätt tog Bird & Bird, som arbetar mycket med
immateriella rättigheter, steget att öppna i Stockholm när
den så kallade IT-revolutionen runt millennieskiftet gav rika
möjligheter till uppdrag.
Stordrift ger fördelar

Supportfunktionerna i London kan också gå in och bistå
vid tillfälliga arbetstoppar, eller behandla ett dokument över
natten.
Också Baker & McKenzie har stora gemensamma system
för support, bland annat ett servicecenter i Manila, Filippi
nerna, med 550 anställda. Servicecentret producerar doku
ment och broschyrer, debiterar samt sköter infrastruktur
och sekreterarsysslor, berättar Sten Bauer.
Förutom praktiska stordriftsfördelar och förmågan att
möta klienternas behov kan den internationella identiteten
också vara ett plus när man ska rekrytera. Många unga juris
ter lockas av att ingå i ett internationellt sammanhang, med
möjligheter till en tids tjänstgöring i ett annat land, berättar
flera av de intervjuade. Per Rönström på DLA Nordic sam
manfattar:
– För de unga juristerna i dag finns inte nationsgränserna
på samma sätt som de fanns förr i världen. Så när man ska
rekrytera medarbetare har man ett försprång som interna
tionell byrå.

De internationella byråerna ser olika ut och har olika strate
Mindre frihet
gier. Men en gemensam konkurrensfördel pekar alla de
De internationella byråernas företrädare lyfter gärna fram
intervjuade byråföreträdarna på: den samlade mängden
de stora fördelarna med att höra till en större, internationell
kunskap och kompetens som finns i en stor internationell
byrå. Men naturligtvis innebär det också utmaningar.
byrå.
– Det ställs ju en massa krav
– Vi har ett stort nätverk av
på oss. Vi ska vara delaktiga i
kolleger med olika kompe
sagt om …
de olika grupperna. Vi för
tenser, vilket gör att man ofta
väntas driva vissa frågor
kan hitta en kollega som är
framåt, vi förväntas vara del
väldigt duktig på ett visst om
– Klienten kontaktar oss inte
aktiga i olika möten och ställa
råde eller en viss fråga någon
för att han är så intresserad av
upp i olika sammanhang,
stans, säger Ulf Johansson på
juridik. Nej, han behöver något
ibland ställa upp med resur
White & Case.
fixat. En tvist, något som ska köpas eller säljas, något som ska
ser utan att få betalt för det,
Alla intervjuade är också
avslutas. Det är vad de vill ha,
säger Jonas Bratt på Evers
eniga om att det är roligt och
och det är vad vi kan erbjuda.
heds.
berikande att arbeta i en
Sten Bauer,
Baker & McKenzie
Han konstaterar också, lik
mångkulturell miljö.
som flera andra intervjuade,
Katarina Nordblom Åhl
att kraven på ekonomisk rap
berg på Bird & Bird lyfter
portering är större än på en
fram en annan fördel med att
motsvarande svensk byrå. Det krävs avancerade system och
finnas i många länder:
mycket personal för att sköta rapporteringen.
– Vi kan spegla klientens team. De internationella bolagen
De internationella byråerna missar också vissa typer av
har ofta en chefsjurist med en stab som sitter i flera olika län
uppdrag som i stället går till nationella advokatfirmor. Det
der i världen. Då kan vi också göra det, och knyta samman
handlar om så kallade referrals, uppdrag i Sverige som ut
grupper som lär känna varandra lokalt, samtidigt som vi hål
ländska byråer behöver hjälp med.
ler ihop det centralt, säger hon.
– Eftersom vi är konkurrenter till de utländska byråerna
De internationella byråernas storlek ger också möjlighet
på deras hemmaplan anlitar de hellre rent svenska firmor i
att skapa stora samlade supportfunktioner som alla advoka
Sverige. Detta innebär samtidigt att vi alltid är ”lead coun
ter och jurister kan dra nytta av.
sels” på våra uppdrag, förklarar Jon Ericson på Ashurst.
– Vår svenska know-how och business development har
Tillhörigheten till en stor internationell byrå innebär dess
en väldig nytta av att vara del av den internationella infra
utom minskad frihet för de svenska delägarna.
strukturen med bas i London. Där finns det väldigt mycket
– Vi är mindre självstyrande än vad vi hade varit om vi va
kunskap, tips och råd man kan få, säger Jon Ericson på As
rit en rent svensk byrå. Vi har ju en del principer eller riktlin
hurst.

… ... klienternas behov
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De internationella
advokatbyråerna
bygger upp sin
verksamhet över
världen utifrån
klienternas
efterfrågan.

Eversheds
l Grundades 1988
genom en sammanslagning av 4
brittiska byråer.
l Finns i 28 länder
med 45 kontor.
l Etablerades
i Sverige 2007
genom en fusion
med den svenska
byrån Andrén
Bratt Partners.
2009 gick man
också samman
med Advokatfirman Södermark.
l Eversheds International är en
internationell advokatorganisation
som till största
delen ägs av brittiska Eversheds
LLP. Svenska
Eversheds är delägare i Eversheds
International,
men det svenska
kontoret ägs och
drivs av de svenska delägarna.
l Cirka 20 jurister
i Stockholm.
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”Vi har trevliga människor som inte sitter på höga hästar, utan bara gör jobbet.
Vårt arbetssätt och vår filosofi och kultur uppskattas

Bird & Bird
l Byrån grundades i England
1846.
l 23 kontor i 17
länder i Europa,
Asien och Mellanöstern.
l Drygt 1 000 advokater/jurister
sammanlagt.
l Tydlig inriktning
på teknikintensiva
eller reglerade
branscher, som IT,
media, telekom,
flyg, livsmedel,
läkemedel och
medicinteknik.
l Samarbete
med den svenska
byrån Gedda &
Ekdahl ledde till
att större delen
av delägarna gick
till Bird & Bird år
2000.
l En fullt integrerad byrå, Bird
& Bird LLP, är
gemensam resultatenhet för alla
delägare globalt.

jer som vi måste förhålla oss till internt, säger Ulf Johansson
på White & Case.
Och Per Nyberg på Linklaters är inne på samma linje.
– Det goda är att det är väldigt tillfredsställande att ingå i
en sådan här verksamhet. Det finns en strategi och man job
bar på ett genomtänkt sätt. Vi vet vilka uppdrag vi är ute ef
ter. Baksidan är ett mindre mått av frihet. För en advokat är
det alltid spännande att få in ett uppdrag. Då är det tråkigt
ibland att tvingas tacka nej av något skäl, konstaterar Ny
berg, som samtidigt påpekar att det är en trygghet att veta
att delägare på andra kontor inte kan ”rusa iväg” och hitta
på egna saker som kan skada byrån.
Till syvende och sidst syftar anpassningen till att underlät
ta för klienterna, påpekar Baker & McKenzies mp Sten Bauer.
– När våra nyckelklienter träffar en jurist från Sverige, en
från London och en från USA blir det jobbigt för klienten om
alla tre är extrema i sina nationella särdrag. Därför finns det
en uppförandekod som är gemensam. Och det gäller ju även
produkterna. Om klienten vill ha ett pm om någon fråga kan
inte de amerikanska och franska vara helt olika, utan vi har
ett standardsätt att skriva på som gör det lättare för klienter
na att jämföra, säger han.
Storlek skapar konflikter

