”Det är en stor utmaning i framtiden att hålla fast vid kärnvärdena – som ju är
gamla – i en helt ny verklighet.”  Börje Samuelsson, disciplinnämnden
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Ledare Generalsekreteraren

Avhumaniseringens landvinningar
i burma pågår för närvarande en etnisk resning av
rohingyafolket. Folkmord har i modern tid skett bland
annat i det osmanska riket, i Rwanda, i Kambodja och i
Srebrenica, för att nämna några av de värsta exemplen på
människans obeskrivliga ondska i modern tid. Kommunisternas brott mot mänskligheten ej att förglömma. För att
nu inte tala om Förintelsen, då miljoner judar och romer
utrotades i Hitlers gaskamrar. Hur kan sådant ske?
En gemensam nämnare för alla dessa illdåd är en
gradvis process där diskriminering och hatpropaganda
inriktat mot en grupp över tid kommer att normaliseras.
Vad som tidigare var otänkbart kan på förvånansvärt kort
tid bli acceptabelt. En uppdelning i Vi och Dom etableras
snabbt. Dom förnekas sitt människovärde. Dom fråntas
sina rättigheter och sina tillgångar. Dom får beteckningar.
Den gula stjärnan som alla judar tvingades bära i Tyskland
under Förintelsen är ett sådant exempel. Angivandet av
jude i passet var ett annat. Dom avkrävs eget ansvarstagande för sin situation. Dom har ingen rätt att förvänta sig
ett humant bemötande.
den omtalade teaterpjäsen Vår klass av den polske dramatikern Tadeusz Słobodzianek beskriver en skolklass i
Polen från 1930-talet och framåt. Jag såg den i Stockholm
för några år sedan. Den gjorde ett mycket starkt intryck på
oss alla som fick tillfälle att se den. Vad var det som hände
när eleverna i klassen, från att ha varit goda klasskamrater i en vanlig skolklass, förvandlades till sina kamraters
bödlar? En högst förfärande metamorfos.
När människor indelas i Vi och Dom blir resultatet
lätt en avhumanisering av Dom. Antisemiter och andra
extremister kan med stöd av våra demokratiska rättigheter härja tämligen fritt. Polariseringen, förföljelsen och
hatet förstärks. I såväl de fina salongerna som i de breda
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folklagren ersätts medmänsklighet med cynism och bristande medkänsla. Dom är inte lika skyddsvärda som Vi.
Likgiltigheten breder ut sig i samhället och empatibristen
blir påtaglig.
i dagens sverige har synen på tiggare och asylsökande på
ett mycket tydligt och obehagligt sätt kommit att förändras radikalt. Det har blivit närmast normalt att beskriva
båda dessa grupper som parasiter. Dom är lögnare.
Dom är ekonomiska lycksökare. Dom försvagar Sverige
ekonomiskt. Dom tar jobben från infödda. Dom försvagar
den sociala sammanhållningen. Dom hotar svensk kultur.
Dom tar i anspråk vår välfärd. Dom är våldtäktsmän. Dom
begår brott. Dom är terrorister. Medier anklagas också
felaktigt för att inte på ett korrekt sätt återge problemen
med flyktinginvandring. Färsk forskning visar på motsatsen (Delmi Rapport 2017:6 Invandring i medierna).
I anledning av sittstrejken på Medborgarplatsen, där
asylsökande från Afghanistan demonstrerade för att få
stanna i Sverige, skrev en moderat riksdagsledamot och
tillika ledamot av Moderaternas partistyrelse på Twitter:
”låt dem strejka ihjäl sig fram tills verkställighetsdatum”. I
ett annat inlägg på Twitter förklarade samme riksdagsman
att ”15 barnlajvare kostar lika mycket om året som ett helt
BB Sollefteå”. Han utvecklade sina tankar: ”De tusental
bedragare som hittills avslöjats gör det till den största
välfärdsbedrägeriet i vår historia. ’Vinst i välfärd’ – bleknar i jmf.” Det är hårda ord som riksdagsmannen uttalar
mot Dom många unga män från krigets Afghanistan som
lämnat allting bakom sig och som, även om de får stanna,
sannolikt aldrig kommer att kunna återförenas med sina
familjer. Många av Dom kom hit som barn, men har på
grund av Migrationsverkets långa handläggningstider
hunnit fylla 18 år. Andra har, ofta troligen på felaktiga
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grunder, bedömts vara äldre än de egentligen är till följd
av otillförlitliga metoder för åldersbedömning. Det senaste
resultatet av åldersbedömningarna pekar också på allvarliga brister i Rättsmedicinalverkets metod. Uttalandet
cementerar en uppdelning i ett Vi och ett Dom. Men det
kanske är avsikten. Vad vet jag?

utmärkt sig när det gäller främlingsfientlig lagstiftning och
rättstillämpning. Där diskuterar man nu också att lämna
Europakonventionen. En dålig förebild som jag ser det.
Men, jag är medveten om att det finns ett stort folkligt
stöd såväl för införande av tiggeriförbud som för revidering av flyktingkonventionen och asylrätten.

i svenska dagbladet skrevs ungefär samtidigt en ledare
om romerna från Bulgarien och Rumänien, som kommer
hit för att tigga. Deras kultur har enligt författaren länge
präglats av en distans till Europas bofasta majoritetskulturer. Romer uppges ha varit rädda för assimilering och vill
inte bli hjälpta. Inget land har heller lyckats, enligt ledarskribenten. Moraliskt är deras situation inte bara andras,
utan även deras eget ansvar. Tiggarna uppges bara vara
intresserade av pengar som Dom tar med sig hem. Denna
syn på romers sårbarhet innebär ett försök att distansera
oss från problemet och representerar enligt min mening
en människosyn som förfärar. Den inte bara bidrar till
diskrimineringen. Den straffar redan utsatta människor
som under århundraden systematiskt blivit förföljda och
diskriminerade. Men ledarskribenten i SvD är inte utan
sällskap. När Socialdemokraterna 1969 beslutade att
utvisa 47 franska romer uttryckte Olof Palme det ungefär
på samma sätt som ledarskribenten i SvD: ”Vi orkar inte ta
emot alltför många zigenare.”
Romerna saknade långt in på 1900-talet rätt att fritt röra
sig i vårt land. De saknade rätt till fast bosättning. De fick
inte delta i allmänna val. De fick inte kandidera till politiska uppdrag. De var förbjudna att bedriva näringsverksamhet. De utsattes för tvångssteriliseringar. De saknade
rätt till skolgång och sjukvård. Deras barn tvångsomhändertogs. De fördrevs. Antiziganismen är dessvärre alltjämt
utbredd. Polisens romregister är bara ett av många färska
exempel på den fortsatta diskrimineringen.

författaren ann heberlein konstaterar i sin bok Den
banala godheten att Sverige i decennier har präglats av en
banal godhet som lamslagit politiker, påverkat nyhetsrapportering, kastrerat poliskåren och infiltrerat myndigheter. Boken är en intressant uppvisning i just den mytbildning och förenkling som på senare tid präglat debatten
om mångkultur, invandring, tiggare och brottslighet.
Om detta kan mycket sägas i sak. Men, oavsett vad
man må tycka i tiggerifrågan och oavsett hur man ser på
internationella åtaganden rörande rätten till asyl, är den
människosyn och den avhumanisering av tiggare och flyktingar som tongivande röster ger uttryck för mycket otäck.
Den bidrar till att normalisera mytbildning. Den utgör
grogrund för diskriminering.
Romerna var under århundraden statslösa. Judarna
fråntogs tidigt sitt medborgarskap i Tyskland. Rohingya
berövades 1974 sin burmesiska nationalitet. De betraktas
numera som illegala bengaliska immigranter. De som kan
flyr för sina liv. Det gör också alla de som flyr krig och farsoter, fattigdom och svält. Dessa människor förtjänar vår
hjälp, inte vårt avståndstagande. Och, de som byggt upp
vår välfärdsstat grundad på humanism och alla människors lika värde, förtjänar varken hånfulla betraktelser eller
att cyniskt utpekas som banala godhetsapostlar.
Man får hoppas att de goda krafterna orkar fortsätta
att framhäva de positiva sidorna av invandring, som en
nödvändig kraft att stärka vår ekonomi, som ett bidrag
till en nödvändig kompetensförsörjning, som något som
berikar vår kultur och vårt samhälle i stort, som bidrar
till ökat företagande och som hjälper till att minska de
stora demografiska utmaningar vi står inför. Och en sak
förefaller tämligen säker: De utmaningar vi ser idag är
bara en västanfläkt mot effekterna av de folkvandringar
som pågående klimatförändringar kan förväntas skapa, i
en framtid som inte ligger alldeles långt borta. Vi behöver
förbereda våra sinnen och våra samhällen för att hantera
de utmaningarna. Att blunda och stänga nationsgränserna
lär inte hjälpa annat än, möjligen, på mycket kort sikt.
Den insikten bör träffa inte bara cyniska riksdagsmän utan
även fördomsfulla ledarskribenter. Och förstås: Oss alla.

sverigedemokraterna har redan förra året motionerat
i riksdagen om införande av ett tiggeriförbud. I dagarna
har även Moderaternas partistyrelse föreslagit införandet
av ett sådant. Ett tiggeriförbud måste enligt många dock
ses i kontexten av att det huvudsakligen är romer som
tigger. Det är därför svårt se att ett förbud inte skulle vara
diskriminerande och stå i konflikt med både Europakonventionen och regeringsformen.
Moderaterna har nu också, i likhet med SD, föreslagit
att asylrätten, som flyktingkonventionen skyddar, ska
överges. Människor ska direktavvisas till ett säkert område
utanför EU när de kommer till något EU-lands gräns.
Detta är ett uttryck för den politiska kris som Europa och
Sverige befinner sig i. Europa har 500 miljoner invånare.
Är det då rimligt att beskriva det jämförelsevis begränsade
antalet asylsökande till Europa som en del av en flyktingkris? Eller är det inte mer fråga om en avhumanisering av
de människor som är på flykt?
Såväl tiggeriförbudet som omprövningen av flyktingkonventionen antyder viss inspiration från vårt grannland
Danmark. Där har man kriminaliserat tiggeriet. Detta
har fått till följd att tiggeriet flyttat ut från städerna ut på
landet och att det har ersatts av kriminalitet. När det gäller
behandlingen av asylsökande har Danmark sedan länge
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”När
människor
indelas
i Vi och
Dom blir
resultatet
lätt en
avhumanisering
av Dom.
[…]
Dom är
inte lika
skyddsvärda som
Vi. Likgiltigheten
breder ut
sig i samhället och
empatibristen blir
påtaglig.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

En advokat förordnades som offentligt biträde till en mamma i
ett ärende som rörde överklaganden av två olika socialnämnders
beslut om LVU-vård för totalt
nio barn. Advokaten begärde
ersättning för totalt 27 timmars
arbete, av vilka tio timmar gällde
arbete som ombudet utfört innan
hon förordnades som offentligt
biträde.
Förvaltningsrätten i Linköping
nekade dock ersättning för de tio
timmarna som advokaten utfört
innan hon förordnades. Advokaten överklagade förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i
Jönköping, som bifaller ersättning för fem av de tio timmarna
som advokaten utfört innan hon
förordnades. Kammarrätten
skriver att den inte ifrågasätter
klientens behov av biträde innan
offentligt biträde förordnades av
domstolen eftersom ”åtgärder
rörande begäran om hemtagning
av barnen och överklagande av
socialnämndens beslut angående
fortsatt vård kan anses vara av
brådskande art”.
Kammarrättens i Jönköping
mål nr 2124–2125-17

Skillnader i sannolikhet
att dömas till fängelse
Det är stor skillnad mellan vissa
tingsrätter i sannolikhet att
dömas till fängelse. Det är ett
av resultaten i analysen Enhetligt dömande i tingsrätter, som
Brottsförebyggande rådet, Brå,
har publicerat. Resultatet visar
även att det finns en förhållandevis stor oförklarad skillnad
mellan vissa tingsrätter i andelen
fängelsedomar. Sannolikheten
att dömas till fängelse efter
konstanthållning av andra variabler är störst i Ystads tingsrätt,
Uddevalla tingsrätt och Värmlands tingsrätt. Sannolikheten
att dömas till fängelse är minst
i Lycksele tingsrätt, Östersunds
tingsrätt och Umeå tingsrätt.
Brås analys visar även att sannolikheten att dömas till fängelse
fördubblas om gärningspersonen
är en man jämfört om gärningspersonen är en kvinna, när de
andra variablerna konstanthålls.
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ICC tilldelas Stockholm
Human Rights Award 2017
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) får Stockholm
Human Rights Award 2017.
Sveriges advokatsamfund,
International Bar Association
och International Legal Assistance Consortium som delar ut
Stockholm Human Rights Award
skriver i ett pressmeddelande
att ICC ”engagerat bekämpar
straffrihet för avskyvärda brott
som hotar världens fred, säkerhet och välfärd i enlighet med
Romstadgan, och […] spelar
en avgörande roll i att främja
rättsstatliga värderingar och
rättssäkerhet i världen.”
icc har sitt säte i Haag i
Nederländerna och är den
enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista
instans. Domstolen inrättades
när Romstadgan – den rättsliga
grunden för ICC:s tillkomst –
trädde i kraft den 1 juli 2002

Internationella brottmålsdomstolens nya byggnad i Haag, Nederländerna, som
invigdes 2016.

efter att ha ratificerats av 60
länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 124.
Konventionsländerna är rättsligt
förpliktade att gripa misstänkta
och överlämna dem till ICC.
Sedan domstolen kom till
har åklagarens kansli inlett tio
offentliga brottsutredningar
och genomför för närvarande
tio preliminära förundersökningar om brott. Hittills har
mer än 40 personer åtalats för
påstådda ogärningar, med ett
antal fällande domar. Ett stort

antal målsägande har deltagit i
domstolens rättegångar och får
ersättning genom ICC:s program
för brottsskadeersättning.
årets prisutdelning kommer
att äga rum den 20 november
i Berwaldhallen i Stockholm
där domstolspresident Silvia
Fernández de Gurmendi, åklagaren dr Fatou Bensouda och
registratorn Herman von Hebel
kommer att ta emot utmärkelsen gemensamt på domstolens
vägnar i närvaro av DD. MM.
Konungen och Drottningen.

