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Ledare Generalsekreteraren

Om kärnvärden och jävssmitta

detta nummer av tidskriften advokaten har som tema 
affärsjuridiken och de utmaningar de affärsjuridiska 
byråerna står inför. De stora affärsjuridiska byråerna 
representerar en betydande andel av advokaterna och 
de biträdande juristerna. De står för professionalism, 
spetskompetens och hög utbildningsnivå. De verkar på en 
konkurrensutsatt juridisk tjänstemarknad, som numera 
inte känner några nationsgränser. Internationaliseringen 
och EUinträdet har naturligen starkt bidragit härtill.

Sverige är en liten jurisdiktion med jämförelsevis stora 
industriföretag, liksom stora advokatbyråer. Sveriges utan 
jämförelse största advokatbyrå, Mannheimer Swartling, 
sysselsätter cirka 600 personer varav 400 jurister. I 
jämförelse med sina engelska och amerikanska konkur
renter, av vilka några sysselsätter lika många som eller fler 
jurister än antalet ledamöter i Sveriges advokatsamfund, 
är byrån dock inte lika stor. Skillnaderna i resurser och 
förutsättningar för att bedriva verksamhet nationellt och 
internationellt är i viktiga hänseenden stora.

Framväxten av flera stora svenska advokatbyråer är en 
nödvändig och välkommen del i förändringen av den juri
diska tjänstemarknaden. Den är även en förutsättning för 
att byråerna, särskilt inom vissa resurskrävande områden, 
ska kunna bibehålla sina positioner och framgångsrikt 
konkurrera med de stora utländska byråerna på hemmap
lan.

Den svenska advokatmarknaden omsatte förra året 
 cirka 17 miljarder. Endast cirka tre miljarder avser rätts
hjälp och rättsskydd. De affärsjuridiska advokatbyråerna 
stod för lejonparten av omsättningen. Inte bara omsätt
ningen, utan även lönsamheten, har för dessa advokatby
råer varit mycket god det senaste året. Det är glädjande.

Advokater verksamma på stora affärsjuridiska byråer 
i Stockholm, Göteborg och Malmö verkar under helt 
andra betingelser än ensampraktiserande advokater från 

Eksjö, Vänersborg eller Umeå. Deras lönsamhet är inte i 
närheten lika god. Men, detta till trots, har alla advokater 
en sak gemensamt – advokatyrkets kärnvärden. Vad som 
förenar de närmare 6 000 ledamöterna i Advokatsam
fundet är den etiska grundval som advokatyrket vilar på 
och som kommer till uttryck i vägledande regler om god 
advokatsed.

Advokatetiken syftar ytterst till att skydda klientintres
set. Men, också till att värna respekten för och tilltron till 
advokatyrket. I den meningen är det ingen skillnad i att 
försvara en häktad som är misstänkt för våldtäkt, att bi
träda en förälder vars barn riskerar att tvångsomhänder
tas eller att representera ett företag som vill lägga ett bud 
på en konkurrent. Trots vad som vid en ytlig betraktelse 
kan uppfattas som stora olikheter i advokatuppdraget, 
vilar advokatrollen i de olika uppdragen på samma etiska 
grundvalar, nämligen oberoende, lojalitet, konfidentiali
tet och frånvaron av intressekonflikter. Oberoendet och 
tystnadsplikten är dessutom lagfästa.

advokatyrket och advokatsamfundet är reglerade i rät
tegångsbalken. Våra stadgar fastställs av regeringen. En 
av Advokatsamfundets uppgifter enligt stadgarna är att 
garantera en hög etisk och professionell standard inom 
advokatkåren. Detta äger huvudsakligen rum genom ett 
omsorgsfullt inträdesförfarande med krav bland annat på 
godkänd advokatexamen, obligatorisk efterutbildning och 
genom ett effektivt och proaktivt tillsynsförfarande.

Advokater är enligt rättegångsbalken skyldiga att följa 
god advokatsed. Vad som är god advokatsed bestäms av 
styrelsen genom fastställande av vägledande regler om 
god advokatsed och genom styrelsens vägledande uttalan
den. Disciplinnämnden tillämpar därefter det advokatetis
ka regelverket och utvecklar genom sin praxis begreppet 
god advokatsed.
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En fråga som i takt med internationaliseringen och 
framväxten av de stora affärsjuridiska byråerna kommit 
i fokus, är reglerna om intressekonflikter. Frånvaro av 
intressekonflikter är nödvändiga för att effektivt kunna 
upprätthålla de grundläggande kärnvärdena: oberoende, 
lojalitet och tystnadsplikt. Reglerna syftar till att garantera 
frånvaron av intressekonflikter och att utgöra en vägled
ning för hur advokaten ska gå till väga när en intressekon
flikt uppstår under ärendets handläggning. Detta dilemma 
är något som alla advokater inte sällan drabbas av under 
sin yrkesverksamma tid. Det kan ha sin förklaring i slarvig 
konflikthantering vid uppdragets antagande, men det 
kan också bero på omständigheter utanför advokatens 
kontroll. Det försätter ofta advokaten i ett svårlöst etiskt 
dilemma. Ibland finns heller ingen bra lösning, bara en 
mindre dålig. Då måste en proportionalitetsbedömning 
göras.

frågan om utformningen av reglerna om intressekonflik
ter var för några år sedan föremål för intensiv debatt när 
det gällde de allra största byråernas önskemål om att få 
företräda flera konkurrerande budgivare i samband med 
företagsförvärv. Lösningen föreslogs vara att man, i likhet 
med vad som förekommer på sina håll utomlands, skulle 
inhämta samtycke från klienterna och uppföra så kallade 
kinesiska murar inom advokatbyrån. Efter en omfattande 
översyn av de etiska reglerna uppnåddes stort samför
stånd inom kåren. Man fann att några vägande skäl att 
frångå de etiska grundprinciperna inte förelåg.

Efter två uppmärksammade avgöranden från disciplin
nämnden pågår för närvarande intensiva diskussioner 
om intressekonfliktsreglernas utformning och tillämpning 
när det gäller så kallade sommarnotarier och biträdande 
jurister, vid byte av advokatbyrå. I det ena fallet ansåg 
nämnden att det förelåg hinder för advokatbyrån att åta 
sig ett uppdrag på grund av en sommarnotaries tidigare 
(relativt omfattande) befattning med ärendet på motparts
byrån. I ett annat fall fann nämnden att det förelåg en 
skyldighet för advokatbyrån att frånträda ett uppdrag som 
pågått under relativt lång tid på grund av en nyanställd 
biträdande jurists (mycket begränsade) kontakt med ären
det på den tidigare byrån.

det handlar om det som kallas jävssmitta och som bety
der att en sommarnotarie, biträdande jurist eller advokat 
som byter arbetsplats, på grund av kunskap förvärvad 
hos den tidigare arbetsgivaren riskerar att smitta den nya 
byrå som hen kommer till. För att med säkerhet kunna 
säkerställa att detta inte sker, krävs i realiteten att infor
mation om vilka klienter/ärenden som den övergående 
juristen arbetat med på den gamla byrån lämnas till den 
nya advokatbyrån för dess konfliktkontroll i samband med 
anställningsförfarandet. Detta riskerar enligt många att 
leda till att tystnadsplikten bryts på ett för klienten icke 
godtagbart sätt. Samtidigt är det önskvärt att unga jurister 
ges tillfälle att praktisera på advokatbyrå under sin utbild
ning. Det är vidare nödvändigt att biträdande jurister och 
advokater inte är livegna utan kan byta arbetsgivare och 
arbetsplats. Hur kan man då på en mycket rörlig advokat
marknad lösa denna problematik, som på intet sätt är ny?

Byråerna har under lång tid anställt sommarnotarier 
och biträdande jurister som under sin studietid prakti
serat på olika affärsjuridiska byråer. Biträdande jurister 
lämnar av olika skäl en byrå för att börja på en annan. 
Detta har tidigare fungerat väl. Vad som emellertid hände 
för snart ett år sedan, var att en av de större byråerna 
anmälde en annan affärsjuridisk advokatbyrå till disciplin
nämnden, för att i strid med intressekonfliktsreglerna ha 
åtagit sig ett uppdrag. Man argumenterade väl och vann 
framgång i nämnden.

disciplinnämndens enhälliga avgörande i detta så kall
lade sommarnotariefall följer det etiska regelverket 
och nämndens sedan lång tid fastlagda praxis. När det 
däremot gäller det andra ärendet, är mångas bedömning, 
att nämnden underlät att tillämpa den proportionalitets
princip som följer av vägledande regler och att nämnden 
därtill underlät att motivera sitt beslut på ett godtagbart 
sätt. Avgörandet innebär enligt många en felaktig intres
seavvägning som var alltför långtgående och därmed 
oproportioneligt.

På mitt initiativ tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag 
att försöka finna en lösning på problematiken. Arbets
gruppen kunde dock inte enas. Majoriteten, som repre
senterade de stora affärsjuridiska byråerna förordade en 
ordning som i realiteten innebär ett systemskifte när det 
gäller synen på intressekonflikter och som i allt väsentligt 
öppnar upp för införandet av kinesiska murar. Minorite
ten förordade en lösning av väsentligt mindre ingripande 
slag. Båda föreslog dock ett förtydligande av proportiona
litetsbedömningen i situationer vid övergång till ny byrå. 
Det ankommer nu på styrelsen att ta fram ett vägledande 
uttalande i syfte att, med bibehållande av de advokatetis
ka grundvalarna, lämna anvisningar för hur dessa frågor 
på ett ändamålsenligt sätt kan lösas för framtiden.

det advokatetiska regelverket är tillkommet för att 
skydda klientens intresse av att oberoendet, lojaliteten 
och tystnadsplikten upprätthålls. Det är inte tillkommet 
för att användas i syfte att bli av med motpartsombud 
man uppfattar som besvärliga att ha på motsidan, något 
som disciplinnämnden i ett relativt färskt avgörande 
fastslagit. Advokatetikens syfte är inte heller att fungera 
som konkurrensmedel mellan advokater. Detta sagt, är 
konflikthanteringen en svår fråga som de affärsjuridiska 
byråerna lägger ned mycket stor möda på. Det är min 
förhoppning att vi i samförstånd ska kunna lösa de frågor 
som disciplinnämndens avgöranden har aktualiserat.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Nya råd om uppdraget som 
särskild företrädare för barn
Advokatsamfundet har kom-
pletterat sin PM om uppdrag 
för svaga och utsatta klienter.

I mars 2015 publicerade Advo
katsamfundet en promemoria 
om advokatens uppdrag för 
svaga eller utsatta klienter. 
Promemorian diskuterade fråge
ställningar som kan uppkomma 
när en advokat utför uppdrag 
för svaga eller utsatta klienter 
och gav rekommendationer om 
hur advokaten bör agera i de 
situationer som kan uppstå.

Nu har Advokatsamfundet 
kompletterat promemorian med 
ett avsnitt om advokatens upp
drag som särskild företrädare 
för barn. Det är särskilt frågan 
om vilka skyldigheter advokaten 
har när det gäller att medverka 
till att barnet hämtas till förhör 
eller läkarundersökning som 
har inneburit praktiska pro
blem.

Därför har Advokatsamfun
det lagt till ett nytt avsnitt i 
promemorian med information 
om lagstiftningen och om den 
särskilde företrädarens roll och 
skyldigheter i bland annat hämt
ningssituationer.

Det nya kapitlet innehåller 

också råd och instruktioner om 
hämtningssituationer och om 
sekretessfrågor. I promemorian 
konstaterar Advokatsamfundet 
bland annat:

l En advokat som är särskild 
företrädare för barn har inte 
någon skyldighet att själv hämta 
ett barn till förhör eller läkarun
dersökning.

l En domstols krav på att 
advokaten ska hämta barnet för 
att få uppdraget är inte fören
ligt med uppdragets natur, och 
det ligger utanför domstolens 

befogenhet att uppställa denna 
typ av krav.

l Det är i stället den sär
skilde företrädarens ansvar att 
fastställa villkoren för barnets 
inställelse till förhör eller läkar
undersökning.

l Taxi eller kommunala 
transportmedel är i vissa fall 
olämpliga.

l Det transportsätt som väljs 
måste alltid leva upp till kraven 
på advokatens tystnadsplikt.

Läs mer på Advokatsamfun
dets hemsida.
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Anne Ramberg diskuterade terrorlagar med Ygeman
Anne Ramberg diskuterade 
terrorlagar och Sveriges be-
redskap för terrordåd med in-
rikesminister Anders Ygeman.

Sveriges advokatsamfunds ge
neralsekreterare Anne Ramberg 
medverkade i Sveriges radios 
fördjupande utrikesmagasin 
Konflikt lördagen den 30 april. 
Under programrubriken ”Frank
rike och undantagstillståndet” 
diskuterade Anne Ramberg med 
inrikesminister Anders Ygeman 

reaktionerna i Frankrike efter 
terrorattentaten 2015, och hur 
Sverige står rustat för att han
tera eventuella terrordåd.

Anders Ygeman lovade i Kon
fliktsändningen att regeringen 
ska se över den svenska ter
rorlagstiftningen, efter att Anne 
Ramberg i slutet av programmet 
hade riktat en uppmaning till 
regeringen:

– Jag skulle konkret vilja föreslå 
att regeringen gör en total över
syn av terrorlagstiftningen, för 

den är väldigt svåröverskådlig, 
den är helt obegriplig, och det 
finns ingen ensam förklaring till 
vad som är terrorism. Jag tror att 
det är nödvändigt att börja där 
och få en samlad bild, för vi ska 
ha en effektiv lagstiftning, även 
om det aldrig kommer att ensamt 
kunna förhindra terrorbrott.

På programledarens fråga till 
Anders Ygeman om regeringen 
kommer att göra detta, svarade 
ministern kort:

– Ja. MA

Utredningen om översyn 
av 3:12-reglerna utökas
Regeringen beslutade den 13 
mars 2014 att ge en särskild 
utredare i uppdrag att se över 
beskattningen vid ägarskiften i 
fåmansföretag. Den 15 januari 
2015 beslutade regeringen att 
utöka utredningens uppdrag. 
Utredningen ska, förutom att 
se över beskattningen vid ägar-
skiften i fåmansföretag, se över 
3:12-reglerna i syfte att begränsa 
möjligheterna till inkomstom-
vandling.

Enligt direktiven skulle utred-
ningen redovisa sitt uppdrag 
senast den 1 september 2016. 
Utredningstiden förlängs. Upp-
draget ska nu i stället redovisas 
senast den 1 november 2016.

Polisens it-system 
kritiseras av DI
Datainspektionen konstaterar 
att det finns ett antal brister i 
polisens it-system för brotts- 
spanings- och kriminalunderrät-
telseinformation. Inspektionen 
har granskat hur polisen hante-
rar personuppgifter i den så kall-
lade Obs-portalen, ett nationellt 
it-system som polisen använder 
för att internt sprida operativ 
brotts-, spanings- och krimi-
nalunderrättelseinformation. 
 Datainspektionen konstaterar 
ett antal brister i hanteringen 
och listar åtta åtgärder som 
polisen nu måste genomföra. 
Det handlar bland annat om att 
begränsa användarnas behörig-
het så att de inte kan ta del av 
information som de inte behöver 
i sitt arbete.

Särskilt frågan om vilka skyldigheter advokaten har när det gäller att medverka till 
att barnet hämtas till förhör eller läkarundersökning har inneburit praktiska problem.

Polisen måste begränsa användarnas 
behörighet så att de inte kan ta del av 
information som de inte behöver i sitt 
arbete.
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Oinskränkt rätt för misstänkta 
att träffa försvarsadvokaten 
föreslås.

Regeringen har den 28 april 
lämnat en lagrådsremiss med 
förslag på de lagändringar som 
krävs för att genomföra EU:s 
direktiv om rätt till försvarare 
(2013/48/EU). EUdirektivet syf
tar till att stärka misstänktas och 
tilltalades processuella rättighe
ter i straffrättsförfaranden.

Regeringen vill införa en 
uttrycklig regel om att ett barn 
som har frihetsberövats ska ha 
rätt att omedelbart få en närstå
ende underrättad om skälen för 
frihetsberövandet.

En misstänkt som är frihets

berövad och som företräds av 
en offentlig försvarare – eller en 
privat försvarare som uppfyl
ler motsvarande krav – får 
en oinskränkt rätt att träffa 
och samtala i enrum med sin 
försvarare. Samma sak ska gälla 
för annan kontakt, i form av 
till exempel telefonsamtal eller 
brev mellan den frihetsberövade 
och försvararen.

Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 27 november 2016.

sveriges advokatsamfund 
 framhöll särskilt i sitt remiss
yttrande att privata försvarare 
som är advokater bör ha samma 
rättigheter och behandlas på 
samma sätt som offentliga 

försvarare. I lagrådsremissen 
har regeringen tagit intryck av 
Advokatsamfundets synpunkt 
att elektronisk kommunika
tion mellan en intagen och den 
intagnes privata försvarare 
inte ska få avlyssnas och att 
försändelser mellan dem inte 
ska få granskas. I promemorian 
Rätten till försvarare, m.m. 
(Ds 2015:7) hade föreslagits att 
sådan avlyssning och granskning 
skulle få ske. Advokatsamfundet 
framhöll att sådana åtgärder 
skulle vara svårförenliga med 
den lagstadgade tystnadsplikten 
för advokater.

läs mer på Advokatsamfundets 
webbplats.  MA

Nyheter
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Så ska fler återvända 
till sina hemländer
Fler förvarsplatser, arbetsplats-
kontroller och indragna bidrag. 
Det var några av de huvudförslag 
som presenterades den 2 maj 
av justitie- och migrationsmi-
nister Morgan Johansson och 
inrikesminister Anders Ygeman 
i regeringens arbete med att få 
dem som har fått avslag på sin 
asylansökan, eller som har dragit 
tillbaka ansökan, att återvända. 

Bland annat ska fler förvars-
platser skapas. Utöver de 250 
förvarsplatser som finns i dag 
ska ytterligare 100 platser till-
komma – en ökning med 40 pro-
cent. Till att börja med planerar 
man att utnyttja ett av landets 
största fängelser, Kirsebergsan-
stalten (tidigare Centralfängel-
set) i Malmö, som för närvaran-
de inte används. Beslut om att ta 
en person som ska avvisas eller 
utvisas i förvar får fattas bara 
om det finns risk att personen 
hindrar verkställigheten av av-
visningen eller utvisningen.

Straffrättsliga frågor ges 
i uppdrag till regeringen
Riksdagen har gjort tre tillkän-
nagivanden till regeringen inom 
området straffrätt. Tillkännagi-
vandena handlar om fridskränk-
ningsbrott, hedersrelaterade 
brott och systematiska stölder.

2013 skärptes straffen för grov 
fridskränkning och grov kvinno-
fridskränkning. Riksdagen upp-
manade regeringen att utvärdera 
straffskärpningen.

Den lagstiftning som anknyter 
till hedersrelaterade brott bör 
ses över i syfte att motverka så-
dana brott och öka antalet åtal.

Riksdagen vill även att den så 
kallade straffrabatten ses över.

Samverkan mot grov organiserad brottslighet
resultatet av det myndighets
gemensamma arbetet mot grov 
organiserad brottslighet under 
2015 har bland annat bidragit 
till 104 års fängelse och att stora 
summor felaktigt utbetalda skat
tekronor har krävts tillbaka.

Sedan 2009 har en satsning 
gjorts med samarbete mellan 
tolv myndigheter för bekämp
ning av den grova organiserade 
brottsligheten. Det operativa 
rådet har hanterat 61 insatser 
sedan starten 2009.

Nu har man presenterat en 
rapport om arbetet mot den 
grova organiserade brottslig
heten under 2015. 2015 ut  
mätte Kronofogdemyndig  
heten tillgångar till ett värde av  
43 miljoner kronor, inom hela 
satsningen. 49 personer dömdes 
i fjol till fängelse i tingsrätten 
inom ramen för samarbetet 
och det har också gjorts beslag 
av narkotika. Det finns även 
flera exempel på att brottslig 
het har kunnat förhindras, 

bland annat har polisen lyckats 
ingripa innan grova våldsbrott 
skett.

de medverkande myndigheterna 
är: Rikspolisstyrelsen, Säker
hetspolisen, Åklagarmyndig
heten, Ekobrottsmyndigheten, 
Skatteverket, Kriminalvården, 
Kronofogdemyndigheten, 
 Kustbevakningen, Tullverket, 
Försäkringskassan, Arbets
förmedlingen och Migrations
verket.

I lagrådsremissen har regeringen tagit intryck av Advokatsamfundets synpunkt att elektronisk kommunikation mellan en intagen 
och den intagnes privata försvarare inte ska få avlyssnas och att försändelser mellan dem inte ska få granskas.

Regeringen vill få fler som fått avslag 
på asylansökan att återvända.
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Regeringen vill modernisera 
processreglerna för stora 
brottmål. Grundläggande 
rättsprinciper kan bli ändrade.

Regeringen gav 7 april hovrätts
presidenten Fredrik Wersäll i 
uppdrag att analysera vilka för
ändringar av svensk processrätt 
som behövs för att hantera stora 
brottmål bättre, med bevarade 
krav på rättssäkerhet.

Regeringen konstaterar 
att utvecklingen av stora och 
komplicerade brottmål har 
inneburit stora påfrestningar för 
polis, åklagare och domstolar 
liksom för enskilda personer 
som berörs. Regeringen pekar 
på att bevisläget blir sämre, 
att enskilda personer binds i 
långdragna processer, att kost
naderna för samhället blir höga 
och att häktningstiderna blir 
långa, när handläggningen av 
brottmål drar ut på tiden. Där
för vill regeringen modernisera 
lagstiftningen så att brottmåls
processen ska passa även de 
stora brottmålen.

Utredaren Fredrik Wersäll 
ska särskilt överväga behovet av 
att kunna använda dokumen
terade förhör i större utsträck

ning i brottmålsprocessen. Det 
kan innebära att exempelvis 
polisförhör med misstänkta, 
målsägande eller vittnen kan 
komma att spelas in och använ
das som bevisning i rättegången. 
Huvudregeln i svensk rätt är nu 
att den som förhörs ska höras 
personligen inför domstolen vid 
huvudförhandlingen.

utredarens uppdrag består av 
två delar.

Den första delen av uppdraget 
är en analys med mycket brett 
mandat för utredaren att föreslå 
vilka åtgärder för att förbättra 
hanteringen av stora mål som 
bör utredas närmare.

Utredaren är fri att föreslå för

ändringar även i grundläggande 
rättsprinciper. Det kan gälla till 
exempel omedelbarhetsprinci
pen, muntlighetsprincipen och 
koncentrationsprincipen, som 
har varit fundamentala i den 
svenska processrätten sedan rät
tegångsbalken infördes 1948.

Utredningen har till sin hjälp 
i den delen dels en expertgrupp 
med representanter från myn
digheter och Advokatsamfun
det, dels en referensgrupp med 
25 representanter från myndig
heter inklusive domstolar.

Regeringen avser att utgå 
från analysen för att lämna 
tilläggsdirektiv till utredningen 
om de åtgärder som bör leda till 
lagförslag.

Den andra delen är ett upp
drag att överväga om det bör 
införas utökade möjligheter 
att använda dokumenterade 
förhör med målsägande, vittnen 
och misstänkta som tagits upp 
före huvudförhandlingen som 
bevisning i domstol och i så fall 
lämna lagförslag.

Till sin hjälp i den delen har 
utredningen en expertgrupp 
med representanter från myn
digheter och Advokatsamfun
det. 

Så ska processreglerna för 
stora brottmål moderniseras

Asylförslag justeras efter kritik
den 6 april 2016 presenterade 
justitie och migrationsminister 
Morgan Johansson regeringens 
lagrådsremiss med förslag till 
tillfälliga begränsningar av möj
ligheten att få uppehållstillstånd 
i Sverige. Efter den ovanligt 
massiva kritiken mot utkastet till 
lagrådsremissen från de remiss
instanser som yttrade sig över 
utkastet, har regeringen justerat 
sitt förslag på några punkter:

l Vissa tillfälliga uppehållstill
stånd förlängs till 13 månader 
så att personer kan omfattas 

av socialförsäkringsförmåner i 
Sverige.

l Personer under 25 år be
viljas bara permanent uppe
hållstillstånd vid försörjning  
om de har fullgjort en gym 
nasieutbildning eller motsva
rande.

l En möjlighet för anhörig
invandring och för barn att få 
permanent uppehållstillstånd 
införs i vissa särskilda fall.

l Som skäl för ändringarna 
i förslaget anger regeringen att 
det har varit viktigt att se till 

att lagförslaget inte strider mot 
Europakonventionen och andra 
internationella dokument och 
att det är centralt att de tillfäl
liga ändringarna inte medför 
praktiska problem i relation till 
andra viktiga samhällsfunktio
ner och system.

l Huvuddragen i det tidi
gare presenterade utkastet 
till lagrådsremissen kvarstår i 
regeringens förslag.

nu ska lagrådet granska reger
ingens lagförslag. 

Villkorlig frigivning  
ska utredas
Regeringen har givit Agneta 
Bäcklund, justitieråd och tillika 
Storhilda, i uppdrag att föreslå 
ändringar i systemet med villkor-
lig frigivning.

Den som avtjänar ett tidsbe-
stämt fängelsestraff friges i dag 
som regel villkorligt efter två 
tredjedelar av strafftiden. Den 
villkorliga frigivningen kan skjutas 
upp bara om den intagne har 
misskött sig. Men regeringen an-
ser att det kan finnas andra skäl 
som borde påverka den villkorliga 
frigivningen. Därför har reger-
ingen beslutat att ge utredaren 
Agneta Bäcklund i uppdrag att 
analysera och ta ställning till om 
risk för återfall i allvarlig brottslig-
het ska beaktas särskilt som skäl 
mot villkorlig frigivning.

Det ingår också i utredarens 
uppdrag att överväga om förut-
sättningarna för och innehållet i 
de särskilda föreskrifter som kan 
meddelas efter villkorlig frigiv-
ning bör förändras. Skälet till det 
är att övergången från vistelse i 
anstalt till vistelse i frihet är en 
särskilt kritisk tidpunkt när det 
gäller risken för återfall.

Utredaren ska:
l analysera och ta ställning 

till om risk för återfall i allvarlig 
brottslighet ska beaktas särskilt 
som skäl mot villkorlig frigivning

l oavsett ställningstagande i 
sak föreslå hur en ordning där 
sådan risk beaktas särskilt bör 
vara utformad

l överväga om förutsätt-
ningarna för och innehållet i de 
särskilda föreskrifter som kan 
meddelas under prövotiden efter 
villkorlig frigivning bör förändras

l lämna fullständiga författ-
ningsförslag.

Uppdraget ska redovisas se-
nast den 18 april 2017.

Agneta Bäcklund ska utreda och föreslå 
ändringar i systemet med villkorlig 
frigivning.

Fredrik Wersäll  ska analysera vilka 
förändringar av svensk processrätt som 
behövs för att hantera stora brottmål 
bättre, med bevarade krav på rätts-
säkerhet.
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Så ska processreglerna för 
stora brottmål moderniseras ”Möteskulturen sprider 

sig som en pest” 
Undvik långa ofokuserade mö-
ten, decentralisera, acceptera 
misstag och var tillgänglig. 
Det är några av ingredienser-
na i ett bra ledarskap, enligt 
näringslivsprofilen Percy 
Barnevik.  

Efter 50 år som företagsledare 
skrev Percy Barnevik 2015 en 
bok om ledarskap.  Han hade en 
känsla av att produktiviteten var 
låg hos många av landets ledare.

– Det beror bland annat på att 
en möteskultur sprider sig som 
en pest i Sverige. Det är vanligt 
med många, långa, ofokuserade 
möten med många deltagare 
som inte borde vara där, utan 
som borde sitta och jobba i 
stället. En del chefer i offentlig 
sektor har sagt till mig att de 
tillbringar 90 procent av sin 
vakna tid i möten. Det innebär 
att de knappt utför något eget 
arbete alls. Det är en ganska 
skrämmande bild, sade Percy 
Barnevik under en lunchföreläs
ning om ledarskap och bistånd 
på Advokatsamfundet i mitten 
på april.

Han tillade att möten även 
fungerar som en ”ansvarsupp
lösare”.

– Individer som inte vågar 
sticka ut nacken och ta eget 
ansvar gömmer sig gärna bakom 
fraser som ”mötet har beslutat”. 
Men vem är mötet? 

Percy Barnevik berättade att 
han under hela sin karriär har 
varit besatt av att decentralisera 
och att han har en stor tilltro till 
individens inneboende styrka. 
För att stimulera till initiativ 
och risktagande betonade han 

vikten av att misstag accepteras 
i en organisations miljö.

– Det bästa är att ta ett initiativ 
och göra rätt. Näst bäst är att 
ta ett initiativ och göra fel. Det 
enda oacceptabla är passivitet. 
Mina medarbetare brukade 
förkorta mitt budskap till ”gör 
vad fan som helst bara du gör 
något”, sade han 
till de omkring 80 
advokater och bi
trädande jurister 
som hade samlats 
till föreläsningen.

Tillgänglighet är något som, 
enligt Percy Barnevik, känne
tecknar en bra ledare.

– Jag reste mycket men jag 
använde aldrig ordet bortrest. 