Medan ökade krav på rapportering och minskad frihet kan
sägas vara följden av att ingå i en internationell grupp som
ska styras åt ett visst håll, beror en del andra utmaningar
mer på blotta storleken hos de internationella byråerna.
När flera tusen jurister i ett antal länder arbetar med inter
nationella storföretag uppstår stora risker för intressekon
flikter. De internationella byråerna har alla minutiösa sys
tem och rutiner för att förhindra att konfliktsituationer
uppstår.
– Vi kanske vill ta ett uppdrag i Sverige, men motparten är
klient på ett annat kontor i världen. Då kan vi inte ta uppdra

get. Å andra sidan är det ju ett tecken på att verksamheten
går bra, att man har bred exponering mot marknaden, kon
staterar Jon Ericson på Ashurst.
De advokatetiska reglerna för intressekonflikter ser gan
ska olika ut i olika delar av världen. I bland annat USA har
man en betydligt mer liberal syn än i Europa, och då särskilt
Sverige. Tumregeln för advokater som arbetar med gräns
överskridande ärenden är att följa de strängaste reglerna.
– Då kan de svenska reglerna uppfattas som väldigt restrik
tiva och stelbenta, sammanfattar Katarina Nordblom Åhl
berg på Bird & Bird.
Nordblom Åhlberg tycker att Sverige borde anpassa sina
regler så att klientens medgivande fick större betydelse. Och
hon får medhåll av Ulf Johansson på White & Case.
– Jag tycker personligen att Advokatsamfundet hanterade
frågan om samtycke vid kontrollerade auktioner på ett märk
ligt sätt när man för fem–sex år sedan tog det beslutet, och det
sagt om …

… skillnader mellan europeisk
och amerikansk byråkultur
– En fråga är konflikthanteringen. Den skiljer sig åt mellan
amerikanska och europeiska
byråer. Men också synen på
advokatkarriären, hur många
år man arbetar och hur rollen
förändras när man blir ”senior”,
hur mycket man arbetar under
de verksamma åren, hur mycket
man tar semester är olika. En
amerikansk byrå har en annan
struktur, en annan karriärväg,
ett annat vinstuttag.
Katarina Nordblom Åhlberg, Bird & Bird

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66
Hemsida: www.elt.se
E-post: info@elt.se
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Det är väldigt attraktivt i England, för där finns det byråer som är ’lite finare’.
av många klienter.”

Jonas Bratt

Kulturen varierar

sagt om …

… Dewey LeBoeufs konkurs
– Det är svårt att bygga en internationell advokatverksamhet
genom att låna upp pengar och
attrahera och ta in dyra stjärnor. Ska man ha den, att köpa
in stjärnor till laget, då ska man
göra det med egna och inte andras pengar.
Jonas Bratt, Eversheds
– Det var pengar som drev verksamheten och man saknade
värdegrund. Det tror jag inte
beror på att byrån hade kontor
i 26 städer. Som jag förstår det
utlovade man pengar innan man
hade dem i kassan. Det skulle
lika gärna kunna hända en lokal
aktör. Skillnaden är att ju mer
geografiskt utspridd man är,
och ju större kulturella skillnader
det finns, desto tunnare blir kittet. Det kittet måste man bygga
genom en värdegrund.
Per Rönström, DLA Nordic

lider svenska advokater en hel del av i dag i samband med kon
kurrens med kolleger som tillhör advokatsamfund i andra län
der där dessa frågor behandlas på ett annat sätt. Jag tycker att
det är tråkigt att det blev på det sättet, eftersom det skapar en
hel del splittring i advokatkåren också, säger Johansson, som
samtidigt fastslår att hans byrå lider mindre av de hårda svens
ka konfliktreglerna än många rent nationella byråer, helt en
kelt för att en jämförelsevis liten del av White & Cases totala
verksamhet påverkas av den svenska advokatetiken.

Anpassning, minskad frihet och fler konfliktsituationer kan
alltså vara en baksida med att arbeta på en stor internatio
nell advokatbyrå. Men hur gör man egentligen i praktiken
för att få flera tusen advokater och jurister att hålla ihop och
dra åt samma håll?
– Det krävs en levande dialog och diskussion som utgår
från vad vi tycker är kärnan i verksamheten och hur vi vill
vara mot varandra och mot klienter, och vad vårt erbjudan
de till klienterna ska vara, förklarar Katarina Nordblom Åhl
berg på Bird & Bird, och fortsätter:
– Det diskuterar vi väldigt, väldigt mycket, jag skulle säga
väsentligt mer än en lokal byrå.
Också andra intervjupersoner återkommer till betydel
sen av dialog och ett levande strategiarbete, liksom till by
råns kultur och hur den förvaltas av alla på byrån. Byråkultur
är ett svårdefinierat begrepp. Men ytterst tycks det handla
om både hur man vill bemöta klienter och om arbetsmiljön
för medarbetarna på byrån. Jonas Bratt på Eversheds beskri
ver till exempel sin byrå så här:
– Vi har trevliga människor som inte sitter på höga hästar,
utan bara gör jobbet. Det är väldigt attraktivt i England, för
där finns det byråer som är ”lite finare”. Vårt arbetssätt och
vår filosofi och kultur uppskattas av många klienter.
Baker & McKenzie betonar gärna mångfalden och kopp
lingen till lokalsamhällena i de länder man finns.
– Vi älskar mångfald. Jag skulle säga att vi är den enda sant
globala advokatbyrån. Det har ett värde för oss att vi har
svenska delägare i Stockholm, japanska delägare i Japan,
brittiska i London. Vart vi än kommer vill vi ha lokala advo
kater, infödda, som känner kulturen, säger Eduardo Leite,
styrelseordförande i Baker & McKenzie.
Byråkulturen skiljer sig åt mellan olika byråer, men också
mellan olika länder. Katarina Nordblom Åhlberg berättar att
hennes byrå, Bird & Bird, hittills valt att inte etablera sig i

DLA Nordic
l DLA Pipers är
världens största
advokatbyrå räknat på antalet jurister. Byrån skapades genom en
sammanslagning
av brittiska DLA
och amerikanska
Pipers 2005.
l 4 200 jurister i
31 länder och på
77 kontor.
l Fullservicebyrå.
l Den svenska
byrån DLA Nordic
är medlem av
DLA Piper Group.
Samarbetet inleddes 2001, och
2004 bytte man
namn till DLA
Nordic.
l 85 jurister på
kontoret i Stockholm.

»

Din partner vid avveckling av lösöre eller hela hem
• värdering och försäljning av lösöre

• kostnadsfria hembesök

• auktoriserade värderingsmän

• bouppteckningsvärderingar

• avveckling av hela hem

• snabb hantering

(transport, flyttstädning med mera)

• månadskvalité och veckoauktioner

Sveavägen 116, Stockholm • www.metropol.se • 08-673 48 90
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Strategi och byråkultur är ritningen
som får de stora internationella
byråerna att fungera, menar
intervjupersonerna.

White & Case
l W & C grundad
1901 i New York.
l Finns i dag
med 38 kontor
i 26 länder i alla
världsdelar utom
Australien.
l Över 2 300 jurister.
l Byrån hade
tidigt en internationell strategi
och etablerades I
Stockholm redan
1983, först av de
internationella
byråerna.
l 48 jurister i
Stockholm.