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD
Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av
Sveriges advokatsamfund, International Bar Association
och International Legal Assistance Consortium till en
person eller organisation som har arbetat för att främja

internationell rättvisa och att stärka respekten för de
mänskliga rättigheterna. ICC tar emot 2017 års Stockholm Human Rights Award måndagen den 20 november 2017 i Berwaldhallen i Stockholm.

Advokatkåren kartläggs i ny undersökning
Advokatsamfundet har skickat
yrkesrelaterade frågor till alla
verksamma advokater och
biträdande jurister.
Advokatsamfundet genomför
nu en ny undersökning om
advokaternas arbetssituation,
verksamhet, lönsamhet m.m.
i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Det är
sjätte gången Advokatsamfundet
kartlägger advokatkåren. Den
senaste undersökningen genomfördes 2012.

Det är sjätte gången Advokatsamfundet kartlägger advokatkåren.

Alla verksamma advokater
och biträdande jurister har fått
e-post med en länk till under-

sökningen. Svaren är anonyma
– Advokatsamfundet får inte ta
del av enskilda svar. Resultaten
ställs mot 2012 års data, och
en sammanfattning publiceras
bland annat i tidskriften Advokaten.
Advokatsamfundet framhåller att det är viktigt att delta i
undersökningen, bland annat
därför att samfundet får tillgång
till övergripande data som gör
det möjligt att långsiktigt kunna
driva rätt frågor i en föränderlig
värld.
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Advokat får ersättning
innan LVU-förordnande

Nyheter

Advokatsamfundet avstyrker
förslaget om timkostnadsnorm
Promemorian är alltför summarisk, och modellen skulle
leda till sänkning, anser Advokatsamfundet, som är mycket
kritiskt i sitt remissyttrande.

FOTO: ISTOCK

I sitt yttrande över promemorian Förenklad modell för
beräkning av timkostnadsnorm
avstyrker Sveriges advokatsamfund det förslag som läggs fram.
Advokatsamfundet anser
att promemorian är alltför
summarisk för att kunna läggas
till grund för en förändrad modell för beräkning av timkostnadsnormen för ersättning till
rättsliga biträden. Samfundet
menar också att den beräkningsmodell som föreslås leder till
en sänkning av timkostnadsnormen.
I promemorian anförs flera
skäl till att införa en ny modell
för beräkning av timkostnadsnormen. Ett skäl är att den
nuvarande beräkningsmodellen
är komplicerad och innebär
att Domstolsverket måste göra
en rad beräkningar, vilket är
resurskrävande.
I remissvaret skriver Advokatsamfundet att det, såvitt
samfundet känner till, aldrig
tidigare har anförts att den
nuvarande beräkningsmodellen
är så komplicerad och resurskrävande för Domstolsverket att
modellen av den anledningen
måste ändras. Enligt Advokatsamfundet är det inte heller
ett tillräckligt skäl för att ändra
beräkningsmodellen.
promemorian påtalar att den
nuvarande modellen innebär att
det är svårt att kontrollera att
omräkningen över tid korrekt
återspeglar kostnadsutvecklingen för rättsliga biträden, och att
det kan konstateras att timkostAdvokaten Nr 7 • 2017

omfattning, dels då den består
av en rad summariska påståenden som grund till den föreslagna förändringen. Att på detta
underlag lämna motiverade
ställningstaganden är i stort sett
inte görligt, skriver samfundet
i sitt yttrande, och fortsätter: ”I
sammanhanget måste det dessutom tilläggas att det framstår
som ett ytterst nonchalant sätt
att hantera frågan om införande
av en ny beräkningsmodell för
timkostnadsnormen, då den föreslagna förändringen påverkar
många tusen personers möjlighet att ta betalt för sina tjänster.”
”Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande: ”Det framstår som ett ytterst nonchalant
sätt att hantera frågan om införande av en ny beräkningsmodell för timkostnadsnormen, då den föreslagna förändringen påverkar många tusen personers möjlighet
att ta betalt för sina tjänster.”

nadsnormen över tid har haft en
gör det svårt att prognostisera
högre uppräkning än jämförutvecklingen av normen.
bara omräkningsalternativ.
Advokatsamfundet noterar
Advokatsamfundet noterar i
att inte heller grunden för det
sitt yttrande att påståendet om
påståendet redovisas, och konatt det är svårt att kontrollera att
staterar att inget av de påståenomräkningen över tid korrekt
dena därför kan läggas till grund
återspeglar kostnadsutveckför att införa en ny beräkningslingen för rättsliga biträden inte
grund för timkostnadsnormen.
utvecklas i promemorian och
När det gäller promemorians
att vad som ligger till grund för
omfattning konstaterar Advopåståendet inte heller framgår.
katsamfundet att samfundet
Samfundet antorde vara den
ser att det inte
remissinstans
LÄS MER
är acceptabelt
i Sverige som
Advokatsamfundets remiss
att införa en
besvarar flest
yttrande över promemorian
Förenklad modell för beräkning
ny grund för
remisser på ett
av timkostnadsnorm på
beräkning av
år, undantaget
Advokatsamfundets webbplats
timkostnadsmyndigheter
normen med
under regerenbart det påståendet som
ingen – med 117 remissyttranden
grund.
under 2016. Samfundet konstaGrunden till påståendet om
terar vidare att den remitterade
att timkostnadsnormen över tid
promemorian om ny beräkhar haft en högre uppräkning än
ningsmodell för timkostnadsnorjämförbara omräkningsalternamen är på drygt tre sidor, och
tiv redovisas inte heller.
att den i betydande mån avviker
I promemorian anförs också
från de underlag som brukar
att modellens konstruktion
skickas på remiss, dels till sin

slutligen drar Advokatsamfundet slutsatsen att de ekonomiska
konsekvenserna av en ny modell
för beräkning av timkostnadsnormen såvitt kan utläsas blir
att normen sänks och skriver:
”Att på detta förtäckta och otydliga sätt ytterligare försämra de
ekonomiska förhållanden som
gäller för de advokater som åtar
sig uppdrag inom timkostnadsnormens område är inte heller
acceptabelt.”
– Förslaget är ett dråpslag mot
alla de advokater som i rättsstatens tjänst företräder enskilda.
Det antyder att Finansdepartementet saknar respekt för
grundläggande rättsstatliga
principer. Promemorian andas
såväl okunskap som arrogans
mot advokaternas klienter.
Ersättningen till advokater
understiger vad andra aktörer
inom rättsväsendet tillerkänns.
Och har så gjort under många
år. Det är närmast komiskt att
konstatera att man nu funnit
beräkningsmodellen otidsenlig.
Det är något vi framfört under
snart tjugo år, säger Advokatsamfundets generalsekreterare
MA
Anne Ramberg. 
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Nyheter
”Mer genomlysning av
IT-säkerhet behövs”
Advokatsamfundet anser i
sitt remissvar på betänkandet
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
att flera av förslagen behöver
genomlysas ytterligare. I remis�svar på tidigare utredningar har
samfundet noterat att informationssäkerhetsarbetet bedrivs
utifrån olika utgångspunkter, utifrån olika författningar som har
tillkommit vid olika tillfällen, med
olikartad terminologi och utan
strukturerat inbördes samband.
Advokatsamfundet konstaterar
nu att de förslag som läggs fram
i det nya betänkandet stärker
samfundets tidigare farhågor.
Enligt samfundet talar mycket
för att samla specialistkompetensen hos en enda myndighet,
i stället för att söka bygga upp
kompetens för informationssäkerhetsreglering hos många
olika myndigheter. Samfundet
ifrågasätter om det ens finns
förutsättningar att rekrytera
IT-säkerhetsspecialister till så
många myndigheter. Därtill ser
Advokatsamfundet ett behov av
att genomlysa konsekvenserna
av att EU:s dataskyddsförordning kommer att gälla parallellt
med den nya reglering som utredningen föreslår.

Omöjligt för ombud att utföra
arbete under besvärlig flygresa
Kammarrätten ger LVM-biträdet full ersättning för tidsspillan i samband med flygresa.
Det framgår i domen från kammarrätten att ombudet inte har
kunnat utföra arbete under sin
resa från norra Skåne till Falun
i ett bullrigt propellerplan där
passagerarna fick bära öronskydd, med mellanlandning
och bilbyten. Därför beviljar
kammarrätten honom den
ersättning han har begärt för
Arbetsvillkoren var inte de bästa i det bullriga propellerplanet där passagerarna fick
bära öronskydd, med mellanlandning och bilbyten. Start- och landningsprocedurer
tidsspillan.
medförde även att det inte var tillåtet att fälla ner bord under stora delar av resan.
En biträdande jurist på en
(Bilden visar inte det aktuella planet.)
advokatbyrå i Skåne var ombud
och offentligt biträde för en
klient i ett mål om tvångsvård
ett mindre propellerplan där
väntetider på flygplatser. Dessenligt lagen om vård av misshörselskydd delades ut och melutom gör kravet på klientsekrebrukare i vissa fall. Han yrkade
lanlandning skedde i Örebro.
tess det svårt att utföra arbete
ersättning för tio timmars tidsStart- och landningsprocedurer
på resande fot eller i offentliga
spillan i samband med flygresa
medförde att det inte var tillåtet
miljöer, menade biträdet.
från verksamhetsorten, en stad
att fälla ner bord under stora
i norra Skåne, till Falu tingsrätt.
delar av resan. Därmed var det
kammarrätten i göteborg ger
Men Förvaltningsrätten i Malmö
omöjligt att utföra något arbete
biträdet rätt i fråga om ersättpåpekade att offentliga biträden
under flygresan. I samband med
ningen för tidsspillan. Enligt
har skyldighet att
byte av transportkammarrätten framgår det att
planera sin tid så
medel uppstod
det inte var möjligt för biträdet
LÄS MER
att väntetid kan
också kortare
att utföra arbete från det att han
Kammarrättens i Göteborg
dom den 7 september 2017
utnyttjas som arställtider under
lämnade verksamhetsorten till
i mål nr 3034-17
betstid och ansåg
resan, till exempel
dess han återkom dit, förutom
att skälig ersättvid incheckunder tiden för klientmöte och
ning för tidsspillan skulle uppgå
ning och säkerhetskontroll på
muntlig förhandling. Den antill åtta timmar.
flygplatser, uthämtning och
givna tidsåtgången är skälig och
Biträdet överklagade ersättåterlämning av hyrbil, parkering
biträdet ska tillerkännas yrkad
ningsbeslutet, och anförde att
av bilar, promenader mellan biersättning i den delen, skriver
MA
flygresan genomfördes med
lar och terminaler samt kortare
kammarrätten i sin dom.

Vägledning om nya penningtvättslagarna

LÄS MER
Advokatsamfundets yttrande över
betänkandet Informationssäkerhet
för samhällsviktiga och digitala
tjänster (SOU 2017:36)
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Advokatsamfundets styrelse
har den 1 september fastställt
en ny vägledning för advokater
och advokatbyråer om den nya
penningtvättslagstiftning som
trädde i kraft den 1 augusti.

Dokumentet ger en vägledning
till lagen (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt till lagen
(2017:631) om registrering av
verkliga huvudmän ur ett advokatperspektiv. Den nya lagstiftningen omfattar ännu inte tillsyn
och sanktioner av advokater. De
frågorna utreds för närvarande,
och utredaren ska redovisa för-

slag om tillägg till penningtvättslagen. Förslaget ska redovisas
senast den 15 december 2017.
LÄS MER
Vägledning för advokater och
advokatbyråer beträffande lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering
– 2017 års penningtvättslagstiftning i ett advokatperspektiv på
Adokatsamfundets webbplats.
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Advokatsamfundet konstaterar nu att
de förslag som läggs fram i det nya betänkandet stärker samfundets tidigare
farhågor.

Advokatsamfundets styrelse
har fastställt en ny vägledning
om de nya nya penningtvättslagarna.