Inställningen ska vara att ditt 
kontor är där du råkar befinna 
dig, sade han.

han gav också en mängd kon
kreta och handfasta råd till 
nuvarande och framtida ledare.

l Besluta bara en gång. Gå 
inte tillbaka och älta fattade 

beslut. Diskussion 
ska äga rum före 
beslutet. Efter be
slutet gäller bara 
exekution. 

l Skjut inte upp 
obehagliga uppgifter, som att 
avskeda en sympatisk medarbe
tare. Då förlorar du tid och läget 
har ofta förvärrats när du väl tar 
tag i frågan.

l Vill du klaga på någon vänd 
dig till personen direkt. Skriv 
inte brev och epostmeddelan
den om negativa saker. Och 
skicka absolut inte kopior på 
klagomålen till andra. Det för
giftar atmosfären i företaget.

l Koppla av. Sov överallt.
Men det allra viktigaste för 

en bra ledare är, enligt Percy 
 Barnevik, att ”walk the talk”, 
det vill säga att uppträda som 
man predikar att andra ska 
uppträda.

de senaste 15 åren har Percy 
Barnevik ägnat huvuddelen av 
sin tid och sina pengar till kam
pen mot fattigdomen, särskilt 
uppbyggnaden av utvecklings
organisationen Hand in Hand. 
Organisationen har stöttat och 
utbildat över en miljon fattiga 
kvinnor till att bli entreprenö
rer.

– Jag insåg tidigt att roten till 
allt ont i uländerna var den 
extrema fattigdomen. Den 
berodde i sin tur på att folk 
saknade jobb. Därför började vi 
att träna kvinnorna i att bygga 
företag underifrån.

Män får gärna arbeta i bola
gen, men nästan uteslutande 
kvinnor får lån och stöd genom 
Hand in Hand.

– Vi satsar inte på männen 
därför att de dricker, spelar, är 
lata och tar inte ansvar. 

Totalt har kvinnorna som fått 
stöd av organisationen startat 
omkring 1,7 miljoner företag. 
Företagen har i sin tur skapat 
2,5 miljoner jobb, vilket har 
förbättrat livsvillkoren för fler 
än 10 miljoner människor. KK

ADVOKAT I FRAMTIDEN/HILDARY

LÄS MER

”Ledarskap, 200 råd” och 
”Jag vill förändra världen” 

av Percy Barnevik.

Näringslivsprofilen Percy Barnevik, som i dag har ett stort engagemang i utveck-
lingsorganisationen Hand in Hand, föreläste om ledarskap och bistånd i Advokat-
samfundets lokaler på Laboratoriegatan i Stockholm tisdagen den 12 april.
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En givande kontakt
Advokaten Johan Bojs, del-
ägare på Lindskog Malm-
ström, berättar varför han är 
fadder till en ensamkomman-
de flyktingpojke i Advokat-
samfundets fadderprojekt.

– Integration är den viktigaste 
frågan för att samhället ska 
fungera. Någon måste ta ansva
ret för att integrera dem som 
har kommit hit och varför skulle 
det inte kunna vara jag? Jag har 
tid. Mina barn är på väg att bli 
vuxna och det finns alltid ett par 
timmar över, säger Johan Bojs.

I december svarade han på 
ett mejl från samfundet och 
anmälde sitt intresse för att bli 
fadder. Efter några veckor hörde 
Advokatsamfundet av sig och 
frågade om han ville bli fadder. 
Det var en föreståndare för ett fa
miljehem för ensamkommande 
flyktingbarn som hade en kan
didat som de tyckte var lämplig 
och som de gärna ville ha en 
fadder till. Han accepterade att 
bli fadder åt denne kandidat.

– Det är en kille från Eritrea 
som är 18 år, berättar Johan. Han 
har fyra syskon, men det var 
bara han och hans äldre bror 
som stack. Storebror hamnade 
i Tyskland och den här grabben 
kom till Sverige förra sommaren.

bröderna lämnade eritrea på 
grund av det instabila politiska 
läget och för att slippa fem 
år lång militärtjänst. I höstas 
fick 18åringen som flydde till 
Sverige uppehållstillstånd och 
går nu på en förberedande skola 
för att kunna börja på svensk 
gymnasieskola. Han är helt 
ensam i Sverige och har hemskt 
svårt att kommunicera med sin 
familj i Eritrea.

– Det finns inte internet där 
familjen bor, så han kan inte 
kommunicera med Skype, utan 

det är vanlig telefon som gäller 
och då blir det dyrt, förklarar 
Johan.

Johan och 18åringen träf
fas ungefär varannan vecka. 
Sammanlagt har de setts sex, 
sju gånger. De brukar ses på 
ett café i Stockholm på sena 
eftermiddagen och prata någon 
timme. Men de har också varit 
på badhus. Att kommunicera 
kan skapa vissa problem, men 
det fungerar.

– Vi använder en mix av 
svenska och engelska och pratar 
mest om hur det är i Sverige och 
riktar in oss på viktiga frågor för 
honom, främst språk och skola.

Men det är inte bara språket 
som är en utmaning. Johan 

minns speciellt när de var på 
badhus. 

– Han hade aldrig i hela sitt 
liv varit i vattnet när han kom 
till Sverige. Så det var intressant 
när vi skulle simma. Han kla
rade det ändå ganska hyggligt. 
Han hade lärt sig själv och efter 
att jag gett honom några tips 
förfinade vi tekniken. Från att 
kunna simma 12 meter blev det 
25 meter efter vår träning.

johan berättar att det kanske 
blir fler simturer när det blir 
varmt i vattnet. Han och pojken 
bor inte så långt från varandra, 
pojken i Järfälla och Johan i 
Sundbyberg.

Kontakten mellan dem fung

erar hyfsat, men språket skapar 
lite kommunikationsproblem.

– Jag har varit tydlig med 
honom och sagt att han måste 
jobba med svenskan för att 
komma in i samhället. Det är 
nyckeln till framgång och det 
förstår han. Han kämpar i alla 
fall med språket även om han 
inte vet vad han ska göra mer i 
livet. Allting är väldigt nytt för 
honom, till exempel datorer och 
mobiltelefoner.

Johan och pojken är kompi
sar på Facebook och skriver 
till varandra på Messenger och 
WhatsApp. Det är bra för språk
träningen och ger en regelbun
den kontakt.

– Det har inte kommit dit där 
han ställer frågor, men fadder
skapet lär väl pågå några år, så 
vi får se. Han är myndig och vill 
komma ifrån familjehemmet och 
bo i eget boende. Så, det är väl en 
sak som kommer inom något år.

johan har fått mycket positiv 
respons från pojken som brukar 
se fram emot att träffas. Någon 
tidigare erfarenhet av Eritrea 
och kulturen där har inte Johan, 
men det kan han få.

– Jag tycker alla kontakter 
utanför yrket är givande. Kan 
jag bidra på minsta sätt så blir 
jag glad. Sen kan inte jag mäta 
hur mycket det är värt, men 
förhoppningen är att det ska ge 
någonting.

Johan rekommenderar andra 
advokater och jurister att enga
gera sig i fadderprojektet.

– Självklart! Vi behöver bidra 
för att hjälpa alla som kommer 
till Sverige. Har vi beslutat att de 
ska stanna här måste vi hjälpa 
dem att komma in i samhället. 
Det är ju en väldigt speciell si
tuation när det är så många som 
har kommit.

Mats Cato

FADDERPROJEKTET

Advokat Johan Bojs är fadder åt en 18-årig kille från Eritrea.
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nu har advokatsamfundets 
regelsamling Regler för advo
katverksamhet reviderats och 
givits ut i en tredje upplaga. Den 
ersätter andra upplagan från 
2011. Bestämmelserna i Regler 
för advokatsamverksamhet är 
aktualiserade till februari 2016.

regler för advokatverksamhet 
innehåller:

l  Vägledande regler om god 
advokatsed

l  Stadgar för Sveriges advo
katsamfund

l  Regler om advokater i rät
tegångsbalken

l  Andra lagregler om advo
kater

l Bokföringsreglemente

l  Riktlinjer för professionell 
vidareutbildning av advo
kater

l  Regler om god advokatsed 
för europeiska advokater

l  Stadga om den europeiska 
advokatkårens kärnprin
ciper

l  Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grund
läggande friheterna artikel 6

l  United Nations Basic Princip
les on the Role of Lawyers

l Viktiga referensdokument

regler för advokatverksamhet 
sänds med post till alla advoka
ter och biträdande jurister på 
advokatbyråer. Den kan också 
beställas via Advokatsamfundets 
webbplats eller laddas ned som 
pdfdokument.

Ny regelsamling för advokatverksamheten

Praktikplats ledde till fast anställning
I januari fick Kristine Gaspar-
yan en praktikplats på advo-
katbyrån Synch. En månad 
senare var hon anställd som 
projektkoordinator.  

Synch har som första advokat
byrå inlett ett samarbete med 
Korta vägen, en arbetsmark
nadsutbildning som riktar sig 
till akademiker med utländsk 
bakgrund. Syftet med projektet, 
som är ett samarbete mellan 
Stockholms universitet och 
Arbetsförmedlingen, är att korta 
vägen till den svenska 
arbetsmarknaden 
för akademiker som 
har studerat vid 
utländskt universitet 
eller högskola i minst 
tre år – bland annat 
genom att erbjuda 
dem praktikplatser 
inom det område 
som de är utbildade i.

när advokatbyrån 
Synch blev tillfrågade om de 
ville ta emot en praktikant var 
det självklara svaret ja.

– All mångfald – såväl ålders

mässig och könsmässig som 
varifrån man kommer geo
grafiskt – ger olika 
perspektiv. Det är 
nyttigt både i våra 
interna diskussioner 
och i våra klientmö
ten, säger byråns 
vd Jim Runsten och 
tillägger:

– Bara det faktum 
att mångfalden ökar 
skapar större förstå
else för att det finns 
olika synsätt och att 

man kan uppfatta 
saker på olika sätt i 
olika kulturer. Den 
förståelsen och in
sikten är viktig att ha 
med sig i mötet med 
våra klienter, som 
kommer från jordens 
alla delar.

Jim Runsten är 
öppen för att ta emot 
fler praktikanter 
även om inte alla kan 

erbjudas fast anställning på sam
ma sätt som Kristine Gasparyan. 
När hon kom till Stockholm från 
Armenien för tre år sedan hade 

hon en juristutbildning med sig. 
I februari anställdes hon efter 

en månads praktik 
som projektkoordi
nator på Synch och 
hjälper bland annat 
till med administra
tiva uppgifter. Jobbet 
är hennes första i 
Sverige.

– Jag hade främst 
jobbat på olika myn
digheter tidigare. Nu 
är det spännande att 
få lära sig hur arbetet 

på en advokatbyrå fungerar. 
Klienterna och affärsområdena 
är intressanta och man får olika 
uppdrag hela tiden. Och jag får 
utveckla mina språkkunskaper, 
säger Kristine Gasparyan.

trots att hon talar mycket bra 
svenska är det just språket som 
hon upplever som den största 
utmaningen med arbetet.

– När jag pratar i telefonen 
och när många pratar samtidigt 
måste jag anstränga mig lite 
extra. Och ibland händer det att 
jag inte hittar orden, säger hon.

 KK

Bättre stöd viktigt 
för målsäganden
Bra bemötande, målsägandebi-
trädet och tydlig information är 
viktiga faktorer för medverkan 
av målsäganden i rättsproces-
sen. Det visar en ny rapport från 
Brottsförebyggande rådet, Brå.

Viktiga faktorer för en ökad 
medverkan är bland annat ett 
bra bemötande från rättsväsen-
dets aktörer och tydlig informa-
tion om ärendet och processen. 
Även målsägandebiträdet spelar 
en viktig roll i målsägandes 
medverkan, konstaterar Brå i en 
rapport som publicerades den 
1 april.

– Det är givetvis allvarligt om 
den som anmält ett brott och går 
igenom en rättsprocess, upple-
ver att den får så lite eller dåligt 
stöd att den väljer att inte med-
verka i processen. Det kan leda 
till att ärenden läggs ned och till 
att färre brott klaras upp, säger 
Olle Westlund, utredare på Brå, i 
ett pressmeddelande.

En betydelsefull faktor för 
måls ägandes benägenhet att 
medverka i rättsprocessen är att 
få ett motiverande bemötande 
som bygger på empati och ly-
hördhet. Andra viktiga faktorer 
är till exempel att målsäganden 
upplever att målsäganden blir 
tagen på allvar och hålls uppda-
terad om vad som händer i ären-
det. Kontinuerlig återkoppling 
och tydlig information om ären-
det är exempel på rutiner som 
kan förbättras. För vissa brotts-
typer kan domstol besluta om 
ett målsägandebiträde som ska 
tillvarata målsägandes intressen. 
För att öka målsägandes vilja 
att medverka i processen är det 
viktigt att målsägandebiträdet är 
tillgängligt och kan ge det stöd 
som behövs vid rätt tillfälle.

Regler för
advokat   verksamhet

sveriges advokatsamfund
2016

sveriges advokatsamfundlaboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholmtelefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79e-post info@advokatsamfundet.sewww.advokatsamfundet.se

Kristine Gasparyan.

Jim Runsten.

Målsägandebiträdet spelar en viktig 
roll i målsägandes medverkan i rätts-
processen.
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Nyhetsbrev från CCBE
Den senaste utgåvan av CCBE-
Info, nyhetsbrevet från Rådet för 
de europeiska advokatsamfun-
den (CCBE), har publicerats på 
Advokatsamfundets webb.

Ur innehållet:
l Ledare av CCBE:s ordföran-

de: ”Meningen med lagen”
l CCBE-konferens om innova-

tion och advokatyrkets framtid i 
Paris den 21 oktober

l Advokatbyråernas framtid
l Månadens projekt från 

Europeiska advokatstiftelsen: 
TRAINAC – brottmålsadvokater 
har utvärderat tre straffrättsliga 
EU-direktiv

l Barcelonadeklarationen pro-
testerar mot franskt förslag om 
förändringar i straffprocessen 
som ska förlänga undantagsåt-
gärder

l CCBE uttrycker oro över 
mördade advokater och brott 
mot advokaters rättigheter i 
Ukraina

l Förslag om en europeisk 
åklagarmyndighet.

Inbjudan till tennis- 
turnering i Polen

Advokatorganisationer 
i Katowice bjuder in 
jurister inom alla yrkes-

kategorier i Europa att delta i 
XX Polish Open för jurister, den 
äldsta tennisturningen i Polen.

Tävlingen äger rum den 20–22 
maj 2016 i Śla̧ski-parken i staden 
Chorzów i södra Polen.

Anmälningsavgift: 65 euro, 45 
euro för biträdande jurister

Anmälan och bekräftelse på 
betald anmälningsavgift skickas 
senast den 18 maj till zpp.kato-
wice@wp.pl

Frågor om tävlingen kan mejlas 
till: pzarzecki@kancelariazar-
zecki.pl och maciej.czajkowski@
gcmc.pl

Läs mer på Advokatsamfun-
dets hemsida.

Tillgången till EU:s rättssys-
tem har förbättrats, visar en 
studie.

Europeiska kommissionen 
publicerade den 11 april EU:s 
resultattavla för rättskipningen 
2016 – en komparativ översikt 
över effektiviteten, kvaliteten och 
oberoendet hos EU:s medlems
staters rättssystem. Översikten 
visar bland annat att tillgången till 
EU:s rättssystem har förbättrats.

EU:s fjärde resultattavla visar 
bland annat att medlemssta
ternas insatser för att förbättra 
sina rättssystem fortsätter att 
ge resultat, att det finns ett 
behov av ytterligare insatser 
för att förbättra fortbildningen 
för domare i medlemsländerna 
samt att handläggningstiderna i 
tvistemål har kortats.

Syftet med översikten är att 
underlätta för de nationella 
myndigheterna att förbättra sina 

rättssystem genom att jämföran
de information tillhandahålls. 
För första gången innehåller 
översikten även resultat från 
Eurobarometrarnas undersök
ningar. Undersökningarna görs 
för att belysa vilken syn EU:s 
medborgare och företag har på 
hur oberoende rättssystemen i 
EU är.

läs mer på Advokatsamfundets 
hemsida.

Förbättringar i EU:s rättssystem

Europeiska kommissionens översikt visar bland annat att tillgången till EU:s rättssystem har förbättrats.

CCBE:s nyhetsbrev nr 51.
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ILAC-möte i Stockholm
Den internationella juristorga-
nisationen ILAC bjuder in alla 
medlemmar till årsstämma den 
19–21 maj. I samband med mötet 
anordnas ett offentligt semi-
narium om hur rättsväsendet 
kan reformeras för att förbygga 
människorättsbrott. Under 
mötet hålls ett seminarium och 
en workshop om situationen i 
Syrien. Fredagen den 20 maj an-
ordnas ett offentligt seminarium 
om hur rättsväsendet kan refor-
meras för att förebygga brott 
mot mänskliga rättigheter under 
övergångsperioder. Kontakt: 
verksamhetschef Per Lager-
ström, per.lagerstrom@ilac.se

CCBE:s förra nyhetsbrev
Ur nyhetsbrevet från Rådet för 
de europeiska advokatsam-
funden, CCBE-Info nr 50, finns 
bland annat följande:

l CCBE:s ordförande om ter-
rorism kontra humanistiska 
värderingar och rättssäkerhet i 
flyktingpolitiken

l Ordföranden i CCBE:s Ac-
cess to justice-kommitté om 
rättvisans framtid

l Avtal mellan CCBE och Ame-
rican Bar Associations Rule of 
Law Initiative 

l Den fängslade azerbaj-
dzjanske människorättsadvoka-
ten Intigam Alijev, mottagare av 
CCBE:s människorättspris, har 
frigivits

l Europeiska advokatdagen 
2016 med tema ”Access to jus-
tice”

l Europeiska advokatstiftel-
sens projekt i Ukraina

l Processgarantier i straffpro-
cessen

l Medlemsundersökning om 
CCBE:s ID-kort

l Balans mellan privat- och 
yrkesliv: en studie inom sju ad-
vokatsamfund.

Förbättringar i EU:s rättssystem

Toppnivåbesök från Tunisien
Tunisiska och svenska rätts-
väsendena träffades hos 
Advokatsamfundet.

Tunisiens ambassadör i Sverige 
Fatma Omrani Chargui och 

 Sveriges ambassadör till Tuni
sien Fredrik Florén deltog  
när höga representanter från 
det tunisiska och det svenska 
 rättsväsendet träffades för 
 samtal och middag hos  

Sveriges advokatsamfund den 
6 april.

Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg var 
värd för besökarna på samfun
dets kansli.

Människorättsadvokaten Intigam Alijev prisas
Den azeriska advokaten 
Intigam Alijev tilldelas män-
niskorättsorganisationen Civil 
Rights Defenders pris Civil 
Rights Defender of the year 
2016.

Intigam Alijev har i över två 
decennier försvarat ett flertal 
personer och organisationer i 
sitt hemland Azerbajdzjan och 
fört deras talan i Europeiska 
domstolen för de mänskliga rät
tigheterna.

– Priset och stödet är oerhört 
viktigt därför att det sätter ljus 
på vår situationen, och ger oss 
hopp om en framtid där demo
krati och mänskliga rättigheter 

är verklighet i Azerbajdzjan, 
säger Intigam Alijev, enligt ett 
pressmeddelande från Civil 
Rights Defenders.

Intigam Alijev greps 2014 
tillsammans med flera andra 

människorättsförsvarare i 
samband med att regeringen i 
Azerbajdzjan gjorde ett tillslag 
mot oberoende röster i landet. 
Under tiden i fängelset påpeka
de både Intigam Alijev själv och 
det internationella samfundet 
att han var oskyldigt dömd på 
politiska grunder och han väg
rade att skriva under en begäran 
om benådning. Den 28 mars 
släpptes han ur fängelset.

Förra året tilldelades Inti
gam Alijev såväl IBAHRI:s (den 
internationella advokatorgani
sationen IBA:s människorättsin
stitut) som CCBE:s (Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden) 
människorättspris.

Advokatsamfundets generalsekreterare tog emot de tunisiska och svenska gästerna, som samlades för diskussion i Advokatsam-
fundets styrelserum.

Hur rättsväsendet kan reformeras för 
att förbygga människorättsbrott kom-
mer att diskuteras på ILAC-mötet.

Advokat Intigam Alijev har kämpat 
länge för mänskliga rättigheter i sitt 
hemland Azerbajdzjan.
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Deltagarna vid Rakelkonferensen hälsades välkomna av Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg. Hon berättade att det är tio år sedan pro-
jektet Hilda startades och konstaterade att mycket har hänt sedan dess. 

TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH KAMILLA KVARNTORP

berätta att det var fyra år sedan han 
tillträdde posten och att de fyra åren 
har inneburit en stor utmaning för 
Migrationsverket. Förra året sökte 
fler människor än någonsin tidigare 
asyl i Sverige – nästan 163 000, varav 
134 000 under andra halvåret. Enbart 

i oktober kom 39 200 asylsökande till 
Sverige, det är den högsta månadssiff
ran någonsin. 

– Det finns en människa bakom var
je siffra. Alla får inte stanna i Sverige. 
Men alla har rätt att få sin sak prövad. 
Det är en mänsklig rättighet enligt Ge
nèvekonventionen, sade Anders Da
nielsson och tillade att drygt 35 000 
av förra årets asylsökande var ensam
kommande barn, 20 000 av dem kom 
från Afghanistan.

– Ingen har forskat på varför så 
många barn kommer till Sverige. Men 

A v dem som i dag antas som le
damöter på advokatbyråerna 
är till exempel 60 procent 

kvinnor. 
Först ut bland talarna var Migra

tionsverkets generaldirektör Anders 
Danielsson. Han började med att 

När det oväntade sätter     ledarskapet på prov

Reportage Rakel

Anne Ramberg inledde 
årets Rakelkonferens.
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det beror bland annat på att Sverige är 
ett bra land att komma till.

För att kunna hantera alla asylan
sökningar anställde Migrationsverket 
ungefär 3 000 nya medarbetare och 
rekryterade 122 chefer förra året. 
Dessutom lånades 300 personer in 
från andra myndigheter.

Migrationsverket skickar in egen 
personal i konfliktområden för att kun
na göra en bedömning av säkerhetslä
get i landet, en bedömning som sedan 
tas med i asylprövningen. I  början på 
september återvände en medarbetare 

från Syrien, och berättade att flykting
situationen i Europa bara var toppen 
på ett isberg. Den 10 september fat
tade Anders Danielsson beslut om att 
Migrationsverket skulle gå in i stab, 
vilket innebär att en särskild organisa
tion och ledning byggdes upp för att 
hantera flyktingsituationen. Myndig
heten anpassade arbetstider och öp
pettider för att kunna ta emot asylsö
kande under alla veckans dagar.

– Direktiven var enkla: ”Ni får inte 
gå hem förrän receptionen är tom. 
Ingen får lämnas på gatan”. Ibland 

vara det inte tomt i receptionen för
rän kl. 02.00 på morgonen, sade An
ders Danielsson.

Den 12 november infördes gräns
kontroller, dagen efter att Anders Da
nielsson hade kontaktat regeringen.

– Situationen blev så dålig att jag 
skrev ett brev, där jag argumenterade 
för varför regeringen borde fatta be
slut om gränskontroll av humanitära 
orsaker. Vi kunde observera att barn 
försvann. Vi visste inte om de plocka
des upp av hjälporganisationer eller 
människosmugglare.

När det oväntade sätter     ledarskapet på prov

» 

Reportage RakelReportage Rakel

Migrationsverkets generaldirektör 
Anders Danielsson, som höll ett 

av dagens två huvudanföranden, 
delade med sig av sina erfarenheter 

från det dramatiska året 2015.
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”Hade EU 
velat lösa 

flyktingfrå
gan hade de 

gjort det. Men 
när de träffa
des i politiska 

kontexter 
diskuterade 

de hur de 
skulle se till 

att färre asyl
sökande kom 
till  Europa.” 

» 

lämnat landet. Ungefär 1,1 miljoner 
av dem som lämnade sitt land sökte 
skydd i Europa, enligt statistiken över 
registrerade asylansökningar. Han lät 
också förstå att han inte tyckte att alla 
EUländer hade tagit sitt ansvar i den 
extrema situationen.

– Om EU:s 28 medlemsländer hade 

tagit sin andel av de 1,1 miljoner 
människor som sökte asyl i EU un
der 2015 skulle Sverige ha tagit emot 
30 000 asylsökande. Det hade varit ”a 
piece of cake”, sade han.

Att flyktingfrågan i Europa inte har 
lösts är till stor del EU:s eget ansvar, 
anser Anders Danielsson.

anders danielsson har varit med om 
flera kriser i sitt professionella liv. Han 
var bland annat Säpochef när terror
attentatet begicks på Bryggargatan i 
centrala Stockholm 2010.

– En kris är normalt ett väldigt 
snabbt övergående skeende. Och det 
finns alltid någon att skylla på. Men 
flyktingsituationen är bortom vår 
kontroll. Vi har krig i omvärlden. Det 
finns inga tydliga avgränsningar för 
när detta ska ta slut, sade han.

Anders Danielsson gav också några 
konkreta råd till ledare i krissituatio
ner:

l Övermobilisera hellre än att vara 
försiktig inledningsvis. Visar det sig 
att mobiliseringen var överdriven går 
det alltid att dra ner.

l Ta befälet och var tydlig med vad 
som gäller i organisationen.

l Att vara på plats och synas är en 
del av ledarskapet. Det uppskattas 
otroligt mycket av medarbetarna.

l Behåll lugnet.
l Det är extremt viktigt att kommu

nicera vad som sker – både internt och 
externt.

l Bemyndiga personalen att fatta 
svåra beslut. 

Anders Danielsson berättade att det 
förra året fanns totalt cirka 60 miljo
ner människor på flykt i världen, va
rav ungefär 40 miljoner var på flykt 
inom sitt land och 20 miljoner hade 

Anna Skarhed och Emilia 
Lundberg började läsa juridik 
av helt olika skäl, och har haft 
olika drivkrafter i sina kar-
riärer.

Anna Skarhed är justitiekansler 
sedan 2009 och har tidigare va
rit justitieråd i Högsta domsto
len och lagman vid Linköpings 
tingsrätt. Emilia Lundberg är 
rådman och beredningschef vid 
Attunda tingsrätt, och har tidiga
re varit advokat på affärsjuridisk 
byrå. Anna har varit Emilias 
mentor i nätverket Hildas men
torprogram Sofia.

Under rubriken ”Bananskal 
eller medvetna livsval?” sam
talade de om vad som gör att 
man hamnar där man hamnar i 
yrkeslivet.

Emilia Lundberg berättade 
att en bidragande faktor till att 
hon valde att läsa juridik var att 
hon som många andra hade sett 
många TVserier om advokater.

En annan faktor var att 
Emilias farbror var advokat. 
Under hennes uppväxt tog han 
med henne till förhandlingar i 
tingsrätten – efter att särskilt ha 
kontrollerat att det var mål som 
var lämpade för henne.

Rättegångarna gjorde starkt 
intryck på Emilia.

– Jag kommer aldrig att 
glömma människoödena och 
spänningen, och hur viktigt 
det som hände därinne var för 
människorna i rätten. Jag ville 
vara med, det kände jag starkt. 
Det var tidigt klart för mig att 
det var juridik jag skulle läsa, 
sa hon.

när emilia började på juristlin
jen var hennes farbror visionen 
för henne.

– Han var allmänpraktise
rande advokat, och han verkade 

mycket nöjd med tillvaron och 
kände en stor glädje i det han 
gjorde. För mig var det den rol
len i rättssalen som jag identi
fierade mig med, så siktet var 
absolut glasklart.

För Anna Skarhed var det 
tvärtom. Hon hade en morbror 
som var advokat, och en morfar 
som var domare – men det hade 
hon ingen aning om.

– Jag växte upp utan att ha nå
gon relation till juridik eller till 
jurister och hade absolut ingen 
aning om vad jag skulle välja.

Anna hade egentligen tänkt 
bli journalist eller psykolog. 

Plikt och arbetsglädje – drivkrafter        i karriären
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– Hade EU velat lösa flyktingfrågan 
hade de gjort det. Men när de träf
fades i politiska kontexter var många 
länder mest fokuserade på hur de 
skulle se till att färre asylsökande 
kom till Europa. Hur man skulle ta 
hand om de människor som kommer 
hit för att söka asyl fanns inte på den 

politiska dagordningen, även om EU 
på hösten beslutade om en tvingande 
fördelning mellan medlemsländerna.

Anders Danielsson kommenterade 
också EU:s flyktingavtal med Turkiet. 
Avtalet innebär att flyktingar, sedan 
den 20 mars, ska skickas tillbaka till 
Turkiet om de tagit sig olagligt till 

Grekland via Turkiet. De som väljer 
att söka asyl i Grekland ska få sin an
sökan individuellt prövad där innan 
det kan bli aktuellt med återföring till 
Turkiet som enligt avtalet betraktas 
som säkert tredjeland.

– När människor kommer från Sy
rien till Grekland via Turkiet ska de 
skickas tillbaka till Turkiet. Syftet är 
självklart att minska antalet asylsökan
de. Men man kan fråga sig om Europa 
har outsourcat asylrätten? sade han.

sedan det politiska beslutet om 
gränskontroller fattades i november 
och IDkontroller infördes i januari 
har antalet asylsökande minskat mar
kant, till 500–550 personer i veckan.

I dag är en utmaning för Migra
tionsverket att anpassa verksamheten 
till den nya lagstiftning som väntas 
träda i kraft den 20 juli, enligt vilken 
regeringen föreslår att Sverige under 
en treårsperiod inför tidsbegränsade 
uppehållstillstånd, begränsar rätten 
till anhöriginvandring och skärper 
försörjningskraven.

En annan utmaning för myndigheten 
är, enligt Anders Danielsson, att anpas
sa sig efter vad som sker i omvärlden.