USA. En anledning är att man redan har goda relationer med
ett antal amerikanska advokatbyråer. Men det beror också
på att en etablering i USA skulle vara en väldigt stor satsning;
en medelstor amerikansk byrå är åtminstone lika stor som
hela Bird & Birds nuvarande verksamhet och skulle påverka
byråkulturen.
En stark byråkultur och identitet i att arbeta i en interna
tionell advokatbyrå är förmodligen avgörande för att att hål
la samman advokatfirmor som blivit storföretag. Men en
bart samtal och samhörighet räcker inte, konstaterar flera
intervjuade advokater.
– Det måste också finnas en uppföljning centralt. Inte att
man går in och petar i vilka uppdrag vi tar, men att man föl
jer den finansiella utvecklingen i firman och på kontoren.
Det gäller att ha en bred förankring, men också ett visst mått
av central styrning så att alla håller sig på den inslagna vägen,
fastslår Per Nyberg på Linklaters.
Även det personliga ledarskapet är viktigt, menar Jonas
Bratt på Eversheds.
– Det krävs ett starkt och inspirerande ledarskap. David
Gray, som är styrelseordförande i Eversheds International,
har betytt oerhört mycket för utvecklingen. Man känner sig
inspirerad när man talar med honom. Han förmår att plocka
ut det bästa ur människor, säger Bratt.
Incitament för samarbete

En viktig faktor bakom både styrningen och kulturen på de
olika internationella advokatbyråerna är i vilken form de
drivs. Ashurst är exempelvis, liksom de flesta av de sju byrå
erna, en integrerad enhet, med en styrelse för hela byrån.
Vinsterna fördelas enligt principen ”true partnership” med
lockstep, alltså en vinstdelning mellan samtliga delägare ef
ter hur länge de arbetat på byrån. Modellen är viktig, förkla
rar Jon Ericson, eftersom den ger incitament för alla del
ägare att samarbeta och arbeta för firmans bästa.
Även Bird & Bird är en integrerad byrå, ett brittiskt part
nership som fördelar vinsten mellan delägarna efter en årlig
utvärdering av vars och ens prestationer.
– Det ger en väldig dynamik. Det är lika viktigt för mig att
sagt om …

… möjligheten att påverka
– Jag uppfattar att jag kan påverka ganska mycket, så länge
det jag vill påverka ligger inom
den gemensamma strategin
och så länge vi uppvisar god
lönsamhet. Det finns en frihet i
systemet och en djup entreprenöriell ådra i byrån, vilket gör
att man vill uppmuntra egna initiativ och idéer, säger han.
Ulf Johansson, White & Case
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det går bra för Stockholmskontoret som att det går bra i
Singapore, och för varenda enskild advokat. Det skapar en
otrolig vilja att hjälpa varandra, som satt sig i kulturen, säger
Katarina Nordblom Åhlberg.
Eversheds har valt en annan väg. Det svenska kontoret är
i stället en egen ekonomisk enhet med enbart svenska del
ägare. Den svenska byrån är i sin tur delägare i Eversheds
International.
Allra friast gentemot ”moderbyrån” står DLA Nordic. By
rån är en juridiskt och ekonomiskt fri enhet, en svensk advo
katbyrå i nära samarbete med DLA Piper. Enligt mp Per Rön
ström ger detta en stor frihet.
– Men kan inte från huvudkontoret, om man nu skulle ha
haft något, peka med hela handen och säga att ”så här ska
det gå till även hos er”. Business is local, så är det fortfarande
i stor utsträckning, säger han.
Samarbetet innebär samtidigt att det svenska kontoret
har en stor kunskapsbas till sitt förfogande där det svenska
kontoret kan ”plocka godbitarna från smörgåsbordet”.
Oavsett driftsform finns en faktor som förenar alla de in
ternationella byråerna: vikten av goda relationer och samar
bete inom firman eller nätverket.
– Om jag känner de andra delägarna på andra sidan jorden,
och de ber mig om hjälp med en klient, ja då arbetar jag för den
Advokaten Nr 8 • 2012
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råer har tillkommit och vuxit, men också de nationella
klienten. Nästa gång är det jag som behöver hjälp för en klient,
svenska byråerna har blivit allt större, och över tid visat allt
nämligen, förklarar Eduardo Leite från Baker McKenzie.
högre vinster. Frågan är då om de internationella nykom
De goda kontakterna med arbetskamrater och kolleger
lingarna påverkar marknaden i Sverige.
världen över är ett stort plus och ett kitt som håller samman
Ja, menar de flesta intervjuade advo
byrån, menar både Leite och Katarina
katerna. De internationella byråerna
Nordblom Åhlberg från Bird & Bird.
har tydligare kommersiellt fokus, nå
– När jag åker ner till Italien för att
got som kan ha smittat av sig till svens
träffa partners från andra länder är
ka byråer, menar exempelvis Katarina
det som att träffa kära vänner. Det
Nordblom Åhlberg på Bird & Bird. Och
finns inte utrymme för hög svansfö
hon får medhåll av Per Nyberg på
ring, för det finns alltid någon som kan
Linklaters.
mer, berättar Nordblom Åhlberg.
– Frågor kring affärsmässighet, af
Samtidigt sticker hon inte under
färsplaner, strategi och vision kan kan
stol med att det kräver en del att un
ske ha blivit accentuerade bland de
derhålla relationer med hundratals
lokala byråerna tack vara vissa inter
delägare utspridda över jorden.
nationella byråer, säger han.
– Det tar tid att bygga relationer och
Ökad konkurrens och ökad rörlighet
lära känna alla på en stor byrå, och det
mellan advokatbyråer är andra tänk
är tid som inte direkt kan omsättas i
Per Nyberg
bara följder av de nya spelarna på ad
pengar, konstaterar hon.
vokatmarknaden, menar Per Rön
Konkurrens och affärsmässighet
ström på DLA Nordic.
De internationella byråerna har etablerat sig på den svens
Jon Ericson på Ashurst upplever att intresset för vad de
ka advokatmarknaden under en period av stark tillväxt. By
internationella byråerna kan erbjuda har ökat.

”Frågor kring affärsmässighet, affärs
planer, strategi och
vision kan kanske ha
blivit accentuerade
bland de lokala
byråerna tack vara
vissa internationella
byråer.”
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Ashurst
l Grundad i London 1822.
l 24 kontor i 14
länder i Europa
och i Asien/Australien.
l Cirka 400
delägare, totalt
omkring 1700
jurister.
l Gick i mars 2012
samman med
australiska advokatbyrån Blake
Dawson.
l Fullservicebyrå
med fokus på
transaktioner.
l Etablerad i
Stockholm 2008.
l 35 jurister i
Stockholm, varav
6 delägare.
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”Marknaden går mot ett antal starka globala aktörer. Sedan kommer det
alltid att finnas ett utrymme för starka domestika firmor också.”
Jon Ericson

Hengeler
Mueller
Hengeler Mueller
är en av Tysklands
största advokatbyråer. Byrån
sysselsätter över
250 jurister och
har kontor i Düsseldorf, Frankfurt
am Main, Berlin,
München, Bryssel och London.
Grundades ursprungligen 1947
och fokuserar i
dag på transaktionsjuridik.