Nyheter
ADVOKAT I FRAMTIDEN

Hårt arbete krossade glastaket
Hårdare arbete än sina manliga kollegor. Det menar Zia
Mody, grundare och managing partner på en av Indiens
största advokatbyråer, varit
nödvändigt för att nå dit hon
nått.
Zia Mody placeras regelbundet
högt upp på listor över Indiens
mäktigaste företagsledare och är
grundare och managing partner
på en av Indiens största och
mest välrenommerade advokatbyråer. Men att som kvinna född
i Indien satsa på yrkeskarriär är
allt annat än självklart, berättade hon under en föreläsning
på Advokatsamfundet.
Landet hamnade 2016 på
plats 130 av 155 på världens
minst jämställda länder, enligt
en rapport från FN:s utvecklingsorgan UNDP. Andelen
kvinnor på arbetsmarknaden är
knappt 30 procent. Och 48 procent av indiska kvinnor lämnar
sina arbeten mitt i karriären för
att ägna mer tid åt familjen.
Zia Mody talade på Advokat i framtidens lunchföreläsning den 13 september.
– Jag hade tur som växte upp
som dotter i en familj där det inte
– När jag kom tillbaka fanns
kollegor. Jag fick inte göra något
gjordes skillnad på pojkar och
det inga advokatbyråer i Indien.
som helst misstag och lade därflickor. Min mamma gifte sig och
Jag började min karriär i Mumför ner massvis med tid på att
fick barn som ung, och ville på
bai som junior barrister vid
försäkra mig om att allting var
många sätt förverkliga sina drömBombay High Court. De dagarna
helt korrekt. Det var en jobbig
mar genom mig. När jag ville gifta
var svåra, mycket tuffare än att
period, men det går att övermig drev hon i stället på mig att
arbeta på Baker & McKenzie i
vinna alla utmaningar.
flytta utomlands, sa Zia Mody.
New York, sa hon.
1995 grundade hon en advoSom 19-åring lämnade Indien
katbyrå med tolv verksamma
1975 för att läsa juridik vid
zia mody berättade att hon var
advokater. I dag har advokatbyUniversity of Cambridge, följt
i stort sett ensam kvinnlig jurist
rån AZB & Partners i Mumbai
av en magisterverksam vid
omkring 400 advokater och är
examen från
domstolen
vid
en av Indiens största och mest
ZIA MODY I KORTHET
Harvard Law
den tiden och
välrenommerade byråer. AndeFödd 1956 i Indien och grundade
School. Efter
ständigt kände
len kvinnor och män på byrån
1995 advokatbyrå AZB & Partners
examen arbeatt
hon
ifrågaär lika och andelen kvinnliga
i Mumbai som i dag har 400 verktade Zia Mody i
sattes mer än
delägare är omkring 40 procent,
samma advokater. Placeras regelbundet högt upp på listor över
fyra år på Baker
sina manliga
vilket är betydligt högre än
Indiens mäktigaste företagsledare.
& McKenzie i
motsvarigheter
indiska advokatbyråer i stort.
New York, en av
på sin för– Vi ger de kvinnliga medarvärldens största advokatbyråer,
måga av såväl äldre jurister som
betarna stöd vid två avgörande
innan hon i mitten av 1980-talet
klienter.
faser i deras karriärer för att
bestämde sig för att komma
– Jag behövde arbeta mycket
de inte ska ge upp den: när de
tillbaka till Mumbai.
hårdare än alla mina manliga
gifter sig och får sitt första barn.
Advokaten Nr 7 • 2017

Jag talar med dem om mina
erfarenheter och vi låter dem gå
ner i arbete under en period för
att de ska finna balans i sina liv.
Det är en investering som går
förlorad om vi inte gör det här,
sa hon.
när det gäller sin framgång är
Zia Mody snabb med att framhålla sin stödjande man samt
sin svärmor som avlastat henne
mycket under hennes och makens tre döttrars uppväxt.
– Resan har inte varit enkel.
Det har varit slitigt och jag har
känt skuld över att jag arbetat
i stället för att vara med min
familj. I slutet av dagen har jag
ändå känt att mina tre döttrar
kan vara stolta över mig. Men
viktigast av allt har varit min
man som har stöttat mig, sa
JP
hon.
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Nyheter
Vägledning om
dataskyddsförordningen
Advokatsamfundets arbetsgrupp
för EU:s dataskyddsförordning är
i färd med att utarbeta en vägledning för advokatbyråer om de
nya reglerna för personuppgiftsbehandling.
Arbetsgruppen består av advokaterna Per Furberg, Henrik
Bengtsson och Karl-Fredrik
Björklund. Den har i uppdrag att
ta fram två vägledningar, som
ska vara färdiga i god tid innan
EU:s nya dataskyddsförordning
börjar gälla. Den ena vägledningen avser dataskyddsförordningens tillämpning i advokatverksamheten, den andra avser
tillämpningen i Advokatsamfundets verksamhet.
EU:s dataskyddsförordning
börjar tillämpas den 25 maj
2018. Den är direkt tillämplig i
Sverige. Dataskyddsutredningen
har föreslagit att den kompletteras med en ny svensk dataskyddslag. Ett lagförslag väntas
senast i mars 2018.
Arbetsgruppen avser att bifoga bilagor till vägledningarna i
form av mallar för
l Register över behandling av
personuppgifter. Bilagan anpassas till advokatverksamhet och
ska innefatta klienter, motparter
och anställda.
l Konsekvensbedömning för
skyddet av personuppgifter.
l Gallringspolicy.
– En utmaning är att lägga
sig på rätt nivå, eftersom det
är stora skillnader mellan olika
advokatbyråers storlek och verksamhetsområden, säger KarlFredrik Björklund.
– It-system och behandlingen
av personuppgifter skiljer sig
mycket åt mellan olika typer av
verksamheter, säger Per Furberg.
Den som har frågor om eller
synpunkter på arbetet kan vända
sig till arbetsgruppens sekreterare Souléf Sellidj på Advokatsamfundets kansli.

DISCIPLINNÄMNDENS NYE ORDFÖRANDE

”Det är avgörande att
hålla fast vid advokatyrkets kärnvärden”
Sammanträdena med disciplinnämnden är roliga och
intellektuellt stimulerande,
tycker nämndens nye ordförande Börje Samuelsson.
Börje Samuelssons uppfattning
är att Advokatsamfundet har en
mycket väl fungerande disciplinverksamhet och ett arbetssätt
som inte kan bli mycket bättre
än vad det är.
– Men vi har länge önskat att
ha någon sammankomst varje
eller vartannat år som vi kunde
ägna åt övergripande, principiella diskussioner, om praxis i
ärendetyper som ofta återkommer, och det är min absoluta
ambition att se till att detta blir
verklighet så snart som möjligt.
Det som gör att Börje Samuelsson fortfarande tycker att arbetet med disciplinärendena är
intressant är framför allt själva
sammanträdena i disciplinnämnden.
– Våra diskussioner, framför
allt i svårare ärenden, är mycket
stimulerande och givande på
alla sätt. Samvaron med kamraterna i nämnden är trivsam och
disciplinnämnden är helt enkelt
en bra arbetsmiljö.
Börje Samuelsson vill gärna

framhålla de offentliga representanternas insatser i nämnden.
– Jag skulle inte vilja återgå
till tidigare system och bli av
med dem. De bidrar på ett bra
sätt till nämndens arbete, och
kanske är det så att vi advokater
i nämnden blir bättre än om alla
skulle vara advokater.
Han vill också framhålla att
nämndens sekreterare Sofia
Rahm är mycket betydelsefull
för det löpande arbetet i nämnden.
När det gäller trender i
disciplinärendena säger Börje
Samuelsson att de komplicerade
intressekonfliktsärendena har
blivit fler och även svårare. Han
tror att frågorna kring intressekonflikter kom i fokus och till
och med blev heta i samband
med etikkommitténs arbete,
då ju frågan om hanteringen
av controlled auctions närmast
blev en symbolfråga även om
den egentligen inte var central i
kommitténs arbete.
Börje Samuelsson förklarar att
frågan om intressekonflikter ska
kunna botas med samtycke har
varit rätt omdiskuterad.
– Vi publicerade ett sådant
beslut för inte så länge sedan.
Där var vi dessutom oeniga

i nämnden. Tidigare hade vi
också frågan om sommarpraktikanter uppe i ett beslut.
Intressekonfliktsärendena
tar mycket tid i anspråk därför
att de helt enkelt är svåra. De
förekommer framför allt på
den affärsjuridiska sidan även
om nämnden också har sådana
ärenden som berör den så
kallade humanjuridiken.
Börje Samuelsson tror att det
kan ha blivit något fler advokater på affärsjuridiska byråer som
blir föremål för anmälningar,
men fortfarande är de så kallade
humanadvokaterna – bodelningsförrättare, boutredningsmän och i någon mån försvarsadvokater – klart dominerande
rent numerärt. När affärsjuridiken finns med, är det däremot
ganska stor dominans just när
det gäller påståenden om intressekonflikt.
I intressekonfliktsärendena
är det ofta advokater som är
anmälare. Ett bekymmer är att
det ofta pågår en rättegång eller
ett skiljeförfarande i ärendet,
där anmälaren påstår att det
andra ombudet, således den
anmälda advokaten, på grund
av intressekonflikt inte kan ha
uppdraget. Handläggningen i

ADVOKATSAMFUNDETS DISCIPLINNÄMND

Per Furberg, Karl-Fredrik Björklund och
Henrik Bengtsson.
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l Har 11 ledamöter: 8 advokater,
som väljs av Advokatsamfundets
fullmäktige, och 3 offentliga representanter som utses av regeringen
l Regleras i lag (rättegångsbalken
8 kap.) och i Advokatsamfundets
stadgar

l Tar upp disciplinärenden efter
anmälan eller då Advokatsamfundets styrelse hänskjuter ett
ärende
l Kan tilldela advokater påföljderna erinran, varning, varning
med straffavgift upp till 50 000

kronor och i de allvarligaste fallen
uteslutning – eller enbart göra ett
uttalande
l Började arbeta den 1 juli 1964
l Inom disciplinnämnden finns tre
prövningsavdelningar som normalt
först behandlar anmälningarna
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Nyheter
BÖRJE SAMUELSSON
Född 1952
Advokat 1985
l Delägare på Advokaterna Peyron i Helsingborg; verksam där
sedan 1983
l Ordförande i disciplinnämnden
sedan den 1 juli 2017
l Vice ordförande i disciplinnämnden 2008–2017
l Ledamot av Advokatsamfundets
styrelse 1998–2004
l Ingick i Advokatsamfundets
etikkommitté som utarbetade nya
vägledande regler om god advokatsed 2005–2007
l
l

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

disciplinnämnden tar ganska
lång tid.
– Om nämnden finner att det
är hinder för den anmälda advokaten att ha uppdraget, skriver
nämnden ofta som slutkläm att
advokaten således är skyldig
att omgående frånträda sitt
uppdrag. Det är naturligtvis en
olycklig situation både för advokaten och för advokatens klient,
som står utan ombud, för det
gäller ju hela den advokatbyrå
som är involverad. Om man
hävdar att ett motpartsombud
är jävigt är det därför mycket
viktigt att man tydligt slår larm
om detta till motpartsombudet
så fort det någonsin går i stället
för att vänta.
Har advokaterna blivit bättre
eller sämre – från advokatetisk
synpunkt – under din tid i disciplinnämnden?
– Jag tror verkligen att det har
blivit en smula bättre. Längre
fram, när en betydande andel av
Advokaten Nr 7 • 2017

kåren har genomgått advokatexamen, tror jag att vi kommer att
kunna säga att det var oerhört
värdefullt för kårens kvalitet
– inte minst i etiskt hänseende –
att införa advokatexamen.
Disciplinbeslut med betydelse
för den advokatetiska praxisbildningen publiceras i Advokaten. Börje Samuelsson skulle
vilja att avgörandena publicerades i en mer lättillgänglig form,
utan att hela besluten trycks.
– Om nu en uppgift för nämnden är att utveckla begreppet
god advokatsed i olika frågor,
så borde man få ut det mer lätttillgängligt än de långa referaten
erbjuder. Jag har funderat på om
man kunde hitta något sätt att redaktionellt i tidningen – mycket
mer kortfattat än nu – redogöra
för vilken fråga nämnden har
tagit ställning till och för beslutet. Då tror jag att det skulle vara
mycket lättare att ta till sig detta.
Problemet är vem som gör den
redaktionella bearbetningen.

Börje Samuelsson anser att
utmaningarna för advokatetiken
i framtiden hänger samman
framför allt med intressekonfliktfrågorna och synen på dem.
– I en framtid där vi möter
konkurrens från andra juristkonsulter av olika slag både på
affärssidan och humansidan är
det avgörande att vi förmår att
hålla fast vid kärnvärdena som
är det enda egentliga innehållet
i advokattiteln: oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro
av intressekonflikter. Om vi
börjar tumma på det, blir det
ingenting kvar i advokattiteln.
Och då är vi bara en i mängden
av juristkonsulter.
börje samuelsson tror att
det kan vara lätt att tycka att
reglerna är för begränsande och
att de borde hanteras lite mer
lättsinnigt.
– Det tror jag vore lite av de
små stegens tyranni. Om man
släpper det ena efter det andra
så har vi inte kvar det som är
det verkliga värdet i att vara
advokat.
Men han konstaterar att
nämnden och styrelsen samtidigt måste hantera frågorna på
ett verklighetsbaserat sätt, så att
de ter sig rimliga. Det är en svår
balansakt.
– Det är en stor utmaning
i framtiden att hålla fast vid
kärnvärdena – som ju är gamla
– i en helt ny verklighet. Börjar
vi ge fältet fritt så fort en klient
lämnar samtycke, är vi ute på
MA
lösan sand.

Bristande dokumentation
av ombuds begäran
JO kritiserar Norrköpings tingsrätt för handläggningen av ett
tvistemål. Vid ett sammanträde
för muntlig förberedelse i ett
tvistemål i Norrköpings tingsrätt i oktober 2014 var parterna
eniga om att dåvarande Statens
kriminaltekniska laboratorium,
SKL, skulle undersöka åldern på
ett dokument samt parternas
underskrifter. Tingsrätten kom
då överens med parterna om
att svarandena skulle skicka in
underskrifter som tingsrätten
sedan skulle skicka vidare till
SKL. Den 23 oktober skickade
ett av svarandeombuden in
handlingarna med underskrifter på och uttryckte samtidigt
att dessa inte skulle skickas till
käranden. Fyra dagar senare
begärde käranden få ta del av
kopior av jämförelsematerialet
som svarandena hade lämnat
in. Det framgår dock inte av
handlingarna i målet vilka åtgärder tingsrätten vidtagit med
anledning dels av önskemål
från svarandeombudet, dels av
handlingar som en part gett in
och som skulle skickas till en
annan part i målet. Norrköpings
tingsrätt kan heller inte för JO
redogöra för vilka åtgärder som
den vidtog med anledning av
skrifterna som skickades in i
målet. Justitieombudsmannen
Lars Lindström skriver: ”Oavsett
om anledningarna till att det inte
framgår vilka åtgärder som vidtogs är bristande dokumentation
eller att några åtgärder inte vidtogs förtjänar tingsrätten kritik
för handläggningen.”
JO:s dnr 3779-2016

Justitieombudsmannen Lars Lindström
riktar kritik mot Norrköpings tingsrätt.
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Världen
Vitrysk advokat
fråntogs sin yrkeslicens
Den vitryska advokaten Hanna Bachtsina
fråntogs den 12 september sin advokatlicens av
Vitrysslands justitieministeriums
attesteringskommitté, enligt
organisationen Östgruppen för
demokrati och mänskliga rättigheter. Hanna Bachtsina har
arbetat med flera politiskt känsliga fall och företrädde nyligen
en av de åtalade i utredningen
om förberedande av massoroligheter som kom till i samband
med vårens demonstrationsvåg
i Minsk. Hanna Bachtsina var en
av 21 vitryska advokater som av
justitieministeriet utsetts att genomgå en extra attestering, eller
kompetensprov. Enligt Östgruppen fråntogs ytterligare en av
advokaterna sin licens.
Den vitryska staten har tidigare i år kritiserats för att undergräva advokaters självständighet
då justitieministeriet genomfört
spontankontroller av advokater
och utöver de obligatoriska prov
som organiseras av det vitryska
advokatsamfundet ombett ett
flertal advokater att göra ett särskilt test i ministeriets regi.