– Om fem år är kanske 10 miljo
ner människor på flykt, men det kan 
också vara 100 miljoner människor. 
Vi måste ta ansvar för att ha en bered
skap att möta framtiden, sade han. n

» 

Kanske blev hon inspirerad av 
att hon mötte två killar i USA 
som skulle gå på law school.

– Det lät häftigt. Men i grun
den hade jag ingen riktning alls 
i detta val.

Anna tyckte faktiskt att det 
var tråkigt att läsa juridik.

– Men samtidigt så vet vi alla 
att när man kommer in i en 
fråga eller ett problem, så är det 
intellektuellt stimulerande att 
försöka hitta lösningen, och att 
diskutera med andra kring det.

Anna har under sitt yrkesliv 
känt att det kan vara tungt med 
juridiken.

– Det handlar ju om konflikter 
och problem. Det positiva är att 
juristens roll är att försöka hitta 
lösningar på problemen. Men 
för mig är det ändå mycket av 
plikt. Mitt arbetsliv har inte så 
ofta varit lustfyllt.

plikten som drivkraft är främ
mande för Emilia Lundberg. För 
henne har det varit nödvändigt 
att känna arbetsglädje:

– Den är min drivkraft, och jag 
känner en stor glädje i utveck
ling och att hjälpa andra utveck
las. Jag tar avstamp i att arbetet 
är väldigt lustfyllt, sa hon.  MA

Plikt och arbetsglädje – drivkrafter        i karriären

Anna Skarhed och Emilia Lundberg diskuterade varför man hamnar där man ham-
nar i yrkeslivet.

Advokatsamfundets 
och nätverket Hildas 
årliga konferens för 
kvinnliga jurister 
samlade deltagare 
från hela rätts-
väsendet  till en 
mycket uppskattad 
eftermiddag.
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Advokat Lisa Göransson har gjort något som ytterst få svenska advokater 
har lyckats med. Hon har blivit delägare på en ”Magic Circle”-byrå i London. 
Resan har varit både omtumlande och spännande.

TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

världens största advokatbyråer: Allen 
& Overy.

Lisa som hittills känt sig trygg och 
kunnig som rådgivare i svensk rätt 
anade föga vad som väntade.

– Aldrig någonsin hade jag kunnat 
föreställa mig vad som väntade när 
jag nästan på dagen för fjorton år se
dan inställde mig på kontoret, som 
då låg vid Sankt Paulskatedralen i 
London, berättade Lisa med välmo
dulerad stämma, där det jämtländska 
påbrået ännu kan höras klinga fram, 
och fortsatte:

– Åren som följde var minst sagt ut
manande. Det var mycket att lära, inte 
bara juridik, utan också språk, kultur 
och sättet att arbeta. Allt var nytt och 
jag tvingades hela tiden arbeta med 
sådant som var obekant och som låg 
långt utanför gränsen för det invanda 
och trygga. Fast det var spännande, 
roligt och lärorikt, men också väldigt 
slitsamt. Hela dagarna var jag omgi
ven av ambitiösa, socialt kompetenta, 
mycket intelligenta och trevliga männ
iskor. Dessutom var de galet skickliga 
på att snacka. Till skillnad från mig 
fick de allt att låta genomtänkt, över
tygande och elegant så fort de sa 

När Lisa var tolv år och gick i 
årskurs sex på Vattudalssko
lan i Strömsund i Jämtland 

fattade hon ett medvetet beslut. Hon 
skulle bli bäst i klassen. Med envishet 
blev Lisa, om kanske inte den allra 
bästa så en av de bästa, berättade 
hon. På den vägen fortsatte Lisa med 
ett läsår i North Carolina i USA och ef
ter det ekonomisk linje på gymnasiet. 
Sedan tog hon en jur. kand. och satt 
ting i Södertälje följt av masterstudier 
på UCLA i Kalifornien. Hon hade långt 
skridna planer på domarbanan, fast 
så kom ett erbjudande från advokat
byrån som hon också sökt anställning 
hos.

– De ville veta om jag på min första 
arbetsdag hos dem kunde tänka mig 
att åka på en tjänsteresa till  USA.

Det var något som Lisa inte kunde 
motstå och därmed var yrkesvalet 
klart. Lisa valde advokatbanan och 
började arbeta på en advokatbyrå i 
Stockholm. En dag såg hon en annons 
som lockade hennes intresse. Visserli
gen hade ansökningstiden gått ut men 
hon skickade ändå in en ansökan och 
blev kallad till intervju och plötsligt 
fann hon sig vara anställd vid en av 

Så lyckades Lisa 
Göransson bli 
delägare på en 
”Magic Circle”-byrå

”Det var 
mycket att 
lära, inte 

bara juridik, 
utan också 

språk, kultur 
och sättet att 
arbeta. Allt 

var nytt och 
jag tvingades 

hela tiden 
arbeta med 
sådant som 
var obekant 
och som låg 

långt utanför 
gränsen för 
det invanda 
och trygga.” 

» 

» 
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Advokat Lisa 
Göransson har 

lyckats med att bli 
delägare på en 

”Magic Circle”- 
byrå i London.
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ket resulterade i tvillingar. Efter att ha 
varit mammaledig i ungefär ett år var 
hon redo att försöka igen.

Den här gången stod allt på spel. 
Som nybliven mamma till två små
flickor var det inte tal om några om
fattande förberedelser. Men rustad 
med socialpsykologen Amy Cuddys 
idéer och kunskaper om hur kropps
språk påverkar hur andra ser oss, och 
kan förändra hur vi ser på oss själva, 
var hon redo att spela för att vinna. 
Läxan fick vara gjord och nu gällde 
det att komma i rätt mental balans. 
Den här gången lyckades hon toppa 
formen när det gällde. När så testerna 
inleddes hade hon även satt ihop en 
egen ”verktygslåda” med olika erfa
renheter som hon lätt kunde hänvisa 

till för att beskriva, tydliggöra eller 
förklara olika situationer och fråge
ställningar. Den här gången blev det 
fullträff och Lisa upptogs i delägar
kretsen.

Skillnaden att ta steget in i delägar
skapet var inte dramatisk för Lisas del 
eftersom hon under många hade ar
betat som ”counsel”, alltså senior ju
rist med ansvar och förväntningar på 
sig som en delägare i stort sett.

– Men jag upplevde ändå en outta
lad och tydlig skillnad av respekt och 
lojalitet från mina nyvunna delägar
kolleger, sa hon.

lisa arbetar normalt sett numera en 
vecka i Stockholm per månad och är 
den övriga tiden i London. Att arbeta 
på en affärsjuridisk byrå i London 
skiljer sig egentligen inte från hur det 
är att arbeta på en i Stockholm med 
ett undantag och det är storleken på 
ärendena som är betydligt större på 
hennes byrå.

– Det är väldigt kul att vara en del av 
Allen & Overy. Jobba mitt i händelser
nas centrum, med ärenden som det 
skrivs om i Financial Times, sa hon 
och tillade att det också är ett privi
legium att få arbeta med så klipska 
människor från världens alla hörn och 
med olika bakgrunder.

Enligt Lisa måste man våga för att 
vinna. Man måste våga lämna det 
trygga och invanda bakom sig och 
våga prova nya saker och ta sig an nya 
utmaningar och våga lita på sin egen 
förmåga.

– Och kanske viktigast av allt: våga 
misslyckas! Den lätta vägen är inte 
alltid den mest utvecklande, slog hon 
fast. 

På frågan om var hon vill vara om 
fem år svarade Lisa att hon hoppas på 
att kunna ta lite ledigt för att göra en 
jordenruntresa med sina två flickor 
innan de ska börja skolan på riktigt. 
På sikt kan Lisa tänka sig att återvända 
till Sverige för att inleda en andra kar
riär, som domare den här gången. n

något. Det blev en kamp att inte låta 
självförtroendet totalt eroderas.

Hennes värde för advokatbyrån låg 
inte i att vara expert på engelsk rätt 
utan det var Lisas nordiska bakgrund 
och erfarenhet av hur man tänker och 
fungerar inom nordiska bolag samt 
hennes förmåga att bygga varaktiga 
relationer med klienter.

Sakta men säkert började Lisa att 
bygga upp ett nätverk med kontakter 
och en portfölj med klienter och upp
dragen började komma in. Klienterna 
uppskattade hennes svenska bak
grund i kombination med erfarenhet 
av internationella transaktioner. Hon 
kunde på ett enkelt och relevant sätt 
förklara komplexa juridiska koncept 
och processer och vann snabbt kli
enternas förtroende. De tyckte även 
att det kändes tryggt att ha någon ”på 
insidan” som kunde lotsa dem genom 
Allen & Overys nätverk och också hål
la ett öga på de ärenden som hon inte 
var personligen inblandad i.

vägen till delägarskap har varit lång 
och strävsam. Med tiden tyckte Lisa 
att hon kände sig redo att bli delägare. 
På en advokatbyrå som Allen & Overy 
är det en rigorös process, som tar ett 
år och består av olika delheat med en 
slutfinal som består av ett antal inter
vjuer och fallstudier. Kandidaterna 
utfrågas, utmanas och ombeds att ta 
ställning i en rad möjliga och omöjliga 
frågor och scenarier.

Till Lisas besvikelse passerade hon 
inte nålsögat utan föll på målsnöret, 
men skam den som ger sig. Hon ana
lyserade vad hon kunde göra för att 
förbättra oddsen. En del handlade 
om ”toppa formen” till den dag då det 
verkligen gällde och att kunna sälja sig 
själv och sitt mervärde.

Tanken på att gå igenom proces
sen en gång till under ett års tid var 
överväldigande. Lisa fick stöd av by
rån men hade svårt att ta till sig det 
just då. Hon fortsatte att arbeta och 
koncentrerade sig på sitt privatliv vil

Allen & Overy har femtusen med-
arbetare, varav hälften är jurister 
och av dem är drygt femhundra 
delägare. Man har fyrtiofyra kontor 
i trettioett länder. Totalt talas det 
sextiofem språk på byrån. 

På huvudkontoret i London arbe-

tar nästan två tusen personer. Det 
inkluderar trettiofyra kockar, tolv 
baristas, tio gyminstruktörer, ett 
team med läkare, tandläkare, sjuk-
sköterska samt sjukgymnaster. På 
kontoret finns fyra kök, tre restau-
ranter, två caféer som sammanlagt 

serverar femtonhundra mål mat 
per dag. 

Det dricks tretusen koppar te varje 
dag på Londonkontoret. Vill man 
ha annat än te att dricka så finns 
det även en bar som är öppen på 
kvällstid. 

År 2014 biträdde advokatbyrån 
klienter i transaktioner till ett värde 
av nästan tio tusen miljarder kronor. 
Byråns klienter består av multinatio-
nella bolag, finansiella institutioner, 
stater, myndigheter samt överstat-
liga organisationer.

OM ADVOKATBYRÅN ALLEN & OVERY

”Och kanske 
viktigast av 

allt: våga 
misslyckas! 

Den lätta 
vägen är inte 

alltid den 
mest ut

vecklande.”

» 

» 
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Jämställdhet handlar inte om att vara vänlig, utan om lönsamhet. Det var 
ett av budskapen i företagsledaren Azita Shariatis slutanförande under årets 
Rakelkonferens.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: TOM KNUTSON

nar behöver såväl organisationer och 
företag som enskilda länder all sin 
konkurrenskraft. Man behöver ha 
dem som är bäst hos sig. Vi förlorar 
förmågan till utveckling och att vara 
långsiktiga om vi inte tillvaratar den 
kompetens som finns i vårt land, sade 
hon.

Det går visserligen framåt med jäm
ställdhetsarbetet i börsbolagens sty
relser, men fortfarande har bara 16 av 
de 282 svenska börsbolagen kvinnor i 
toppen, konstaterade Azita Shariati.

Hon frågade sig varför jämställd
hetsarbetet går så långsamt när kvinn
liga studenter har dominerat både 
ekonomi och juristutbildningarna 
en längre tid och en tredjedel av de 

Azita Shariati är sedan 2014 vd 
för Sodexo i Sverige, ett multi
nationellt serviceföretag, där 

hon anställdes 1998 som restaurang
chef. När hon 2010 var vice vd i bo
laget bestämde hon tillsammans med 
ledningsgruppen att bolaget skulle ha 
50 procent kvinnor i ledande funktio
ner inom fem år, ett mål som uppnåd
des. Samma år, 2015, utsågs hon till 
näringslivets mäktigaste kvinna av 
Veckans affärer.

Azita Shariati inledde sitt anförande 
med att konstatera att det kommer att 
ta 24 år innan ledningsgrupperna i 
Sverige är jämställda om arbetet fort
sätter i samma takt som nu.

– I en tid när konkurrensen hård

”Jämställdhet en
fråga om lönsamhet”

Reportage Rakel

Louise Ankarcrona och Louise 
Westerberg startade Viktor 
Rydbergs gymnasium 1994, 
bara ett år efter att friskole-
reformen sjösattes.  De anser 
både att de har sitt delade 
ledarskap att tacka för att 
skolsatsningen har blivit så 
lyckad.

– Det är underbart att slippa 
vara ensam på toppen. Vi tycker 
att det är väldigt roligt att jobba 
tillsammans. Man blir mer krea
tiv och i dialogen kommer man 
fram till mycket mer om man 
är två, sade Louise Ankarcrona 
vid ett av seminarierna vid årets 
Rakelkonferens.

Juridiskt är det möjligt med 
delat ledarskap genom att de 

både är arbetande styrelseleda
möter. Stiftelsen har ingen vd.

Louise Ankarcrona och 
Louise Westerberg grundade 
1994 Stiftelsen Viktor Rydbergs 
skolor, där det i dag ingår 
tre gymnasieskolor och två 
högstadieskolor. Totalt omsät
ter skolorna, som har ungefär 
2 300 elever och 230 anställda, 
200 miljoner kronor. 

Både Louise Ankarcrona och 
Louise Westerberg är ekonomer 
i botten och hade drivit egna fö
retag tillsammans med sina före 
detta män när de bestämde sig 
för att starta skola tillsammans. 
Någon erfarenhet av skolverk
samhet hade de inte. Men de 
hade en gemensam idé om hur 
en bra skola skulle se ut.

– Vi hade båda tre barn i 
skolåldern som alla klagade över 
hur tråkigt det var i skolan, sade 
Louise Westerberg.

– Vår målsättning var att göra 
skolan roligare. Även dyslektiker 
skulle tycka att det var roligt 
att gå i skolan, fyllde Louise 
Ankarcrona i.

Visionen var att konst och 
vetenskap skulle vara lika 
viktiga inslag i utbildningen. 
Det skulle dessutom finnas ett 
tydligt internationellt inslag 
och utbildningen skulle vara 
individanpassad. Men exakt hur 
skolans verksamhet skulle se ut 
växte fram med tiden.

– Initialt såg vi filmen ”Döda 
poeters sällskap” framför oss. 
Det var så vi tänkte oss att en 

riktigt bra skola skulle vara – 
med mycket konst, vetenskap 
och litteratur. Estetiska ämnen 
uppfattas av många som flum
miga, det är bara de akademiska 
ämnena som räknas. Men så 
skulle det inte vara hos oss, sade 
Louise Westerberg.

snart blev det tydligt att det 
behövs pengar för att starta en 
skola. Louise och Louise var 
beredda att släppa sin idé. I 
samma veva träffade de språkre
seföretaget EF:s grundare Bertil 
Hult som var på jakt efter en bra 
skola till sina barn. Han ställde 
upp och garanterade, under en 
ettårsperiod, ett banklån på  
2 miljoner kronor till uppbygg
naden av en ny friskola – och 

”Delat ledarskap är nyckeln till framgång”» 
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ingenjörer som utexamineras är kvin
nor.

– Det är dags att rannsaka sig själv. 
60 procent av rekryteringarna i Sve
rige sker genom nätverk. Titta på vilka 
nätverk ni deltar i. Finns det ett glas
tak inom din organisation är det kan
ske dags att byta jobb, uppmanade 
Azita Shariati.

ett av de största problemen när det 
gäller jämställdhet är de fördomar var 
och en av oss har, sade Azita Shariati.

– I samband med rekryteringar sägs 
det ofta att det finns många bra kandi
dater till en tjänst men att magkänslan 
är särskilt stark för en av dem. Men är 
det verkligen en fråga om magkänsla 
eller handlar det om fördomar? Man 
måste fråga sig om en person passar 
bättre utifrån ens egna värderingar 
och personliga fördomar, sade hon.

Ett annat problem i jämställdhets
arbetet är många ledares inställning 
till förändring. Flera undersökningar 

visar att nio av tio företagsledare inte 
anser att deras verksamhet behöver 
förändras den närmaste tiden, enligt 
Azita Shariati.

– Det är skrämmande. Kan inte leda
ren ta sitt ansvar och kräva en föränd
ring kommer det inte att ske någon.

På fem år gjorde Sodexo i Sverige 
en resa från 14 procent kvinnor i led
ningsgruppen till 50 procent.

– Det handlade inte bara om att vi 
ville vara en god företagare som job
bade med jämställdhet. Det handlade 
om lönsamhet. Det handlade om till
växt och hur vi skulle ha beslutsfat
tare som speglade den marknad som 
vi befinner oss på. Det handlade om 
att ha den bästa kompetensen i bola
get som kan bidra till affärerna, sade 
Azita Shariati.

För att uppnå målet vidtog hon och 
ledningsgruppen en rad åtgärder. Re
kryteringspolicyn ändrades till exem
pel, och mentorsgrupper startades 
för kvinnor. n

Reportage Rakel

Louises och Louises skola kunde 
bli verklighet. 

Typiskt för Louise Ankarcro
nas och Louise Westerbergs 
ledarstil är att de har delat upp 
arbetsuppgifterna, till exem
pel ekonomi, kommunikation 
och it, men har ett gemensamt 
ansvar för alla frågor. 

– Går något fel är vi lika 
ansvariga båda två, sade Louise 
Westerberg.

För att ständigt kunna ha en 
kreativ kommunikation och en 
helhetsbild av verksamheten har 
de alltid delat kontor.

Att de har en gemensam 
värdegrund och gemensamma 
mål gör att de nästan alltid är 
överens om viktiga frågor.

– Är vi inte överens sover vi på 

saken, ibland sover vi på saken i 
en hel vecka. Men hittills har det 
aldrig varit något problem att 
fatta gemensamma beslut, sade 
Louise Ankarcrona.

De har varit ett viktigt stöd för 
varandra både i motgång och 
medgång.

– Det är lättare att se motgång
ar med distans och humor om 
man är två. Är man två kan man 
till och med skratta åt eländet. 
Men det är också en rikedom 
att kunna dela roliga, gyllene 
stunder med någon, sade Louise 
Westerberg.

En annan fördel med det 
delade ledarskapet som Louise 
Westerberg lyfte fram är att de 
blir mer tillgängliga för sina 
medarbetare. 

– Får man inte tag på den ena 
får man tag på den andra, och 
det är bra, sade hon.

Ytterligare en fördel med att 
vara två om ledarskapet är att 
risken för att bli utbränd minskar 
genom att det går att överlappa 
varandra när det gäller arbetstid. 

– Det är lättare att klara livs
pusslet under de år då livet är 

lite körigt, sade Louise Ankar
crona.

Avslutningsvis påpekade de 
både hur viktigt det är att trivas 
tillsammans med den som man 
delar ett ledarskap med.

– Det är jätteviktigt. Vi ägnar 
mer av vår vakna tid tillsam
mans än med våra familjer, sade 
Louise Westerberg.  KK

Louise Ankarcrona och Louise Westerberg 
talade om delat ledarskap.

Företagsledaren Azita Shariati talade 
om hållbart ledarskap och mångfald.

”Det är dags 
att rannsaka 
sig själv. 60 
procent av 

rekrytering
arna i Sverige 

sker genom 
nätverk. 

Titta på vilka 
nätverk ni 
deltar i.”

» 
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Ulrika Brun var en av många deltagare på årets Rakelkonferens.

Anders Danielsson och Anne Ramberg.

Lena Frylemo och Catharina Espmark.

Heléne Lövung och Lina Kvick. Rakel erbjuder fina tillfällen att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Gudrun Antemar och Maria Billing.

Olivia Flink, Eva-Maj Mühlenbock och Gabriela Baier Sandén.



Med oss hittar du enkelt rätt kurs för ditt kompetenslyft! Vi har inte 
bara mysiga lokaler i Gamla Stan och ett aktuellt och relevant kurs-
utbud. Nu har vi även en helt ny hemsida som är snabb, snygg och 
informativ. Titta in redan nu på: www.fakultetskurser.se. Välkommen!

Omdömen från några av 
våra kursdeltagare: 

”Oerhört kunniga  
före läsare!”

”Professionellt  
arrangerat. 
Mycket bra service.”

”Gudomlig frukost!”

”En levande och relevant 
kurs som var oerhört givan-
de för mig i min yrkesroll!”

”Bra med en hög nivå och 
att den höll precis vad kurs-
beskrivningen utlovade.”

”En alldeles lysande före-
läsning som förmedlade 
djup kunskap blandad med 
humor och värme.”

Kompetenslyft 
med rätt kurs

Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.
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Gästkrönika

Rätten sedd genom    datavetenskapens lins
tekniken tillgängliggör världen som resurs, menade 
den tyske filosofen Martin Heidegger. En yxa förvandlar 
skogen till ved, och på samma sätt förvandlar informa
tionstekniken världen till data. Digitalisering av kunskap 
möjliggör nya perspektiv. Ett exempel är framväxten av 
det forskningsfält som kallas digital humaniora: vi har i vår 
kultur nu digitaliserat en så stor mängd böcker att vi kan 
undersöka hur ordfrekvenser varierar över århundraden 
i vår västerländska corpus av texter med enkla sökningar 
och börjar dra slutsatser om hur olika idéer har fötts, 
spritts och försvunnit. Litteraturen blir tillgänglig som en 
ny sorts föremål för vår vetenskapliga nyfikenhet genom 
att den digitaliseras.

Detsamma gäller förstås rätten. Framväxten av vad 
som på engelska kallas ”computational legal studies” är 
en viktig utveckling som inte bara gör det möjligt för oss 
att se rätten ur en ny vinkel, utan också öppnar för nya 
rättsfilosofiska frågor.

Låt oss ta några enkla exempel.
Genom att studera hur olika delar av lagstiftningen 

hänvisar till varandra, och hur nästlade olika referenser 
är, kan vi börja mäta komplexitet i lagstiftningen. Stu
dier i USA ger vid handen att det går att räkna på om en 
föreslagen reform kommer att öka komplexiteten eller ej, 
och därmed tvingas vi ställa den intressanta frågan om hur 
komplex lagstiftningen bör vara.

Det är ingen enkel fråga, eftersom komplexitet och 
förutsägbarhet inte är enkelt förbundna med varandra. 
Å ena sidan behövs en viss komplexitet – exakthet och 
precision – för att skala ett förutsägbart system. Å andra si
dan blir ett system som har för många samverkande delar 
snabbt oöverskådligt. Så hur bör vi tänka kring lagen och 
komplexiteten? När vi nu tvingar oss att mäta komplexite
ten – och därför precisera innebörden av begreppet – blir 
det en intressant forskningsfråga. Ska vi förstå komplexi

teten som sannolikheten att en regel och ett regelverk kan 
förstås av den reglerade? 

Ett annat exempel är simuleringen och förutsägelse av 
domstolars beslut. Projektet Fantasy SCOTUS i USA stude
rar den amerikanska högsta domstolens fall och försöker 
förutse hur de olika domarna kommer att rösta. Dels litar 
man till en algoritm som tränats på domarnas historiska 
beslut och som använder modernt maskinlärande för att 
komma fram till en förutsägelse, och dels låter man olika 
grupper av intresserade personer gissa och sammanställer 
deras gissningar till en konkurrerande förutsägelse. 

Resultatet blir bland annat ett spännande spel som spe
las mellan olika universitet och grupper av jurister, men vi 
får också en uppsättning nya frågor om rätten. 

Med hjälp av projektet har man nu exempelvis kun
nat fastställa hur förutsägbara olika domare är. Vissa 
domare är extremt förutsägbara och andra närmar sig 
slantsingling. Frågan som infinner sig är hur förutsägbar 
en domare bör vara? Hur förutsägbar bör en domstol i 
sin helhet vara? Som tankeexperiment är extremerna 
användbara: en domstol som är helt förutsägbar ser vid en 
första anblick ganska attraktiv ut – förutsägbarhet är ju ett 
kärnvärde i rätten. En närmare granskning av den idén ger 
dock vid handen att en domstol som helt kunde förutsägas 
skulle dämpa villigheten att processa och därmed villig
heten att utmana domstolens arbete – och därmed skulle 
rättstillämpningen förlora i värde i rättssystemet, och 
ersättas av en simulering som kanske inte alltid förmår 
reflektera ett föränderligt rättsläge. Å andra sidan vore en 
slumpens domstol alldeles uppenbart inte särskilt attrak
tiv. Slumpens roll i rätten är dock ganska ytligt studerad. 
Det har i den rättsfilosofiska litteraturen argumenterats för 
att i komplexa fall där bevisningen är mycket svårbedömd 
– som vårdnadsfall – kan det vara rationellt att besluta att 
målet ska avgöras genom slantsingling, eftersom det for

GÄSTKRÖNIKÖR
NICKLAS LUNDBLAD
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drar att parterna söker en förlikning. Det är en stötande 
tanke, men slumpens roll i rätten är inte så negativ som 
många menar. 

Var ligger den önskvärda balansen mellan slump och 
determinism i domstolens beteende? Mellan förändring 
och beständighet? 

Som dessa två exempel visar blir rätten, sedd genom 
datavetenskapens lins, möjlig att studera på nya sätt och 
därmed blir det också möjligt att ställa nya frågor. 

bör vi välkomna detta, eller finns det ett problem i att vi 
börjar studera rätten som ett kvantitativt system baserat 
på data? Riskerar våra modeller av rätten att missa någon
ting som är essentiellt i hur rättsreglerna fungerar? 

Den frågan ställs på sin spets i frågan om det går att 
automatisera rätten utifrån vad vi kan lära oss. Tänk på 
frågan om domstolen – antag att vi finner att rent matema
tiskt hittar vi en balans mellan förutsägbarhet och slump 
som ligger runt 85 procent. Skulle vi inte då kunna säga 
att vi kan ersätta alla domstolar med ett enkelt spel där 
parterna helt enkelt bestämmer sig för att följa utslaget 
från en slumpgenerator som i 85 procent av fallen dömer i 
enlighet med principer i rättspraxis? 

Vi ser alldeles tydligt att det skulle vara en parodi på ett 
rättsystem, och skälet är att rätten inte är en matematisk 
modell utan något mycket mer intressant. Inte bara är 
rätten fylld av mening och värderingar, dess tillkomsthis
toria spelar också stor roll.

Den amerikanske giganten Oliver Wendell Holmes ut
tryckte det kanske bäst: 

”The life of the law has not been logic; it has been 
experience … The law embodies the story of a nation’s de
velopment through many centuries, and it cannot be dealt 
with as if it contained only the axioms and corollaries of a 
book of mathematics.”

Lagen är inte ett axiomatiskt system, utan ett evolu
tionärt system som är minst lika komplext som de olika 
ekosystem vi lever i. Den bästa analogin för rättsveten
skapen är inte fysiken eller mekaniken, utan förmodligen 
biologin. Nya fall är märkliga arter eller exemplar, lagstift
ning är olika selektionstryck och det är genom studiet av 
olika sorters regler och regelsystem som vi lär oss mer om 
rätten i sin helhet. På det sättet är lagen mer som erfaren
het, eller som livet självt: den har utvecklats på sätt som 
inte har att göra med endast en inre logik, utan också en 
yttre miljö med ett tydligt urval.

Det är ingen ny tanke, men när vi studerar lagen och 
rätten genom de nya datamängder som vi lyckas få fram 
så ser vi det tydligt. Visualiseringar av rättsystemet och 
lagreglerna ser ut som fint vävda biologiska artnät i nya 
biotoper.

När vi nu med datorn som verktyg börjar lära känna 
rätten på nya sätt så är det på inget sätt något som mins
kar skönheten i juridiken. Juristen studerar ett regelsys
tem som utvecklats i symbios med människan, en orga
nism minst lika komplex som människan själv och som vi 
nu börjar kunna se tydligare i de data som vi avtäcker.  

Nicklas Lundblad
Adj. professor i innovation vid KTH 

och samhällspolitisk EMEA-chef, Google

Rätten sedd genom    datavetenskapens lins
”Den bästa analogin för rättsvetenskapen är inte 
fysiken eller mekaniken, utan förmodligen biologin.”
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Stora förändringar har  
skett i de affärsjuridiska 
byråernas verksamhet  
de senaste åren. 
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» 

i förändring
– bransch 

De affärsjuridiska
byråerna 

Det är full fart och bråda dagar på de affärsjuridiska advokat- 
byråerna. Men himlen är inte molnfri. Såväl den utländska 

som den inhemska konkurrensen fortsätter att öka. Och 
dragkampen om de bästa unga juristerna är tuff. 

TEXT: KAMILLA KVARNTORP OCH TOM KNUTSON FOTO: KAMILLA KVARNTORP, TOM KNUTSON, ISTOCK M.FL.
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arknaden för affärsjuridiska 
tjänster går på högvarv med 
många börsintroduktioner och 
stor efterfrågan på andra trans
aktions och kapitalmarknads

tjänster. 
Vilka tjänster som efter

frågas av de affärsjuridiska 
byråerna bestäms av rådan

de konjunkturläge. Kännetecknande för branschen är att 
efterfrågan är störst i högkonjunktur – och i kristider.