– Den svenska marknaden har länge kännetecknats av ett
lastående, men nu är vi igång igen och investerar för framti
fåtal, för svenska förhållanden ganska stora, spelare. Men
den. Om vi slutar nu får vi ångra det om fem år, konstaterar
det har ju ändrats ganska tydligt de senaste åren. I dag är det
han.
många som värdesätter att man kommer med ett internatio
Det yttersta beviset för att advokatbyråer inte kan gå opå
nellt erbjudande och kan hantera gränsöverskridande
verkade ur en ekonomisk kris kom under sommaren 2012,
transaktioner under samma tak så att säga, säger han.
när den amerikanska storbyrån Dewey LeBoeuf med kontor
Kanske innebär de internationella advokatbyråernas när
i flera länder gick i konkurs, efter att ha gjort stora ekono
varo också att advokatrollen förändras. För även om alla in
miska satsningar på nya seniora advokater precis inför kri
tervjuade noga betonar att de följer de svenska advokatetis
sen.
ka reglerna innebär de omfattande internationella
Och även om ingen av de intervjuade advokaterna kan se
kontakterna och tillhörigheten till en stor global byrå ändå
ett liknande scenario framför sig på den egna byrån har
en delvis ny roll.
många dragit lärdom av Deweys fall.
Ulf Johansson tvekar inte när han får frågan vad han är
– Sedan Dewey har alla blivit noggranna med konsolide
mest: svensk advokat eller delägare i White & Case.
ring av byrån, sammanslagningar av och uppköp av byråer,
– White & Case! Advokatfrågor är självfallet viktiga och det
säger Eduardo Leite.
är en viktig del av vår verksamhet, men i första hand är jag
Även Ulf Johansson på amerikanska White & Case tror att
delägare i White & Case, säger han, och tillägger att det ena
konkursen skakade om branschen.
inte utesluter det andra.
– Det kom nog som en stor överraskning för en så stabil
Katarina Nordblom Åhlberg på Bird & Bird konstaterar
bransch som advokatvärlden när Dewey, som varit en ledan
att hon inom sitt specialom
de byrå, kunde gå i konkurs,
råde arbetsrätten tillämpar
påpekar han.
sagt om …
svensk rätt mycket, och att
Större krav
hennes arbete där inte skiljer
Vad har vi då att vänta i Sve
sig nämnvärt från advokater
rige när det gäller internatio
vid svenska byråer. Men visst
nella advokatbyråer? Är det
påverkas hennes advokatroll
– I dag finns inget sådant som
fler nyetableringar på gång?
av den internationella tillhö
en helt inhemsk transaktion.
Ingen av intervjupersonerna
righeten.
Transaktioner innehåller med
nödvändighet ett antal internakan svara.
– I frågor som är mer om af
tionella frågor, det kan variera
Ulf Johansson tror att det
färsutveckling eller om stra
från väldigt mycket till väldigt
kanske
på lång sikt kan kom
tegier i olika frågor för klien
lite. Vi kan göra helheten, medma in fler internationella ak
terna, där använder man
an en nationell firma bara kan
göra sin del.
törer i landet. På kort sikt är
både sin erfarenhet som ad
Jon Ericson, Ashurst
det dock en allt för liten
vokat och erfarenheten från
marknad, där de flesta upp
Bird & Bird. Man kan säga att
drag utom transaktioner och
det blir ett tillägg till advokat
stora tvister har jämförelsevis låg lönsamhet, menar han.
rollen, att man kan bidra med det större perspektivet, sam
Inom advokatbranschen som helhet i världen menar in
manfattar hon.
tervjupersonerna ändå att de internationella byråerna går
Ekonomisk kris påverkar
en ljus framtid till mötes.
Under de senaste 10–20 åren har advokatbranschen som
– Marknaden går mot ett antal starka globala aktörer. Se
helhet, och inte minst de stora internationella advokatbyrå
dan kommer det alltid att finnas ett utrymme för starka do
erna, vuxit ordentligt. Men när finanskrisen slog till i värl
mestika firmor också, säger Jon Ericson på Ashurst, och til�
den 2008 drabbades även advokatbyråerna, om än med en
lägger att hans byrå ska vara en av de starka globala
viss fördröjning. Undersökningar visar bland annat att de
aktörerna.
250 största advokatbyråerna i USA totalt sa upp över 9 500
Jonas Bratt på Eversheds förutspår ett liknande scenario,
advokater och jurister under 2009 och 2010. Fortfarande år
men tror att det kommer att krävas allt mer av de lokala fir
2011 debiterade de fem byråerna i magic circle tillsammans
morna.
mindre än de gjort 2008.
– Ju mer lokal du är och ju mindre internationaliserad du
Eduardo Leite på Baker & McKenzie berättar hur krisen
är, desto duktigare tror jag att du måste vara för att klara dig
påverkade hans byrå.
i framtiden. Det finns ju specialister, nischbutiker som bara
– Vi stoppade många av våra investeringar 2007 och under
håller på med en slags verksamhet, som klarar sig. Men det
krisens värsta år. Det har varit en period av väntan och stil
är en annan strategi, fastslår han. n

… den internationella
ekonomin
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JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR
svenska till engelska

DAVID KENDALL
MSc, auktoriserad translator
Telefon: 08/550 880 01
E-post: david.kendall@anglia.se

engelska till svenska

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

ANGLIA AB

www.anglia.se

Snabbavveckling - nu ännu enklare

Snabbavveckling har varit det enkla sättet att
avveckla vilande bolag sedan vi skapade tjänsten på 1990-talet. Vi har förenklat tjänsten ytterligare, bland annat genom att antalet
handlingar vid överlåtelsen nu är färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert. 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

20 % rabatt till Advokatens läsare*!
Finanssveriges standardverk

Nya upp
lagor
ute nu!

Information och beställning
farakademi.se
08 506 112 00

* Rabatterat pris 460 kr/bok (ord. pris 575 kr) exkl. moms och frakt. Erbjudandet gäller t.o.m. den 14 november när du
beställer någon av ovanstående titlar. Ange kod ”Advokaten” vid din beställning.

Audi A6 Sports Edition. En lätt aﬀär.
Audi A6 är byggd med Audi Ultra lättviktsteknik. Det innebär
mer körglädje och mindre förbrukning genom en aluminiumhybrid-konstruktion, något som ofta bara ﬁnns i dyrare sportbilar. Att den dessutom är en sportig familjebil i premiumklassen, full med avancerad extrautrustning till ett extra
fördelaktigt pris, borde göra tjänstebilsvalet enkelt. Finns i ett
begränsat antal.

Audi A6 2.0 TDI 177 hk Sports Edition
• Färddator med färgskärm
• Sportchassi (tillval 0 kr)
• Sportstolar fram med el. svankstöd
• Xenon Plus
• MMI® Radio Plus inkl Bluetooth
• Farthållare
• 18'' aluminiumfälgar

• Audi Drive Select
• Läderklädd multifunktionsratt
• Audi Sound System
• Audi Handsfree
• Fällbart/delbart baksäte
• Mittarmstöd fram
• Larm
• Parkeringshjälp fram/bak

Audi A6 2.0 TDI 177 hk Sports Edition från ca 345.900 kr
(ord. pris 369.400 kr). Avant-tillägg 15.000 kr.
Bränsleför. bl. körning 4,9 l/100 km. CO₂ 129 g/km.

MILJÖKL. EU5. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR
SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. * MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICEKOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

Aktuellt
hildary Månadsmöte oktober

Blondinbella brinner för
unga kvinnors självkänsla
Entreprenören Isabella Löwengrip
blev först känd genom sin blogg
Blondinbella. Vid Hildarylunchen
i Stockholm den 4 oktober talade
hon om hur hennes verksamhet
har utvecklats ”från blogg till varumärke”.
Isabella Löwengrip började blogga
som 14-åring när hon var aktiv i Mode
rata ungdomsförbundet.
– Jag ville förändra världen, berättade
Löwengrip.
Men hennes vänner tyckte att blog
gen var tråkig.
Isabella Löwengrip insåg att hon mås
te skapa en karaktär som var intressant
att läsa om. Hon köpte ett rosa skriv
block, skrev ”Blondinbella” på det, och
började fundera över hur den personen
skulle vara.
– Som 14-åring var det ballaste jag vis
ste kändisar, Hollywood, Stureplan,
champagne, päls och äldre killar.
Hon såg till att få in allt det i bloggen.
– Jag ljög i två års tid att jag levde det
där häftiga livet som jag inte alls levde!
förklarade hon.
År 2007 var Blondinbella den nionde
största bloggen i Sverige med 300 000
unika besökare i veckan.
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Isabella Löwengrip har arbetat hårt för att
”vända” varumärket Blondinbella,
som hon själv har
skapat, och ge det
ett annat innehåll.