EU-domstolen: Rätt att
omfördela flyktingar
EU-domstolen har slagit fast
att omfördelningen av flyktingar som anlänt till Grekland
och Italien inte strider mot EUrätt. Det innebär att Ungerns
och Slovakiens klagan avslås.
EU-domstolen slog den 6 september fast att omfördelningen
av flyktingar inte strider mot
EU-rätt, skriver Nyhetssajten
Europaportalen. Det innebär att
Ungerns och Slovakiens klagan
avslås. Fallet gäller det beslut
som EU:s migrationsministrar
fattade mitt under flyktingkrisens mest intensiva läge hösten
2015, om att omfördela 120 000
asylsökande som anlänt till
Grekland och Italien.
fyra länder röstade mot förslaget och två av dem, Ungern och
Slovakien, överklagade beslutet
med motiveringen att ministerrådet inte hade rättslig grund
för beslutet och därför bör
ogiltigförklaras, och anser att
frågan i stället borde ha avgjorts
i enhällighet av ländernas statsoch regeringschefer.

I domstolsförhandlingarna har EU-kommissionen och bland annat Sverige ställt sig
bakom ministerrådets beslut.

I sin slutgiltiga dom gav EUdomstolen ministerrådet rätt:
”Domstolen ogillar Slovakiens
och Ungerns talan mot den
provisoriska mekanismen för
obligatorisk omplacering av
asylsökande.”
EU-domstolen skrev även:
”Denna mekanism bidrar på ett
effektivt och proportionerligt
sätt till att Grekland och Italien

kan hantera konsekvenserna av
den migrationskris som uppstod
år 2015.”
i domstolsförhandlingarna har
Polen stött Slovakien och Ungern, medan Sverige, Belgien,
Tyskland, Grekland, Frankrike,
Italien, Luxemburg och EUkommissionen intagit motsatt
JP
hållning.

Japansk juristdelegation
besökte samfundet
Advokatsamfundet besöktes
den 22 augusti av en delegation
med japanska försvarsadvokater,
företrädare för det japanska advokatsamfundet och professorer
i straffrätt. Delegationen togs
emot av Advokatsamfundets stf.
chefsjurist och internationellt
ansvarige, Johan Sangborn. Vid
besöket diskuterades bland annat de båda ländernas straffprocessordningar, rätten till försvar,
rättssäkerhet och den misstänktes rätt till inflytande under
förundersökningen.
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vid utrikespolitiska institutets
(UI) seminarium den 5 september om vad Sverige och EU kan
göra för den turkiska demokratin och rättsstaten deltog
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i
panelen tillsammans med Paul
Levin, föreståndare för Stockholms universitets institut för
Turkietstudier, Pernilla Stålhammar, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet samt Aras
Lindh, programsamordnare och
analytiker vid Utrikespolitiska
institutet. Samtalsledare var
Bitte Hammargren, programan-

svarig för UI:s Mellanöstern- och
Nordafrikaprogram.
Anne Ramberg menade att
Turkiet i dag har övergett rättsstatliga principer, särskilt med
den nya författningsreformen,
som har givit presidenten en
närmast oinskränkt makt.
anne ramberg redogjorde för
sina erfarenheter som rättegångsobservatör i Turkiet:
– Det var skrämmande.
Det var ett antal advokater,
däribland ordföranden och flera
styrelseledamöter i Istanbuls advokatsamfund som var åtalade

för att de företrädde klienter
som var ”terroristmisstänkta”.
Hon berättade att Turkiet
också har infört regler som
innebär att de misstänkta för de
påstådda brotten inte får träffa
sina advokater i enrum.
– Det är en förutsättning i en
rättsstat att man som misstänkt
ska ha rätt till ett försvar och en
oberoende advokat som är lojal
mot sin klient. Så är inte fallet,
sa hon.
Anne Ramberg markerade
tydligt sin uppfattning att man
måste vara tuff mot den turkiska
MA
regimen.
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Anne Ramberg: ”Turkiet har övergett rättsstatliga principer”

Världen

Unga advokater omsätter
MR-kurskunskaper i praktiken

FOTO: MAGNUS ANDERSSON

Rättvis rättegång och antikorruptionsarbete var teman när
kursen ”Developing a Human
Rights Toolbox” genomfördes
i Stockholm sista veckan i
augusti.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Raoul Wallenberginstitutet i Lund står bakom
utbildningen, som riktar sig till
unga, verksamma advokater
från alla världsdelar. Sedan
starten 2007 har ett hundratal
jurister deltagit i Human Rights
Toolbox-kursen.
I år hade kursen 13 deltagare
från 12 länder i Afrika, Asien,
Centralamerika och Europa,
som bland annat fick lyssna en
föreläsning med advokat Johan
Eriksson om brottsoffer.
Leah Owuor har varit
verksam som advokat i Kenyas
huvudstad Nairobi i fem år.
Hon arbetar för organisationen
International Justice Mission
som representerar offer för
polisövergrepp och barn utsatta
för sexuella övergrepp. Hon
sitter också i styrelsen för en
nystartad statlig myndighet, Victim Protection Board, som ska
skydda brottsoffer i den kenyanska straffprocessen. Rätten för
målsägandebiträden att agera
i rätten infördes i Kenya 2014.
Innan dess fick biträdena inte
yttra sig i rätten eller ge in några
ansökningshandlingar.
– Johan Erikssons praktiska
lektioner om deltagande för
målsägande kan jag direkt
använda i styrelsen för brottsoffermyndigheten när vi formulerar hur deras rättigheter ska
utformas. Det är bra att brottsoffrens deltagande integreras i
alla delar i rättssystemet utan
att man förlorar fokus på den
tilltalade, säger Leah Owuor.
Leah Owuor tycker att det har
varit en ögonöppnare att få höra
Advokaten Nr 7 • 2017

Daniela Salas Peña och Leah Owuor på besök hos Advokatsamfundet i samband
med Human Rights Toolbox-kursen.

hur jurister från olika kontinenter erfar samma problem i sina
rättssystem. Något annat som
intresserar henne är tanken att
föra in mänskliga rättigheter i
företagskulturen:
– Jag kommer definitivt
att dela med mig av idén om
hållbarhet. Nairobi är hjärtat
i Östafrikas affärsliv och har
mängder av företag, och under
veckan har jag lärt mig massor
om att integrera mänskliga rättigheter och affärer, säger hon.
daniela salas peña har arbetat
som offentlig försvarare sedan
2010 i den statliga försvararmyndigheten som är en del av
Costa Ricas rättsväsen. För närvarande tjänstgör hon i huvudstaden San José i en specialenhet för antikorruptionsarbete.
– Erfarenheterna från utbildningen blir ett viktigt verktyg
att dela med mina försvararkolleger. Det finns politiker
och debattörer som försöker
försvaga vårt system när det
gäller mänskliga rättigheter. Vi
försvarare måste vara medvetna
om vårt ansvar för att upprätthålla vårt system med dess rätts-

säkerhetsgarantier och utveckla
det ännu längre, säger hon.
Daniela Salas Peña uppskattade möjligheten att ta del av hur
rättssystemet fungerar på andra
platser och hur de mänskliga
rättigheterna utvecklas där.
– För mig har det varit mycket
intressant att komma i kontakt
med erfarenheter från andra
länder, för då kan vi bedöma
vårt eget system. Det var en
överraskning för mig att vi i
Costa Rica ligger rätt bra till
jämfört med andra länder.
Det allra intressantaste tyckte
Leah Owuor var att få se att respekten för mänskliga rättigheter
kan ifrågasättas även i moderna,
utvecklade länder.
– Jag kan inte fatta hur lagen i
Sverige är utformad när det gäller häktning av misstänkta. Att
en person kan hållas frihetsberövad fastän åtal inte har väckts
chockerade mig verkligen!
Förutom arbete med människorätts- och hållbarhetsfrågor i
form av seminarier och föreläsningar gjorde deltagarna under
veckan också studiebesök hos
Sveriges advokatsamfund och
MA
på Solna tingsrätt.

17 advokater greps
inför rättegång
De två turkiska akademikerna Nuriye Gülmen
och Semih Özakça förlorade sina arbeten efter kuppförsöket 2016 och inledde i mars
en hungerstrejk för att få tillbaka
sina jobb. Ett par veckor senare
greps de misstänkta för att ha
anknytningar till vänsterpartiet
DHKP-C, som Turkiet anklagar för terrorism. Gülmen och
Özakça nekar till anklagelserna.
Två dagar innan rättegång
skulle inledas den 14 september greps även de åtalades 17
advokater misstänkta för att ha
anknytning till DHKP-C, skriver
Dagens Nyheter.
– Detta har blivit en taktik,
att gripa advokaterna under utredningen så att klienterna står
utan försvarare. Vårt arbete har
nästan blivit omöjligt, säger en
turkisk advokat till DN.

Matti Nissinen, riksåklagare i Finland.

Finlands riksåklagare
Nissinen åtalas
Finlands riksåklagare
Matti Nissinen åtalas
för brott mot tjänsteplikt. Biträdande justitiekansler
Kimmo Hakonen har beslutat
väcka åtal mot Nissinen, skriver
finländska Hufvudstadsbladet.
Enligt biträdande justitiekanslern
finns det sannolika skäl att misstänka att riksåklagare Nissinen
var jävig då åklagarväsendet
köpte in program för ledarskapsträning. Programmen köptes av
ett företag där Nissinens bror är
både majoritetsägare och styrelseordförande.
Matti Nissinen har i förundersökningen bestridit brottsmisstanken om brott mot tjänsteplikt.
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Advokaten med många
CV
Född 1947 i
Stockholm.
l Juris kandidatexamen från
Lunds universitet, 1972.
l Sedan 1978
advokat vid
Carl Swartling
advokatbyrå
respektive advokatbyrån
Mannheimer
Swartling, åren
1983–2010 som
delägare.
l Ordförande
för Sveriges advokatsamfund,
1992–1996.
l Ledamot av
Uarda-Akademien i Lund
sedan 1979.
l Ledamot av
Pressens Opinionsnämnd,
1999–2005.
l Ordförande
i Stiftelsen
Solstickan,
2000–2007.
l Vice ordförande i Stockholms
Handelskammare, 2004–2010.
l Ordförande i
Stiftelsen Stockholms Sjukhem,
2007–2014.
l Ordförande
i Emil Heijnes
stiftelse för
rättsvetenskaplig forskning
sedan 2011;
ledamot sedan
1991.
l Styrelseledamot i Helge
Ax:son Johnsons Stiftelse
sedan 2015.
l
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strängar på sin lyra
Advokaten, författaren och
ordförande i oräkneliga sammanhang, Sven Unger. I år
fyller han 70 år och nästa år
har han varit verksam i 40 år
som advokat. Fortfarande är
Sven full av kraft och idéer.
TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

N

yligen kom advokaten och
författaren Sven Unger ut
med ännu en bok, Ord i bild.
I boken skriver Unger lekfullt, underfundigt och lärt om olika bildspråks
betydelser. Idén till boken föddes
för länge sedan, 1972, då han under
sin tid som student i Lund medverkade i studenttidningen Lundagård,
en tidning som många framstående
skribenter medverkat i. Sven och
Lundagårds tekniske redaktör Gustav
Edström diskuterade återkommande
fenomenet att det fanns uttryck som
levde kvar men där den tilltagande
delen av befolkningen aldrig hade sett
föremålen. Kunskapen om uttrycken
började tyna bort och dö ut. För några
år sedan började Sven åter titta på fenomenet och idén växte till att handla
om bildspråk över huvudtaget.
– Det som har glatt mig när pennan
har tagit tag i mig är utvikningarna.
Det är de som dominerar. Innehållsförteckningen rymmer sextio uttryck.
Medan det i artiklarna säkert finns
lika många andra. Associationer till
det ena och det andra, berättar Sven
och tillägger att en fantastisk källa
till kunskap har varit Svenska Akademiens ordbok på internet (www.saob.
se).
Sven Unger tar emot högt upp i ett
av de stora mötesrummen på Mannheimer Swartlings kontor på Norrlandsgatan i centrala Stockholm en
kulen sensommardag. Utanför panoramafönstren syns en blygrå himmel
över Stockholms lågmälda taggiga
hushorisont.
Unger är klädd i en elegant mörk-
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blå kostym, en randigt mönstrad slips
med reservoarpennor – ”författarslipsen”, och armbandsklockan har ett
blått armband. En gul näsduk sticker
piggt upp ur bröstfickan.
TRE EGENSKAPER

Det är inte Svens första bok, med åren
har det blivit ett imponerande antal
böcker och artiklar. Förutom att författa böcker är Sven en högt uppskattad talare. Han är även återkommande
ordförande i flera olika sammanhang.
Sist men inte minst är han en framstående affärsadvokat. Sven Unger kan
inte skönja någon röd tråd mellan de
olika rollerna. Inte heller kan han hos
sig själv notera någon särskild drivkraft. Han konstaterar att han tycker
om att skriva. Tillfällen då Sven Unger
verkligen trivs är när han kommer på
ett bra ämne eller formulering.
Sven talar med tydlig Stockholmsdialekt. De pigga ögonen får ofta en
pojkaktig eller närmast busig glimt.
Återkommande associerar Sven och
samtalet tar vägen om en underhållande anekdot som avslutas med att
Sven skrattar stort och hjärtligt.
På frågan om han är en
estradör svarar han som så
ofta kvickt och underfundigt med plirande blå ögon.
– Det finns en klubb i London som heter Garrick. Den
är ganska ung, bara från
1830-talet. Den innehåller
två huvudkategorier medlemmar: skådespelare och
barristers. Det antyder att
de har något gemensamt,
och det är inte att skådespelare är bra advokater,
säger Sven och fortsätter:
– Det är nog sant att om
du ska leda en församling
eller hålla ett anförande så
är det bra om du inte känner dig alltför förlägen. Genom det
som jag har sysslat med under skoloch studenttiden så har jag blivit av
med den värsta förlägenheten.
Sven växte upp i Stockholm. Hans
far, den konservative tidningsmannen

”Det som har
glatt mig när
pennan har
tagit tag i mig
är utvikningarna.
Det är de som
dominerar.”