Obeståndsavdelningen är den avdelning som kanske 
påverkas mest av konjunkturen. I sämre tider, när det går 
dåligt för svenskt näringsliv, har de högsäsong och arbe
tar mycket med konkurser. När det går bra för Sverige 
ställer de om och arbetar i stället med så kallade friska 
ärenden, till exempel stora låneavtal.

– Samma kunskap krävs för att avgöra vad som tillhör 
vem i ett konkursbo som för att hjälpa en bank att skriva 
ett låneavtal. På så sätt har obe
ståndsjuristerna en hyfsat jämn 
beläggning, säger EvaMaj Müh
lenbock, verkställande delägare 
(vd) på Lindahl.

2015 var det bästa året någonsin 
lönsamhetsmässigt för Mannhei
mer Swartling, då börsnoteringar 
gjordes på bred front i Sverige.

– Man måste skilja på den publi
ka svenska ekonomin och svens
ka företags ekonomi. Svenska fö
retag är välkapitaliserade, det är 
lätt att låna pengar och räntorna 
är låga. Sammantaget gör det att 
svenska företag har en bra tillvaro 
och gör mycket affärer, säger Jan 
Dernestam, managing partner på 
Mannheimer Swartling.

MariaPia Hope, Vinges mana
ging partner, instämmer i bilden 
att konjunkturläget i Sverige är gynnsamt. Hon lyfter 
fram att Nasdaq Stockholm hade ett rekordår förra året 
vad gäller nya börsnoteringar på huvudlistan.

– Sedan 2014 är transaktions och kapitalmarknads
tjänsterna hett efterfrågade. Det finns en tilltro till att 
göra affärer i Sverige och det har det gjort ett bra tag nu. 
Vi får fortfarande förhållandevis många noteringsupp
drag, och det är ganska unikt för Sverige, säger hon. 

Förra året var efterfrågan störst på kapitalmarknads
tjänster även hos Lindahl.

– Många väntade på ett lämpligt läge att börsnoteras. 
Det fanns ett stort intresse för börsintroduktioner, säger 
EvaMaj Mühlenbock.

DLA Piper ser liksom övriga byråer vi intervjuat ett 
stort uppsving när det gäller börsintroduktioner.

– Under lång tid var private equitysektorn stark, risk
kapitalbolag sålde och köpte företag. När bolag sålts fram 
och tillbaka ett antal gånger blir börsen intressant. Efter
frågan på den här typen av tjänster ökar därför av natur
liga skäl, säger Gustaf Reuterskiöld, managing partner på 
DLA Piper i Sverige.

KRISHANTERARE

De senaste fem åren har det även varit stor efterfrågan på 
tjänster som rör compliance, det vill säga regelefterlev
nad. Bakgrunden till den ökande efterfrågan är bland an
nat den nya mutlagstiftningen från 2012 och att Institutet 
mot mutor publicerade en ny strängare näringslivskod 
2014. 

– Det blev starten för många styrelser att ifrågasätta om 
de följer sin policy och hur de kan säkra att deras policy 
efterlevs. Den nya mutlagstiftningen och näringslivsko

den har gjort att det finns ett 
absolut behov för företagens sty
relser att tillse att bolagen efter
lever compliance, säger EvaMaj 
Mühlenbock.

Hos Mannheimer Swartling 
ökar efterfrågan mest på tjäns
ter som rör hållbarhet, antikor
ruption och utredningar. Byrån 
startade därför förra året en sär
skild verksamhetsgrupp med 20 
jurister som enbart arbetar med 
hållbarhetsfrågor.

– Det har skett en förändring 
i den allmänna opinionen. Det 
räcker inte att saker och ting är 
lagliga. En verksamhet måste 
också vara moralisk, lämplig och 
klara av en medial granskning. 
Tidigare när bolagen stod inför 
en kris ringde de till en prfirma. 

Nu har vi advokater blivit krishanterare på ett annat sätt 
än tidigare, säger Jan Dernestam.

– Genom att vi under åren har arbetat i många länder 
och kulturer med komplex juridik kan vi också tillhanda
hålla compliance due diligence på leverantörssidan. Det 
är en tjänst som vi upplever att allt fler företag efterfrågar 
mot bakgrund av den kommande lagstiftningen om håll
barhetsredovisning, tillägger MariaPia Hope.

Varför är advokater lämpliga som krishanterare?
– Processrättare som förbereder en tvist har i alla år 

samlat in all information i en fråga, sållat bort det som är 
irrelevant och dragit slutsatser av den information som 
finns kvar. Advokater som tillsätts som oberoende utre

”Det räcker inte att saker 
och ting är lagliga. En 

verksamhet måste också 
vara moralisk, lämplig 
och klara av en medial 
granskning. Tidigare 

när bolagen stod inför 
en kris ringde de till en 

pr-firma. Nu har vi 
advokater blivit kris- 

hanterare på ett annat 
sätt än tidigare”

Jan Dernestam

Under 2015 note-
rades 73 bolag på 
Nasdaq Stockholm, 
varav 18 på Nasdaqs 
huvudlista och 55 
på småbolagslistan 
First North. Det kan 
jämföras med 2014 
då totalt 60 bolag 
noterades på bör-
sen. Innan dess var 
det bästa noterings-
året på länge 2006 
med totalt 57 nya 
noteringar.

Källa: Nasdaq, 
Avanza

REKORDMÅNGA 
BÖRSNOTERINGAR
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dare arbetar på i stort sett samma sätt. Görs utredningen 
av en advokat omfattas dokumenten dessutom av advo
katsekretess, säger Jan Dernestam.

För Delphi är det liksom för övriga byråer vi har va
rit i kontakt med god lönsamhet och stor efterfrågan på 
flertalet av de tjänster som byrån erbjuder. Hos dem är 
efterfrågan särskilt stor på rådgivning inom itjuridik, in
tegritetsfrågor och immaterialrätt. Klienterna vill till ex
empel veta hur personuppgiftslagen fungerar, vilket slags 
register det är tillåtet att ha och hur marknadsföringen 
ska utformas för att inte kränka någon.

– Vi har fått ett tekniksamhälle i större utsträckning. 
Då blir den här typen av juridik viktigare, säger Delphis 
styrelseordförande och tidigare managing partner Stefan 
Erhag.

Procentuellt sett ökar efterfrågan mest på regulatoris
ka tjänster hos Gernandt & Danielsson.

– Den enorma regulatoriska lagstiftning som har kom
mit efter bankkrisen innebär att finansiella företag måste 
följa ett omfattande regelverk. Det driver otroligt mycket 
juridik, säger Manfred Löfvenhaft, managing partner på 
Gernandt & Danielsson.

Hos DLA Piper har efterfrågan på rådgivning kring per
sonuppgiftshantering ökat enormt på ett par år.

– Det är en kombination av ny lagstiftning och ökad 
medvetenhet om behovet av skydd för integriteten, säger 
Gustaf Reuterskiöld.

I dag är det sammanfattningsvis goda tider för de af
färsjuridiska byråerna. Under krisåren 2007–2008 var 
lönsamheten också god. Men då var juristerna i stället 
ofta involverade i rekonstruktioner och i att sälja ut till
gångar så fort som möjligt.

Hur konjunkturen utvecklas framöver är svårt att sia 
om.

– Ännu så länge ser 2016 bra ut. Men flyktingvågen, 
Brexit, situationen i Kina och Ryssland samt spänningar
na inom Europa är sådant som kan vända upp och ner på 
saker och ting väldigt snabbt, säger Jan Dernestam.

En förändring de senaste fem åren är att de affärsjuri
diska byråerna har fått allt mer komplexa uppdrag.

En förklaring till utvecklingen är att många av byråer
nas klienter har byggt upp stora avdelningar med bolags
jurister som nu själva hanterar återkommande juridiska 
frågor som exempelvis små företagsförvärv, enklare fi
nansieringsfrågor och rättsutredningar. 

– Det har lett till att vi har fått mer utrymme för mer 
komplexa ärenden. Klienterna behöver ju fortfarande 
hjälp med de största transaktionerna och de svåraste tvis
terna. Och vi sitter på den spjutspetskompetens som de 
efterfrågar, säger Jan Dernestam, som ser mycket positivt 
på att uppdragen har blivit mer komplexa.

– I 30 år har vi sagt att vi vill ägna oss åt high endjuri
dik, därför att det är bättre betalt. Och där har vi hamnat 
nu, säger han. » 

Fokus AffärsjuridikFokus Affärsjuridik

Affärsbyråernas upp-
drag har blivit alltmer 
komplexa på senare 
år, vilket uppskattas av 
Manheimer Swartlings 
managing partner Jan 
Dernestam.
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EvaMaj Mühlenbock är av uppfattningen att bolagens 
juristavdelningar successivt har vuxit sedan Sverige blev 
medlem i EU 1995.

– Tidigare gjorde man affärer och skrev avtal inom nä
ringslivet utan att några jurister var inblandande. Inte 
minst de komplexa EUreglerna har gjort att företagens 
behov av internt juridiskt kunnande har ökat, säger hon.

ÖKAD SPECIALISERING

För att möta klienternas efterfrågan på allt mer komplex 
rådgivning har juristerna på de affärsjuridiska byråerna 
blivit mer specialiserade.

– Vi har blivit mer professionella. Den som arbetar med 
konkurrensrätt i dag gör det på heltid för att kunna hålla 
sig à jour med förändringarna på området och vara påläst 
om de senaste avgörandena. För tio år sedan kunde du 
arbeta med flera rättsområden, säger EvaMaj Mühlen
bock.

Samtliga byrårepresentanter som vi har talat med be
skriver specialiseringen som en utveckling på både gott 
och ont.

– För klienterna är det en fördel att kunna få spetskom
petens. Men som rådgivare är det bra att kunna lite om 
mycket för att kunna fånga upp vilka problem klienten 
egentligen har, säger Stefan Erhag.

Manfred Löfvenhaft lyfter också fram att det finns ris
ker med att unga biträdande jurister specialiserar sig väl
digt tidigt på ett rättsområde.

– Dels får de sämre förståelse för helheten om de blir 
väldigt specialiserade på ett område, dels är det en nack
del om marknaden svänger och efterfrågan på just den 
aktuella specialistkunskapen minskar, säger han.

För att undvika en alltför snäv specialisering ser stora 
och medelstora affärsjuridiska byråer i allmänhet till att 
juristerna till en början får vara med i minst två verksam
hetsgrupper för att åtminstone kunna hantera två rätts
områden.

– Vi ser numera till att unga nyanställda jurister får 
möjlighet att rotera mellan olika avdelningar. Vi försöker 
också se till att varje jurist har två juridiska ben att stå 
på. Det är lärorikt och gör att man blir uppmärksam när 
varningsklockor ringer. Det är viktigt att inte bli för smal. 
Då kan man missa viktig information som rör ett annat 
rättsområde än det man är specialiserad på, säger Eva
Maj Mühlenbock.

STÖRRE FÖRVÄNTNINGAR

Affärsjurister förväntas i dag inte enbart ha spetskompe
tens när det gäller juridiken, de förutsätts även vara väl 
insatta i klientens bransch – känna till konkurrenterna 
och gällande marknadspraxis.

DLA Piper har bildat grupper med jurister som har spe
cialiserat sig på olika branscher. En jurist är normalt in

» 

Fokus Affärsjuridik

» Klienternas krav på tillgänglighet och 
återkoppling har ökat de senaste fem åren, 
enligt Eva-Maj Mühlenbock, verkställande 
delägare på Lindahl.
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läst på en eller två branscher. Det kan handla om alltifrån 
fastighetsbranschen till energi, media och life science.

– Vi får en bättre förståelse för klientens verksamhet 
och kan lämna bättre råd. Det är en bra utveckling för kli
enterna. Men det är roligare även för oss att förstå i vilken 
miljö våra råd ska användas, säger Gustaf Reuterskiöld.

Juristerna håller sig uppdaterade om vad som händer 
i ”deras” branscher bland annat genom att ha djupare 
kontakter med branschforum, ta del av branschmedia 
och annan omvärldsbevakning mot de branscher de ar
betar med.

Men det är inte bara kraven på branschkunskap som 
har ökat. EvaMaj Mühlenbock och flera av de andra byrå
ernas managing partners upplever 
att klienterna generellt har större 
förväntningar på de affärsjuridis
ka advokatbyråerna i dag än för 
fem år sedan.

– Kraven på tillgänglighet och 
återkoppling har definitivt ökat. 
Klienterna blir inte förvånade om 
de får återkoppling väldigt snabbt, 
det förutsätts, säger hon.

Manfred Löfvenhaft tycker att 
den största förändringen som har 
skett på senare tid är att klienter
nas krav på snabba svar har ökat. 

– De kräver ofta omedelbart svar 
på sina frågor. Det gör att efterfrågan på senior rådgiv
ning blir allt större, säger han.

Kravet på snabbhet gör att det blir svårare för de yngsta 
biträdande juristerna att aktivt delta i rådgivningen.

– De behöver ju lite mer tid för att förbereda ett skarpt 
råd. När svaren förväntas komma direkt blir det svårare 
för dem att vara med i den yttersta frontlinjen, säger 
Manfred Löfvenhaft.

Han upplever att kraven på extremt snabba svar bör
jade komma i samband med finanskrisen 2007–2008, och 
att utvecklingen har hållit i sig.

– I en kraftig nedgång när väldigt mycket står på spel 
går man direkt på den seniora rådgivningen. Men efter 
krisen är frågorna fortfarande sådana att få har tid att 
vänta på svar, säger Manfred Löfvenhaft och tillägger att 
det i en budstrid kan handla om frågor av arten: ”För tio 
minuter sedan kom en annan budgivare med en pressre
lease, hur ska vi agera nu?” 

FLER UPPHANDLINGAR

Enligt EvaMaj Mühlenbock har affärsjuridiska tjänster 
upphandlats i många år, men hon upplever att det har 
blivit betydligt vanligare de senaste fem åren i takt med 
att de som köper tjänsterna har blivit mer professionella.

– Storbolagens juristavdelningar har blivit väldigt proff

siga. De gör marknadsundersökningar och tar in offerter 
innan de bestämmer sig för att lägga ett uppdrag hos en 
byrå. Det är inte alls säkert att de väljer samma byrå nästa 
gång de har behov av juridisk rådgivning.

EvaMaj Mühlenbock väljer att se utvecklingen som en 
sporre.

– Vi får anstränga oss lite extra. Om vi lyckas vara lika 
bra som samtliga nischbyråer på alla våra verksamhets
områden finns det inget behov för klienterna att vända 
sig till någon annan byrå, säger hon.

MariaPia Hope instämmer i att det har blivit vanligare 
att affärsjuridiska tjänster upphandlas.

– Det är en naturlig del av professionaliseringen hos fö
retagen och i grunden välkommet. 
Det betyder att vi hela tiden måste 
utvecklas och hålla oss på tå. Sam
tidigt sätter det ljuset på vilka upp
drag som passar för den enskilda 
byråns strategi, säger hon.

Stefan Erhags erfarenhet är ock
så att stora klienter upphandlar 
tjänster i större utsträckning än 
tidigare, vilket delvis har påverkat 
den egna verksamheten.

– Vi lägger ner mycket tid på att 
presentera oss och göra ett bra 
bakgrundsjobb när det gäller vad 
klienterna vill ha. Blir man inbju

den till en pitch gör man den. Tiden när man satt och 
väntade på att klienten skulle ringa är sedan länge förbi, 
säger han.

Det är dessutom vanligt att stora klienter har fler än en 
leverantör av juridiska tjänster.

– De vill inte vara helt beroende av en enda rådgivare. 
Förr eller senare blir det en jävssituation och då är det 
bra för klienten att kunna vända sig till någon annan som 
också känner till deras verksamhet, säger Gustaf Reuter
skiöld.

Att det har blivit vanligare med upphandlingar har ock
så lett till en ökad prispress, erfar Stefan Erhag. MariaPia 
Hope tycker dock att det har skett en förändring när det 
gäller kundernas försök att få ner priserna.

– Nu ser vi att klienterna hellre betalar mer för att få ett 
resultat som bättre motsvarar deras förväntningar. Delvis 
beror detta på att upphandlingsprocesserna har profes
sionaliserats. Företagen har insett att det inte enbart går 
att låta inköpsavdelningen sätta ramarna för köp av juri
diska tjänster. Man involverar i stället slutanvändarna i 
organisationen i större utsträckning än för några år se
dan, säger hon.

EvaMaj Mühlenbock har varken nu eller tidigare märkt 
att klienterna försöker spela ut byråerna mot varandra 
genom direkt prispress. Men indirekt upplever hon att 

”Vi ser numera till att 
unga nyanställda ju-

rister får möjlighet att 
rotera mellan olika av-
delningar. Vi försöker 
också se till att varje 

jurist har två juridiska 
ben att stå på.”

Eva-Maj Mühlenbock

» 

Den genomsnittliga 
dagliga aktiehandeln 
på Nasdaq Stock-
holm uppgick 2015 
till 17,2 miljarder kro-
nor. Det är en ökning 
med 25,5 procent 
jämfört med 2014, 
då den genomsnitt-
liga dagliga handeln 
uppgick till 13,7 
miljarder kronor. 
Det genomsnittliga 
antalet avslut per 
dag uppgick 2015 
till 257 723. Det är 
en ökning med 26,4 
procent jämfört med 
2014.

Källa: Nasdaq

AKTIEHANDELN 
ÖKADE
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priserna pressas genom att klienterna förväntar sig att 
mer ska ingå i priset än tidigare.

– Klienterna kan till exempel förutsätta 
att vi regelbundet ska erbjuda utbild
ning, presentera ny lagstiftning, som vi 
inte får betalt för. Det uppfattas som en 
service som ingår i priset.

ÖKAD RÖRLIGHET

För femton år sedan var det omöjligt att 
få en anställning på en advokatbyrå utan 
att ha suttit ting. I dag är tingsmeritering 
sällan ett krav, men flera av dem som vi 
har intervjuat lyfter fram tingstjänstgö
ring som något mycket värdefullt.

– Det ger en domstolsvana som man 
har oändligt stor nytta av, särskilt om 
man avser att processa. Jag tillhör dem som tycker att det 
borde ingå i juristutbildningen att sitta ting i ett år, säger 
EvaMaj Mühlenbock.

Hon berättar att rörligheten i branschen har ökat be
tydligt på senare år. En förklaring till det är att många 

unga jurister börjar på en advokatbyrå för att sedan vara 
tjänstlediga i ett och ett halvt år för att sitta ting.

– De unga väljer ofta att börja på byrå 
direkt i stället för att först sitta ting. Har 
de arbetat på byrå får de sedan räkna 
bort ett halvår av tingstjänstgöringen, 
säger EvaMaj Mühlenbock.

Fyra av fem av dem som Manfred Löf
venhaft anställer är inte tingsmeriterade.

Advokatbyrån blir på så sätt deras för
sta riktiga arbetsplats. 

– Vi är inte bara en arbetsgivare utan 
även en utbildningsinstitution på ett tyd
ligare sätt än tidigare. De som har suttit 
ting är utan tvekan attraktiva som ar
betskraft. Det märks ofta att de har två 
års längre erfarenhet, säger han.

En trend är också att unga jurister lämnar advokatkå
ren efter två, tre år för att i stället bli bolagsjurister.

– Ofta går de till klientbolag och blir duktiga uppköpare 
av våra tjänster. Men det är klart att jag gärna skulle vilja 
behålla dem lite längre, säger Manfred Löfvenhaft.

» 

Det har blivit vanligare 
att affärsjuridiska 

tjänster upphandlas, 
anser bland andra 

Maria-Pia Hope,
managing partner 

på Vinge.

Fokus Affärsjuridik

» 

”Teamet är utgångspunkten för att ge klienterna en kostnadseffektiv och                      ändamålsenlig rådgivning. 

Vi tror inte på en modell där specialister                      sköter administrativa arbetsuppgifter som vi till exempel ser i sjukvården.”
Maria-Pia Hope
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Han tror att anledningen till att de går över till bolagen 
är att de vill se något nytt.

– Många har kommit direkt till en advokatbyrå och är 
sugna på att se hur det ser ut på andra sidan. Det är triv
samt och utvecklande att prova något annat.

Stefan Erhag upplever också att unga jurister i dag är 
mer flexibla än för tio år sedan.

– De vill prova olika saker innan de vet var de till slut 
ska landa. En del börjar på byrå för att sedan sitta ting 
och därefter börja jobba som bolagsjurister. Jag tror att 
det är en generationsfråga, säger han.

SEKRETERARE HAR BLIVIT ASSISTENTER

En annan förändring som skett på senare tid är att by
råernas sekreterare, som numera kallas assistenter, har 
blivit färre till antalet och fått andra arbetsuppgifter. För 
30 år sedan var det inte ovanligt att varje advokat hade en 
egen sekreterare. Till sekreterarnas uppgifter hörde att 
göra reseräkningar, fakturera och skriva ut meddelanden 
som advokater och biträdande jurister hade dikterat. 

– I dag skriver juristerna avtal, mejl och annat själva. 
Assistententera gör allt ifrån att hjälpa till med att ta fram 

uppgifter till rättsutredningar till att hjälpa till med it. De 
är väldigt kompetenta och allround, säger EvaMaj Müh
lenbock på Lindahl, där det i dag går upptill åtta jurister 
på en assistent.

Hos Mannheimer Swartling delar upp till 14 jurister på 
varje assistent. Rollen som traditionell sekreterare för
svann hos dem när de för åtta år sedan omstrukturerade 
hela supportorganisationen och specialiserade dem i 
mycket högre utsträckning.

– Vi ville kunna tillhandahålla mer kostnadseffektiva 
lösningar till våra klienter. Och vi har sänkt kostnaderna 
för administration rejält sedan 2008 trots att vi numera 
har en mycket högre servicenivå från vår supportorgani
sation, säger Jan Dernestam.

Vinge har däremot inte dragit ner på sina assistenter.
– Vår uppfattning är att assistenter är viktiga medlem

mar i teamet. Teamarbete är utgångspunkten för att ge 
klienterna en kostnadseffektiv och ändamålsenlig råd
givning. Vi tror inte på en modell där specialister sköter 
administrativa arbetsuppgifter som vi till exempel ser i 
sjukvården. Det blir i slutänden dyrare för klienterna, sä
ger MariaPia Hope. » 

Sekreterarna, som nu-
mera kallas för assisten-
ter, har blivit färre och 
fått nya arbetsuppgifter 
på flera av de affärsjuri-
diska advokatbyråerna.

Fokus Affärsjuridik

”Teamet är utgångspunkten för att ge klienterna en kostnadseffektiv och                      ändamålsenlig rådgivning. 

Vi tror inte på en modell där specialister                      sköter administrativa arbetsuppgifter som vi till exempel ser i sjukvården.”
Maria-Pia Hope
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VARAKTIGA KLIENTRELATIONER

De affärsjuridiska byråer som vi har varit i kontakt med är 
eniga om att det är särskilt värdefullt om klienterna väljer 
att samla all sin juridik hos just dem.

– Då kan vi bygga upp och förstärka vår knowhow och 
bli riktigt kunniga, eftersom vi får möjlighet att jobba 
med många olika slags rättsfrågor inom en viss bransch, 
säger EvaMaj Mühlenbock.

Lindahls klienter motsvarar svenskt näringsliv i tvärsnitt 
och är jämt fördelade över olika branscher, men klienter
na återfinns särskilt i de teknikintensiva branscherna.

DLA Piper, vars klientstock består av både nationella 
och internationella klienter, anser i likhet med övriga in
tervjuade, att de klienter som byrån har långvariga rela
tioner med är särskilt betydelsefulla.

– Globala klienter som använder oss i många länder och 
utnyttjar hela vårt koncept är viktiga, säger Gustaf Reu
terskiöld.

Jan Dernestam välkomnar också långvariga klientrela
tioner men betonar samtidigt att Mannheimer Swartling 
inte är den bästa byrån för alla klienter – och att det inte 
handlar om snobbism. Byråns primära kundgrupp är de 
största svenska och internationella företagen.

– Vi är till för de största transaktionerna, de svåraste 
tvisterna och de största klienterna. Vårt system är så pass 
dyrt att driva till följd av vår specialisering och vidareut
bildning att det inte är kostnadseffektivt för en mindre 
klient att anlita oss för ett enkelt ärende, säger Jan Der
nestam.

TIMTAXA DOMINERAR

Advokater har historiskt sett tagit betalt per nedlagd 
timme. Men det har blivit vanligare att klienterna ofta an
tingen vill ha en kostnadsuppskattning, ett takpris eller 
ett fast pris, berättar EvaMaj Mühlenbock.

Jan Dernestam berättar också att klienterna ställer  

» 

Cybix är ett Enköpingsbaserat IT-företag som hjälper kunder att skapa säkra informationsflöden i komplexa miljöer.  
Vi arbetar med en portfölj av noga utvalda tjänster och produkter för att leverera kostnadseffektiva lösningar utifrån dina behov.  
Vi erbjuder bland annat säker lagring, säkra trådlösa nät och paketerade lösningar för att säkra upp mobila arbetsplatser.

SKYDDA DINA HEMLIGHETER
De flesta IT-system innehåller känslig information. Det gäller inte bara lösenord, 

bankuppgifter och mejl som ligger kvar i trasiga datorer eller mobiltelefoner

långt efter att du bytt till nya apparater. Även gamla dokument som du för länge 

sedan kört i dokumentförstöraren ligger kvar och bara väntar på att dyka upp igen.

Gör med dina  
IT-prylar 

som med gamla 
pappersdokument 

– kör dem i tuggen.

010-207 00 55 | destruktion@cybix.se | cybix.se

EXPERTER PÅ SÄKRA INFORMATIONSFLÖDEN
- CYBIX DATADESTRUKTIONSTJÄNSTER

”Vi har blivit bättre på att definiera vad vi förväntas leverera, framför allt när                       det gäller transaktioner. 

Därmed kan vi bemanna                       ärenden på ett bättre sätt. Projektledningen har blivit bättre. ”   Gustaf Reuterskiöld
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allt högre krav på transparens när det gäller prissättning
en.

– Vi börjar nästan aldrig arbeta med ett ärende där pri
set kommer som en överraskning för klienten. Vid före
tagsförvärv, finansiering eller någon annan transaktion 
har vi nästan alltid kommit överens om ett pris i förhand, 
säger han.

Även MariaPia Hope berättar att klienternas krav på 
transparens har ökat.

– Det är sällsynt att vi inte har en de
taljerad diskussion om förväntningar, 
kostnader och olika moment i processen 
innan vi inleder ett större projekt, säger 
hon.

Gustaf Reuterskiöld har också noterat 
att klienterna i betydligt större utsträck
ning i dag än för några år sedan vill veta 
vad juridiken i en affär kommer att kosta 
innan en transaktion görs. Det har gjort 
att ärendena handläggs mer effektivt än 
tidigare.

– Vi har blivit bättre på att definiera 
vad vi förväntas leverera, framför allt 
när det gäller transaktioner. Därmed kan 
vi bemanna ärenden på ett bättre sätt. Projektledningen 
har blivit bättre, säger han.

DLA Piper använder olika prismodeller för olika upp
drag och försöker anpassa sig till klienternas önskemål. 
Men i processer tar de oftast ut ett klassiskt timarvode 
utifrån nedlagd tid. 

– När uppdraget inte är fördefinierat är det väldigt vik
tigt att vi redogör för vad vi har gjort och varför, säger 
Gustaf Reuterskiöld.

För en väl definierad uppgift, som att ta fram ett stan
dardavtal, kan de däremot ge ett fast pris.

Hos Delphi och Gernandt & Danielsson är basen för 
arvodet nedlagd tid och klientnyttan. 

– Det är svårt att bestämma ett fast pris, eftersom man 
ofta inte vet hur omfattande ett arbete blir innan det har 
påbörjats, säger Manfred Löfvenhaft.

ÖKAD KONKURRENS

EvaMaj Mühlenbock berättar att konkurrensen om klien
terna har ökat. Och att konkurrensen kommer från såväl 
andra nationella byråer som utländska byråer. Om ett 
engelskt bolag förvärvar ett svenskt bolag är det inte alls 
ovanligt att en engelsk advokatbyrå får uppdraget.

– För tio år sedan fanns det inte på kartan att en engelsk 
advokatbyrå skulle kunna göra det förvärvet. Då hade det 
engelska bolaget kopplat in en svensk byrå som företräd
de dem. Vi måste visa att det i ett sådant fall är bättre att 
vända sig till en nationell advokatbyrå som kan det natio
nella rättssystemet, säger hon.

Den nationella konkurrensen beskriver EvaMaj Müh
lenbock också som grynhård.

– Även om det smärtar att säga så finns det många skick
liga aktörer som kan sin sak ungefär lika bra som vi, säger 
hon.

Även Vinge märker av att konkurrensen från såväl in
hemska som utländska byråer har ökat inom vissa om
råden. Men MariaPia Hope betraktar konkurrensen som 
hälsosam.

– Konkurrensen gör att vi hela tiden 
måste bedriva ett förbättringsarbete 
och blir mer professionella och effek
tiva. Samtidigt kan de ledande svenska 
byråerna hävda sig bra. För vår del kom
mer runt 40 procent av uppdragen från 
utlandet. Våra jurister är med andra ord 
vana vid att arbeta i komplexa projekt 
av cross borderkaraktär. Vi framhärdar 
ofta med framgång att det är bäst att låta 
projekt med centrala svenska element 
styras av svensk rätt – det är praktiskt 
enklare och därmed ofta bättre. Våra 
svenska klienter stöttar inte oväntat i 
denna slutsats, säger hon.