Men det var inte så roligt att bli känd
för en figur som är superkorkad, särskilt
som hon egentligen är en ganska driven
person, sade Löwengrip.
Att arbeta bort den bilden av Blondin
bella har varit svårt. Det har varit en ut
maning att ”vända” varumärket och ge
det ett annat innehåll. När hennes blogg
värderades till fem miljoner kronor år
2007 startade Isabella Löwengrip Blon
dinbella AB. Då var hon 16 år. Därefter
har hon återkommande kommit på nya
verksamhetsidéer och grundat företag.
Hittills har hon hunnit starta fem aktie

bolag. Efter Blondinbella AB startade
hon en webbutik som sålde smink, klä
der och andra artiklar. Det tredje före
taget startade hon när hon var 17 år: Ett
eget klädmärke som såldes i 23 butiker
i Sverige.
Isabella Löwengrip startade nästa
företag: bloggnätverket Spotlife, med
idén att samla Sveriges bästa bloggare
på samma portal.
Löwengrip konstaterade att hon har
dyslexi och egentligen aldrig har tyckt
om att skriva. Ändå skriver hon en blogg
och har givit ut två böcker: Egoboost!
och Isabellas hemligheter. Nu skriver
hon på en tredje bok, om privatekono
mi för unga kvinnor. År 2010 startade
hon en tidning, Egoboost Magazine – en
karriärtidning för unga kvinnor.
Just nu arbetar hon med att starta ett
utbildningsföretag tillsammans med en
bank, med syftet att få unga kvinnor att
förstå varför de ska spara pengar och
inse hur de kan användas.
Löwengrip har också startat ett in
vestmentbolag, där hon vill investera i
verksamhetsidéer hon förstår.
Ett tema går igen i allt Isabella Löwen
grip engagerar sig i:
– Jag brinner för att stärka unga tjejers
ma
självkänsla!
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Aktuellt
Litauens advokatsamfund inbjuder till
basketturnering

Advokat blir
chef på Justitiedepartementet

Litauens advokatsamfund inbjuder till sin årliga internationella basketturnering i Vilnius.
Turneringen spelas den 1–2 december på Šarunas Marciulionis
Basketball Academy (Šaruno
Marciulionio krepšinio akademija), Raitininku gatve 4A, Vilnius.
Turneringen är öppen för advokater och biträdande jurister
vid advokatbyråer. Varje lag
ska innehålla upp till 12
spelare, varav högst två
får vara icke-jurister
(alltså andra anställda
vid advokatbyråerna).
Sista anmälningsdag
är den 15 november
2012. Spelprogram och
mer information kommer
efter sista anmälningsdag.
För mer information eller anmälan, kontakta Migle Verbute
vid Litauens advokatsamfund m.verbute@advoco.lt.

Advokat Johan Danelius lämnar den 5 november sin position
som advokat och del
ägare i Hamilton advokatbyrå för en tjänst
som departementsråd
och chef för Enheten
för associationsrätt
och fastighetsrätt vid
Justitiedepartementet.
Danelius blev del
ägare i Hamilton 2011.
Han har redan tidigare
arbetat vid Justitiedepartementet, där han
bland annat skrev stora delar av den proposition som låg till
grund för den nuvarande aktiebolagslagen.

Brottsoffermyndig
heten får ny GD
Regeringen har utsett Annika
Öster till ny generaldirektör
för Brottsoffermyndigheten.
Annika Öster är sedan 1996
chefsåklagare i Umeå.
Tidigare har Annika Öster
varit distriktsåklagare och
statsåklagare i Umeå. Annika
Öster har också bred erfarenhet av samverkansarbete.
Annika Öster tillträdde
tjänsten den 1 november
2012.

Regeringen blir
svenskspråkig
Den 22 oktober bytte hela regeringskansliet e-postadresser. De tidigare engelska domännamnen (@justice.
ministry.se och liknande) byttes då mot @regeringskansliet.se. Bytet kommer efter
kritik från Justitieombudsmannen, som 2010 konstaterade att regeringen inte levde
upp till språklagen.
De engelska adresserna
kommer att fortsätta att
fungera under ett år fram
över.

Johan Danelius.

Pitbullterrier fick
advokat
Pitbullterriern Kno i Springfield,
USA, har fått en egen advokat
utsedd av domstolen. Kno anklagas för att ha attackerat en
femårig pojke och hotas av avlivning. Vid hans sida i målet
står nu Springfieldadvokaten
Claude M. Kicklighter. Advokaten ska också företräda Knos
ägare.

Adman 100 Språk
Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar

Även akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk
Alltid personlig service
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010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se
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Söker advokat för anställning,
delägarskap eller kontorsgemenskap

Domarutnämningar
Regeringen utnämnde i september departementsrådet
Christina Eng till kammarrättslagman i Kammarrätten i
Stockholm, kammaråklagaren
Bengt Åsbäck von Meyburg till
rådman i Ystads tingsrätt, kam-

a dvok at f ir m a n å berg

maråklagaren Peter Winge till
rådman i Södertälje tingsrätt,
rådmannen Thorbjörn Lindvall
till rådman i Förvaltningsrätten
i Jönköping samt tekniska konsulten Ola Lindstrand att vara
tekniskt råd i tingsrätterna.

Advokatfirman Åberg i Göteborg AB är en advokatbyrå med
allmän praktik som bedriver sin verksamhet i ljusa och effektiva
lokaler vid Avenyn. Vi biträder både småföretag och privatpersoner
i de flesta inom yrket förekommande mål och ärenden.
För närvarande är vi två advokater och fyra
biträdande jurister, men vi har plats för ytterligare en kollega,
antingen som anställd advokat eller som delägare.
Ansökan ställs till service@matsaberg.se

Kortare
rekryteringsprocess
med annons i SvD och SvD.se
När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.
Martin Bjurenlind får ett pris för sin uppsats i fastighetsrätt av Erika B.
Björkdahl.

Pris till uppsats om planbesked
Årets pris för bästa examensarbete inom fastighetsrätt går till
Martin Bjurenlind, som i sitt examensarbete vid Uppsala universitet beskrivit och analyserat
den nya regleringen i plan- och
bygglagen avseende planbesked. Regleringens systematik
och konsekvenser i praktiken
står i fokus för studien.
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Priset, 10 000 kronor, utdelas
av institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala
universitet. Handledare vid landets samtliga juristutbildningar
har haft möjlighet att nominera
pristagare.
Uppsatsen har rubriken ”Planbesked – ett sätt att initiera detaljplanering?”.

För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.
Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

2
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Claes Beyer till minne
År 1990 fusionerades Mannheimer &
Zetterlöf med Carl Swartling Advokat
byrå, och Claes Beyer blev den första
ordföranden för delägarmötet i den
nya byrån Mannheimer Swartling. Att
vara ordförande för ett möte med
många delägare i en advokatbyrå är en
uppgift i jämförelse med vilken andra
uppdrag som mötesordförande får ett
skimmer av idyll över sig. Claes Beyer
genomförde uppgiften med bravur;
med glimten i ögat och fasthet i klubb
handen. Den typ av uppdrag han utåt
blev mest känd för senare blev just
uppdraget som mötesordförande. Han
blev den ledande advokaten i Sverige
som ordförande på bolagsstämmor,
framför allt i stora börsnoterade bolag.
På advokatbyrån verkade han in i det
sista, sammantaget i nästan femtio år.
Claes Beyer kom att utveckla ett
starkt intresse för bolagsrätt. Här kom
väl till pass att han var intresserad av
både teori och praktik. Han hade en
betydande humanistisk bredd och en
– visserligen tyglad, men dock – böjelse
för filosofi; man kunde till och med i
enstaka fall beslå honom med att uttala
djupsinnigheter, ehuru han aldrig lät
detta gå ut över ett otvunget umgänge.
Det finns delar av de svenska aktie
bolagens vardag som inte är reglerade i
lag. För vissa delar finns inga skrivna
regler alls; så till exempel tar vi oss ige
nom en bolagsstämma delvis ”bara”
med stöd av svensk sammanträdes
praxis. Om detta har Claes Beyer skri
vit instruktiva redogörelser. Andra de
lar, särskilt för börsbolagen, omfattas
av den så kallade självregleringen. I
denna tog Claes Beyer aktiv del. Han
var i olika perioder ledamot av bland
annat Aktiemarknadsnämnden, Nä
ringslivets Börskommitté och Börsens
disciplinnämnd. Hans fallenhet för att
omvandla intressanta – och för all del
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Claes Beyer njöt
då han seglade i
den bohuslänska
skärgården.