Gunnar Unger, läste ofta högt ur Jules
Verne, Alexander Dumas eller svenska
folksagor. Sven for till Lund för att läsa
juridik i början av 1970-talet. Han valde att gå med i sin favoritförfattares,
Hjalmar Gullberg, nation, Malmö. Vid
sidan av juridikstudierna engagerade
sig Sven i studentlivet på olika sätt.
Att Sven Unger valde advokatbanan
var lite av en tillfällighet. Han läste en
juridisk introduktionskurs och fångades av ämnet. Efter avlagd examen,
och tingstjänstgöring i Malmö, arbetade Sven Unger på Advokatsamfundets
kansli en period. Arbetet gav en fin inblick i advokatkåren och samfundets
olika aktiviteter.
Efter tiden på samfundet började
Sven Unger 1976 på den advokatbyrå
som då hette Carl Swartling. Då var
man totalt 30 personer på byrån; i
dag är antalet 530. Sven har blivit byrån trogen.
– Det kan ju verka som det är lite
enahanda att vara på samma byrå,
men det är det inte, säger han. Och
det är ju inte riktigt samma byrå nu
som när jag började.
YRKETS UTVECKLING

Boken är rikt illustrerad av Thorsten
Leijonhielm, en
av Sven Ungers
barndomskamrater.
De delade skolbänk
och kom sedan
båda att verka som
advokater.

Nästa år har Sven Unger varit verksam advokat i fyrtio
år. Den största skillnaden är
nog de tekniska hjälpmedlen, anser han. Att producera text i dag är otroligt lätt.
Det har förmodligen bidragit till att vi får alldeles för
långa texter. Men även ett
inflytande från den anglosachsiska världen har bidragit till detta.
– Ibland säger man att
tempot har gått upp. Men
det har man sagt i alla tider, även på 1970-talet och
på 1930-talet när telefonerna kom och fördärvade
tillvaron, säger Sven och tillägger:
– Du svarar snabbare i dag men det
betyder inte att tempot har gått upp.
Men bortsett från den tekniska utvecklingen är kärnan i advokatuppdraget sig likt, summerar Sven Unger.
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Klienten vill genomföra en affär och
vill höra sig för hur man ska göra det.
Fortfarande är det så att ett advokatuppdrag kan utföras på många olika
sätt.
– Oacceptabla sätt, godkända sätt,
bra sätt och mycket bra sätt. Ett acceptabelt sätt kan vara om klienten
frågar kan man göra så här och så säger advokaten nej det kan man inte.
Ett något bättre sätt kan vara att säga
att nej, det kan du inte, men jag anar
att det du vill uppnå är det här, och
då kan du göra så här, eller så kan du
göra så här och vara nära att uppnå
det du vill. Det är alltså inte fråga om
att kringgå, säger Sven och tillägger:
– Allt det där är sig likt. Det gäller
även att vara någorlunda rask då som
nu. I affärslivet behöver man besked
fort.
Vad är det bästa med advokatyrket?
– Att lösa ett problem. Det är inte
alltid så att klienten har ett problem,
utan det kan vara så att de ska göra
något, och de vill veta hur det ska göra
det, säger Sven Unger som anser att
det som kännetecknar en bra advokat
är att den ger ett konkret råd som går
att följa. Har klienten rätt att häva eller inte?
– Då måste advokaten kunna svara
att min bedömning är att du har eller
inte har rätt att häva, utan några reservationer. Man ska kunna följa rådet
direkt, dessutom ska det vara kort.
Sven konstaterar att en pm kan vara
hur lång som helst med mängder av
förklaringar och olika rättsfall. Det
måste man göra för sig själv, och vissa
klienter är intresserade av resonemangen.
– Men de flesta är magnifikt ointresserade, och oavsett om de är intresserade eller inte ska det på första sidan
stå: min bedömning är att … ni har rätt
att häva etc., säger han och fortsätter:
– Det är en spännande uppgift att i
ett rättsligt sammanhang ska du till kli-

”Tillvaron
är fylld av
reliefer. En
kall öl eller
ett glas kallt
vitt vin efter
väl förrättat
värv. Om man
alltid drack
öl skulle den
inte vara så
god. Så nu
tar jag ett år
i sänder och
ser till dagsformen.”

entens praktiska situation på ett enkelt
och för klienten begripligt språk kunna berätta vad denne kan eller inte kan
göra. Ibland så finns det lagar, då är det
lite lättare. Ibland finns inte det, då får
man försöka ta andra hjälpmedel försöka komma fram till någon talangfull
slutsats. Det är ett översättningsarbete
som ibland är väldigt spännande.
ORDFÖRANDESPÅRET

Ett av de tre tydliga spåren, förutom
advokatuppdraget och författandet, i
Sven Ungers yrkesgärning är de återkommande
ordförandeuppdragen.
Han vet inte om det är en fråga om
läggning eller intresse men så har det
blivit. Det började tidigt. På gymnasiet
var han ordförande i gymnasieföreningen på Östra Real. I Lund var Sven
kurator på Malmö nation, ett slags
ordförandeskap. Väl åter i Stockholm
blev han ordförande i Advokatsamfundets Stockholmsavdelning. Senare
även ordförande i Advokatsamfundet.
Nu är han ordförande i Heijnes stiftelse. Unger har även varit ordförande
i affärsdrivande företag, till exempel
Stockholms Sjukhem, och för ett närmast oräkneligt antal bolagsstämmor
under årens lopp.
De olika ordförandeskapen ställer
helt skilda krav och kräver olika arbetssätt.
Som ordförande i en företagsstyrelse handlar det om att driva affärsverksamhet, att vara affärsman och
ägna sig åt företagets inriktning, utveckling, ekonomi samt de anställda.
Som ordförande i en organisation
handlar det mer om att förädla och
utveckla idéer, samla styrelse och ledamöter och få dem att fungera och
tycka att det är trevligt att vara med.
Som ordförande på en bolagsstämma måste man kunna sammanträdesteknik, vara snabb, skapa en trevlig
stämning och kunna juridiken. Det
finns en hel del praxis som man måste

PERSONLIGT
Familj
Hustrun Kerstin, som har arbetat i
bankvärlden.

Favoritapp
Inte någon, ”jag ska lära mig vilket
år som helst”.

Favoritkrog
Operabaren som har ett av världens trevligaste krogrum.

Läser just nu
Alf Henriksons verk (Sven Unger
är ordförande i Alf Henriksonsällskapet).

Favoritplatser
Stockholm, skärgården, Rivieran
och Nizza med omgivningar samt
sommarhuset på Österlen.

Kör
Nästan aldrig, men helst Saab.
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Så firas 70-årsdagen
Mycket stilla med de närmaste.

CHEFREDAKTÖRSKAPET SOM UTEBLEV
1971 skulle en ny chefredaktör för studenttidningen Lundagård utses och det
blev Sven Unger. En uppvaknande vänsterrörelse ogillade dock tanken på att
Sven Unger skulle bli chefredaktör.
– De visste inte vem jag var. Däremot
visste de vem min pappa var, Gunnar
Unger, redaktör på Svenska Dagbladet.
En känd reaktionär, som han själv sa.
Vänstern hade som en av sina programpunkter att avsätta mig så fort de kom till

känna till men som inte finns reglerad.
Unger lyfter fram advokaten Claes Beyer som en viktig mentor för honom.
Han var den advokat som i större omfattning började som ordförande på
bolagsstämmor. Beyer var med i Folkpartiets ungdomsförbund och inom
ungdomspolitiken får man en hel del
rutin på sammanträdesteknik.
– Claes Beyer visste mycket om den
tekniken och det i kombination med
sina kunskaper om juridiken så blev
han lysande och han har lärt oss alla
mycket. Han har varit min läromästare i det.
EN LEKTION I PROCESSTEKNIK …

Eftersom det är första måndagen i
september hörs plötsligt ljudet av varningssirener tjuta över Stockholms
hustak, Hesa Fredrik. Sven skiner upp
och säger att han har en incident att
berätta om i processteknik.
Sven Unger hade en process med
”den förträfflige Herbert Söderlund,
en riktig gentleman”. I en paus i Svea
hovrätt berättade Herbert att han hört
talas om att Advokatsamfundet hade
en utbildning i advokattaktik (den
bytte senare namn till advokatteknik). Herbert tyckte inte om att man
som advokat skulle ägna sig åt taktik.
Sven höll med och sa att han endast
hade en taktik som han kunde lära ut
till Herbert med löfte om att han inte
berättade för någon annan. Det kunde
Herbert gå med på.
– Jo, planera en huvudförhandling
så att man har slutanförande första
måndagen i månaden och sedan ska
motparten börja 14:45. Man ska driva
det dithän. När motparten då just har
inlett sitt anförande kommer det ett
fruktansvärt oljud och då ska man
kasta sig ner under bordet. Så visade
jag Herbert Söderlund hur man skulle
göra.
De befann sig i ett förrum till rättsAdvokaten Nr 7 • 2017
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makten och det gjorde de också. Innan
jag ens hade gett ut något nummer av
Lundagård. De litade inte på mig helt
enkelt. Och det var en mycket berättigad
misstro, säger Sven och skrattar roat.
Sedan inträffade det att det svängde i
kårpolitiken. När det skulle väljas en ny
redaktör så valdes Rolf Erichs, en professionell journalist. Rolf erbjöd sedan Sven
Unger att ingå i redaktionen som redaktör, vilket han gjorde.

salen. Sven dök ner under bordet.
Och just när han var där under bordet
kom presidenten i Svea hovrätt, Birgitta Blom. Hon hälsade på Herbert
och de pratade lite med varandra. Så
fick hon syn på ett par ben som stack
fram under bordet, och Herbert ville
inte säga någonting.
– Jag var tvungen att krypa fram.
Birgitta Blom, som vanligtvis var
mycket lugn, var nu på gränsen till
upprörd, tittade på mig och sa lite
försiktigt, hon utgick från att jag blivit
sparkad från byrån, är Gotthard (Calissendorff ) kvar på byrån? Ja, sa jag,
jag skulle bara visa lite processteknik.
Jaha, sa hon, jag förstår.
Sven skrattar stort och roat åt minnet.
NUTID

Trots att Sven Unger fyller 70 år i oktober tycker han fortfarande att det
är roligt att gå till byrån, särskilt nu.
Eftersom han inte längre är delägare
har han tillsammans med byrån lagt
upp friare arbetstider. Sven har tre
månaders sommarlov och en månads
höstlov. På våren är det arbetsintensivt med alla bolagsstämmor sedan
arbetar han med olika stiftelser.
– Jag tycker det är trevligt att gå till
byrån och tror att jag skulle tycka att
det var tråkigt om jag inte kunde det.
Och eftersom jag har så mycket lov
som jag vill blir det en bra kombination, säger han och tillägger:
– Det måste bli lite relief i tillvaron.
Jag tror att Pippi Långstrump ville
börja skolan eftersom hon var avundsjuk på de andra barnen som hade
sommarlov. Det är lite den tanken.
Tillvaron är fylld av reliefer. En kall
öl eller ett glas kallt vitt vin efter väl
förrättat värv. Om man alltid drack öl
skulle den inte vara så god. Så nu tar
jag ett år i sänder och ser till dagsformen, säger Sven och ler. n
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Förutom att författa böcker
är Sven Unger en högt upp
skattad talare. Han är även
återkommande ordförande
i flera olika sammanhang.
Dessutom är han en framstående affärsadvokat.
Sven Unger kan inte skönja
någon röd tråd mellan de
olika rollerna. Inte heller
kan han hos sig själv
notera någon särskild
drivkraft. Han konstaterar att han tycker
om att skriva.