Mannheimer Swartling konkurrerar främst med stora 
amerikanska och engelska affärsjuridiska aktörer om de 
största tvisterna och ärendena, men understryker att 
konkurrensen även kommer från andra håll.

– De anglosaxiska byråerna har enorma resurser. De 
är våra största konkurrenter, eftersom vi är intresserade 
av samma segment klienter. Därtill anställer revisionsby
råerna jurister. Dem ser vi inte som konkurrenter ännu 
men de har väldigt stora ambitioner att bli en central ak
tör på marknaden. Den nationella konkurrensen är också 
tuff. Där slåss vi om de mindre transaktionerna och ären
dena, säger Jan Dernestam.

För att matcha de anglosaxiska byråerna utbildar 
Mannheimer Swartling sina jurister och trimmar sina 
processer. Men engelsk lag är en stor utmaning.

– De engelska firmorna är extremt duktiga på att över
tyga klienter och motparter om att engelsk lag bör styra 
olika avtal. Och den engelska lagstiftningen är förutsäg
bar och smidig, säger Jan Dernestam.

Men det finns stora fördelar med att använda svensk 
lagstiftning och anlita en svensk affärsjuridisk byrå, fram
håller Dernestam.

– Det är kostnadseffektivt att använda svensk lagstift
ning. Och svenska domstolar håller väldigt hög klass. 
Framför allt finns en stor erfarenhet vid Stockholms Han
delskammares Skiljedomsinstitut.

Delphi upplever att den främsta konkurrensen kom
mer från inhemska byråer.

– Vi jobbar inte så mycket med de allra största transak » 

”Vi har blivit bättre på att definiera vad vi förväntas leverera, framför allt när                       det gäller transaktioner. 

Därmed kan vi bemanna                       ärenden på ett bättre sätt. Projektledningen har blivit bättre. ”   Gustaf Reuterskiöld

Klienterna vill oftare 
än tidigare veta vad 
juridiken i en affär 
kommer att kosta 
innan en transaktions 
görs, erfar Gustaf 
Reuterskiöld, managing 
partner på DLA Piper 
i Sverige.
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tionerna. Därför upplever vi inte så stor konkurrens från 
engelska och amerikanska byråer, säger Stefan Erhag.

Den inhemska konkurrensen kommer i dag från fler 
håll än tidigare – förutom från de stora byråerna från 
mindre nischade byråer. Stefan Erhag tror att konkurren
sen från nischbyråerna på sikt kan leda till att de större 
byråerna överger vissa områden för att satsa bredare. 

– Vi vill ha spetskompetens inom de områden som vi 
är verksamma. Är vi inte tillräckligt duktiga på ett visst 
område ska vi kanske inte arbeta med det. På exempel
vis det skatterättsliga området kan det på sikt bli svårt att 
konkurrera med revisionsbyråer, säger han.

SAMARBETE MED KONKURRENTER

Att en utländsk advokatbyrå kan 
vara en bitter konkurrent ena da
gen och en nära och viktig samar
betspartner nästa dag vittnar flera 
av dem vi intervjuat om.

– Om vi ska hjälpa en svensk kli
ent att förvärva ett bolag i exem
pelvis Tyskland tar vi hjälp av en 
tysk advokat, säger EvaMaj Müh
lenbock.

Bilden delas av Jan Dernestam.
– När våra nordiska klienter gör 

affärer runt om i världen leder vi 
ärendet, är projektledare. Men lo
kala advokatbyråer måste hjälpa 
till med lokala frågor där vi inte 
har något eget utlandskontor. Vi 
måste jobba så tajt med den lokala 
byrån att vi kan hålla en lika hög
kvalitativ service som om det vore 
vårt eget kontor, säger han.

OLIKA SYN PÅ UTLANDSNÄRVARO

Vinge, som tidigare hade sex kontor utomlands för att 
kunna serva svenska klienter med utländsk lokal juridik, 
har de senaste tio åren ändrat strategi och lagt ner ut
landskontoren.

– Stora skandinaviska företag befinner sig i en annan ut
vecklingsfas nu än för 20 år sedan. De behöver inte oss för 
att hålla i handen när de ger sig ut i världen – de är redan 
där, men vill inte sällan ha vår syn på exempelvis vem i 
Tyskland som är bäst på lagstiftning om personuppgifter 
eller en komplex patentfråga. Vår roll är att se till att våra 
klienter får rådgivning från en byrå som matchar vår svens
ka kompetens och vårt bemötande – och det valet kan skil
ja sig åt beroende på område, säger MariaPia Hope.

Lindahl har också valt bort att etablera sig utomlands.
– Vår uppfattning är att våra klienter inte kräver vår 

närvaro i något annat land. Det är klienternas efterfrågan 

som skulle vara skälet till att gå in på en annan marknad. 
Vi samarbetar däremot nära med de bästa lokala advo
katbyråerna runt om i världen. Då fungerar vi som pro
jektledare för våra klienter, säger EvaMaj Mühlenbock.

Mannheimer Swartlings strategi har däremot alltid va
rit att följa klienten, det vill säga att finnas på plats med 
ett eget kontor i de länder där klienterna främst gör af
färer. Byrån har fyra kontor i Sverige och sju utomlands. 

DLA Piper, som också hör till de byråer som tycker 
att det är viktigt att finnas på plats i de länder klienterna 
finns, har omkring 80 kontor i mer än 30 länder.

– Vi har också samarbetsbyråer i länder där vi inte har 
kontor. Men det är extremt sällan 
vi behöver gå utanför vår egen 
byrå. Våra lokala byråer är starka 
och kan den lokala marknaden, 
säger Gustaf Reuterskiöld.

RISK FÖR JÄV

Manfred Löfvenhaft på Gernandt 
& Danielsson, som har cirka 100 
personer anställda, varav ungefär 
20 är delägare och 50 är biträdan
de jurister, anser att en advokat
byrå med 50 jurister kan leverera 
vilket slags service som helst i alla 
transaktioner som förekommer 
på den svenska marknaden. Ändå 
har byrån en ambition att nettore
krytera 5–8 personer per år.

– En advokatbyrå måste vara en 
växande organism för att kunna 
rekrytera arbetskraft. Ser unga 
jurister att en organisation inte 
växer och att det inte finns möjlig
het att bli delägare söker de sig till 

andra byråer där de kan göra karriär. Jag tror att miljön 
blir trist på en byrå om man måste ”putta ut” någon för 
att själva kunna avancera. Tillväxt, inte storleken, är cen
tralt för advokatbyråer, säger Manfred Löfvenhaft.

Lindahl har 370 anställda, varav 260 är jurister. Eva
Maj Mühlenbock har svårt att bedöma om det finns nå
gon övre gräns för hur stor byrån kan bli.

– Storleken är inget egenintresse. Vi växer i den takt 
som våra klienter efterfrågar våra tjänster. Vi utökar med 
ytterligare rättsområden om och när våra klienter har det 
behovet, säger hon.

Men i takt med att verksamheten växer ökar risken för 
jäv.

– Sverige är ett litet land. Det är oerhört vanligt att vi 
får avstå ärenden på grund av jäv, säger EvaMaj Müh
lenbock och får medhåll av övriga byråer vi har varit i 
kontakt med.

”Ser unga jurister att 
en organisation inte 

växer och att det inte 
finns möjlighet att bli 
delägare söker de sig 
till andra byråer där 

de kan göra karriär. Jag 
tror att miljön blir trist 

på en byrå om man 
måste ’putta ut’ någon 

för att själva kunna 
avancera. Tillväxt, inte 

storleken, är centralt 
för advokatbyråer.”

Manfred Löfvenhaft

» 

Förra året admini-
strerades 181 mål 
vid Stockholms 
Handelskammares 
Skiljedomsinstitut 
(SCC). Det är det 
sjätte högsta antalet 
administrerade mål 
på årsbasis sedan 
SCC grundades 1917. 
Av de 181 fallen var 
43 procent svenska 
och 57 procent 
internationella. Jäm-
fört med 2014 ökade 
andelen internatio-
nella fall med 6 pro-
centenheter 2015.

Källa: SCC

2015 ETT STARKT 
ÅR FÖR SCC
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Enligt Jan Dernestam är konfliktfrågan det enda som 
kan sätta stopp för hur stor en byrå kan bli. Mannheimer 
Swartling, som har 600 anställda, 400 av dem jurister va
rav 90 är delägare, tackar i dag nej till omkring en tredje
del av alla företagsförvärvsärenden på grund av jäv.

– Väldigt ofta när vi får en förfrågan hjälper vi redan en 
konkurrent. Då kan vi inte ta det nya ärendet, säger han.

För att svenska affärsjuridiska byråer ska kunna arbeta 
på samma villkor som och konkurrera med engelska och 
amerikanska byråer vill Jan Dernestam se en förändring 
när det gäller frågan om informerat samtycke.

– Vi skulle vilja omfattas av samma regler som de stora 
engelska och amerikanska advokatfirmorna som gör sto
ra affärer i Sverige utan att ha något kontor här. Som det 
är i dag har vi helt olika spelregler trots att vi agerar på 
samma marknad, säger han. 

Även MariaPia Hope anser att konkurrensen från ut
ländska byråer är skev.

– I samband med så kallade ”controlled auctions” anser 
utländska byråer att de kan agera för mer än en köpare 
i svenska förvärvsprojekt. Det snedvrider konkurrensen 
och vi skulle välkomna en översyn av reglerna, säger hon.

FLER NISCHBYRÅER

EvaMaj Mühlenbock ser inga tecken på att vi får se fler 
sammanslagningar mellan byråer framöver. En tendens 
är snarare att seniora advokater lämnar storbyråerna för 
att starta konkurrerande nischbyråer.

– I många fall handlar det nog om att de har uppnått 
pensionsåldern och då kan de enligt delägaravtalet inte 

fortsätta som delägare. Det kan också vara en önskan om 
att driva verksamhet på ett annat sätt än de stora advo
katbyråerna, säger hon.

Stefan Erhag upplever också att fler mindre nischby
råer har tillkommit på marknaden.

– Alla vill inte vara på en stor byrå. Jag tror att man lätt
are kan styra över sin egen tid på en mindre arbetsplats 
än på de stora byråerna, säger han.

MariaPia Hope håller med och konstaterar att flertalet 
större byråer sannolikt tillämpar striktare ”performance 
management” i kölvattnet på finanskrisen och bran
schens professionalisering.

– Vi är tydliga med de krav vi ställer på våra delägare, 
och dessa passar inte alla. Samtidigt finns det en stor för
ståelse för att kraven finns. Samtalen om att gå skilda vä
gar sker i god anda, säger hon.

Men segmenteringen och de ökade kraven på specia
lisering kan, enligt Jan Dernestam, göra att vissa byråer 
känner ett behov av bli större för att klara konkurrensen. 
Det kan i sin tur medföra att det framöver blir vanligare 
med sammanslagningar.

Den 1 februari gick DLA Nordic ihop med DLA Piper, 
och hör därmed till de affärsbyråer som går mot ström
men.

– Vi tror att det här är det bästa sättet att möta kon
kurrensen i framtiden. Det ger många synergieffekter 
och möjlighet till kompetensöverföring. Vi har enormt 
mycket knowhow inom byrån. Det är oslagbart i många 
avseenden, säger Gustaf Reuterskiöld.

Sammangåendet var ett led i anpassningen till en » 

Fokus Affärsjuridik

Tillväxt, inte byråns stor-
lek, är det centrala för 
att advokatbyråer ska 
kunna rekrytera kvalifi-
cerad arbetskraft, anser 
Manfred Löfvenhaft, 
managing partner på 
Gernandt & Danielsson.
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 förändrad omvärld och ett sätt att möta den nya efter
frågan. 

– I takt med att svenska bolag bygger upp egna stora ju
ristavdelningar minskar den lokala svenska marknaden. 
Men de större bolagen har svårt att hantera transaktioner 
över många jurisdiktioner, vilket är fallet när de har pro
jekt i flera länder samtidigt. Nu kan vi hjälpa dem med 
mer komplexa uppdrag som sträcker sig över flera län
der, säger Gustaf Reuterskiöld.

OLIKA SYSTEM FÖR VINSTDELNING

Jan Dernestam berättar att Mannhei
mer Swartling har ett rent så kallat 
lock stepsystem, där alla delägare 
delar lika på vinsten.

– Oavsett om man är delägare hos 
oss i Helsingborg, Stockholm, Hong
kong eller Shanghai delar vi exakt 
lika på vinsten, säger han.

Enligt Jan Dernestam är fördelen 
med systemet att det inte förekom
mer någon intern konkurrens om 
uppdragen.

– Anlitar man oss har man tillgång 
till hela byrån. Alla klienter är byråns 
klienter. Vi sätter alltid ihop det team 
som passar klientens önskemål bäst. 
Ingen frestas att själv ta ett uppdrag för att kunna tjäna 
pengar. Laget kommer före jaget. Det är nästan tabu att 
säga ”min klient”. 

En nackdel med att dela helt lika skulle kunna vara att 
”free riders” utnyttjade systemet.

– Teoretiskt finns en risk för att även de som inte pre
sterar får lika stor del av vinsten. Men problemet med 
jurister är typiskt sett inte att de är underpresterande. 
Alla jobbar snarare för mycket än för lite, säger Jan Der
nestam.

Lindahls och Delphis vinstdelningsmodell är också ett 
likadelningssystem.

– Systemet främjar att var och en gör det som han el
ler hon är bäst på. Vi försöker alltid allokera arbetet som 
kommer in från klienter till den som är bäst lämpad att 
utföra det. Klienterna får den bästa hjälpen och vi växer 
på ett bra sätt, säger Stefan Erhag.

Det finns för och nackdelar med alla system, poängte
rar EvaMaj Mühlenbock. Enligt henne innebär ett true 
partnershipsystem en sporre som också kan kännas väl
digt kravfylld.

– Det finns ingen större press än den man sätter gemen
samt på varandra. Fördelarna med att arbeta mot ett ge
mensamt mål överväger dock, säger hon.

Som vinstdelningssystem använder såväl Vinge och 
Gernandt & Danielsson som DLA Piper en kombination 

av likadelningssystem och prestationssystem, där extra
ordinära insatser premieras.

– Prestation premieras på ett bra sätt i det här systemet. 
Ett likadelningssystem tror jag skulle kunna leda till spän
ningar mellan dem som presterar mer och dem som pre
sterar mindre, säger Manfred Löfvenhaft.

Gustaf Reuterskiöld anser att systemet ger delägarna 
större frihet än ett rent likadelningssystem.

– Ibland vill man jobba mycket. Under andra perioder i 
livet kan man inte göra det. I ett true partnershipsystem, 
där alla delar lika, är det svårt att gå ner i tid en längre 

tid. Jag antar att det blir svårt att mo
tivera sin resultatandel om man år ef
ter år inte levererar lika mycket som 
övriga delägare.

MariaPia Hope håller med och till
lägger:

– Att ett meritokratiskt vinstdel
ningssystem e contrario skulle leda 
till någon form av huggsexa om klien
terna är en seglivad svensk myt. Ad
vokatbyråklienter kräver självklart 
att det bäst lämpade teamet ska han
tera deras viktiga uppdrag oavsett 
vem det första telefonsamtalet går 
till. Om det inte sker är man snabbt 
ute ur leken, säger hon.

”UNDERUTBUD PÅ DUKTIGA JURISTER”

Enligt Manfred Löfvenhaft är konkurrensen om unga 
duktiga jurister minst lika stor som konkurrensen om 
uppdragen.

– Alla advokatbyråer har en ökad omsättning och säl
jer fler timmar. Det gör att vårt behov av unga jurister är 
väldigt stort. Det är ett underutbud på duktiga jurister, 
därför blir det hård konkurrens om dem som finns, säger 
han.

Dessutom har konkurrensen om talangerna ökat från 
andra aktörer. För tio år sedan toppade ett arbete på en 
advokatbyrå önskelistan hos dem som tagit sin jur. kand. 
I dag konkurrerar byråerna förutom med varandra också 
med storbolagens juristavdelningar, frivilligorganisatio
ner som Amnesty och myndigheter om nyutexaminerade 
duktiga jurister.

– Vi har fortfarande förmånen att ha väldigt många sö
kande till våra tjänster. Men det finns en större skepsis att 
söka sig till advokatbyråerna än tidigare, säger EvaMaj 
Mühlenbock.

Hon tror att förklaringen är att det går märkliga rykten 
om branschen.

– Det sägs att på affärsbyråerna bryr man sig bara om 
att tjäna pengar, att juridiken inte är rolig och att det är 
vassa armbågar kollegor emellan. Men det är ju tvärtom. 

» 

Fler mindre nisch-
byråer har tillkommit 
till  marknaden, enligt 
Stefan Erhag, Delphis 

styrelseordförande 
och tidigare 

managing partner.
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Vi jobbar mycket i team och supportar varandra, säger 
EvaMaj Mühlenbock.

Jan Dernestam berättar att Mannheimer Swartling inte 
har märkt att antalet sökande till lediga tjänster på byrån 
har minskat.

– Vi har förmånen att vara  den största affärsjuridiska 
byrån. Det är en konkurrensfördel. Ungefär hälften av 
alla som tar en jur. kand. i Sverige söker hit. Och det är 
bra kvalitet på många av dem, säger Jan Dernestam.

Inte heller på Vinge har inflödet ansökningar minskat 
de senaste fem åren. En viss omsättning på personal är 
det, men det menar MariaPia Hope 
är en del av affärsmodellen.

– Vi är mycket ofta en språngbräda 
till många andra karriärer. Vi känner 
en stor stolthet över de jurister som 
lämnar oss för att få fantastiska jobb 
på andra spännande arbetsplatser. 
Vi ser det som ett viktigt bidrag till 
näringslivet och rättsväsendet att ut
veckla unga jurister, säger hon.  

Delphi berättar att byrån har 
lyckats rekrytera duktiga medarbe
tare, men att det inte kommer in lika 
många ansökningar som tidigare. 

– Det är bara 30 procent av alla 
juriststudenter som söker sig till ad
vokatbranschen. Det är klart att konkurrensen med de 
andra byråerna är tuff, säger Stefan Erhag.

Han tror att många jurister väljer bort advokatbanan 
för att i stället bli bolagsjurister. 

En anledning är, enligt Erhag, att det finns en skev bild 
av hur det är att arbeta på en byrå.

– Det finns en felaktig bild hos studenterna att det, fram
för allt på de större byråerna, inte går att ha ”life balance”.  
Men vi har ett otroligt fritt och flexibelt jobb, säger han.

En annan felaktig uppfattning som finns är, enligt Ste
fan Erhag, att affärsjurister ständigt förväntas vara till
gängliga.

– Händer det något måste man vara tillgänglig, men 
ibland behöver man inte alls vara tillgänglig. Vi jobbar ju 
inte alltid dygnet runt sju dagar i veckan, säger han.

Gustaf Reuterskiöld berättar också att antalet sökande 
till byrån inte ökar trots att allt flera jurister utexamineras 
från landets juristutbildningar. Han tror också att det kan 
vara ett resultat av att advokatyrket har tappat i status 
och fått sämre rykte. 

– Det sägs att arbetsdagarna är väldigt långa och att det 
är svårt att förena arbetsliv med familjeliv. Därför blir nog 
många bolagsjurister i stället. Men om det är rationellt 
vet jag inte. Det finns många som har gått från advokat
byrå till att bli bolagsjurister utan att nödvändigtvis ar
beta mindre.

Gustaf Reuterskiöld anser att advokatbranschen som 
helhet måste bli bättre på att marknadsföra alla fördelar 
som är förenade med att vara advokat.

– Det är ett flexibelt arbete, du kan i stor utsträckning 
påverka var och hur mycket du vill arbeta. Den långsik
tiga friheten, möjligheten till utvecklingen och de varie
rande uppgifterna tycker jag att man ska framhålla för att 
göra advokatyrket mer attraktivt, säger han.

Samtliga intervjuade affärsbyråer introducerar biträ
dande jurister i advokatrollen genom att låta dem vara 
med och träffa klienter på ett tidigt stadium kombinerat 

med omfattande intern och extern
utbildning.

– De kastas ut i skarpt läge direkt 
och är med och träffar klienter från 
dag ett. Det är viktigt att de inte sitter 
instängda och skriver rättsutredning
ar som någon annan sätter sitt namn 
på, säger Jan Dernestam.

FÖR FÅ KVINNLIGA DELÄGARE  

Andelen kvinnliga delägare hos de 
sex affärsjuridiska byråer som vi har 
varit i kontakt med ligger på mellan 
10 och 18 procent. Samtliga mana
ging partners som vi har intervjuat är 
missnöjda med situationen.

– Det är uselt. En homogen grupp som inte åter  
speglar samhället fattar sämre beslut. En mängd utred
ningar visar att jämställda företag och företag med mång
fald i ledningarna är mer lönsamma, säger Jan Derne
stam.

EvaMaj Mühlenbock tror att en bidragande orsak till 
att andelen kvinnliga delägare fortfarande är betydligt 
lägre än andelen manliga är att män och kvinnor inte de
lar lika på föräldraledigheten. Hos Lindahl är kvinnliga 
biträdande jurister generellt föräldralediga i ett år, med
an männen stannar hemma i sex månader.

– Män och kvinnor delar inte heller lika på vabbandet 
efter föräldraledigheten. Kvinnan tar generellt sett ett 
större ansvar. Det klarar de med ett barn, men när de får 
sitt andra barn blir det för mycket om det inte är jämställt 
hemma, säger hon.

Många kvinnor väljer därför, enligt EvaMaj Mühlen
bock, bort advokatkarriären efter att de har fått sitt an
dra barn.

– Härutöver finns manliga strukturer i vår bransch som 
vi måste arbeta med, säger hon.

Gustaf Reuterskiöld tror att en anledning till den låga 
andelen kvinnliga delägare kan vara att branschen upp
fattas som manlig med få kvinnliga förebilder.

– Det finns inga enkla svar på varför det ser ut som det 
gör i branschen, men både män och kvinnor behöver » 

”Händer det något 
måste man vara till-
gänglig, men ibland 

behöver man inte 
alls vara tillgänglig. 

Vi jobbar ju inte 
alltid dygnet runt 

sju dagar i veckan.”
Stefan Erhag

Den 31 december 
2015 fanns 17 ären-
den för behandling 
hos Stockholms 
Handelskammares 
Skiljedomsinstitut 
(SCC) under energi-
stadgefördraget eller 
ett bilateralt inves-
teringsskyddsavtal. 
Aldrig tidigare har så 
många investerings-
tvister handlagts 
hos SCC. Sedan det 
första fallet registre-
rades 1993 har totalt 
85 mål som rör 
investeringstvister 
inkommit till insti-
tutet. 

Källa: SCC

REKORDMÅNGA 
INVESTERINGS-
TVISTER VID SCC
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draghjälp i karriären. Och det kan vara svårt för unga 
kvinnor i branschen att identifiera sig med det som i dag 
är en typisk delägare. Även byråerna måste nog tänka an
norlunda kring delägarrollen i framtiden för att det ska 
ske en förändring, säger han.

I likhet med flera av de andra af
färsbyråerna rekryterar Vinge fler 
unga kvinnor än män från univer
siteten. Det gör att andelen kvinn
liga delägare långsamt ökar med 
varje ny kull som kommer in.

– Men vi tycker att utvecklingen 
ändå går för sakta. Det är viktigt 
att sätta mål och mäta att de upp
fylls – annars riskerar alla goda 
ambitioner att förbli just sådana. 
Därför har vi stuckit ut hakan och 
satt upp ett kvantitativt mål. Fram 
till 2020 vill vi se att 50 procent av 
de nya del ägarna är kvinnor, säger 
MariaPia Hope och tillägger:

– Vi tror att vi har bra förutsätt
ningar att uppnå målet, och hop
pas att andra byråer ska följa efter. 
Alla rekryterar ju sedan ett decennium tillbaka en majo
ritet kvinnor i juniora kullar, så det är rimligt att det åter
speglas även i de seniora leden. Allt annat betyder ju att 
vi gör något fel, säger hon.

Enligt en undersökning som fackförbundet Jusek har 
gjort känner sig tre fjärdedelar av de kvinnliga juristerna 
förfördelade när det gäller lön och delägarskap. De vi har 
intervjuat tycker att uppgifterna är både förvånande och 
bekymmersamma.

– Det gör mig bekymrad att människor känner sig 
exkluderade – men om det generellt är med rätta eller 

orätta kan jag inte säga. Hos oss känner jag inte igen det, 
säger Manfred Löfvenhaft.

Han understryker samtidigt att det inte förekommer 
någon lönediskriminering hos dem. De första tre åren 
tillämpas inte individuell lönesättning, alla biträdande ju

rister tjänar under den perioden 
lika mycket.

Stefan Erhag känner inte hel
ler igen sig i att kön och etnisk 
bakgrund skulle ha betydelse för 
löneutveckling och vilka arbets
uppgifter man får hos dem.

– Vi tar inte hänsyn till kön när 
vi sätter lön. Men någonstans 
kommer ju uppgifterna i under
sökningen från, säger han.

FÅNGA TALANGER

Den stora utmaningen inför fram
tiden är, enligt flera av de tongi
vande affärsjuridiska byråerna, 
att fånga morgondagens talanger. 
Och övertyga dem om att det är 
spännande att vara advokat.

– Det är ett yrke som sällan är tråkigt och där man över 
tiden kan göra många olika saker, säger MariaPia Hope.

En annan utmaning är att se till att ligga i framkant 
och veta vilka slags frågor klienterna kommer att behö
va hjälp med framöver – helst innan klienterna själva är 
medvetna om det.

– Till exempel digitaliseringen gör att verksamheten 
hos våra klienter snabbt kan ändras radikalt. Det gäller 
att ha örat mot rälsen och vara redo om och när det plöts
ligt uppstår ett behov av kompetens på ett nytt område, 
säger EvaMaj Mühlenbock. n

Sju frågor till 
elva byråer
– vänd!

» LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

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

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
 031-17 12 25

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20
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seringen gör att verk-

samheten hos våra 
klienter snabbt kan 
ändras radikalt. Det 

gäller att ha örat mot 
rälsen och vara redo 
om och när det plöts-
ligt uppstår ett behov 
av kompetens på ett 

nytt område.”
Eva-Maj Mühlenbock
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» 

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA SOM HAR SKETT INOM AFFÄRSJURIDIKEN DE SENASTE FEM ÅREN?

HUR HAR NI ANPASSAT ER TILL FÖRÄNDRINGARNA INOM AFFÄRSJURIDIKEN?

Baker & McKenzie:
Vi har i huvudsak sett två viktiga 
förändringar. Den ena knyter an 
till leveransen av tjänster och den 
andra till tjänsteutbudet. Vad gäl-
ler leveransen har klienterna, om 
möjligt, ännu snävare tidsramar 
och det är än fler leveranser som 
ska ske ”över dagen”. Vad gäller 
tjänsteutbudet har efterfrågan på 
kvalificerad rådgivning, det vill säga 
av specialiserade och även av mer 
erfarna rådgivare, ökat. Det gäller 
främst inom områden som compli-
ance och handelsfrågor, även kallat 
trade.  

Delphi:
En stor förändring är att advoka-
terna på de stora byråerna blir allt 

mer specialiserade. Marknaden 
har förändrats. Det har blivit fler 
mindre byråer, vilket innebär ökad 
konkurrens på nischområdena.

DLA Piper:
Marknaden för juristtjänster har 
förändrats. Det finns många fler 
och större bolagsjuristavdelningar 
ute hos företagen än tidigare. Det 
gör att vi får mer komplexa upp-
drag. Uppköparna, som ofta rekry-
teras från advokatbyråer, är mer 
professionella. 

Gernandt & Danielsson:
Den största förändringen är att 
tempot har ökat ytterligare. Klien-
terna kräver nära nog omedelbart 
svar på sina frågor och vill ofta pra-

ta med en senior person direkt. Det 
blir svårt för de yngsta juristerna 
att vara med i den yttersta frontlin-
jen och lämna skarpa råd. Det leder 
till en ökad specialisering.

Lindahl:
Många av våra klienter har bolags-
jurister som hanterar mycket av den 
återkommande juridiken in house. 
Det har gjort att våra uppdrag har 
blivit mer komplexa och kraven på 
branschkunskap har ökat. Vi har 
också fått mer professionella upp-
köpare av juridiska tjänster.

Linklaters:
De viktigaste förändringarna un-
der de senaste åren är utan tvivel 
globaliseringen och det ökade 

antalet crossborder-transaktioner 
för svenska bolag på marknader 
utanför Sverige och utländska bolag 
som ska in i Sverige. Vidare har 
klienternas krav på effektivitet i 
hanteringen och ledandet av trans-
aktioner ökat för att uppnå ”great 
value for money”, det vill säga att 
få den bästa, men samtidigt mest 
kostnadseffektiva, rådgivningen. 
Därtill har de ökade regulatoriska 
kraven för klienterna medfört att 
vi behövt utveckla och stärka vår 
kapacitet inom de regulatoriska 
områdena. 

Mannheimer Swartling:
Juristavdelningarna på företagen 
har växt rejält de senaste åren. 
Bolags juristerna som köper in juri-

Baker & McKenzie:
Vad gäller tjänsteleveransen har vi 
något färre juniora jurister och be-
mannar uppdragen med mer spe-
cialiserade och erfarna rådgivare. 
Vad gäller tjänsteutbudet är vi väl 
positionerade som en fullservice-
byrå med goda erfarenheter inom 
vår globala firma som arbetat med 
compliance- och trade-frågor i 
decennier.