”Många människor tror
att man måste vara tråkig
om man skall
vara allvarlig. Det är en
allvarlig missuppfattning.
Och en tråkig
sådan. Claes
Beyer led
inte av den
missuppfattningen.”

även ointressanta – teoretiska princi
per till praktisk hanterlig handling,
jämte hans omfattande erfarenhet av
bolagens vardag – bland annat arbeta
de han i drygt tio år med koncernled
ningen i AB Volvo – gjorde hans insat
ser här mycket uppskattade.
Claes Beyer var ordförande i Sveri
ges advokatsamfund 1985–89. Han tog
initiativ till, och utarbetade själv i stora
delar, ett rättssäkerhetsprogram som
blev uppmärksammat och mycket
uppskattat. Detta program fördjupade
och gav en efterlängtad stadga åt dis
kussionen om rättssäkerhet. Vi har
fortfarande nytta av den insatsen. An
dra advokatorganisationer i Norden
genomförde – med tacksam erkänsla
till den svenske initiativtagaren – mot
svarande övningar i sina länder.
Bland andra offentliga uppdrag kan
nämnas att han varit ordförande i Emil
Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig
forskning, ordförande i Institutet mot
mutor, ledamot av styrelsen för de

nordiska juristmötena, ledamot av fle
ra statliga utredningar, ledamot av sty
relsen för Göteborgsoperan samt gäst
professor vid Göteborgs universitet.
Han publicerade också en rad artiklar i
olika juridiska ämnen.
Många människor tror att man mås
te vara tråkig om man skall vara allvar
lig. Det är en allvarlig missuppfattning.
Och en tråkig sådan. Claes Beyer led
inte av den missuppfattningen. Han
förenade allvar med esprit. Han var bo
hem med ett betydande – ehuru aldrig
besvärande – ordningssinne. Han var
blixtsnabb i repliken och utstrålade en
osedvanlig intellektuell briljans. Ett
stort intresse, förutom för litteratur
och musik, hade han för den bohuslän
ska skärgården och segling.
Hans positiva grundinställning, nyfi
kenhet och glada skratt skapade goda
möten.
Han var en lysande advokat.
Hans-Elof Olsson
Sven Unger
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foto Johan Wingborg

Claes Beyer föddes 1936 i Göteborg. Han avlade juris kandidatexamen i Lund 1961 och läste sedan
vidare i USA och i Frankrike. Efter
tingstjänstgöring började han år
1963 på Mannheimer & Zetterlöf
Advokatbyrå i Göteborg. Han blev
delägare i byrån år 1970.

Kleos

Alla som blev
jurist för
tidredovisningens
skull räcker upp
en hand.
Visste du att bara fyra advokater i Sverige har hästoch husdjursjuridik som specialitet? Kleos ger dig mer
tid att vara advokat, oavsett din inriktning.

Som jurist har du säkert din egen inriktning och väg till framgång. Men en sak har
du garanterat gemensamt med dina kollegor: behovet av arbetsro och möjlighet att
fokusera på det som är viktigt. Nämligen juridiken. Och det är där Kleos kommer in.
Kleos är det nya eleganta advokatsystemet för ärendehantering och administration.
Klienter, kontakter, nedlagd tid, fakturering, uppgifter, dokument, korrespondens
– allt hittar du i Kleos.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Läs mer om Kleos på nj.se

Aktuellt

Tällbergsdagarna 2012

Därför ska advokater bry sig om
Sociala medier var temat för
Mellersta avdelningens studiedagar i Tällberg den 14–15 september.
De 80 deltagarna intog till att bör
ja med olika inställningar till socia
la medier i advokatverksamheten
– från entusiasm till djup skepti
cism. Men efter föreläsningarna
hade fler fått förståelse för att det
är nödvändigt att åtminstone re
flektera över hur sociala medier
kan inverka på advokatbyrån.
Advokatsamfundets chefsjurist
Maria Billing talade om aktuella
frågor. Mårten Stengel från pro
duktionsbolaget Phosworks orien
terade om sociala medier och
marknadsföring. Enligt Stengel är
det en trend att allt fler människor
alltid är uppkopplade, och vi skil
46

jer inte på arbetstid och fritid lika
tydligt som förr. Han trodde att det
sociala umgänget inom kort kom
mer att äga rum på mer specialise
rade plattformar än Fa
cebook och Linkedin,
som är vanliga i dag.
Företag som vill eta
blera sig i sociala me
dier bör ställa sig några inledan
de frågor, menade Stengel. En av
de viktigaste är: ”Vad vill ni åstad
komma med er närvaro?” För att
lyckas bör företaget tänka på att
hålla sig till en bestämd strategi,
behålla fokus – och inte försöka
styra. Med talande exempel visa
de Mårten Stengel hur både ne
gativ och positiv publicitet i so
ciala medier kan få mycket stort
och snabbt genomslag – och det är
omöjligt att kontrollera.

Advokat Karin Nordborg, Stock
holm, och advokat Annika Ande
bark, Hammenhög, föreläste om
varför advokater ska bry sig om so
ciala medier.
Annika Andebark
berättade att hon i hög
sta grad är närvarande
i de sociala medierna.
Hennes webbplats fungerar som
navet i ett hjul. Hon bloggar konti
nuerligt och har flera Facebook-si
dor: en personlig sida, en ”gilla-si
da” för advokatbyrån, en sida med
juridiktips – och en dold grupp för
byråns anställda. Dessutom twitt
rar hon. De sociala medierna fung
erar som effektiv marknadsföring.
– Vi får många ärenden till ad
vokatbyrån via Facebook-rekom
mendationer, berättade Ande
bark.

Karin Nordborg berättade att
en halv miljard människor besö
ker Facebook varje vecka. Företag
utnyttjar det genom att koppla sin
försäljning till tjänsten. Många ad
vokatbyråer har en Facebook-sida
– det är bland annat ett sätt att få
yngre jurister till byrån.
påminde om
att 55 procent av svenskarna har
smarta telefoner, och att det är
dem de använder när de söker ef
ter information – till exempel när
de behöver juridisk rådgivning.
Hon visade att de familjejuridis
ka rådgivare som står utanför Ad
vokatsamfundet finns aktivt när
varande i de sociala medierna
– därmed är det risk att advokatby
råerna går miste om klienter och
uppdrag, om de inte finns med där.

Annika Andebark
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”Vi får många ärenden
till advokatbyrån
via Facebookrekommendationer”

Allt som
rör Volvo.
Och lite till.

Advokaterna Annika Andebark
och Karin Nordborg talade på
Tällbergsdagarna om möjligheter och risker när advokater
ger sig in i de sociala medierna.

Medlem i Advokatsamfundet?
Vi är dina kontaktpersoner hos Bilia
– välkommen att prata tjänstebil med oss!