URVAL AV
SKRIFTER
Böcker
l Ord i bild. Från
abrakadabra
till övertoner.
En bok om bildspråk: bakgrund
och betydelser.
2017
l Ordet är fritt
– mycket fritt.
2015.
l Bolagsstämma i praktiken.
En teoribok.
2014.
l Inga ord efter
mig. Ett litet,
litet utsnitt ur
svenska språkets öden och
äventyr. 2012.
l Allehanda
om skadestånd
i avtalsförhållanden (tillsammans med Bertil
Bengtsson och
Harald Ullman),
2009 och 2013.
l Det uppochnedvända
timglaset – en
samling betraktelser, Stockholm 1999 (2:a
upplagan 2001).
Dessutom ett
stort antal artiklar i bland annat
Advokaten och
festskrifter.
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Rekrytering av framtidens
oberoende domstolar är en av grunderna för rättsstaten.
Att den dömande makten utövas av självständiga domstolar utifrån krav på rättssäkerhet och konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter är en förutsättning för vår
demokrati.
Olika omvärldsfaktorer och politiska beslut har inneburit att domstolarnas uppgift har blivit allt mer komplex. Både de allmänna domstolarna och de allmänna
förvaltningsdomstolarna har fått fler och svårare uppgifter genom rättens internationalisering och nationella
processrättsliga reformer. Det handlar om rättsområden
där beslut tidigare fattades av politiker, till exempel inom
migrationsrätt och inom mark- och miljörätt.
Utvecklingen har också inneburit att domarna har fått
mer makt och att domaryrket har blivit mer komplext. Att
leda den rättsliga processen i domstol och utifrån materiell rätt och processrättsliga förutsättningar komma till väl
underbyggda domar och beslut har alltid varit kärnan i
domarens uppgift. När nya rättsområden tillkommer, ofta
med bestämmelser som ger en ram för en rättstillämpning
som ska väga olika ibland svårförenliga intressen mot varandra, ger det både nya och mer komplexa förutsättningar
för rättstillämpningen.
rekryteringen av framtidens domare måste utgå från
denna utveckling. Den makt som ligger hos domarna
innebär att endast mycket skickliga och erfarna jurister
bör komma i fråga för anställning som ordinarie domare.
Utvecklingen mot allt fler uppgifter för domstolarna innebär också att domstolarna måste tillföras ny kompetens genom rekrytering av skickliga jurister med stor erfarenhet
från olika juridikområden.
De högsta domstolarna har en sammansättning som
består av domare som är synnerligen kompetenta jurister
med djupa kunskaper inom olika rättsområden och gedigen erfarenhet från olika roller som jurister. Rekryteringen
av framtidens domare till alla domstolar behöver utvecklas
i linje med detta. Det innebär att rekryteringen bör riktas
20

mot både skickliga jurister som har gått den särskilda
domarutbildningen och meriterat sig ytterligare och skickliga och erfarna jurister med annan bakgrund och med
särskilda kunskaper inom vissa rättsområden. Det ger den
bredd och det djup i domstolarnas kompetens som behövs
för att möta de nya utmaningar som samhällsutvecklingen
inom olika områden kommer att innebära.
men så är det inte riktigt nu. En analys av de senaste årens
tillsättningsärenden i Domarnämnden visar att många
utlysta domaranställningar lockar endast ett fåtal sökande.
Det händer att ärenden om anställningar av ordinarie domare får avbrytas eftersom det inte finns tillräckligt kvalificerade sökande. Den som inte är domarutbildad har inte
samma möjligheter att utnämnas till ordinarie domare.
Det bör nämnas att få sökande inte i sig måste innebära
att kvaliteten måste eftersättas. Det kan vara så att bland
de få som söker finns de allra skickligaste och för domaryrket mest lämpade juristerna. Samtidigt går det inte att
bortse från att fler sökande innebär en ökad konkurrens
om anställningarna och att ökad konkurrens i många fall
leder till att de som bedöms som skickligast och utnämns
till ordinarie domare är högt kvalificerade.
Rekryteringen av ordinarie domare måste bygga på
stabilitet och kontinuitet. Det går inte att rekrytera
ordinarie domare från andra länder. Det betyder att det
måste finnas ett tillräckligt antal domarutbildade jurister
med ytterligare erfarenhet och tillräckligt många skickliga
och erfarna jurister med annan bakgrund och kompetens
som vill söka och utnämnas till ordinarie domare i olika
domstolar i hela landet. Jag tror att det finns goda förutsättningar för det. Domaryrket är både roligt och stimulerande och det finns stora utvecklingsmöjligheter för den
som vill arbeta med nya rättsområden, byta till en annan
domstol eller växla mellan att vara ordinarie domare och
arbeta till exempel som advokat eller som jurist i offentlig
förvaltning eller i näringslivet.
Att rekrytera framtidens domare kommer aldrig att vara
Advokaten Nr 7 • 2017
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domare
endast en fråga om att i ett enskilt tillsättningsärende värdera olika meriter utifrån kraven på skicklighet och lämplighet för en viss domaranställning. Det allra viktigaste
kommer att vara att med ett långsiktigt perspektiv utbilda
tillräckligt många yngre och skickliga jurister inom ramen
för den särskilda domarutbildningen, att attrahera skickliga jurister med andra kvalifikationer som är tillräckligt
meriterade för att direkt utnämnas till ordinarie domare
och att samtidigt erbjuda goda möjligheter för erfarna och
skickliga jurister att tjänstgöra i domstol för att utbilda sig
i det som är typiskt för domarrollen och därigenom få en
uppfattning om domaryrkets innehåll och kvaliteter.
Adjunktion i överrätt har varit ett värdefullt sätt för
jurister med olika bakgrund att meritera sig och pröva sitt
intresse för att utnämnas till ordinarie domare. Samtidigt
har överrätterna tillförts kompetens inom olika rättsområden. Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
har i olika avgöranden tagit ställning till frågan om jäv när
jurister som är tjänstlediga från andra myndigheter ingår
som adjungerande ledamöter eller tjänstgör som föredragande i överrätt. Dessa avgöranden har lett till att antalet
jurister som adjungerar i överrätt har minskat betydligt
och att möjligheten till adjunktion inte används fullt ut.
Adjunktion i överrätt borde även med beaktande av avgörandena från de högsta domstolarna vara fullt möjlig för
till exempel erfarna advokater eller akademiker.
det finns all anledning att pröva andra och nya alternativ
som ger erfarna jurister möjlighet att under en kortare tid
få erfarenhet av arbete i överrätt och underrätt. Sådana
försök pågår i samarbete mellan några överrätter och
underrätter och det arbetet kan utvecklas till ett mer kontinuerligt erbjudande som på sikt kan öka antalet sökande
till ordinarie domartjänster i landets domstolar.
Man kan jämföra med andra länder där en rörlighet
mellan olika juristyrken är vanlig och där en tjänst som
ordinarie domare är en attraktiv del i karriären för många
erfarna jurister. Det ger goda förutsättningar för stabilitet
Advokaten Nr 7 • 2017

”Den makt som ligger hos domarna innebär att endast
mycket skickliga och erfarna jurister bör komma
i fråga för anställning som ordinarie domare.”

och kvalitet i domarrekryteringen. Det vore önskvärt med
en utveckling som i Norge. Där är tillsättningsförfarandet
i regel öppet med många sökande. Viljan att bli ordinarie
domare och ställa sig till förfogande i ett ansökningsförfarande anses som en merit i sig.
ett domaryrke som är ett öppet och attraktivt alternativ
för kvalificerade jurister med olika bakgrund kommer att
leda till ökade förutsättningar att rekrytera de skickligaste
och lämpligaste juristerna som ordinarie domare och
till att domstolarna tillförs kompetens inom många olika
områden. Det skapar förutsättningar för stabilitet och
kontinuitet i domstolarna. Detta har många utredningar
redan konstaterat. Det handlar om att göra vissa saker
tydligare i författning men ännu mer om medvetenhet
och långsiktighet i de satsningar som behöver göras på
domarutbildningen och om prioritering, samordning och
tydlighet när det gäller de olika alternativ som är möjliga
för den skickliga jurist med andra kompetenser som vill
bli ordinarie domare. Det kan sammanfattas i två ord.
Det går!

Gudrun Antemar
Lagman, Stockholms tingsrätt
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Kampen
om talangerna
Högkonjunkturen har gjort unga jurister
attraktiva på arbetsmarknaden. Karriärvägarna är
fler än kanske någonsin tidigare och en stor andel
juriststudenter har jobb redan innan studierna är
färdiga. På den heta marknaden är konkurrensen
stenhård mellan advokatbyråerna om de
mest talangfulla blivande advokaterna.
TEXT: JOHAN PERSSON OCH TOM KNUTSON
FOTO: ISTOCK, MIKAEL RISEDAL, PETER JOENSSON, MAGNUS LANJE M. FL.
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en rådande högkonjunkturen har gett
EN FEMTEDEL VÄLJER ADVOKATBYRÅ
2016 examinerades 1 463 jurister vid juristutbildningavtryck på arbetsmarknaden. Efterarna i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Umeå och
frågan på arbetskraft är hög både i näÖrebro. Advokatbyråvärlden är den bransch som näst
ringslivet och i den offentliga sektorn,
flest nyexaminerade jurister får anställning inom. Största
och det ekonomiska tillståndet har gjort
branschen är övriga rättsväsendet med 22 procent. En
unga och nyexaminerade jurister minst
femtedel – nära 300 – av de jurister som tog examen unsagt attraktiva på arbetsmarkanden.
der perioden september 2015 till augusti 2016 arbetar i
Bland Juseks medlemgrupper – jurister, ekonodag på advokatbyråer. Andelen är relativt konstant jämmer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och
fört med liknande undersökningar som Jusek gjort under
samhällsvetare – är jurister den grupp där högst andel
2000-talet.
har en anställning som är relaterad till utbildningen. 90
En stor grupp nyexaminerade jurister tar vägen via
procent av de jurister som tog examen under perioden
tingsnotarietjänstgöring till advokatbranschen. Det är
september 2015 till augusti 2016 hade i våras en anställoklart hur många det rör sig om, men omkring 400 notaning relaterad till utbildningen. Det visar nya siffror som
rier anställs varje år inom domstolarna.
Advokaten tagit del av.
Advokatfirman Vinge, med 315 jurister totalt varav 140
Så många som 37 procent av de nyexaminerade juadvokater, därav 71 delägare, har hittills i år anställt näsristerna fick sitt första kvalificerade arbete redan innan
tan 60 jurister. En stor andel av dem är nyexaminerade.
studierna avslutades och 40 procent fick jobb inom tre
Vinge liksom andra byråer använder
månader efter examen. Flera av de
flera olika vägar för att rekrytera.
advokatbyråer som Advokaten talat
– Vi har ett talangnätverk i vilket
med menar att de erbjuder studenvi söker kontakt med unga talanger
ter vid juristprogrammet anställning
som är intresserade eller kanske är
allt tidigare under studietiden, inte
intresserade av affärsjuridik så småsällan under termin åtta av tio.
ningom. På olika sätt försöker vi seMaria-Pia Hope, managing parter
dan hålla kontakt med dem under
på den affärsjuridiska byrån Vinge,
deras utbildning, säger Maria-Pia
menar att det pågår en slags juridiHope.
fiering av samhället som innebär fler
Nytt för i år hos Vinge utöver tratänkbara arbetsplatser för jurister.
ditionell uppsats- och sommarprak– Vi ser att de som söker sig till oss
Cecilia Källström
tik är ett koncept som byrån kallar
har många alternativ. Det som är lite
Camp Vinge dit juriststudenter i
nytt är att de i större utsträckning
slutet av sin utbildning söker. Under två dagar får deltaväljer vägar som inte är de traditionella eftersom näringsgarna prova på advokatyrket i praktiken med övningar
livet och samhället i stort har börjat rekrytera nybakade
som bland annat omfattar förhandlingsspel, att göra en
jurister med större regelbundenhet. Statistik visar att anpitch och att skriva brev på engelska till en klient. Detta
talet juristarbetsplatser som nya jurister söker sig till har
kombineras med intervjuer.
fördubblats under de senaste fem åren. Det är delvis ett
– Vår ambition är att förmedla vad vi gör som advokater
resultat av att Sverige håller på att komma i kapp resten
och samtidigt hur Vinge skiljer sig från andra arbetsgivaav världen. I England och USA är det mycket vanligare
re, säger Maria-Pia Hope.
att näringslivet anställer unga jurister eftersom juristexaHon tillägger att det som Vinge framför allt söker
men är en bra grundutbildning, säger Maria-Pia Hope.
hos studenterna är förmåga att arbeta i team och bygga
Flera byrårepresentanter som Advokaten talat med beförtroende hos klienten, analysförmåga när fakta inte
rättar om en hårdnad konkurrens om talangerna och en
är utredda och intresse av att lära sig mer om närings
generation jurister som i större utsträckning väljer andra
livet.
vägar än de traditionella. En av dem som menar det är
– Vi har självklart inte någon förväntan på att de vi reCecilia Källström, HR-chef på Advokatfirman Lindahl.
kryterar ska vara fullfjädrade. Det är ett tjugotal som del– Ambitiösa juriststudenter har en palett av olika kartar på campet och ambitionen är att vi efter de två dagarriärvägar. Det är inte bara de andra stora byråerna vi
na ska kunna anställa ett flertal. Campet har med andra
konkurrerar med. Men vi tycker att advokatbyråerna är
ord till viss del ersatt vår vanliga rekryteringsprocess. Vi
det mest spännande vägen och måste då särskilja oss i
tycker att det här sättet att rekrytera ger både oss och de
den här mängden och dels visa varför advokatyrket är så
som deltar en bättre chans att på riktigt känna av om det
intressant, dels varför vår byrå är den mest intressanta,
är en bra match, säger Maria-Pia Hope.
säger Cecilia Källström.

”Ambitiösa juriststudenter har en
palett av olika
karriärvägar. Det är
inte bara de andra
stora byråerna vi
konkurrerar med.”

Cecilia Källström.

Maria-Pia Hope.
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UTBILDANDE REKRYTERINGSFOKUS

Cecilia Källström på Advokatfirman Lindahl berättar att
byrån försöker tilltala studenterna genom att synas på
arbetsmarknadsdagar och bjuda in juriststudenter till
advokatbyrån på utbildningar och föreläsningar med
byråns medarbetare, nyligen om förhandlingsteknik och
om offentlig upphandling med byråns delägare och Advokatsamfundets vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock.
– Vi har satsat och tror på ett utbildande fokus i form av
förläsningar och Business Law Challenge, som är Sveriges
största casetävling inom affärsjuridik för juriststudenter.
Det rimmar med hur vi arbetar med våra medarbetare
för att förbli attraktiva och utveckla oss i rätt riktning. Vi
har ett utvecklingsprogram för våra jurister där första
steget handlar om nätverkande och hur vi säljer juridiska
tjänster. Vi tror på att visa upp hur en vardag som jurist
på byrån faktiskt kan se ut, säger Cecilia Källström.
Källström och hennes kollegor mottar varje år omkring
hundratals jobbansökningar. Urvalet har de senaste tolv
månaderna resulterat i anställning av 25 nyexaminerade
jurister, 15 jurister med tingsmeritering, 13 sommarnotaAdvokaten Nr 7 • 2017

rier till byråns Stockholmskontor samt 14 extraarbetande
studenter i deras så kallade studentpool.
– Få når hela vägen fram, men vi ger många möjligheten att nå hela vägen till ett jobb genom ett webbaserat
logiskt-analytiskt test. Det finns inget facit för testet, bara
olika intressanta svar som ger oss möjlighet att finna olika
kunskapsprofiler. Vi kan exempelvis se att någon har stora matematiska kunskaper utöver läsförståelsen, som de
allra flesta jurister är duktiga på, säger Cecilia Källström.
Flera av Sveriges största affärsjuridiska byråer har rekryteringsprocesser med personlighetstester följt av två
eller tre intervjuer för att finna de talanger som de tror
passar respektive byrå bäst. Advokatfirman Lindahls
webbaserade test följs av tre intervjuer under vilka kandidaterna träffar personer från byråns HR-avdelning, biträdande jurister och delägare.
– Det är inte ovanligt att de som vi erbjuder anställning
har ytterligare två eller tre erbjudanden från andra advokatbyråer att ta ställning till. Så konkurrensen är jättetuff
om de ambitiösa studenterna. Om vi har en duktig sommarnotarie med nästan två terminer kvar händer det att

Juridicum är det latinska
namnet på juridiska
fakulteten vid Lunds universitet, samt namnet på
fakultetens huvudbyggnad. 2016 examinerades
246 jurister vid Lunds
universitet.