Delphi:
Vi påverkas inte så mycket av spe-
cialiseringen. Vi har alltid försökt 
rekrytera dem som är riktigt duk-
tiga och intresserade av juridik för 
att själva göra dem till vassa advo-
kater, specialister som kan möta 
våra klienters krav.

DLA Piper:
Vi ser en trend mot en mer seg-
regerad marknad med antingen 
större rådgivare som hanterar 
större och mer komplexa uppdrag 
och mindre aktörer som hanterar 
mer nischade frågor eller enklare 
frågeställningar.
Vår uppfattning är att vi kommer 
att stå bättre rustade i en större 

global organisation att kunna möta 
framtidens krav på juridiska råd-
givare.

Gernandt & Danielsson:
Unga jurister är med i åtminstone 
två verksamhetsgrupper för att de 
inte ska bli alltför beroende av ett 
rättsområde. De yngsta juristerna 
deltar vid telefonkonferenser och 
överhör samtal som en del i utbild-
ningen.

Lindahl:
Vi har blivit mer professionella, mer 
specialiserade. Den som jobbar 
med exempelvis konkurrensrätt 
i dag gör det på heltid. För tio år 
sedan gick det att arbeta med flera 
rättsområden.

Linklaters:
Vi har breddat och fördjupat utbild-
ningarna för våra biträdande juris-
ter samt ökat utbytet mellan våra 
kontor för att göra oss ännu bättre 
på att hantera de internationella 
crossborder-och kapitalmarknads-
transaktionerna samt för att utbyta 
erfarenheter och know-how. Vidare 
har Linklaters globalt haft fokus på 

att vidhålla en gemensam standard 
och sätt att arbeta för att säker-

ställa att vi samarbetar optimalt i 
våra transaktioner. 

Baker & McKenzie
– Sten Bauer

Delphi 
– Stefan Erhag

DLA Piper 
– Gustaf 

Reuterskiöld

Gernandt & Daniels-
son – Manfred 

Löfvenhaft

Lindahl 
– Eva-Maj 

Mühlenbock

Sju
frågor
till
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byråer
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diken är oftast tränade på de stora 
advokatbyråerna och är därmed 
mycket kvalificerade och sofistike-
rade inköpare. Därmed har kraven 
ökat på byråerna att leverera ef-
fektiv och kvalificerad rådgivning. 
Dessutom förväntas vi i dag kunna 
våra klienters affär minst lika bra 
som de själva. En annan förändring 
är att vi får färre men större och 
mer komplexa uppdrag när bolags-
juristerna gör mycket av vardagsju-
ridiken själva.

Roschier:
Vi upplever att strukturella för-
ändringar spelar en större roll: Nya 
fokusområden växer fram inom  
affärsjuridiken som en följd av nya 
regulatoriska krav, marknadstren-

der och andra omvärldsfaktorer. 
Det påverkar i sin tur klienternas 
efterfrågan på tjänster. Ett exempel 
är de finansiella marknaderna som 
är i ständig förändring. Ett annat 
exempel är den ökade digitalise-
ringen inom många branscher,  
som gett upphov till en växande 
efterfrågan på tjänster inom tek-
nologi och it, compliance och 
personuppgiftshantering samt inte-
gritetsfrågor. Företagens verksam-
hetsmiljö har blivit mer komplex 
helt enkelt.

Setterwalls:
Att fler stora bolag regelbundet 
utvärderar och ser över vilka ad-
vokatbyråer som de arbetar med 
och att ansvaret för den första 

dialogen med en ny byrå sköts av 
inköpsavdelningar i större utsträck-
ning än tidigare. Dessutom har fler 
mindre, nischade byråer dykt upp 
på marknaden medan utrymmet 
för den mindre fullservicebyrån har 
minskat. 

Vinge:
Våra klienter, företagen, blir allt 
mer sofistikerade, professionella 
och krävande. Det hänger delvis 
ihop med att företagen bygger upp 
en stabil, kunnig och affärsnära 
bolagsjuristfunktion, där det mesta 
av inköpen av juristtjänster sker. 
Mer senior och strategisk rådgiv-
ning efterfrågas. Ofta vill klienten 
att rådgivarna fokuserar på ett 
begränsat antal frågor. Efterfrågan 

på nya tjänster som ”corporate risk 
and compliance” ökar.

Wistrand:
Mer professionella uppköpare av 
juridiska tjänster konkurrensut-
sätter och ställer högre krav på 
byråerna genom att de i större 
utsträckning använder sig av flera 
olika advokatbyråer. I linje med 
detta ser vi en ökning av antalet law 
panels, vilket lett till både ökade 
möjligheter och hårdare konkur-
rens. Rådgivningen avser mer kva-
lificerade frågor, vilket till viss del 
beror på den ökade digitaliseringen. 
Fler frågor hanteras av klienterna 
själva och enklare juridiktjänster 
och avtal standardiseras i allt större 
utsträckning.

Mannheimer Swartling:
Vi har utvecklat och utvidgat vårt 

utbildningsprogram för våra jurister 
ännu mer. Vi har fokuserat mycket 

på att effektivisera vårt sätt att ar-
beta både genom att bli skickliga på 
project management och utnyttja 
alla de verktyg som finns tillgäng-
liga tack vare den digitalisering av 
branschen som sker. Vi säkerställer 
också att alla våra jurister har en 
förståelse för våra klienters mark-
nader så att vi även kan leverera 
strategiska och kommersiella råd.

Roschier:
Vi följer marknadstrender och strä-
var kontinuerligt efter att utveckla 
och bredda vår verksamhet för att 
erbjuda rådgivning inom aktuella 
områden. Som en följd av bland 
annat den ökande regleringen har 
vi tillsammans med våra klienter 
utvecklat byråns serviceerbjudande 
inom corporate compliance & 
investigations. Som ett ytterligare 
exempel kan nämnas digitalise-
ringstrenden som medfört att vi 
nyligen utsett nya delägare med 
specifik kompetens inom it, tekno-
logi och integritetsfrågor.

Setterwalls:
Vi utbildar våra medarbetare även i 
kommunikation och projektledning 

för att bättre kunna presentera vårt 
erbjudande och leverera rådgivning 
som är anpassad efter de enskilda 
klienternas behov. Som fullservi-
cebyrå arbetar vi med att tillsätta 
team bestående av specialister och 
transaktionsjurister anpassat efter 
klientens behov och uppdragets 
karaktär. 

Vinge:
Vi satsar bland annat mer på råd-
givning i antikorruptionsfrågor, 
miljöfrågor och MR-frågor.

Wistrand:
Vi har under de senaste fem åren 
arbetat mer strategiskt inom 
knowledge management och mark-
nadsföring/affärsutveckling, vilket 
bland annat innebär att vi byggt 
upp ett intelligent mallsystem. På 
ledningsnivå har vi strukturerat oss 
tydligare för att skapa en mer ef-
fektiv organisation med dedikerade 
resurser för strategiska frågor. Vi 
har också ökat andelen erfarna 
jurister för att möta kraven på mer 
kvalificerad rådgivning.

Linklaters 
– Fredrik Lindqvist

Mannheimer 
Swartling 

– Jan Dernestam

Roschier 
– Fredrik Rydin

Setterwalls 
– Kristina Einarsson

Vinge 
– Maria-Pia Hope

Wistrand 
– Fredrik Råsberg

FLER FRÅGOR – VÄND!
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Baker & McKenzie:
Det finns mycket goda möjligheter 
att rekrytera duktiga biträdande 
jurister. Vi har ett starkt varumärke 
och möjligheten att arbeta i en 
internationell miljö med gränsöver-
skridande uppdrag lockar många 
jurister till oss.

Delphi:
Vi har lyckats rekrytera jätteduktiga 
medarbetare. Endast 30 procent 
av juriststudenterna söker sig till 
advokatbranschen så det är tuff 
konkurrens med de andra byråerna. 
Vi har inte lika många sökande som 
tidigare och jag tror att det beror på 

att många hellre blir exempelvis bo-
lagsjurister. Det finns en felaktig bild 
att det som advokat på en stor byrå 
inte är möjligt att ha ”life balance”.

DLA Piper:
Vi och många andra advokatbyråer 
upplever att det har blivit allt svåra-
re att rekrytera jurister. Branschen 
har kanske tappat i attraktionskraft. 
Det finns förutfattade meningar att 
arbetsdagarna är väldigt långa och 
att det är svårt att förena arbetsliv 
och familjeliv.

Gernandt & Danielsson:
Konkurrensen om unga jurister är 

lika hög som konkurrensen om kli-
enterna. Advokatmarknaden växer 
kraftigt just nu. Det gör att behovet 
av unga jurister är väldigt stort och 
att det blir väldigt hård konkurrens 
om dem. Arbetsmarknaden för 
unga duktiga jurister är väldigt god.

Lindahl:
Vi har fortfarande förmånen att  
ha många sökande till våra tjänster. 
Men för tio år sedan var det  
nummer ett att gå till en advokat-
byrå när man hade tagit sin jur.
kand – så är det inte i dag. Det går 
felaktiga rykten att man på de stora 
byråerna bara bryr sig om pengar 

och att juridiken inte är särskilt 
rolig. Det är en stor konkurrens om 
talangen. 

Linklaters:
Det senaste året har vi märkt en 
ökad konkurrens vid rekryteringen 
av de främsta juristerna. Som vi ser 
det beror det bland annat på att 
den ökade aktiviteten på markna-
den gör att alla byråer rekryterar 
intensivt. Vi ser också att många 
talangfulla juristers förstahandsval 
inte nödvändigtvis är affärsjuridik 
utan många har ett bredare per-
spektiv på vad de vill arbeta med i 
framtiden. 

Baker & McKenzie:
Konkurrensen har hårdnat och 
goda klientrelationer utsätts kon-
tinuerligt för konkurrens av andra 
advokatbyråer. Det ställer krav på 
oss att ständigt ligga steget före, 
vara snabba och tillgängliga och 
ha uppdaterad kunskap om våra 
klienter och deras branscher. Vi 
arbetar mycket med att utveckla 
branschinsikter och att arbeta som 
ett team världen över, oavsett om 
klienten behöver hjälp i Stockholm, 
Chicago eller Hongkong. 

Delphi:
Jag upplever inte att klienterna har 
blivit mindre trogna, men att allt 
fler klienter använder sig av flera 
advokatbyråer. Det har även blivit 
vanligare att de större bolagen upp-
handlar juridiska tjänster.

DLA Piper:
Klienterna har blivit mer profes-
sionella uppköpare av juridiska 
 tjänster. Upphandlingar blir allt 
vanligare. Det är inte ovanligt att 
större klienter har mer än en le-

verantör av juridiska tjänster. Förr 
eller senare blir det en jävssituation 
och då vill de inte vara helt bero-
ende av en enda rådgivare. Klienten 
tar också för givet att en rådgivare 
kan både juridiken och klientens 
marknad.

Gernandt & Danielsson:
Klienterna kräver ofta svar omedel-
bart. De riktigt stora professionella 
köparna anlitar ofta flera olika ad-
vokatbyråer.

Lindahl:
Kraven på tillgänglighet och 
återkoppling har ökat. Kraven på 
branschkunskap har också defi-
nitivt ökat. Det blir vanligare att 
framför allt nya klienterna inte 
arbetar med oss inom alla rätts-
områden. De gör marknads-
undersökningar och tar in offerter 
innan de lägger ett uppdrag hos 
en byrå.

Linklaters:
Den viktigaste förändringen är 
troligtvis klienternas krav på effek-

tivitet i hanteringen av transaktio-
ner samt de krav på snabbhet och 
tillgänglighet som följer. Klienter 
känner sig inte längre bundna vid 
en viss byrå utan beslutar ofta vem 
de ska arbeta med från transaktion 
till transaktion. 

Mannheimer Swartling:
En stor skillnad jämfört med tidi-
gare är att klienterna förväntar sig 
att vi kan deras marknad minst 
lika bra som de själva. Klienterna 
efterfrågar också en mer personlig 
kontakt.

Roschier:
Klienterna kräver i större ut-
sträckning att man är en affärs-
partner och rådgivare och inte bara 
juridisk expert. Det ställs högre 
krav på att man verkligen förstår 
klienternas verksamhet och deras 
omvärld. På så sätt ställs det hög-
re krav på att ha nära relationer 
med ens klienter i dag. Kravet på 
tillgänglighet och snabbhet i råd-
givningen har helt klart ökat de 
senaste åren.   

Setterwalls:
Vi ser en tendens att klienternas 
bytesbenägenhet har ökat något. 
En anledning kan vara att fler 
 personer eller funktioner, till ex-
empel inköpsavdelning, kopplas in 
oftare för översyn av ett företagets 
leverantörer.  Vi ser också att 
klienterna önskar fler prissättnings-
modeller. 

Kraven på en tydlighet i inställ-
ning till frågor som hållbarhet, 
jämställdhet och CSR har ökat.  
Klienterna förväntar sig i större 
utsträckning att vi som juridiska 
rådgivare har gedigen kunskap om 
deras branscher och omgivning. 

Vinge:
Det har blivit betydligt mer vanligt 
med upphandling av juridiska tjäns-
ter. Klienternas lojalitet har mins-
kat. Kraven på kostnadseffektivitet 
och transparens har ökat. 

Wistrand:
En ökad lättrörlighet bland klien-
terna i kombination med krav på 
snabb leverans och tillgänglighet. 

Baker & McKenzie:
Klienter ställer högre krav på att vi 
ska vara en strategisk affärspartner 
och att våra legala råd ska hjälpa 
dem fatta affärsmässiga, bra beslut. 
Detta gäller också i leveransen av 
våra tjänster där formatet blir allt-
mer kundanpassat. Med vår globala 
organisation i ryggen kan vi också 
snabbt sätta samman internatio-
nella team med den kompetens och 
branschkunskap som efterfrågas.

Delphi:
Vi tar ständigt till oss av våra 
klienters feedback så att vi kan 
fortsätta att leverera värde och 
nytta.

DLA Piper:
För att hålla oss uppdaterade om 
vad som händer på klienternas 
marknader arbetar vi mer aktivt i 
branschforum, tar del av bransch-
media och annan omvärldsbevak-

ning mot de branscher som vi 
arbetar med.

Gernandt & Danielsson:
Vi tillhandahåller senior och spe-
cialiserad rådgivning. 

Lindahl:
Konkurrensen är en sporre för oss 
att vara lika bra, om inte bättre, än 
samtliga nischbyråer på våra rätts-
områden.

Linklaters:
Vi har satsat på att förbättra infra-
strukturen, bland annat inom it-
system, samt arbetar intensivt med 
att ta fram modeller och arbetssätt 
för att arbeta allt effektivare i varje 
ärende, och att bredda och fördjupa 
utbildningen för juristerna. 

Mannheimer Swartling:
Vi jobbar närmare klienterna och 
det krävs en hel del hemläxa för att 

Sju frågor till elva byråer forts.
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Mannheimer Swartling:
Det har under en lång tid varit  
hög konkurrens om talangerna. Vi 
har dock haft förmånen av att alla 
våra medarbetare är mycket intres-
serade av employer branding och 
det i kombination med vår duktiga 
HR-avdelning har resulterat i att 
vi 13 år i rad blivit utsedda av de 
svenska juriststudenterna till Sve-
riges mest attraktiva advokatbyrå 
i Universums årliga undersökning, 
något som vi är oerhört tacksamma 
för.

Roschier:
Konkurrensen om de duktigaste 

medarbetarna är hård. I vår  
verksamhet har vi en kontinu- 
erlig rekrytering av nyutexa- 
minerade jurister som vi utbildar 
internt inom de verksamhets-
områden där behovet är störst. 
Utöver denna basrekrytering  
söker vi ofta spetskompetens  
inom specifika områden som en 
följd av klienternas efterfrågan.  
Då handlar det förstås om per- 
soner med flera års erfarenhet och 
specifik kompetens och detta kan 
vara svårt att hitta. 

Setterwalls:
Det finns fortfarande glädjande 

nog många duktiga unga jurister 
som tycker att advokatyrket är 
intressant. Utmaningarna som 
vi ser är att dagens unga jurister 
ställer andra krav än tidigare på  
en tydlig karriärsplan och utveck-
lande arbetsuppgifter. Vidare är 
duktiga jurister nyfikna även på  
andra arbetsgivare än advokat- 
byråer och vill även i större ut-
sträckning prova på olika saker i  
sin karriär. 

Vinge:
Vi har inte märkt någon förändring 
utan har ett fortsatt bra inflöde av 
ansökningar.

Wistrand:
Vi upplever att de studenter vi 
möter på arbetsmarknadsdagar på 
universiteten i större utsträckning 
än tidigare är intresserade av en 
karriär på andra arbetsplatser än 
advokatbyrå. Det finns också ett 
större utbud av alternativa kar-
riärvägar i dag än tidigare, vilket 
ökar konkurrensen. Vi ser också att 
balans mellan arbete och privatliv 
är något som värderas allt högre 
bland de yngre talangerna. Områ-
den som tidigare varit populära, 
men som kan kräva arbetsinsats på 
obekväma tider, har det blivit svå-
rare att rekrytera till.

hålla sig uppdaterad om klienternas 
branscher. Vi har också mycket 
intern och extern utbildning. Klien-
terna kommer bland annat till oss 
och berättar om sin verksamhet 
och sin bransch.

Roschier:
Vi strävar efter att knyta långva-
riga klientförhållanden och lära 
känna våra klienter väl för att kunna 
fungera som diskussionspartner i 

strategiska frågor och erbjuda dem 
högsta kvalitet på juridisk rådgiv-
ning utifrån deras situation och 
behov. Vi har även en väl utvecklad 
process för att följa upp och mäta 
klientrelationen, levererad service 
och kundnöjdhet.

Setterwalls:
Vi har genomsyn över vårt erbju-
dande, våra prismodeller och upp-
manar våra jurister att ha tät dialog 

med klienterna.  Vi engagerar oss 
fortsatt i CSR-arbete och deltar 
aktivt i projekt där jämställdhets-
frågor lyfts upp.  Vi har program för 
att säkra att våra jurister har god 
affärsförståelse för våra klienter. 

Vinge:
Vi har oftast en detaljerad diskus-
sion om förväntningar, kostnader 
och olika moment i processen. 
Det har också blivit vanligare att vi 

diskuterar alternativa prismodeller, 
och inte enbart fakturerar baserat 
på debiterad tid.

Wistrand:
Vi har ökat andelen seniora jurister 
och byggt upp juridisk mjukvara för 
att säkerställa effektiviteten och 
kvaliteten i vårt arbete.

FLER FRÅGOR – VÄND!
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Baker & McKenzie:
En utmaning på både kort och 
lång sikt är att leverera affärs-
mässiga råd som klienten vär-
desätter. Det gör att vi ständigt 
arbetar med att ligga i framkant 
och bli mer specialiserade, både 
när det gäller branschkunskap 
och avseende juridiska kunskaper, 
och att leveransen blir mer kund-
anpassad.

Delphi:
På kort sikt är talangjakten, att 
rekrytera bra medarbetare, den 
största utmaningen. På lång  
sikt måste vi hänga med i den  
tekniska utvecklingen och till 
 exempel hålla oss uppdaterade  
om molntjänster. Våra klienter  
blir allt mer globala.

DLA Piper:
En utmaning på både kort och lång 
sikt är att rekrytera och behålla 
de medarbetare vi tror på. En an-
nan utmaning är att följa med i de 
snabba förändringarna i omvärl-
den.

Gernandt & Danielsson:
På både kort och lång sikt är utma-
ningen att rekrytera, utbilda och 
behålla arbetskraften. 

Lindahl:
På både lång och kort sikt är utma-
ningen att ha örat mot rälsen och 
tidigt uppmärksamma vad som 
blir klientens nästa problem. Verk-
samheten hos våra klienterna kan 
snabbt förändras radikalt.

Linklaters:
Vi ser inte någon särskild utma-
ning just på kort sikt. På lång sikt 
däremot tror vi att klienternas krav 
på effektivitet, professionalism 
och tillgänglighet kommer att 
öka än mer samt att bland annat 
svenska klienter kommer att vilja 

att vi följer dem runt i världen vid 
internationella transaktioner och 
finansieringar. 

Mannheimer Swartling:
Utmaningen på både lång och 
kort sikt är engelsk lag och kon-
kurrensen från utländska, främst 
engelska och amerikanska, 
advokatbyråer. Ytterligare en an-
nan utmaning är att öka andelen 
kvinnliga delägare som är alldeles 
för låg.

Roschier:
Att se och förstå klienternas be-
hov i den föränderliga omvärld 
de befinner sig i och att anpassa 
serviceutbudet därefter. Mega-
trender som digitalisering kom-
mer att radikalt förändra det sätt 
klienterna gör affärer och därmed 
också behovet av affärsjuridisk 
rådgivning.

I tillägg till klientperspektivet är 
den enskilt största utmaningen att 
attrahera och behålla talanger. 

Setterwalls:
En av de viktigaste utmaningarna 
på både kort och längre sikt är 
digitaliseringen och att advokat-
byråer kan möta den utvecklingen.  
Vi ser att för vissa enklare tjänster 

kommer det att bli svårt att ta 
 betalt på samma sätt som  
tidigare. 

Vinge:
På kort sikt är osäkerheten i om-
världen en utmaning. På längre 
sikt är en utmaning att säkerställa 
att vi anpassar oss till klienternas 
förändrade behov och krav. Det är 
behov och krav som bland annat 
förändras till följd av den pågå-
ende digitaliseringen. På lång sikt 
är det också viktigt att vi förmår 
övertyga nya generationer om att 
det är spännande att vara advokat.

Wistrand:
Kort sikt: Att förbereda verksam-
heten i tid för en kommande låg-
konjunktur.

Lång sikt: Att anpassa verksam-
heten på advokatbyråerna så att 
dessa blir en naturlig plattform 
för de duktigaste juristerna, att 
behålla kvinnliga jurister ända 
upp till delägarskap, att utveckla 
tjänsterna inom befintliga och nya 
områden så att advokatbyråerna 
fortsatt är ett relevant alternativ 
till intern kompetens samt att 
fortsätta hitta tekniska hjälpmedel 
som minskar leveranstider och 
kostnader.

Baker & McKenzie:
Vi arbetar ständigt med att se 
över både vår interna process för 
att förbereda rådgivning, men 
också i dialog med klienterna för 
att leverera svaret på det sätt kli-
enten ska använda rådet, inte på 
det sätt som vi normalt skulle ha 
levererat. Tillsammans med våra 
internationella kolleger erbjuder vi 
bred och djup branschkunskap och 
vi arbetar fortlöpande med att bli 
mer specialiserade för att kunna 
erbjuda den främsta rådgivningen.

Delphi:
Vi kan erbjuda unga jurister att ar-
beta med intressant juridik. Vi har 
en trivsam arbetsplats där det finns 
en öppenhet mellan människor. Vi 
ser till att hänga med teknikmässigt 
och att vi är förändringsbenägna.

DLA Piper:
Det gäller att välja strategisk in-
riktning, inte göra avsteg från den 
och göra rätt prioriteringar såväl 
vad gäller utvecklingen av våra 
medarbetare som av de tjänster 
som vi levererar. 

Gernandt & Danielsson:
Vi arbetar med att se till att advo-
katyrket får en positiv stämpel. Vi 
måste dessutom se till att vi kan 
erbjuda unga jurister sommarno-
tarietjänster och andra möjligheter 
till praktikplatser.

Lindahl:
Vi har bland annat kontakt med 
branschorganisationer, ordnar 
rundabordssamtal på byrån och 
är aktiva och deltar i olika semi-
narier.

Linklaters:
Vi satsar intensivt på utbildning, 
förbättrad infrastruktur samt på 
att utforma en gemensam stan-
dard och ett gemensamt arbets-
sätt på alla våra kontor för att på 
bästa sätt tillmötesgå klinternas 
behov och effektivt dela know-
how. Vidare finns det ett brett pro-
gram för att åka på secondment 
mellan våra kontor för att på så 
sätt utbyta erfarenheter och vinna 
genuin erfarenhet från en interna-
tionell miljö. Det går aldrig att nöja 
sig med det som fungerar bra i dag 

utan man måste hela tiden blicka 
framåt på vad som kommer att 
krävas från oss som organisation 
och våra jurister.

Mannheimer Swartling:
För att klara konkurrensen från de 
utländska advokatbyråerna satsar 
vi på utbildning och att jobba ännu 
effektivare. Vi måste även se till 
att utnyttja digitaliseringen och 
alla nya möjligheter.

Roschier:
Vi har en stark nordisk identitet 
och ett ”one-firm-tänk” som 
 genomsyrar hela byrån. Vår  
styrka är att vi jobbar gränsöver-
skridande inom byrån – mellan 
kontoren, praktikgrupperna och 
supportteamen – och att vi så-
ledes kan erbjuda våra klienter 
samma högkvalitativa rådgivning, 
heltäckande service och stöd 
oavsett vilket kontor eller vem de 
kontaktar. Detta medför ett stort 
mervärde för klienten. Vi har hit-
tills lyckats bra med att säkerställa 
tillgången till de bästa talangerna 
men det kräver kontinuerlig fokus 

och mycket jobb att fortsättnings-
vis vara i första ledet när unga 
jurister väljer bland sina karriär-
alternativ. 

Setterwalls:
Vi vet att branschen i sin helhet 
ligger lite efter när gäller teknisk 
utveckling. Men vi försöker hålla 
ögon och öron öppna och vara 
proaktiva.

Vinge:
Osäkerheten i omvärlden gör det 
svårt att planera verksamheten. 
Men för att möta utmaningarna är 
det viktigt för oss att bli ett ännu 
mer professionellt företag.

Wistrand:
Vi driver ett långsiktigt och 
strategiskt förändringsarbete 
inom flera områden, bland annat 
knowledge management, it och 
marknadsföring/affärsutveckling, 
där dedikerade resurser arbetar 
professionellt med dessa frågor. Vi 
ser till att ha en stark ledning med 
mandat att vidta strategiska och 
operativa förändringar.

» 
Sju frågor till elva byråer forts.



Har du sett 
bilaga 14b?
Varje år försvinner 1000-tals känsliga dokument spårlöst i Sverige. Det sker överallt 
runt omkring oss. På advokatkontor, i offentliga lokaler och på bussar. De allra flesta 
dokument återfinns aldrig. Ibland ligger ett brott bakom försvinnandet, men i de 
allra flesta fall handlar det om hänsynslöst och omotiverat slarv. Slarv som kan få 
förödande konsekvenser för både individer och företag.
 
Hjälp oss att förhindra detta. Satsa på en marknadsledande
sekretesshantering från IL Recycling.

Dina hemligheter 
förblir hemliga
Läs mer på ilrecycling.com En tjänst från IL Recycling

Sågs senast i onsdags eftermiddag i stora konferensrummet.



Nyhet hos Bilia

Nu kan du beställa
nya Volvo V90

Allt som rör bilen. Och lite till. 
Hitta anläggning, kontaktuppgifter och information på bilia.se
Nå oss dygnet runt på Bilia Nu 0771-400 000

En ny era inom svensk design och innovation är här.
En skönhet ur alla vinklar. Beställ den redan idag!
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I nya Förhandlingspodden berättar 
aktuella gäster om spännande fall 
och sina bästa förhandlingstips. 
Programledare är Carl Fhager, 
advokat på MAQS i Göteborg.

– Jag startade podden för att jag är en 
nyfiken person som vill utvecklas. Jag 
har jobbat mycket med förhandlingar 
och föreläser om förhandlingsteknik. 
Så det känns naturligt att ta det ämnet 
i poddformatet som lämpar sig väldigt 
väl för fördjupning, säger Carl Fhager.

Vad handlar programmen om?
– Upplägget är att jag träffar en gäst 

i varje program. Vi pratar dels om 
förhandlingar i allmänhet, dels om 
konkreta och spännande fall där vi 
går bakom kulisserna och tar reda på 
varför det blev som det blev.

Vem riktar sig podden till?
– Den riktar sig primärt till närings

livet, men målgruppen är bred. Man 
kan säga till alla som tycker det är 
kul med förhandlingar. Jag kommer 
göra stickspår till olika förhandlings
situationer. Alla förhandlar ju på nå
got sätt. Det kan vara allt från vilket 

Affärsjurist med egen poddradio
MÅNADENS ADVOKAT Carl Fhager  

tvprogram vi ska titta på där hemma i 
soffan till komplicerade transaktioner 
på jobbet.

Vad krävs för att vara programledare?
– Jag har gjort en del jobb som mo

derator och styrelseordförande, så 
jag har vana av att leda samtal. Men 
här är jag ändå nybörjare i rollen som 
någon slags journalist. Men det är kul 
att lära sig något nytt. Jag hoppas att 
det kan utveckla min förmåga att leda 
möten och lyssna.

Vilken nytta har du av din advokatbak-
grund?

– Det är i min advokatroll som jag 
har förhandlat väldigt mycket och 
programmet handlar om min och gäs
ternas erfarenhet av förhandlingar. 
Så det är klart att det är ur min advo
katroll som det här har sprungit. Jag 
tycker att vi affärsjurister är alldeles 
för dåliga på att delta i samhällsdebat
ten, synas och berätta vad vi gör. 

Vilka har du intervjuat?
– Fotbollsspelaren Tobias Hysén, 

entreprenören och affärsängeln Alex
ander Hars som bland annat har grun

dat rabattjänsten Letsdeal, Lena Ap
ler, som två år i rad utsetts till Sveriges 
mäktigaste kvinnliga entreprenör och 
är grundare till Collector och Collec
tor Bank.

Vem står på tur härnäst?
– Nina Wennerström, WE Sport, 

Staffan Helgesson, Creandum, och 
Klas Friberg, Polisen. Vi släpper ett 
avsnitt varje tisdag morgon och första 
avsnittet släpptes den 11 april.