Ingela
Strand

Mattias
Berglund

Pernilla
Block

Daniel
Murath

Henrik
Johnsson

031-89 61 47
Göteborg

08-734 71 38
Stockholm

021-17 88 42
Västerås

0500-47 34 11
Skövde

040-31 14 09
Malmö

bilia.se
Mårten Stengel beskrev hur sociala
medier kan utnyttjas för effektiv
marknadsföring.

sociala medier
– Har vi råd att inte finnas i de so
ciala medierna? frågade hon.
Karin Nordborg pekade på att
den som skaffar Facebook ingår
ett avtal och därmed godkänner
ett antal villkor om bland annat
lagval, forum, skadestånd, upp
hovsrätt och ensidiga villkors
ändringar. I fråga om advokatetik
gäller de vanliga reglerna i rätte
gångsbalken, samfundets stadgar
och de vägledande reglerna om
god advokatsed (VRGA) när ad
vokater använder sociala medier.
Särskilt viktiga är reglerna i VRGA
2.2 om tystnads- och diskretions
plikt. För den advokat som har en
privat Facebook-sida eller blogg är
det viktigt att tänka på var gränsen
går mellan vad man gör som pri
vatperson och vad man gör som
advokat. Karin Nordborgs slutsats
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var att advokatetiken sätter tydli
ga gränser för marknadsföringen
– men den hindrar inte advokater
från att använda sociala medier.
Karin Nordborg rekommende
rade advokatbyrån att ha en poli
cy för sociala medier. Policyn kan
till exempel ta upp syftet med an
vändningen av sociala medier och
vilken bild av byrån den ska ge, vil
ka som får kommunicera i byråns
namn och vad medarbetarna får
säga om byrån när de kommuni
cerar privat.
Annika Andebark förklarade att
det som går hem i sociala medier
är det personliga. När hon pröva
de att sluta skriva personliga in
lägg på sin blogg, halverades anta
let besökare.
– Men var aldrig privat i sociala
MA
medier! manade hon. 

Just den du söker
hittar du med annons i
tidningen och på nätet
När du köper en platsannons i SvD publiceras
den också på SvD.se/jobb.
För att rekrytera rätt kandidater behöver du
kommunicera med rätt personer. Med SvD
når du chefer, beslutsfattare och specialister.
Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60
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också bestämma att isländska staten be
talar dessa.
Vad arbetar du främst med och
vilka är dina klienter?
− Huvudinriktningen är svensk, is
ländsk och internationell familjerätt.
Hälften av mina klienter är islänningar,
antingen boende på Island eller i Sverige.
Jag har även flera klienter med annan ut
ländsk bakgrund vilka bor här i Sverige.
Hur är det att vara advokat i Sverige jämfört med på Island?
− Det är givetvis lättare att arbeta med
sitt modersmål, men för övrigt är det
inte så stor skillnad, förutom det jag sagt
om processen. Domarna i tingsrätten av
kunnas snabbare på Island, och att inget
prövningstillstånd behövs till isländska
högsta domstolen är bra. Lite kuriosa är
att isländska advokater har en cape likt
den i England, när de uppträder i dom
stolen. Då de framför saken står de i en
talarstol framför domaren, vilket skapar
ett visst allvar i rättssalen.

Månadens advokat Sigrún Landvall

”Det handlar om
sökandet efter rättvisa”
Sigrún Landvall är den enda isländska advokaten som är verksam i
Sverige.
Vilka är de största skillnaderna
mellan isländska och svenska
rättsväsendet?
− På Island finns tingsrätt och högsta
domstol, men ingen mellaninstans mot
svarande svenska hovrätten. Där saknas
även förvaltningsdomstolar, varför alla
typer av mål och ärenden avdöms i
tingsrätterna.
− Det behövs inte något prövningstill
stånd till högsta domstolen på Island
och där går det i princip att processa om
vad som helst. Den enskilde kan om han
eller hon så önskar företräda sig själv i
HD. Alla advokater har rätt att processa
i tingsrätten, men särskild behörighet
krävs för att vara ombud i högsta dom
stolen.
Några andra skillnader?
− Island har haft en svag och outveck
lad konsumentlagstiftning som emeller
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tid förbättrades när Island blev ett EESland. Det finns dock ännu ingen
sambolag. En skillnad inom familjerätt
gäller särkullbarn som bara kan begära
att få ut 2/3 av sin laglott framför den
arvsberättigade efterlevande maken.
− I Sverige görs vårdnadsutredning
ar av personal på socialtjänsten som
inte alltid har samma kompetens som
psykologer. På Island måste parterna
ibland bekosta egna psykologutred
ningar vid vårdnadstvister, vilket kan bli
så dyrt att människor tvingas avstå från
utredning. Nästa år införs en regel om
att alla vårdnadstvister måste inledas
med obligatorisk medling innan målet
kan prövas i domstol. Domstolarna kan
även begära att föräldrarna utreds, så
därför anser jag generellt sett att Island
har ett bättre underlag för sina dom
stolsbeslut i vårdnadstvister.
Men är det inte en nackdel för den
enskilde om utredningarna blir en
ekonomisk fråga?
− Det kan vara så, men domstolen kan

”Lite kuriosa
är att isländska advokater
har en cape
likt den i England, när de
uppträder i
domstolen”

Varför ville du bli advokat?
− Jag har alltid varit intresserad av lag
och rätt. Det handlar om sökandet efter
rättvisa, helt enkelt!
Du är ledamot i såväl det isländska som det svenska advokatsamfundet, vad skiljer dem åt?
− Inte mycket. Men det var enkelt och
obyråkratiskt att registrera sig i det
svenska eftersom jag redan var ledamot
i isländska advokatsamfundet. Dessut
om är ansvarsförsäkringen inkluderad i
medlemsgiften här, vilken den inte är på
Island.
Du är den enda isländska advokaten verksam i Sverige, stämmer
det och hur kom det sig att du
hamnade här?
− Det är riktigt. En gång träffade jag en
trevlig svensk man på planet hem till
Reykjavik och på den vägen är det. Jag
har bott här sedan 1995.
Hur trivs du i Sverige?
– Jag älskar Sverige och Stockholm. Det
är roligt med mångfalden, alla nationali
teter som finns här, och alla man kan få
som klienter. Ibland kan jag sakna spon
taniteten på Island, här i Sverige är man
väldigt mycket för att planera allting.
Per Johansson
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Snacka snyggt : modern retorik
Författare: Elaine Bergqvist
Förlag: Norstedt
Modern retorikbok som lär
ut konsten att få folk att
lyssna och komma ihåg det
man sagt – med fem enkla
steg. Kroppsspråk, klädval
och röstläge är några av de verktyg som
kan hjälpa dig att kommunicera det du vill.
Boken tar bland annat också upp konversationsteknik och bloggretorik, dvs. hur
man fångar läsarens uppmärksamhet på
nätet, hur vi påverkas av olika färger och
konsten att säga besvärliga saker på ett
snyggt sätt. Författaren är retorikkonsult
och föreläsare och har tidigare publicerat
böckerna Härskarteknik och Du är din generation. Boken kom ursprungligen ut 2011
och som pocket 2012.