»
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vi ger dem erbjudande om anställning när de tagit examen, säger Cecilia Källström.

Robert Nylinder.

EXAMINERADE
JURISTER 2016
Stockholms
universitet:
462
Uppsala universitet:
410
Lunds universitet:
246
Göteborgs universitet:
180
Umeå universitet:
83
Örebro universitet:
82
Källa: Universiteten
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Samtliga byråer som Advokaten talat med säger att de
under anställningsprocessen inte gör någon hemlighet av
att pressen på och arbetsbelastningen för en biträdande
UTBILDNINGSANSTALT FÖR NÄRINGSLIVET
jurist under arbetstoppar kan vara hög med väldigt långa
En stenkast från såväl Lindahls och Vinges kontor i cenarbetsdagar som följd.
trala Stockholm huserar Sveriges största affärsjuridiska
– Tidvis arbetar våra anställda fruktansvärt mycket.
advokatbyrå mätt i antal advokater och biträdande jurisAdvokatbyrå är en krävande miljö, men det är sällan man
ter, Mannheimer Swartling. Det är den byrån som varje
hittar en stimulerande och rolig miljö som inte samtidigt
år får flest ansökningar skickade till sig. Förra året sökte
är krävande. Det måste vi som byrå möta med verktyg
omkring 500 av de 1 463 nyexaminesåsom kurser i stresshantering så
rade juristerna arbete på byrån. Unatt juristerna klarar av pressen, och
gefär 200 av de sökande kallades till
i slutändan faktiskt tycker att det är
intervju varav drygt 50 anställdes.
stimulerande, säger Jan Dernestam.
Nästan lika många ansökningar får
Genomsnittlig anställningstid på
byrån till sina omkring 25 sommarMannheimer Swartling är omkring
traineeplatser på kontoret i Stockfem år. Jan Dernestam menar att en
holm.
liten andel av medarbetarna lämnar
– Vi har förstås mycket gratis för
byrån för konkurrerande affärsjuriatt vi är störst, men framför allt bediska byråer. Majoriteten blir bolagsror den stora mängden ansökningar
jurister inom svenskt näringsliv.
på att vi har en stor HR-avdelning
– Många ser oss som en bolags
som fokuserar mycket på employer
juristskola. Det är ingenting vi har
branding. Vi har femton år i följd lenågonting emot. Vi ser oss faktiskt
gat i topp i undersökningsföretaget
själv litegrann som utbildningsanUniversums lista över populäraste
stalt för svenska näringslivet. Men
arbetsplats för jurister och är med
det gör det oerhört viktigt att vi är en
god marginal den mest attraktiva
riktigt bra arbetsgivare. För antingbyrån. Vi kämpar stenhårt för att been är våra nyanställda våra blivande
hålla den platsen, för det är, slarvigt
kompanjoner eller våra blivande kliRobert Nylinder
uttryckt, ett krig om talangerna, säenter, säger Jan Dernestam.
ger Jan Dernestam, managing partEFTERFRÅGAR MER ÄN LÖN
ner på Mannheimer Swartling.
De nyexaminerade juristerna som arbetar inom privat
Dernestam menar att byrån säljer in sig själv hos kansektor, där advokatbyråer utgör största andelen, tjänar i
didaterna som en utbildande arbetsplats. Alla biträdande
genomsnitt 30 775 kronor i månaden innan skatt. Advojurister deltar i ett utbildningsprogram som sträcker sig
katbyrån Vinge har nyligen höjt sin ingångslön till 31 500
över sex år. I programmet ingår både ämnesspecifika utkronor. Samma sak gäller Lindahl i Stockholm och Mannbildningar och ämnen som företagsekonomi, engelska,
heimer Swartling som båda uppger för Advokaten att de
förhandlingsteknik, advokatetik, retorik och affärsmanhöjt sina ingångslöner till 31 000 kronor.
naskap.
Men samtliga advokatbyråer som Advokaten talat med
– Personlighet är minst lika viktigt som formella memenar att det krävs mer än en marknadsmässig lön för att
riter. Betyg är mest en legitimation för att få komma på
attrahera unga och nyexaminerade jurister. Ledarskapsintervju, och en majoritet av dem som vi anställer har
filosofi, företagskultur, utbildningsprogram och sociala
inte tingsmeritering. Vid intervjun letar vi i första hand
aktiviteter omnämns som ämnen som talangerna hör sig
efter ambitiösa lagspelare som trivs ihop med andra män
för om i valet mellan anställningserbjudandena.
niskor och vill utvecklas. Vi vill ha personer som utöver
– Generellt sett ser vi i olika mätningar att man efterfråatt arbeta med våra klienter också vill arbeta minst lika
gar ett högre syfte. Vi måste som affärsjuridisk byrå kommycket för byrån, bland annat i rekryteringsarbetet gemunicera vad vi gör som faktiskt tjänar samhället. Många
nom att stå i montrar på universiteten till att sitta med på
söker även professionell utveckling och gärna en snabb
intervjuer, säger Jan Dernestam och tillägger:
sådan. Även ett bra ledarskap i det dagliga är viktigt, sä– Man ska även acceptera vårt så kallade true partnerger Maria-Pia Hope på Vinge.
ship, ett icke-individuellt ersättningssystem. Resultatet
Hur viktigt är möjligheten till delägarskap?
av vår verksamhet delas lika mellan delägarna och övriga
– Min känsla är att det inte är en fråga som ställs så tijuristers ersättning baseras enbart på erfarenhet.

”Tidigare stod de
sökande i kö för att
få arbeta hos oss och
vi kunde välja och
vraka. I dag måste
vi berätta varför
juristerna ska välja
oss, för några år
sedan var det tvärtom och juristerna
fick berätta varför
vi skulle välja dem.”
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digt. De flesta kommer till oss med ganska öppet sinne
och med vetskap om att det är en väldigt bra plattform att
ha varit här, att utvecklingskurvan är hög. Det är nog få
som vid 25 års ålder har bestämt sig för vad man vill göra
i det långa loppet, säger Hope.

att en kandidat som vi är intresserade av även förhandlar med andra byråer. Men vi upplever det som en stor
konkurrensfördel gentemot de större byråerna att de
nyanställda juristerna tidigt involveras i byråns interna
utvecklingsarbete och känner sig delaktiga även i praktiken, säger Robert Nylinder.

LIKA TUFF KONKURRENS BLAND MINDRE BYRÅER

Minst lika tuff är konkurrensen om de unga juristtalangerna bland de flesta mindre och mellanstora affärsjuridiska byråerna. Det har Advokatfirman Wåhlin upplevt då de nyligen
anställt flera biträdande jurister. I
dag har byrån ett 40-tal jurister
i Göteborg, Helsingborg, Malmö
och Stockholm.
Under sommaren har byrån
annonserat efter och rekryterat
sju nya jurister och har flera nya
rekryteringar är på gång. Advokat Robert Nylinder, delägare
i ad
vokatfirman och verksam i
Malmö, menar att det är hård
konkurrens om unga kandidater i
Skåneregionen.
– Det är inte alls samma tryck på
en annons i dag som för fyra–fem
år sedan. Vi som byrå måste vara
mycket, mycket mer proaktiva och
uppsökande i dag när vi vill rekryStockholms universitet.
tera. Så har inte advokatbyråer behövt arbeta tidigare. Tidigare stod
de sökande i kö för att få arbeta hos oss och vi kunde välja
och vraka. I dag måste vi berätta varför juristerna ska välja
oss, för några år sedan var det tvärtom och juristerna fick
berätta varför vi skulle välja dem, säger han.
Robert Nylinder menar att kandidaternas valmöjligheter ställer större krav på byråernas profil och att Wåhlins
de senaste två åren därför arbetat aktivt med att definiera
vad de står för och vad de vill signalera.
– Konkurrenssituationen innebär att kandidaterna även
väger in annat än lön i valet av arbetsgivare. Vi upplever
att de ställer högre krav på samhällsansvar och vill att det
ska kännas meningsfullt att arbeta på en byrå. I princip
frågar de oss vad vi har för möjlighet att förverkliga och
utveckla dem. Det ställer helt andra krav på oss som arbetsgivare. Det är en utmaning, men en spännande och
positiv sådan, säger han.
Nylinder menar även att det i dag tenderar att gå fortare från första intervjun till att advokatbyråerna erbjuder juristerna anställning än det gjort tidigare.
– Om vi avvaktar för länge lär de få erbjudande någon
annanstans ifrån. Tingsnotarierna är otroligt uppvaktade
av byråerna redan i ett tidigt skede, det är inte är sällsynt
Advokaten Nr 7 • 2017

KLIENTKONTAKT – EN KONKURRENSF ÖRDEL

Trägårdh Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med
kontor i Lund och Malmö. Sedan
byrån vid årsskiftet gick samman
med det som tidigare hette Advokatfirman Glimstedt i Lund har
man rekryterat två jurister utan
tidigare erfarenhet av tidigare
advokatbyråjobb och är i dag omkring 25 jurister. Samtidigt exapanderar byrån i regionen och
behöver rekrytera ytterligare.
Ola Sellert, en av delägarna i
Trägårdh, instämmer med övriga
byrårepresentanter om att konkurrensen är hård om de talangfulla yngre juristerna. Byrån har
när det gäller de senaste rekryteringarna anställt jurister genom
spontanansökningar eller rekommendationer från domstolen om
duktiga tingsnotarier. Tidigare
har Trägårdh även annonserat såväl i traditionella medier som på
nätet.
– Vi tycker även att det är viktigt att ha kontakt med
Lunds universitet och har löpande ett antal studerande
som arbetar med såväl juridiskt som receptionsarbete.
Studenterna skapar en väldig vitalitet i byrån, säger han
och tillägger:
– Vår attraktionskraft som byrå ligger i att vi är lagom
stora. Det innebär att juristerna i ett tidigt skede får klientkontakt och relativt stort ansvar. Det skiljer nog oss
från de riktigt stora byråerna och är en konkurrensfördel. Det är många som uttryckt det som viktigt, att de får
komma ut i verkstaden i ett tidigt skede.
KVINNOR I MAJORITET

Andelen kvinnor vid svenska juristutbildningar är närmare 6 av 10 de senaste tio åren, enligt siffror från Universitetskanslersämbetet. Fler kvinnor än män tar också
examen från juristlinjen. 82 procent av kvinnorna avlägger examen medan bara 63 procent av männen gör det.
Det gör juristlinjen till ett av de utbildningsprogram där
skillnaden mellan könen är störst.
Advokatbyrån Kaiding är Norrlands största advokatby-

Ola Sellert.

BRANSCHER
FÖR NYEXAMINERADE
JURISTER 2017(%)
Rättsväsendet: 22
Advokatbyrå: 20
Allmän statlig
förvaltning/övriga
myndigheter: 18
Revisionsbyrå: 7
Kommun: 6
Bank- eller finansbolag: 6
Skatteverket: 5
Privat sektor: Annat: 5
Handels-, tjänsteeller serviceföretag: 2
Övriga branscher: 9
Källa: Jusek
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”En majoritet av de mest kvalificerade jurister som söker anställning
Så sent som för drygt tio år sedan

Peter Olofsson.

rå med ett 60-tal medarbetare på sju orter i Västerbotten
och Norrbotten. Peter Olofsson, delägare och kontorschef i Luleå, menar att antalet kvinnliga och manliga jurister på byrån i dag börjar bli i stort sett lika.
– En majoritet av de mest kvalificerade jurister som
söker anställning eller sommarnotarietjänst hos oss är
kvinnor. Så sent som för drygt tio år sedan var det manlig
övervikt bland den gruppen sökande, säger han.
Peter Olofsson menar att Kaiding länge hade en låg
personalomsättning och en relativt fast personalstyrka
vilket försvårade deras jämställdhetsarbete, men att de
på grund av generationsväxlingar och tillväxt rekryterat
flera nya jurister – mestadels kvinnor. De senaste två åren
har byråns sju kontor anställt sex nya jurister.
– Det är en positiv utveckling med många kvinnliga sökande som i förlängningen inneburit att vi i dag blivit en
betydligt mer jämställd advokatbyrå med allt gott som
följer därav rörande såväl affärer och uppdrag som arbetsklimat, säger Peter Olofsson.