Var hittar jag podden?
– Du kan lyssna på podden via nå

gon poddapp i telefonen, till exempel 
Podcaster, eller på datorn. Gå in på 
MAQS hemsida, maqs.com, och sök 
på ”Förhandlingspodden” så hittar du 
alla länkarna.

Ge oss tre bra förhandlingstips som ni 
har tagit upp i podden?

– Förbered dig väl, var tyst och för
sök tänka winwin eftersom den bästa 
förhandlingen är den där alla är vin
nare.

Vilken respons har du fått från kolle-
ger och andra?

– Otroligt positivt både externt och 
internt. Jag har ju förmånen att vara 
verksam på en byrå som har ambi
tionen att vara modern och ligga i 
framkant och att vara i en miljö som 
uppmuntrar utveckling är nog en för
utsättning för sådana här initiativ.

Känner du till andra advokater som har 
en podd?

– Jag noterade att Setterwalls star
tade en podd någon vecka efter att 
vi dragit igång Förhandlingspodden. 
Men annars har jag inte sett den här 
typen av podd tidigare. Förhopp
ningsvis kan jag inspirera andra kol
leger i branschen att följa efter. Folk 
får gärna höra av sig om de vill ha tips 
och råd.

Kommer fler advokater skaffa podd?
– Det tror jag definitivt. Podden är 

den nya bloggen. Poddformatet pas
sar väldigt bra för advokater som vill 
lyfta ett ämne och fördjupa sig lite.

Vilka är dina favoritpoddar?
– Framgångspodden, Stiljournalen 

och Värvet.
 Mats Cato

”Podden är 
den nya 
bloggen.
Poddformatet 
passar väldigt 
bra för advo
kater som vill 
lyfta ett ämne 
och fördjupa 
sig lite.”

Nyhet hos Bilia

Nu kan du beställa
nya Volvo V90

Allt som rör bilen. Och lite till. 
Hitta anläggning, kontaktuppgifter och information på bilia.se
Nå oss dygnet runt på Bilia Nu 0771-400 000

En ny era inom svensk design och innovation är här.
En skönhet ur alla vinklar. Beställ den redan idag!

Carl Fhager, som leder branschgruppen sport & underhållning på MAQS, har en egen podcast där han intervjuar skickliga 
förhandlare.
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Stockholm Criminology 
Symposium
Den 14–16 juni anordnas 
The Stockholm Criminology 
Symposium i City Conference 
Center på Norra Latin i Stock-
holm.

Domarna till de nya specialdomstolarna är utnämnda
Regeringen har utnämnt do-
mare till Patent- och marknads-
domstolen och Patent- och 
marknadsöverdomstolen.

Följande nya domare har 
utnämnts till Patent- och mark-
nadsdomstolen, som inrättas 
vid Stockholms tingsrätt:

Ämnesrådet Alexander 
Ramsay, föredraganden Daniel 
Severinsson, justitiesekretera-
ren Maria Bruder, patentrådet 
Jeanette Bäckvall samt advoka-
terna Peter Adamsson och Ylva 

Aversten har utsetts till nya 
rådmän.

Patentrådet och tillika vice 
ordföranden Stefan Svahn och 
patentråden Yvonne Siösteen, 
Heléne Eliasson och Patrik 
Rydman har utnämnt till nya 
patentråd.

Följande nya domare har 
utnämnts till Patent- och 
marknadsöverdomstolen, som 
inrättas vid avdelning 2 i Svea 
hovrätt:

Per Carlsson, som i dag är 

ordförande i Marknadsdomsto-
len, och Peter Strömberg, som 
i dag är ordförande i Patent-
besvärsrätten, har utnämnt till 
hovrättslagmän.

Patentråden Anders Brinkman 
och Marianne Bratsberg har ut-
nämnts till nya patentråd.

Rådmannen Göran Söder-
ström, kammarrättsrådet Eva 
Edwardsson och ämnesrådet 
Adrian Engman har utnämnts 
till hovrättsråd.

Regeringen har dessutom ut-

nämnt chefsrådmannen Johan 
Kvart att vara lagman vid Göte-
borgs tingsrätt.

Chefsrådmannen Niclas 
Johannisson har utnämnts till 
chefsrådman vid Göteborgs 
tingsrätt.

Rådmannen Åsa Bokström, 
justitiesekreteraren Charlotte 
Edvardsson, föredraganden 
Thomas Hedstrand och råd-
mannen Lars Olsson har ut-
nämnts till hovrättsråd i Svea 
hovrätt.

Advokatdagarna 2016
Nästa upplaga av Advokatdagarna genomförs den 27–28 oktober 2016 – boka datumen i din kalender. Lik-
som tidigare år hålls Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm. Som alltid blir det ett innehållsrikt och 
mycket aktuellt program.

Lästips om korsförhör
I nr 2 av Advokaten gjorde 
tidskriften Advokaten en för-
djupning om förhöret som ar-
betsredskap. En läsvärd bok om 
korsförhör vid internationella 
skiljeförfaranden är ”Cross-exa-
mination in international arbitra-
tion” av advokaterna Kaj Hobér 
och Howard S. Sussman.

I boken redogörs bland an-
nat för vad som kännetecknar 
ett lyckat korsförhör och för 
skillnaderna mellan förhör vid 
nationella och internationella 
skiljeförfaranden. Typiskt för in-
ternationella skiljeförfaranden är 
att huvudförhöret i princip helt 

har ersatts av skriftliga vittnes-
berättelser, så kallade vittnesat-
tester eller witness statements. 
Förhandlingarna i skiljenämnden 
inleds därför med att motparten 
har möjlighet att förhöra vitt-
net, att hålla ett motförhör eller 
korsförhör som det också kallas. 
Ett vanligt misstag är att överhu-
vudtaget hålla korsförhör. 

– Många förhör slentrianmäs-
sigt motpartens alla vittnen. 

Men grundregeln är att inte 
korsförhöra om man inte är över-
tygad om att förhöret kan bidra 
till att man vinner målet. Typiskt 
sett ska man korsförhöra om det 

går att underminera trovärdighe-
ten hos vittnet, säger Kaj Hobér, 
som har över 30 års erfarenhet 
av internationella skiljeförfaran-
den, både som ombud och skilje-

man. I dag är han ordförande för 
Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC).

Ett annat vanligt misstag är att 
advokater tror att de genom att 
hålla korsförhör ska få fram nya 
fakta i målet.

– Det är i regel en meningslös 
övning. I ett internationellt skil-
jeförfarande är ju de flesta fakta 
redan kända vid korsförhöret, 
genom att dokument finns in-
givna i stor utsträckning, säger 
Kaj Hobér.

”Cross-examination in interna-
tional arbitration”  gavs ut 2014 
av Oxford University Press.

Konferens om barnmiss-
handel och omsorgssvikt
Nordisk förening mot barn-
misshandel och omsorgssvikt 
(NFBO) anordnar en konferens 
om barnmisshandel och om-
sorgssvikt i Folkets hus i Stock-
holm den 22–25 maj.

Bland huvudtalarna finns kam-
maråklagarna Alexandra Bopp 
och Daniel Suneson.

Konferensen öppnas officiellt 
måndagen den 23 maj av drott-
ning Silvia och barnminister Åsa 
Regnér.

Kaj Hobér på Advokatdagarna 2013.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR  I URVAL

Tryckår: 2016 om inte annat anges.
Andersson, Mari: Inkomstskattela-

gen : en kommentar  / Mari An-
dersson, Anita Saldén Enérus, 
Ulf Tivéus (Utg. 2016. Wolters 
Kluwer. 2 vol. Gula biblioteket) 

Asp, Petter: The procedural crimi-
nal law cooperation of the EU 
(Stiftelsen Skrifter utgivna av 
Juridiska fakulteten vid Stock-
holms universitet. 228 s. Juri-
diska fakultetens skriftserie ; 81)

Bremdal, Patrik: Rätt till med-
borgarskap? : om de svenska 
naturalisationsreglerna (Iustus. 
124 s.)

Degerfeldt, Peter: Entreprenadrätt 
: en introduktion till AB 04 / 
Peter Degerfeldt, Lennart Åhl 
(Studentlitteratur. 83 s.)

Edmar, Malin: E-handel : en juridisk 

vägledning (Wolters Kluwer. 
178 s.)

Folkrättsliga texter / sammanställd 
av Said Mahmoudi (4. uppl. 
Wolters Kluwer. 411 s.) 

Ihre, Rolf: Kommersiella sjöfartsav-
tal (Jure. 399 s.)

Indigenous rights in Scandinavia : 
autonomous Sami law / edited 
by Christina Allard and Susann 
Funderud Skogvang (Farnham, 
Surrey : Ashgate, 2015. 233 s. 
Juris diversitas)

Johansson, Jesper: EU-domstolens 
restriktionsprövning i mål om 
de grundläggande friheterna 
och direkta skatter (Jure. 356 
s. Diss. Stockholms universitet, 
2016)

Liber amicorum Jan Rosén / redak-
tionskommitté: Gunnar Karnell 
et al. (eddy.se. 923 s.) 

Lundén, Björn: Aktiebolag : skatt, 

ekonomi och juridik / Björn Lun-
dén, Ulf Bokelund Svensson (23. 
uppl. Björn Lundén information. 
419 s.) 

Lundén, Björn: Ideella föreningar / 
Björn Lundén, Jan Lindblad (9. 
uppl. Björn Lundén information. 
2015. 275 s.)

Martinger, Sven: Juridikordbok : 
svensk-engelsk fackordbok (6. 
uppl. Wolters Kluwer. 145 s.) 

Nergelius, Joakim: Media law in 
Sweden (Alphen aan den Rijn : 
Wolters Kluwer, 2015. 86 s.)

Ny skollag i praktiken : lagen med 
kommentarer (5. uppl. Svensk 
facklitteratur, 2015. 358 s.)

Ramberg, Christina: Malmströms 
Civilrätt / reviderad av Christina 
Ramberg (24. uppl. Liber.  
446 s.)

Skola för kunskap, valfrihet och 
trygghet? / redaktör: Sverker 

Scheutz (Iustus. 144 s. Skriftse-
rie / Institutet för utbildnings-
rätt ; 1)

Stockholm centre for commercial law 
årsbok. 7 / redaktörer: Antonia 
Krzymowska, Maria Nääv och 
Mårten Schultz (Stockholm 
Centre for Commercial Law. 
388 s. Stockholm Centre for 
Commercial Law ; 26)

Woods, Lorna: Steiner & Woods 
EU law / Lorna Woods, Philippa 
Watson (12. ed. Oxford : Oxford 
Univ. Press, 2014. 721 s.)

Å være advokat / Sigurd Knudtzon, 
red. (2. utg. Oslo : Universitets-
forl. 2015. 532 s.)

LÄSTIPS

Titel: Svensk Juristtidning 
100 år
Författare: Stefan Strömberg 
et al.
Förlag: Iustus 
Svensk Juristtidning, SvJT, 
grundades 1916 av justitierå-
det Tore Almén och hovrätts-

rådet Karl Schlyter. För att uppmärksamma 
SvJT nu 100-åriga historia har tidskriften 
nyligen givit ut en jubileumsskrift. Några av 
Sveriges mest framstående jurister behand-
lar i ett 30-tal artiklar framtidens stats-, 
civil-, straff- och processrätt. Man upp-
märksammar jubileumsåret även löpande i 
tidskriften där medlemmar ur redaktionen i 
en serie artiklar skriver om äldre artiklar el-
ler debatter i SvJT och deras betydelse för 
utvecklingen. 

Titel: Ideella värden i fastig-
hetsrätten
Författare: Bertil Bengtsson
Förlag: Wolters Kluwer 
Boken behandlar ingående 
vissa ideella värden som har 
speciell betydelse inom fastig-
hetsrätten, ett ämne som tidi-

gare inte uppmärksammats så mycket i litte-
raturen. Den tar upp frågor om ersättning för 
affektionsvärden, boendevärden som trivsel 
och trygghet, miljövärden, rekreationsvärden 
och kulturvärden. Värden som inte alls eller 
med svårighet kan uppskattas ekonomiskt.  
Eventuella reformer på rättsområdet disku-
teras också.

NYA AVHANDLINGAR

Styrelseledamöters lojalitetsplikt : särskilt 
om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter 
av Jessica Östberg, Stockholms universitet 
(Jure)
Lojalitetsplikten för styrelsemedlemmar 
i bolagsstyrelser är inte reglerad i svensk 
lag, något som kan ha bidragit till en rad 
företagsskandaler, menar Jessica Östberg 
som i sin nya avhandling beskriver och ana-
lyserar rättsläget. Särskilt fokus ägnas frågor 
rörande förbudet för styrelseledamöter att 
utnyttja affärsmöjligheter inom bolagets 
verksamhetsområde. Vissa internationella 
utblickar görs, främst rörande förhållandena 
i övriga Norden, England, Tyskland och USA 
där reglerna generellt är strängare. Avhand-
lingen innehåller även förslag på en lagreg-
lering av lojalitetsplikten. Jessica Östberg, 
tidigare verksam som advokat, är knuten till 
Stockholm Centre for Commercial Law.

Om informationstekniskt bevis av Jonas 
Ekfeldt, Stockholms universitet
I takt med samhällets digitalisering har di-
gitala bevis blivit ett allt vanligare inslag i 
rättsprocesser. Samtidigt finns det många frå-
getecken kring hur sådana bevis ska hanteras 
och bedömas. Jonas Ekfeldt vid Stockholms 
universitet pekar på en rad problem i sin dok-
torsavhandling i rättsinformatik. Han tar bland 
annat upp aspekter gällande en korrekt termi-
nologi, felkällor vid värdering av digitala bevis 
samt rättsväsendets behov av nya kunskaper 
för att kunna behandla den här typen av, ofta 
komplex, bevisning på rätt sätt. Avhandlingen 
går att ladda ned på diva-portal.org.

INSOLVENSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
FÅR EGET FORUM

Ny tidskrift lanseras till hösten. 
Till hösten får insolvensrätten ett eget fo-
rum när första numret av Insolvensrättslig 
tidskrift planeras komma ut. Den kommer 
ha ett tvärvetenskapligt anslag och innehålla 
artiklar, rättsfallsanalyser, debatt/krönikor 
och recensioner. Tidskriften riktar sig till 
praktiskt verksamma jurister som kommer 
i kontakt med insolvensrättsliga frågor. An-
svarig utgivare är Marie Karlsson-Tuula, pro-
fessor i civilrätt vid Karlstads universitet. Läs 
mer på http://inrati.se.

ELEKTRONISKT KUNGÖRANDE 
AV NYA LAGAR 

Regeringen föreslår i en ny proposition 
(2015/16:157) att lagar ska kungöras elektro-
niskt genom att Svensk författningssamling 
(SFS) ska publiceras på en särskild webb-
plats på internet i stället för i tryckta häften. 
Genom förslaget förbättras möjligheterna för 
enskilda att enkelt och kostnadsfritt ta del 
av innehållet i en författning. Den elektro-
niska versionen ska vara den enda officiella  
versionen. Inom Regeringskansliet pågår 
arbete med att bland annat förbereda den 
nya webbplatsen som beräknas vara i gång 
tidigast i maj 2017.

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se
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Ordförande 
Petter Hetta, Umeå
Vice ordförande, sekreterare 
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Ledamöter
Magnus Müchler, Gällivare
Ann Gerklev, Umeå
Ulf Andersson, Gävle
Fredrik Burvall, Sundsvall
Suppleanter 
Oskar Söderberg, Umeå
Emma Fällman, Östersund
Sami Hietala, Luleå

MELLERSTA AVDELNINGEN

Ordförande 
Anders Wallin, Uppsala
Vice ordförande  
Amanda Hikes, Västerås
Sekreterare  
Johanna Näslund, Örebro
Ledamöter
Linda Nyström, Falun
David Lindberg, Karlstad
Johanna Näslund, Örebro
Suppleanter 
Karolin Andreasson 

(för Linda Nyström)
Daniel Svensson, Uppsala 

(för Anders Wallin)
Andreas Simon, Västerås 

(för Amanda Hikes)
Mari Kilman, Karlstad 

(för David Lindberg)
Cecilia Wallin, Örebro 

(för Johanna Näslund)

STOCKHOLMS
AVDELNINGEN

Ordförande 
Christina Malm, Stockholm
Vice ordförande  
Kristoffer Ribbing, Stockholm
Sekreterare  
Emma Berglund, Stockholm
Klubbmästare  
David Ackebo, Stockholm
Ledamöter
Pamela Lannerheim Angergård, 

Stockholm
Christel Rockström, Stockholm
Mattias Göransson, Stockholm
Theddo Rother-Schirren, 

 Stockholm
Johan Ödlund, Stockholm 
Suppleanter 
Mikael Klang, Stockholm
Anette Hansson Ahl, Stockholm
Caroline Snellman, Stockholm

Advokatsamfundets 
avdelningar valde de 
här styrelserna vid 
sina årsmöten.

Avdelnings- 
styrelser 
2016

Norra avdelningen
I år höll Norra avdelningen sitt 
årsmöte med utbildningsdagar 
på hotell Clarion Sense i Luleå. 
Ett 80-tal medlemmar och 
biträdande jurister deltog i ar-
rangemanget, vilket motsvarar 
30 procent av avdelningens 
medlemmar. För att särskilt väl-
komna nyblivna advokater bjöds 
dessa på kursavgift och över-
nattning. Vid årsmötet valdes 
Petter Hetta, Umeå, till ny ordfö-
rande och tidigare ordföranden, 
Catharina Ytterbom Schönfeldt, 
avtackades för sin tid i styrelsen.

Den första dagen inleddes 
med att advokat Johan Eriksson 
höll ett mycket uppskattat och 
intressant föredrag om förhörs-
teknik. Han berättade om hur 
man kan utveckla sin förhörstek-
nik genom några enkla knep ba-
serat på anglosaxiska modeller 
för förhörsteknik och deltagarna 
fick med sig många tips och 
goda råd. Därefter informerade 
Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg om 
aktuella frågor och arbetet på 
kansliet. På kvällen hölls bankett 
med underhållning på hotellet.

Den andra dagen inleddes med 

årsmötet och avslutades där-
efter med att advokat Andreas 
Viklund, Piteå, berättade om 
sina erfarenheter inom hyresrät-
ten. Han berättade bland annat 
om hyresrättens fallgropar och 
några viktiga regler som en hy-
resvärd, eller dennes rådgivare, 
måste förhålla sig till.

Mellersta avdelningen
Mellersta avdelningen träffades 
för årsmöte och gemensam ut-
bildning i Uppsala den 6–7 mars. 
Under årsmötet deltog drygt 60 
advokater. Avdelningen valde 
Anders Wallin till ny ordförande. 

Efter årsmötet presenterade 
advokatsamfundets ordförande 
Bengt Ivarsson aktuella frågor 
inom samfundet. Som första 
utbildningspass under eftermid-
dagen höll Clarence Crafoord, 
Centrum för rättvisa, ett fö-
redrag om skadeståndspraxis 
baserat på mänskliga rättigheter, 
bland anat avseende fackförbun-
det Byggnads ansvar för olaglig 
blockad. Därefter tog professor 
emeritus Ove Bring över och 
talade om IS och folkrätten. Han 
visade fruktansvärda bilder över 

den kulturförstöring som skett i 
Palmyra, Syrien, och gav en bild 
över staters och FN:s aktions-
möjligheter mot IS. 

På lördagsmorgonen följde ett 
färgglatt föredrag med Jenny 
Åkerman, talesperson för Men-
sa, som handlade om vår fantas-
tiska hjärna. De cirka 90 delta-
garna fick verktyg till att jobba 
med sin hjärnas fulla potential 
och tips om att det var nyttigt att 
då och då gymnastisera den.

Stockholmsavdelningen
Christina Malm, ordförande i 
Stockholmsavdelningen, berät-
tade att cirka 130 personer var 
anmälda till mötet och till mid-
dagen var 155 personer anmälda.

Anne Ramberg informerade om 
aktuella frågor och konstaterade 
att Stockholmsavdelningen fort-
sätter att växa och i dag omfattar 
den nästan femtio procent av 
Advokatsamfundets ledamöter 
och över sextio procent av de 
biträdande juristerna. Ramberg 
sa vidare att under 2015 är det 
första gången på flera år som det 
varit en påtaglig nettoökning av 
antalet biträdande jurister. När 

det gäller andelen kvinnliga delä-
gare på de stora advokatbyråerna 
är det en påtaglig positiv utveck-
ling, betonade Anne Ramberg.

 På de tio största byråerna un-
der året så ser man att av dem 
som har upptagits som delägare 
är trettio procent kvinnor. Det 
motsvarar med råge andelen i 
kåren. Det får man se som posi-
tivt, sa Ramberg som även berät-
tade om att Advokatsamfundets 
proaktiva tillsyn av advokatbyrå-
erna har inletts. Syftet är i första 
hand för att hjälpa advokatby-
råerna att följa alla de regelverk 
som de numer är underkastade. 
Tjugofem byråer har fått förfråg-
ningar i år. Man utgick från de 
etthundra största och av dem har 
var fjärde byrå tagits ut. 

Ett skäl till den proaktiva till-
synen är att förekomma den 
hårdhänta kontroll som införts i 
andra nordiska och europeiska 
länder.

Östra avdelningen
Östra avdelningen höll sitt års-
möte i Norrköping den 17 mars. 
Dagen inleddes med ett särskilt 
yngremöte för de advokater och 
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Samfundet

ÖSTRA AVDELNINGEN

Ordförande 
Bo Nilsson, Katrineholm
Vice ordförande  
Eva Enetjärn, Norrköping
Sekreterare och klubbmästare 
Henrik Snellman, Växjö
Ledamöter
David Sommestad, Nyköping
Anna von Knorring, Jönköping
Sandra Putsén, Norrköping
Suppleanter 
Lisa Almgren, Växjö
Magnus Nedstrand, Linköping
Maria Holmberg, Eskilstuna

VÄSTRA AVDELNINGEN

Ordförande 
Jörgen Larsson, Göteborg
Vice ordförande
Agnes Andersson Hammarstrand, 

Göteborg
Sekreterare  
Björn Goldman, Göteborg
Ledamöter
Henrik Gallus, Lidköping
Niklas Odén, Borås
Charlotte Forssander, Göteborg
Lars Cronqvist, Halmstad
Poly Jensell, Göteborg
Roger Wier, Göteborg
Suppleanter 
Malin Wassén Kjellberg, 

 Uddevalla
Martin Vildhede, Göteborg
Martin Wahlin, Kungsbacka

SÖDRA AVDELNINGEN

Ordförande 
Magnus Lindsten, Karlskrona
Vice ordförande  
Karin Amédro, Helsingborg
Sekreterare  
Katarina Broman, Malmö
Ledamöter
Sofia Olsson, Malmö
Alf Lindskog, Ystad
Maria Adielsson, Helsingborg
Jens Kinnander, Lund
Melka Kjellberg, Kristianstad
Suppleanter 
Therese Ståhlnacke, Helsingborg
Anette Johansson, Lund
Fredrik Sandgren, Kristianstad
Marcus Larsson, Malmö
Mats Ingvar, Malmö

UTLANDSAVDELNINGEN

Ordförande 
Karolina Ullman, Tallinn
Vice ordförande och sekreterare
Christina Griebeler, Frankfurt  

am Main
Ledamöter
Jon-Marcus Meese, München
Artur Swirtun, Warszawa
Pontus Lindfelt, Bryssel
Fredrik Svensson, Moskva
Astrid Trolle Adams, London
Karl Woschnagg, Frankfurt  

am Main

jurister i avdelningen som ännu 
inte hade fyllt 40 år. De cirka 
35 deltagarna i yngremötet fick 
höra advokat Ia Sveger tala om 
hur hon som målsägandebiträde 
med hjälp av ny teknisk utred-
ning lyckades få upp det så 
kallade balkongfallet i Högsta 
domstolen, trots att det rörde 
endast frågor om bevisvärdering, 
och hur hon utan medverkan av 
åklagare förde talan mot sin kli-
ents make i HD och fick honom 
fälld för försök till mord.

Under eftermiddagen höll 
advokat Fredric Renström en 
innehållsrik föreläsning för alla 
årsmötesdeltagarna om EU:s 
arvsförordning och andra frågor 
inom det växande ämnesområ-
det internationell privaträtt.

Vid årsmötet medverkade 
Advokatsamfundets vice ordfö-
rande Christer Danielsson med 
information om aktuella sam-
fundsfrågor. Bo Nilsson i Katri-
neholm valdes om till ordförande 
i avdelningen.

Västra avdelningen
Västra avdelningen höll ett väl-
besökt årsmöte på Konserthuset 

i Göteborg. Årsmötet gick i 
musikens tecken. I anslutning till 
årsmötet höll Advokatsamfun-
dets ordförande Bengt Ivarsson 
ett anförande om aktuella frågor 
i Advokatsamfundet. Mötet följ-
des av ett föredrag med artisten, 
författaren och musikjuristen 
Per Herrey, som tidigare varit 
verksam på advokatbyrå i Göte-
borg. Kvällen avslutades med en 
middag och musikunderhållning i 
Konserthusets vackra lokaler. 

Södra avdelningen
Södra avdelningens årsmöte 
kombinerades traditionsenligt 
med en utbildningsdag när mötet 
hölls på High Court i Malmö den 
9 mars.  68 medlemmar hade 
anmält sig till utbildningsdagen 
och 62 medlemmar till årsmötet 
och kvällsaktiviteterna. Utbild-
ningsdagen var uppdelad i två 
spår, ett affärsjuridiskt och ett 
familjerättsligt. Inom det famil-
jerättsliga spåret föreläste Janet 
Svensson, rådman vid Förvalt-
ningsrätten i Malmö, om migra-
tionsrätt och advokat Ulrika Rog-
land föreläste om groomingbrott. 
Inom det affärsjuridiska spåret 

föreläste Andrea Sundstrand, 
docent vid juridiska institutionen 
i Stockholm, om lagändringar i 
upphandlingslagen och advokat 
Urban Båvestam föreläste om 
praktiska frågor kring bolags-
stämman. 

Vid årsmötet talade Advo-
katsamfundets vice ordförande 
Christer Danielsson. Magnus 
Lindsten omvaldes till avdelning-
ens ordförande. Efter middagen 
underhöll komikern Niklas An-
dersson.

Utlandsavdelningen
Utlandsavdelningen höll sitt 
årsmöte den 19 mars i samband 
med avdelningens årliga utbild-
ningskonferens Utlandsdagarna 
i Palma de Mallorca. Ett 40-tal 
advokater och biträdande juris-
ter deltog. Årsmötet omvalde 
Karolina Ullman till ordförande 
och valde Christina Griebeler till 
ny vice ordförande för avdelning-
en. Maria Billing, Advokatsam-
fundets chefsjurist, informerade 
under årsmötet om samfundets 
verksamhet och gav en inblick i 
aktuella frågor för advokater. Ut-
landsdagarna var traditionsenligt 

indelade i två utbildningspass. 
Otto Cameselle, spansk advokat, 
berättade om hur det är att prak-
tisera juridik i Spanien. Därefter 
fortsatte Natalia Rigo Olausson, 
spansk advokat och svensk ge-
neralkonsul på Mallorca, med 
att redogöra för rättsfrågor 
kring förvärv av fastigheter på 
Mallorca medan advokat Lars 
Isacsson berättade om fast-
ighetsmarknaden i Spanien ur 
en svensk advokats perspektiv. 
Dagen därpå fortsatte utbild-
ningsdagarna med föreläsning 
av Göran Lambertz, justitieråd i 
Högsta domstolen. Föredraget 
behandlade den mycket aktuella 
frågan avseende domarens roll 
i samhällsdebatten. Lambertz 
framhöll bland annat att doma-
ren inte enbart bör förklara och 
informera om olika rättsfrågor 
utan även delta i samhällsdebat-
ten för att försvara rättsväsendet 
och rättsstaten. Lördagens ut-
bildningspass avslutades med en 
mycket uppskattad föreläsning 
av Jens Lapidus: Advokaten och 
författaren, mellan pennan och 
verkligheten, där vi fick reda på 
varför Jens aldrig kunnat skriva 
utan att vara jurist. n
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BAKGRUND

A har varit ombud för Bolag I i 
en tvist där Bolag II varit mot
part. Tingsrätten har i beslut den 
1 oktober 2014 avvisat Bolag II:s 
talan och förpliktat Bolag II att 
ersätta motpartens rättegångs
kostnader om 24 000 kr. Bolag 
II har överklagat beslutet till 
hovrätten i oktober 2014. Bolag 
I har den 5 mars 2015 skickat en 
betalningsanmaning till Bolag II 
med åberopande av tingsrättens 
ännu inte lagakraftvunna beslut. 

Hovrätten har i beslut den  

23 juni 2015 upphävt tingsrättens 
avvisningsbeslut. Med ändring 
av tingsrättens beslut i frågan om 
rättegångskostnader har hovrät
ten befriat Bolag II från skyldig
heten att ersätta Bolag I för rät
tegångskostnader och förordnat 
att vardera parten ska stå för sina 
rättegångskostnader såväl vid 
tingsrätten som i hovrätten.

  
ANMÄLAN

I anmälan, som kom in till Advo
katsamfundet den 30 juni 2015, 
har Bolag II riktat anmärkningar 

mot A och anfört i huvudsak 
följande. 