DLINGER är advokat och delägare vid Advokatfirman
han är ansvarig för Stockholmskontorets avdelning
, media och teknologi. Han har mångårig erfarenhet
sjuridiska arbetet innanför avtalsfrihetens gränser
byrå och som bolagsjurist. David Frydlinger arbetar
exa kommersiella avtal, företagsförvärv, tvister och
a frågor inom outsourcing, telekommunikation och it.
ISBN:
ISB978-91-39-01668-7
N 0 0- 00 - 00000 -0

Beställningar:
Norstedts Juridik AB Kundservice
106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90
Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
e-post: kundservice@nj.se www.nj.se

Arbetet innAnför AvtAlsfrihetens gränser

David frydlinger
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udenter och nyutexaminerade jurister med affärsfärsjurister med mångårig erfarenhet.
”Jag har läst boken med stort intresse. Detta trots
mig i några förhandlingsrum. Den borde än mer

Titel: Det affärsjuridiska
hantverket
Författare: David Frydlinger
Förlag: Norstedts juridik
Mycket affärsjuridiskt arbete
handlar om att skriva och
förhandla fram avtal. Men
vad kännetecknar ett bra
avtal och hur skriver man sådana och hur
blir man en skicklig affärsjuridisk förhandlare? Advokat David Frydlinger, verksam
vid advokatfirman Lindahl i Stockholm, ger
tips och vägledning i denna bok som riktar
sig till såväl studenter som erfarna affärsjurister. Efter ett inledande kapitel med
Det affärsjuridiska
hantverket

ana
ly

kt arbete handlar inte om juridisk problemlösning utan
ns gränser. Advokater och bolagsjurister bistår dagligen
et med att skriva och förhandla avtal. Det rör sig om ett
t hantverk – ett affärsjuridiskt hantverk.
iska hantverket ska utföras lärs dock inte ut vid landets
nte heller tidigare behandlats på ett systematiskt
verk som ställer stora krav på förståelse för affärer,
färsjuristen måste ha förmågan att författa och
ären och måste därför hela tiden låta sig vägledas
l och strategier i varje enskild affärstransaktion.
dvändiga bakgrundskunskaper om världen innanför
m affärsjuridisk företagsekonomi. Därefter behandlas
affärsjuridisk analys, affärsjuristens avtalsarbete
ar. Avslutningsvis redogörs för hur affärsjurister
nom att förebygga och minimera risker och optimera

Det affärsjuridiska hantverket arbetet innanför avtalsfrihetens gränser frydlinger

erket

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2012 om inte annat
anges.
Andersson, Lennart: Det nya
skatteförfarandet / av
Lennart Andersson och Ulf
Bokelund Svensson (Björn
Lundén information. 201 s.)
Bergström, Claes: Aktiebolagets grundproblem / Claes
Bergström, Per Samuelsson
(4. uppl. Norstedts juridik.
303 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 173)
Brottsoffer i fokus : de vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2012 (Umeå :
Brottsoffermyndigheten.
183 s.)
Dansk privatret / Camilla
Hørby Jensen (red.) ; Paul
Krüger Andersen m.fl. (17.
udg. København : Jurist- og
Økonomforbundet. 818 s.)
Elfström, Jan: Konsultansvar
/ Jan Elfström, Lars Erik

bakgrundsinformation behandlar boken de
tre affärsjuridiska verktygen: analys, avtals
arbete och förhandlingsprocess. Avslutningsvis redogörs för hur affärsjurister kan
skapa mervärde för de företag eller andra
som de bistår.

FESTSKRIFTER
Rätt, social utsatthet och samhälleligt
ansvar : festskrift till Anna Hollander, Norstedts juridik
Anna Hollander, professor i rättsvetenskap
vid Socialhögskolan, har tillägnats denna
festskrift på sin 65-årsdag. Hollanders
forskning har bland annat varit inriktad på
socialrättsliga frågor och studier av barnets rättsliga ställning inom olika rättsområden. De 30 bidragen i boken behandlar
teman kring social utsatthet, speciellt när
det gäller barn och unga, och samhällets
ansvar för att motverka sociala problem.
Vänbok till Ingrid Arnesdotter, Jure
Ingrid Arnesdotter, Sveriges första professor i affärsrätt och Linköpings universitets
första professor i juridik, gick i pension tidigare i år. Med anledning av detta har vänner
och kolleger sammanställt denna vänbok.
Boken innehåller 17 uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt.

AKTUELL AVHANDLING
Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och
privat hälso- och sjukvård : ett skydd för
patientens personliga integritet av Ulrika
Sandén, Iustus
Lagstiftarens intentioner är att patienter

Ashton (2. uppl. Stockholm :
Svensk byggtjänst. 250 s.)
Hansson, Tommy: God man
och förvaltare : en praktisk
vägledning (Björn Lundén
information. 226 s.)
Internationellt privaträttsliga
rättsfall / sammanställda
av Michael Bogdan, Patrik
Lindskoug, Ulf Maunsbach
(4. uppl. Lund : Juristförl.,
283 s.)
Jensen, Ulf: Panträtt i fast
egendom (9. uppl. Iustus.
291 s.)
Jingryd, Ola: Fastighetsförmedling / Ola Jingryd och
Lotta Segergren (3. uppl.
Studentlitteratur. 308 s.)
Karlsson-Tuula, Marie: Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs
(2. uppl. Norstedts juridik.
160 s.)
Komparativ konstitutionell
rätt : en lärobok / red. Anna
Jonsson Cornell (Iustus.
318 s.)

i svensk hälso- och sjukvård ska omfattas
av ett starkt integritetsskydd. Enligt Ulrika
Sandén, forskare vid Umeå universitet,
överensstämmer detta dock inte med den
rättsliga konstruktionen av regelverket.
Hennes avhandling visar att patientens
integritetsskydd successivt har urholkats
sedan 1980-talet och att det numera finns
ett stort antal bestämmelser som möjliggör
att sekretessbelagda uppgifter kan lämnas
till utomstående. Dessutom skiljer sig integritetsskyddet åt mellan privat och offentlig
hälso- och sjukvård. Studien visar också att
patienter som får psykiatrisk tvångsvård
hör till dem som har det svagaste skyddet.
Enligt Ulrika Sandén talar starka skäl för att
lagändringar bör vidtas i syfte att stärka
patientens integritetsskydd.

ÄLDRE UTREDNINGAR
DIGITALISERAS
Kungliga biblioteket, KB, digitaliserar
samtliga Statens offentliga utredningar
från startåret 1922 till 1998 (från 1999 och
framåt är dessa sedan tidigare tillgängliga
digitalt på regeringens webbplats). När
digitaliseringen är slutförd under 2014
kommer totalt cirka 5 600 utredningar att
finnas tillgängliga via en gemensam ingång
på KB:s hemsida. Redan nu kan man söka
bland ca 1500 utredningar på http://regina.
kb.se/sou/
Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Lookofsky, Joseph: Understanding the CISG : a
compact guide to the 1980
United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods (4.,
worldwide ed. Copenhagen :
DJØF. 239 s.)
Lovsamlingen / redigeret af
Jens Møller (20. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 1025 s.)
Melin, Magnus: Fastighets
mäklarlagen : en kommentar
(3. uppl. Norstedts juridik.
414 s. Norstedts gula bibliotek)
Nyman, Michael: Riskkapital :
private equity- och venture capital-investeringar
/ Michael Nyman, Jonatan
Lundgren, Carl Christian
Rösiö (2. uppl. Norstedts
juridik. 199 s.)
Ordlista för Sveriges Domstolar (Rev. uppl. Domstolsverket. 195 s.)
Paju, Jaan: Introduktion till

EU:s socialförsäkringsrätt
(Norstedts juridik. 92 s.)
Trafikkommentarer / Maria Ceder m.fl. (6. uppl. Norstedts
juridik). – 894 s.
Westberg, Peter: Civilrättskipning (Stockholm : Norstedts
juridik, 2012. – 480 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig
forskning ; 202)
Zacharias, Claude: 2011-års
fastighetsmäklarlag : en
kommentar : med tillbakablickar på dess föregångare
från 1984 och 1995
(Lidingö : Zacharias advokatbyrå. 925 s.)
Årsredovisningslagen : en
guide till god redovisningssed (3. uppl. Studentlitteratur : Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 98 s.)
Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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