Det är inte förenligt med 
god advokatsed att skicka en 
betalningsanmaning med hot 
om konkursansökan, trots vet
skap om att fordran är tvistig. 
Överklagandet har dessutom 
uppenbarligen varit välgrun
dat, eftersom hovrätten har 
beslutat att befria Bolag II från 
betalningsförpliktelsen. Vidare 
är Bolag II solvent med ca fyra 
miljoner i likvida medel och 
fyrtiofem miljoner i fritt eget 
kapital, något som har framgått 
av Bolagsverket offentliggjord 
årsredovisning. Betalningen om 
24 000 kr hade kunnat hanteras 
utan problem. Bolaget är såle
des uppenbart inte på obestånd, 

något som A måste ha haft full 
insikt om.

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, daterat den 
5 augusti 2015, tillbakavisat 
anmärkningarna och anfört i 
huvudsak följande. 

Det är riktigt att en betal
ningsanmaning har skickats  
den 5 mars 2015. Dessförinnan 
har ett kravbrev skickats den  
16 februari 2015 till Bolag II med 
kopia till Bolag II:s advokat. Kra
vet har dock inte besvarats. 

 En av domstol utdömd betal
ningsskyldighet får verkställas 
genast, se UB 3 kap. 6 §, med 
mindre än att gäldenären hos 
kronofogdemyndigheten nedsatt 
pengar, uppställt pant eller an

BAKGRUND

X och Y har en gemensam min
derårig dotter, Z. 

A har varit ombud för Y i mål 
angående egenmäktighet med 
barn, vårdnad om barn och bo
delning. A har även förordnats 
som målsägandebiträde för Z.

  
ANMÄLAN

I anmälan, som kom in till Ad
vokatsamfundet den 27 februari 
2015, har X riktat anmärk
ningar mot A enligt i huvudsak 
följande. 

• A uppträdde inte sakligt och 
korrekt som ombud för Y. A:s 
attityd gentemot honom som 
motpart och mot t.ex. tingsrät
ten var oprofessionell, omogen 
och opåkallat aggressiv. 

• A valde, trots intressekon
flikt, att åta sig uppdrag som 
ombud i vårdnadsmål för Y, 
ombud vid bodelning för Y, 
målsägandebiträde för Y och 
ombud i ärende enligt 1980 års 
Haagkonvention för Y, samtidigt 

som hon åtog sig uppdrag som 
målsägandebiträde för Z.  

• A gjorde kränkande uttalan
den om honom som motpart 
och skrev på ett mycket olämp
ligt sätt utan att det var påkal
lat för att tillvarata klientens 
intressen. 

• A gjorde felaktiga påståen
den om honom som hon enkelt 
kunde ha kontrollerat sannings
halten i.

• A åberopade bevisning 
angående påstådda skulder, 
vilket var kränkande för honom 
och opåkallat för att tillvarata 
klientens intressen.

• A underlät att kontakta 
honom som motpart innan hon 
ingav stämningsansökan till 
tingsrätten. 

• A biträdde Y på ett otill
börligt sätt med polisanmälan 
avseende egenmäktighet med 
barn och verkade inte för en 
frivillig lösning.

• A handlade inte ärendet på 
ett sätt som främjade hederlig

het och redbarhet inom rätts
samhället. 

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, daterat den 
18 mars 2015, tillbakavisat 
anmärkningarna och anfört bl.a. 
följande. 

Hon agerade och handlade 
genom hela ärendet utifrån sin 
skyldighet att i första hand till
varata sin huvudmans intressen. 
Hon bestrider att de yttranden 
som lämnades in till tingsrätten 
skulle innehålla formuleringar 
av motparten som var av krän
kande art. 

X tog vid två tillfällen egen
mäktigt med sig dottern Z till 
Wland utan Y:s samtycke. Med 
anledning av detta uppmanade 
hon, för att så snabbt som möj
ligt försöka få flickan återförd 
till Sverige, Y att genast efter 
bortförandet göra en polisan
mälan avseende egenmäktighet 
med barn, att inge en ansökan 
enligt Haagkonventionen till 
Utrikesdepartementet samt 
att inge en stämningsansökan 
till tingsrätten med yrkande 
om ensam vårdnad. Innan 
stämningsansökan gavs in till 

tingsrätten kontaktade hon det 
ombud som X själv uppgivit till 
Y. Ett annorlunda agerande från 
hennes sida och annorlunda råd 
till Y hade enligt hennes uppfatt
ning inneburit att hon brustit 
i sin skyldighet att tillvarata 
sin klients intresse då det med 
stor sannolikhet försvårat och 
förlängt processen att få tillbaka 
Z till Sverige. 

Den 25 mars 2014 höll tings
rätten muntlig förberedelse i 
vårdnadsmålet och X, som inte 
lämnat Wland, närvarade via 
videolänk med rättens tillstånd. 
Det är korrekt att hon motsatte 
sig motpartens begäran att han 
skulle närvara via videolänk 
då hon är av uppfattningen att 
ett sådant förfarande lämpade 
sig mindre bra i en muntlig 
förberedelse i ett vårdnadsmål. 
Dessutom var X vid denna 
tidpunkt häktad i sin utevaro 
eftersom han på sannolika skäl 
var misstänkt för egenmäktighet 
med barn och hon kunde inte 
tolka hans begäran på något an
nat sätt är att det var ett sätt för 
honom att undandra sig svensk 
rättsskipning.

Y hade interimistiskt ensam 
vårdnad om dottern Z vilket 

4Advokat har varit ombud för ena föräldern i en vårdnadstvist 
och samtidigt målsägandebiträde för barnet. Beaktansvärd 
risk för intressekonflikt. Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2016

5Advokat har brutit mot god advokatsed genom att skicka en 
betalningsanmaning enligt konkurslagen. Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2016
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innebar att det inte torde ha 
förelegat någon jävsituation att 
hon var målsägandebiträde även 
för Z och det torde inte heller 
ha funnits några motstridiga 
intressen mellan hennes båda 
huvudmän. Hon har vid andra 
tillfällen av domstolarna tidigare 
blivit förordnad som målsägan
debiträde för både vårdnads
havaren och barnet när det 
rör sig om egenmäktighet med 
barn och där ensam vårdnad 
föreligger för den föräldern. 
Eftersom X kraftigt motsatte sig 
förordnandet, och för att inte 
försvåra handläggningen av 
målet, begärde hon senare sitt 
entledigande som målsägande
biträde för Z.

En vårdnads, boende och 
umgängesutredning genom
fördes och tingsrätten kallade 
till huvudförhandling den 11 
och 12 maj 2015. Hon lämnade 
in en bevisuppgift till tingsrät
ten vari hon åberopade all den 
bevisning som hon ansåg styrka 
hennes huvudmans yrkanden i 
målet. Det råder en fri bevisning 
i svensk rätt och vad Y ville visa 
med att X lämnat Sverige är att 
han heller inte hade betalt sina 
skulder vid tillfället. Uppgifter 

om hans uppsägning hade kom
mit Y till handa som inte stämde 
överens med anmälarens. Det 
var fritt fram för X att åberopa 
egen bevisning för det fall han 
ville motbevisa något. Hon age
rade inte olämpligt.

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

A var ombud för Y i mål om 
vårdnad om barn och samtidigt 
målsägandebiträde för barnet i 
mål där fadern var misstänkt för 
egenmäktighet med barn. I ett 
vårdnadsmål har rätten att prö
va vad som är bäst för barnet. 
Att vara ombud för ena föräld
ern i en vårdnadstvist och samti
digt vara målsägandebiträde för 
barnet som vårdnadstvisten av
ser, innefattar en beaktansvärd 
risk för intressekonflikt. A borde 
därför inte ha åtagit sig uppdra
get som måls ägandebiträde för 
barnet. Genom att ändå göra det 
har A handlat i strid med god 
advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Utredningen visar inte att A 
i övrigt har åsidosatt god advo
katsed. n

nan säkerhet, jämte tillhörande 
kostnader. Något krav på att do
men skulle ha vunnit laga kraft 
finns således inte. Inte heller har 
det i sammanhanget någon bety
delse att ”fordran är tvistig”. San
nolikt har såväl anmälaren som 
dennes advokat blandat ihop vad 
som gäller för betalningsföreläg
gande till kronofogdemyndighe
ten om tvistig fordran och vad 
som gäller i förevarande fall. Han 
har mottagit epost från advokat 
B den 9 mars 2015 som också har 
visat på denna villfarelse. 

Efter diskussion med klienten 
har konkursansökan aldrig full
följts, även om den i sig hade va
rit helt korrekt, såväl enligt lag 
som enligt Advokatsamfundets 
vägledande regler. Sammanfatt

ningsvis bestrids att han i något 
avseende i uppdraget mot Bolag 
II har brutit mot Advokatsam
fundets vägledande regler eller 
på annat sätt inte iakttagit den 
ordning och aktsamhet som 
krävs som advokat.

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

Hinder har inte förelegat för 
A att ansöka om verkställig
het av det icke lagakraftvunna 
beslutet. Däremot har han brutit 
mot god advokatsed genom att i 
den aktuella situationen skicka 
en betalningsanmaning enligt 
konkurslagen. 

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. n

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Hyrestvister, arrendetvister  

och bostadsrättstvister

Förfarandet i nämnder och hovrätt

håkan julius

håkan julius 

  ISBN 978-91-39-01729-5
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Avtalslagen

En kommentar

Kurt Grönfors 

Rolf Dotevall 

GULA BIBLIOT EKET
 

ISBN 978-91-39-11390-4
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femte upplagan

  ISBN 978-91-39-01913-8

emil elgebrant är jur.dr i civilrätt och 

verksam som forskare och universitetslektor i 

förmögenhetsrätt med inriktning mot krediträtt, 

obeståndsrätt och värdepappersrätt vid Linköpings 

universitet.

Intresset för olika kryptovalutor har ökat lavinartat sedan Satoshi Naka

moto gav ut sin text Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 

2009. Betalningar med bitcoins och andra liknande betalningsmedel har 

dock visat sig ställa flera befintliga rättsliga lösningar och förklarings

modeller på sin spets. Hur väl fungerar det nuvarande rättsliga systemet 

för att hantera nya anonyma betalningsmedel som kryptovalutor? Vilka 

rättsliga metoder blir nödvändiga att tillämpa vid skilda rättsliga kon

fliktsituationer?

Boken Kryptovalutor analyserar hur förmögenhetsrättsliga, 

obestånds rättsliga, redovisningsrättsliga och skatterättsliga frågeställ

ningar förhåller sig till de här betalningsmedlen med särskild hänsyn till 

deras särart som förmögenhetsobjekt. En övergripande slutsats i boken 

är att kryptovalutornas anonyma karaktär leder till ett ökat behov av 

välförankrad fiktions och analogiargumentering i flera rättsliga sam

manhang.

Boken vänder sig inte bara till dem som har ett intresse eller behov av 

att veta mer om den rättsliga hanteringen av kryptovalutor, utan även till 

alla som har ett allmänt intresse av rättsvetenskaplig grundforskning.
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K
ryptovalutor

kryptovalutor

kryptovalutor 

Särskild rättsverkan vid 

innehav av bitcoins och andra 

liknande betalningsmedel

emil elgebrant

Ackordscentralens skriftserie är en serie böcker som rör 

frågor med kredit och obeståndsrättslig anknytning eller 

i övrigt behandlar företagandets villkor. Skriftserien har 

tillkommit på initiativ av Stiftelsen Ackordscentralen.

AckordscentrAlens skriftserie

 kundservice@wolterskluwer.se 

wolterskluwer.se
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Kommunala befogenheter

Kommunala
befogenheter

åttonde upplagan

ulf lindquist
olle lundin
tom madell

Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och 

landsting tillförsäkrade självstyre under riksdagen och regeringen.

Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och den 

kommunala beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksdagen 

i lag ålagt kommunerna att göra samhällsinsatser, en del av dem 

finansierade av riksdagen. Kommunerna och landstingen har där-

med den rättsliga ställningen som demokratins verkställande organ. 

Lag enligheten av de kommunala besluten kan på begäran av enskild 

person prövas av förvaltningsdomstolar. Genom domstolarnas domar 

har skapats en rättspraxis rörande innehållet av och gränserna för 

kommunernas befogenheter.

Kommunala befogenheter beskriver kommunernas allmänna  

befogenheter enligt rättspraxis och de rättsliga principer som dom- 

stolarna närmare utformat med stöd av lagstiftningen, och härigenom 

framträder en samlad bild av kommunernas ställning i det svenska 

samhället.

ulf lindquist har mångårig erfarenhet som hovrättsdomare och offentlig 

utrerdare på förvaltningsrättens område.

olle lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han  

är oberoende expert inom ramen för Europarådets övervakning av den  

kommunala självstyrelsen från och med 2013 och är även anknuten expert  

till Konkurrensverket.

tom madell är hovrättsråd vid Hovrätten för Övre Norrland och f.d. 

professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. Han var oberoende expert 

inom ramen för Europarådets övervakning av den kommunala självstyrelsen 

2007–2013, därefter suppleant. Han har därutöver bl.a. varit ledamot i  

Konkurrensverkets råd för upphandlingsfrågor respektive forskningsfrågor.

  ISBN 978-91-39-11488-8
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Kryptovalutor
Emil Elgebrant
2016. 527 kr exkl moms 
➢ nr 978-913901913-8

Hyrestvister, arrendetvister 
och bostadsrättstvister
Håkan Julius
2016. 829 kr (prel pris) exkl moms 
➢ nr 978-913901729-5

Avtalslagen, 5 u
Kurt Grönfors, Rolf Dotevall
Utk juni 2016.  
1 121 kr (prel pris) exkl moms 
➢ nr 978-913901957-2

Kommunala befogenheter, 8 u
U Lindquist, O Lundin, T Madell
2016. 746 kr (prel pris) exkl moms 
➢ nr 978-913911488-8

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

Lagen om förvaltare  
av  alternativa  
investeringsfonder
– Dan Hanqvist 

En kommentar | Ca 1000 s. Utk juni 2016. Boken består 
av en introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i 
 princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans 
en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombi-
nerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.

1 800 kr (prel pris) exkl moms ➢ nr 978-913911390-4

Från och med 2015 
heter Norstedts Juridik 
Wolters Kluwer.

KOMMANDE
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Om du har en  
advokatfirma 
kan du få  
gratis grejer.
OCH DET FINNS 
INGET LURT I 
AVTALET.

Nu startar vi Tele2 Tillväxtfond.  En investerings
fond för svenska företag. Med den vill vi stötta 
företag som behöver ta nästa steg i utvecklingen. 
Vi erbjuder det vi kan bäst, alltså modern 
kommunikations teknologi, så att ni ska få för-
utsättningarna att utveckla vad det nu är just ni 
kan bäst. Vad krävs för att ditt företag ska kunna 
ta nästa steg?

Motivera hur en specifik kombination av våra 
lösningar ska göra ert företag bättre, så kan vi 
fixa det. Utan kostnad under ett helt år. Helt 
kravlöst. Du behöver inte ens komma ihåg att 
tacka oss sen när ditt företag blir nästa  svenska 
framgångssaga. 

Läs mer och ansök på tele2.se/tillvaxtfonden.
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Samfundet

Nyhet!

CIVILRÄTTENS GRUNDER
Torgny Håstad, Erika P Björkdahl, 
Margareta Brattström & Laila Zackariasson

Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer. Rätts-
området innefattar frågor som aktualiseras dagligen i 
handeln, i affärslivet, på arbetsplatsen, i familjerelationer 
och så vidare. 

I boken Civilrättens grunder behandlas hela civilrätten, 
alltså personrätt, avtalsrätt, köprätt, annan förmögenhets-
rätt, skadeståndsrätt, familjerätt, arvs- och testamentsrätt, 
associationsrätt, arbetsrätt och immaterialrätt.

Ca 430 sidor | 2016 | ISBN 9789176789186

Boken utkommer i början av juni. Förhandsbeställ ditt 
exemplar redan nu på förlagets hemsida www.iustus.se 
eller i bokhandeln.

NYA LEDAMÖTER 
DEN 15 APRIL 2016         

Raha Abar, Adacta Advokatbyrå 
AB, Malmö

Anna Ahlénius, Försvarsadvoka-
terna Stockholm HB, Stockholm

Filippa Andersson, Advokatfir-
man Lindahl KB, Göteborg

Assur Badur, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Markus Bergdahl, Advokataktie-
bolaget Urban Jansson & Part-
ners, Landskrona

Henrik Bergström, Bird & Bird Ad-
vokat KB, Stockholm

Andreas Blomberg, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Gö-
teborg

Sidi Bråkenhielm El Kadmiri, 
White & Case Advokataktiebo-
lag, Stockholm

Inger Byman, Advokatfirman Fyl-
gia KB, Stockholm

Jenny Dahlkvist, Advokatfirman 
Fylgia KB, Stockholm

Adam Erdling, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm

Boel Widenheim Eriksson, Jurist-
firman Boel Widenheim Eriks-
son AB, Lidköping

Konrad Ersson, 7wise Advokat-
byrå KB, Stockholm

Linn Forsberg, Advokatfirman 
NORDIA KB, Stockholm

Oskar Friling, Advokatfirman 
Schmidt & Co AB, Skara

Tobias Guldstrand, Tomelilla Ad-
vokatbyrå Ulrika Guldstrand AB, 
Tomelilla

Katarina Hallnér, Advokatfirman 
Lars Deckeman, Stockholm

Sophie Hellman, Kilpatrick Town-
send & Stockton Advokat KB, 
Stockholm

Olov Jansson, Advokatfirman 
Sparrin i Västerås AB, Västerås

Tobias Johansson, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm

Henrik Hammarskiöld Johnels, 
Advokatfirma DLA Piper Swe-
den KB, Stockholm

Yvonne Josefsson, Josefsson Ju-
ristbyrå AB, Göteborg

Henrik Jungholm, Lindskog 
Malmström Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Sebastian Katsinas, Advokatfir-
man Glimstedt Östergötland 
KB, Norrköping

Lina Kitti, Lebenberg Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Marcus Ladow, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Roger Ladow, Västsvenska Jurist-
byrån AB, Göteborg

Anna Lonergan, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Gustav Lundin, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Helena Lundkvist, Advokatfirman 
NORDIA KB, Stockholm

Fredrik Mandelholm, Roschier 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Mikael Mellberg, Advokatfirman 
Lindahl KB, Göteborg

Andreas Natt och Dag, Advokat-
firman NORDIA KB, Stockholm

Andréa Nicolin, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

George Christian Pelaghias, Chr. 
G. Pelaghias & Co. LLC, Larnaca, 
Cypern

Robert Persson, Norrlandsadvo-
katerna AB, Örnsköldsvik

Carl Rother-Schirren, Ashurst 
Advokatbyrå AB, Stockholm

David Schreiber, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Linnéa Sellström, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Junli Shu, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Göteborg

Ellen Sjöberg, Fria Advokater KB, 
Stockholm

Rolf Sjöberg, Holland Advokat-
byrå KB, Stockholm

Linda Stjerna, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

Om du har en  
advokatfirma 
kan du få  
gratis grejer.
OCH DET FINNS 
INGET LURT I 
AVTALET.

Nu startar vi Tele2 Tillväxtfond.  En investerings
fond för svenska företag. Med den vill vi stötta 
företag som behöver ta nästa steg i utvecklingen. 
Vi erbjuder det vi kan bäst, alltså modern 
kommunikations teknologi, så att ni ska få för-
utsättningarna att utveckla vad det nu är just ni 
kan bäst. Vad krävs för att ditt företag ska kunna 
ta nästa steg?

Motivera hur en specifik kombination av våra 
lösningar ska göra ert företag bättre, så kan vi 
fixa det. Utan kostnad under ett helt år. Helt 
kravlöst. Du behöver inte ens komma ihåg att 
tacka oss sen när ditt företag blir nästa  svenska 
framgångssaga. 

Läs mer och ansök på tele2.se/tillvaxtfonden.
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LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

Samfundet

Sara-Johanna Strömgren, Ad-
vokatfirman Lindahl KB, Stock-
holm

Evelina Tejle, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Erik Åkerlund, Advokat Claes 
Forsberg AB, Stockholm

 

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Bengt Aldén, Jönköping, 22 mars 
2016 

Fredrika Allard, Stockholm,  
16 mars 2016 

Emelie Andersson, Södertälje,  
18 mars 2016 

Caroline Khattar Boström, Stock-
holm, 10 april 2016 

Carl Fahleryd, Malmö, 12 mars 
2016 

Ylva Forsberg, Stockholm, 4 april 
2016 

Jens Holmberg, Stockholm,  
31 mars 2016 

Oscar Jansson, Stockholm,  
13 april 2016 

Johanna Jonsson, Göteborg,  
1 april 2016 

Charlotta Järnstedt, Stockholm,  
1 april 2016 

Anders Karlström, Saltsjöbaden, 
21 mars 2016 

Jens Kullander, Stockholm,  
11 mars 2016 

Thomas Lakhall, Stockholm,  
1 mars 2016 

Jenni Laukkanen, Stockholm,  
15 februari 2016 

Dan Lindgren, Jönköping, 15 april 
2016 

Annika Ewreskär Lövgren, Göte-
borg, 29 februari 2016 

Johan Mattsson, Stockholm,  
1 januari 2015 

Katarina Mild, Stockholm, 3 april 
2016 

Josefin Ohlson, Stockholm,  
14 mars 2016 

Bita Pourmotamed, Göteborg,  
14 mars 2016 

Per Ramborgh, Göteborg, 11 mars 
2016 

Annika Thid, Stockholm, 1 april 
2016 

Bo Thorvinger, Malmö, 1 april 
2016 

Thomas Wallén, Stockholm, 
31 mars 2016 

Olof Widman, Luleå, 15 april 2016 
Sofie Willgottson, Malmö, 

31 mars 2016 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Henrik Bolander, Lund, 7 mars 
2016 

Birger Johansson, Södertälje,  
23 mars 2016 

Jan Lindström, Örebro, 30 mars 
2016 

Kurt Sjölander, Västerås, 20 fe-
bruari 2016 

Annelie Södergren, Stockholm, 
29 februari 2016 

Kai Wennberg, Djursholm,  
12 mars 2016 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/0008 Stöd och hjälp till 

vuxna vid ställningstaganden 
till vård, omsorg och forskning 
(SOU 2015:80)

R-2016/0009 Promemorian En 
europeisk utredningsorder (Ds 
2015:57)

R-2016/0010 Betänkandet Bättre 
samarbete mellan stat och kom-
mun vid planering och byggande 
(SOU 2015:109)

R-2016/0088 Departements-
promemorian Kontroller och 
inspektioner i Sverige av Euro-
peiska byrån för bedrägeribe-
kämpning (Ds 2016:1)

R-2016/0128 Betänkandet Ett 
utvidgat straffrättsligt skydd 
för transpersoner m.m. (SOU 
2015:103)

R-2016/0255 Rapport Schabloni-
serad ersättning i barnskador

R-2016/0444 Promemorian Upp-
gifter på individnivå i en arbets-
givardeklaration

R-2016/0473 Promemorian Av-
dragsrätt vid representation

R-2016/0474 Betänkandet In-
tegritet och straffskydd (SOU 
2016:7)

R-2016/0554 Promemorian Anvi-
sade elavtal

R-2016/0668 Promemorian Sänkt 
mervärdesskatt på mindre repa-
rationer

Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen 

eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med 

mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus 

fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M

FORTS.

medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se

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

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

» 



När du ser din Lexus NX för första gången möts du av en skarp premium-
crossover med komfort i världsklass och låga CO2-utsläpp. Men det är 
inte dessa ytligheter som får dig att sitta kvar bakom ratten, år efter år.

Det som får dig att sitta kvar är att du har vant dig vid en helt ny standard. 
En standard som säger att servicen ska vara lika fläckfri som den är 
proaktiv. En standard som säger att automat ingår, vilken utrustnings-
nivå du än väljer. En standard som säger att alla i bilen, både förare och 
passagerare, ska få uppleva den omtalade Lexus-komforten. Varje dag.

Att vänja sig vid en Lexus är att vänja sig vid en ny standard. Kanske är 
det därför Lexus har Sveriges mest nöjda bilägare.

LEXUS NX I SIFFROR.
• Privatleasing från 5 347 kr/mån* inkl service.  
• Business Lease från 4 732 kr/mån* inkl service och försäkring. 
• Förmånsvärde från 1 696 kr/mån.**

Välkommen in på en provkörning.

VARJEDAGSLYX
MED LEXUS NX.

insikt

Bränsledeklaration blandad körning: NX 300h 5,1-5,3 l/100 km, CO2 117-123 g/km. 197 hk. Skattebefriad i fem år. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. *Lexus Financial Services: Privatleasing inkl. service, 
månadskostnad baserad på 36 månader, 4 500 mil, garanterat restvärde, 0% särskild leasingavgift, fast ränta. Som tillägg går det att inkludera Lexus Bilförsäkring Bas från 517 kr/mån. Business Lease inkl. service och Lexus 
in Business Bilförsäkring Stor, månadskostnad baserad på 36 månader, 4 500 mil, garanterat restvärde, rörlig ränta per april 2016. Övermil och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Med 
reservation för ev. prisändringar. **Netto vid 50% marginalskatt.

Lexus Stockholm Norr Ytterbyvägen 14-18, 183 30 Täby.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15.  Tel  010-497 63 50.
Lexus Stockholm Söder Bolmensvägen 51, 120 50 Årsta.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15.  Tel  010-497 63 50.
Lexus Malmö Djurhagegatan 17, 213 76 Malmö.  Öppet  mån-fre 9-18, lör 11-15. Tel  010-497 97 80.

www.lexusstockholm.se  www.lexusmalmo.se     

UTO
I N D E X  2 0 1 2
I N D E X  2 0 1 3

 I N D E X  2 0 1 4
I N D E X  2 0 1 5
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Kamilla Kvarntorp (KK), 
journalist 
08-459 03 07
kamilla.kvarntorp@ 
advokatsamfundet.se

ANNONSER
Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32, 
0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB

TRYCK
Lenanders grafiska

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande 

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt 
prenumeration@advokatsamfundet.se.

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 30 maj 2016. 
Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress 
denna sida). Åsikter och förslag som framförs 
i artiklar står helt för författarnas eller de 
intervjuades räkning och behöver inte delas av 
Sveriges advokatsamfund. Redaktionen förbehål-
ler sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej 
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget 
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 
Delar av tidskriften publiceras även på internet. 

Den som sänder material till tidskriften anses 
medge elektronisk publicering/lagring.

PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 530 kr inkl. moms.
Studerande 106 kr inkl. moms.
© Sveriges advokatsamfund 2016

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges 
Tid skrifter. Den TS-kontrollerade upplagan är 
8 800 ex. ISSN 0281-3505

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
Fax: 08-662 30 19 Epost: advokaten@advokatsamfundet.se Ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se Webbplats: www.advokatsamfundet.se

Advokater 
som bidrar
advokatkåren, samhällsut
vecklingen och inte minst den 
ekonomiska tillväxten är intimt 
sammantvinnade. Det märks 
tydligt just nu när viktiga delar 
av ekonomin går på högvarv 
med bland annat börsintro
duktioner och stor efterfrågan 
på andra transaktions och 
kapitalmarknadstjänster.  Som 
en direkt följd av det gynnsam
ma företagsklimatet råder det 
bråda dagar på de affärsjuridiska 
advokatbyråerna. Samtidigt 
ser man också hur marknaden 
och efterfrågan på nya advokat
tjänster förändras i takt med att 
samhället utvecklas. Läs mer i 
detta nummer om hur man på 
de affärsjuridiska byråerna ser 
på dagens spännande trender 
och tendenser.

Även i andra delar av samhäl
let bidrar advokater till dagens 
och morgondagens samhälls
utveckling. Läs om advokat 
Johan Bojs på s. 10, en av alla 
advokater som är fadder för 
ensamkommande inom Advo
katsamfundets fadderprojekt. 
Det finns också advokatbyråer 
som engagerar sig för att hjälpa 
utländska akademiker in på den 
svenska arbetsmarknaden, läs 
på s. 11.

Alla de nämnda är goda ex
empel på hur advokater bidrar 
till samhällsbyggandet på olika 
områden.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

Den 28 april sände SVT ett entimmesprogram med anledning av att kung Carl XVI 
Gustaf fyllde 70 år den 30 april. SVT följde i programmet kungen under en arbets-
dag, som avslutades med att han delade ut Stockholm Human Rights Award 2015 
till prins Zeid Ra‘ad al-Hussein av Jordanien.

Advokat intervjuades 
i Söndagsintervjun
Söndag den 1 maj inter-
vjuades advokat Elisabeth 
Massi Fritz i Sveriges radio. I 
Söndagsintervjun i P1 berät-
tade hon bland annat om sin 
uppväxt i Motala i en familj 
styrd av hederskultur och 
om det livsavgörande beslu-
tet att gå emot den. Och om 
mötet 1992, med en kvinna, 
som för alltid har präglat 
hennes liv. I början av april i 
år fick Elisabeth Massi Fritz 
det allra första priset till 
minne av Karin Söder, Sve-
riges första kvinnliga ledare 
för ett parti i riksdagen, för 
att hon i sin yrkesroll stän-
digt står på brottsutsatta 
kvinnors och barns sida.
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TWITTRAT 2



Zeteo har vuxit till Sveriges största juridiska informationstjänst. 
Vi vet att du vill ha en informationstjänst som är enkel att använda. Du vill 
hitta rätt information snabbt. Därför har vi renodlat Zeteo och fokuserat på 
att erbjuda en så effektiv användarupplevelse som möjligt. Med nya Zeteo 
kan du snabbt leverera rätt svar på svåra juridiska frågor. 
 
Enklare och effektivare än någonsin.

Nästa generations Zeteo är här.
Lite smartare helt enkelt. 