Samtliga byrårepresentanter som Advokaten talat med
menar att kvinnor är överrepresenterade bland kandidaterna och de som söker anställning på advokatbyråerna.
Advokatfirman Vinge har de senaste tre åren rekryterat
58 procent kvinnor.
– Många säger att de strävar efter en jämställd arbetsplats, att få en bättre balans på senior nivå. På sikt tror
jag inte kvinnor kommer att söka sig till byråer som inte
på riktigt arbetar med frågan – varför skulle man det? Vi
tror själva på mätbara mål som vi kan stå till svars för
och har satt målet att våra nya delägare under perioden
2015–2020 till 50 procent ska vara kvinnor. Dit tror vi att
vi kommer att nå, säger Maria-Pia Hope.
Hope berättar att advokatbyrån och branschen i stort
fortfarande har ett förbättringsarbete att göra när det gäller etnisk bakgrund bland såväl biträdande jurister som
delägare.
– Vi skulle gärna rekrytera fler med icke-svensk bakgrund. Vår erfarenhet är att det fungerar väldigt bra inte
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eller sommarnotarietjänst hos oss är kvinnor.
var det manlig övervikt bland den gruppen sökande.”

minst i våra många internationella projekt när man har
ett annat perspektiv än det svenska och förmåga att fungera som en brygga mellan olika kulturer. När vi väl hittar kandidater så är det ofta personer som får en fantastisk karriär hos oss. Men vi ser tyvärr fortfarande inte så
många sökande, säger hon.
LJUS FRAMTID

Under kommande år väntas det årliga antalet examinerade jurister bli något större än vad arbetsmarknaden
har behov av, enligt Universitetskanslerämbetets rapport
Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. SCB:s
Trender och prognoser 2014 förutspår också en ökning
av juristutbildade i arbetskraften med 40 procent fram
till år 2035.
Samtidigt ökar efterfrågan på jurister under samma
period då arbetsmarknaden för jurister väntas breddas
och branscher där jurister är verksamma tros växa. Pensionsavgångarna förväntas ligga på medelhög nivå. Sam-

mantaget ger detta en bild av en arbetsmarknad i balans
för nyexaminerade jurister på fem års sikt.
Någon precisering av hur arbetsmarknaden berör advokatbranschen görs varken i Universitetskanslerämbetets eller i SCB:s rapport. Men branschen är och kommer
troligen att förbli i en fortsatt expansiv fas enligt flera av
de byrårepresentanter som Advokaten talat med.
– Vi anställer 50–60 biträdande jurister varje år oavsett konjunkturen. Som konsultfirma har man aldrig exakt rätt bemanning. Ibland är vi för få, ibland är vi för
många. Men vår affärsmodell är långsiktig och då måste
även rekrytering vara det långsiktigt. Vi får inte bli för
ivriga i högkonjunktur samtidigt som vi måste våga fortsätta rekrytera i lågkonjunktur, då det dessutom är mindre konkurrens om talangerna, säger Jan Dernestam på
Mannheimer Swartling.

»

TVÅ LÄGER I NOTARIEFRÅGAN

Merparten av Sveriges mellanstora och stora advokat-
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”Jag är kritisk för att vi riskerar hamna i en situation där byråerna drar ner
på antalet sommartraineeplatser för att undvika att bli smittade. Om det skulle
bli verklighet tappar vi ett skyltfönster mot studentvärlden för advokatbyråer. ”
Jan Dernestam

byråer erbjuder varje sommar studenter vid juristutbildningarna så kallade sommarnotarietjänster där studenterna får prova på arbetet på byrån samtidigt som
byråerna själva får lära känna studentens färdigheter.
Mannheimer Swartling erbjuder exempelvis varje år 35
studenter sommarnotarietjänster vid något av sina kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Helsingborg. Och
Norrlands största advokatbyrå – Advokatbyrån Kaiding
– erbjuder varje år ett antal sommarnotarietjänster för
studenter som läst minst sex terminer.
Jan Dernestam.
ORO FÖR SVALNANDE INTRESSE

Intresset för tjänsterna, inte minst på de största affärsjuridiska byråerna, är stort bland studenter. Och flera av de
advokatbyråer som Advokaten talat med menar att sommarnotarierna relativt ofta erbjuds anställning på byrån.
Men Jan Dernestam på Mannheimer Swartling och MariaPia Hope på Vinge är oroliga för att intresset för att vara
sommarnotarie på advokatbyrå kommer att svalna. Det
menar de hänger samma med ett uppmärksammat fall då
en affärsjuridisk byrå, enligt ett avgörande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, varit förhindrad att åta sig uppdrag som ombud. Det hade uppstått intressekonflikter
när en biträdande jurist smittat de andra på byrån eftersom denne varit så kallad sommarnotarie på motpartens
advokatbyrå.
– Risken med de här avgörandena och uttalanden i
smittoriskfrågan är att studenterna vid universiteten har
förstått att det finns en problematik med att sommarjobba på advokatbyrå eller ha någon form av praktiktjänstgöring som kan inverka på möjligheterna att gå till en an-

nan byrå senare. Det kan göra yrket som sådant, när vi
redan konkurrerar med många fler arbetsgivare, mindre
attraktivt, säger Maria-Pia Hope.
I april fastställde Advokatsamfundets styrelse en vägledning i vissa frågor vid anställning av juristpraktikanter
på advokatbyråer och avseende frågor i samband med
övergång mellan advokatbyråer. Nytt var att advokatbyrån ska föra en löpande förteckning över de uppdrag och
klienter som juristpraktikanter arbetar med och när. Förteckningen ska även innehålla uppgift om samtliga kända
motparter och motpartsombud.
Jan Dernestam och Maria-Pia Hope satt med i arbetsgruppen som utformade vägledningen. Duon skrev sig
dock skiljaktiga i arbetsgruppens vägledning då de tycker
att problematiken med att en hel byrå kan smittas av en
jävssituation om byråns biträdande jurister tidigare varit
sommarnotarie för ett motpartsombud kvarstår i för stor
utsträckning.
– Det är viktigt att vi håller på våra konfliktregler. Men
som det formulerades är att det är dagen för anställningskontraktet som smittar den nya byrån, inte första arbetsdag. Det här har beskrivits som en storbyråfråga, men
det är det inte. Vi har resurser att klara reglerna, men
jag är kritisk för att vi riskerar hamna i en situation där
byråerna drar ner på antalet sommartraineeplatser för
att undvika att bli smittade. Om det skulle bli verklighet
tappar vi ett skyltfönster mot studentvärlden för advokatbyråer. Då riskerar vi att toppstudenterna blir åklagare
eller bolagsjurister i stället. Det skulle skada hela kåren.
Sommartraineeplatserna är viktiga för att marknadsföra
advokatbranschen, säger Jan Dernestam. n

Så nådde Dernestam och
Maria-Pia Hope och Jan Dernestam är i dag
managing partners på Sverige två största
affärsjuridiska byråer. Ingen av dem hade
några som helst planer på det som unga
studenter.

Lunds universitet.
30
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om ung planerade Jan Dernestam att läsa industriell ekonomi med planen att så småningom arbeta
på investmentbank i London. Att han ändå blev jurist kom sig av att han gjorde värnplikt i Kristianstad och

för att få inträde till studentnationerna i Lund började
han läsa juridik på distans – och tyckte det var oväntat
kul.
Hans väg in i byråvärlden gick efter juristexamen i mitten av 1990-talet via en sex månaders praktik på advokatbyrån Lagerlöf & Leman, nuvarande Linklaters, som
följdes av tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Han
fullföljde dock inte notarietjänsten uatn fick 1997 i stället
jobb som biträdande jurist på Mannheimer Swartling.
– Jag själv sökte redan 1994 plats som sommartrainee
på Mannheimer Swartling när jag pluggade, men fick
inget erbjudande. Så jag brukar säga det till studenter jag
träffar att de trots allt inte ska ge upp om att få jobb hos
Advokaten Nr 7 • 2017
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Maria-Pia Hope (bilden)
och Jan Dernestam satt
med i arbetsgruppen som
utformade samfundets
vägledning kring anställning av juristpraktikanter
på advokatbyråer, men
skrev sig båda skiljaktiga.

Hope toppen
oss bara för att de inte fick en plats som sommartrainee,
säger Jan Dernestam.
DRÖMDE OM UD OCH FN

När Maria-Pia Hope läste juridik vid Lunds universitet i
början av 1990-talet var hennes plan att göra karriär på
Utrikesdepartementet eller inom FN. Men allting ändrades under ett utbytesår i Edinburgh där hon träffade sin
blivande make James Hope.
– Kärleken ledde mig till advokatbyråvärlden! Jag och
James, som är från Skottland, försökte få ihop två juristkarriärer och kom fram till att London var en bra plats för
oss att flytta till, säger Maria-Pia Hope.
Advokaten Nr 7 • 2017

Hon fick arbete på Advokatfirman Cederquist i London
och tyckte arbetet på advokatbyrå var roligare än hon förväntat sig.
1996 började hon arbeta på Vinge i London där hon
senare blev delägare och managing partner. Men efter att
ha bott i London i mer än tio år bestämde sig Maria-Pia
Hope och hennes man när de fick barn för att flytta till
Stockholm 2006.
– En förmån med yrket är att det finns så många olika
saker man kan göra under en advokatkarriär. Jag känner
att jag har bytt jobb fyra–fem gånger och fått testa på väldigt olika roller. Det har varit utvecklande och roligt, säger Maria-Pia Hope. n

Praktik som
rekryteringsprocess
– vänd!

»
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Hanna Lindblom,
advokat och delägare på
Advokatfirman Althin,
menar att praktik ger
en unik inblick i hur det
vardagliga arbetet på en
advokatbyrå ser ut.
32
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Praktik som
rekryteringsprocess
För brottmålsbyrån Althin har praktiserande juriststudenter länge varit den huvudsakliga rekryteringskanalen. Fler än hälften av
byråns jurister har börjat på advokatbyrån
som praktikanter.

Advokatfirman Althin
i Stockholm använder
praktik som huvudsaklig
rekryteringskanal.
Sju av advokatbyråns
tolv jurister började som
praktikanter på byrån.

I

det så kallade Schönska huset på Skeppsbron i Stockholm huserar Advokatfirman Althin och dess tolv jurister. Ett av kontorets största rum med utsikt över
Saltsjön och Skeppsholmen är Hanna Lindbloms arbetsrum.
– Ärligt talat borde jag erbjuda mig att byta kontor med
någon av våra biträdande jurister. De arbetar från kontoret betydligt mer än vad jag gör. Jag är mest i förhandling
i rätten, på polisförhör eller träffar klienter i häktet, säger
Hanna Lindblom, advokat och delägare.
De biträdande jurister på byrån som hon talar om är
tre till antalet och har allihop anställts det senaste året.
Gemensamt för trion är dessutom att de var praktikanter
på brottmålsbyrån innan de erbjöds anställning. Totalt
har sju av advokatbyråns tolv jurister förflutet som praktikanter på byrån, däribland delägaren Jonas Granfelt för
18 år sedan.
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– Det är framför allt den vägen vi rekryterar. För under
en praktiktid kan vi se om en person smälter in i gruppen, är av det rätta virket och om det verkligen är den här
sortens juridik han eller hon ska arbeta med, för det är
ett speciellt klientel med såväl livsstilskriminella som näringslivstoppar som delges misstanke om brott. Tio veckors praktik lär vi känna personen långt mycket bättre än

»
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”Flera av mina vänner som arbetar på brottmålsbyrå
Det är svårt att få in en fot

under en klassisk arbetsintervju, säger Hanna Lindblom
och fortsätter:
– Det som vi värdesätter är personer som är intresserade av människor och de olika livsöden vi kommer i
kontakt med och som är bekväm i rollen att som ombud
nitiskt företräda den enskilde. Eftersom det också finns
ett stort medialt intresse för vissa mål vi är ombud i måste
de nog också trivas med att synas och höras – om det gynnar klienten.
Pontus Sundback.

INBLICK I VARDAGLIGA ARBETET

Althins har alltid en praktikant under handledning på byrån. Under praktikperioden får studenterna bistå byråns
advokat och biträdande jurister i den dagliga verksamheten med exempelvis rättsutredningar, inlagor till domstolar och liknande.
– Det handlar mycket om att ge en inblick i hur det vardagliga arbetet på advokatbyrån ser ut. Praktikanterna
får följa med oss advokater på rättegångar och vara med

i mellansnacket med klienten i korridoren under pausen
i rätten, om inte klienten misstycker, säger Hanna Lindblom.
På juristprogrammet fanns tidigare möjlighet att kombinera examensarbetet med praktik. Examensarbete
med praktik utgjorde då en särskild kurs i förhållande
till kursen Examensarbete. Sedan höstterminen 2013 har
dock kursen Examensarbete med praktik upphört.
– Det här har medfört att vi i dag får färre praktikansökningar än tidigare eftersom det inte ingår i utbildningen
på samma vis som tidigare. Det är tråkigt både för oss och
för studenterna, för praktikplats har onekligen varit en
bra inkörsport till byrån, säger Hanna Lindblom.
PRAKTIK LEDDE TILL JOBB

25-årige Pontus Sundback tackade ja till en tio veckors
praktikplats på Advokatfirman Althin i början av 2016
trots att det innebar att han fick lika många veckor mindre på sig att skriva sitt examensarbete.
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Nu finns det 9 exklusiva vindsetage (28-40kvm) till salu som kan köpas av juridisk person och hyras ut i andra hand.
Ett perfekt boende för den som pendlar, en bra affär för det egna företaget och en bra tillgång att erbjuda anställda
som inte bor i Stockholm. Vindsetagen är smart planerade och exklusivt inredda med altaner som blickar ut över takåsarna. I huset finns möjlighet att träna på det privata gymmet och bjuda in familj och vänner till vårt second living
room med kök och matplats för upp till 14 personer. På en av Stockholms snyggaste innergårdar finns allt du behöver
för en magisk kväll vid grillen. För det är så 15/20 funkar. Du bor litet men har alla möjligheter att leva stort. För att
få en rättvis bild av lägenheterna och huset, gå in på www.1520.se. Välkommen till Indelsgatan 15/20 Kronobergsgatan och ett helt unikt bostadskoncept i en äkta bostadsrättsförening mitt i Stockholm city.
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Fokus De ungas arbetsmarknad
har också tagit vägen in i byråvärlden genom praktik.
på en brottmålsbyrå utan praktik eller kontakter.”

– Det var absolut värt att bara ha halva tiden på mig.
Jag har ända sedan tonåren velat bli försvarsadvokat även
om det under universitetsåren lutade mer och mer åt det
affärsjuridiska spåret för mig, säger han.
Han läste juristprogrammet vid Uppsala universitet
där betydligt fler av kurserna ägnades åt civilrätt än åt
straff- och processrätt, och på arbetsmarknadsdagar var
de stora affärsjuridiska byråerna ett självklart inslag till
skillnad från brottmålsbyråerna.
– Men av en slump kom jag i kontakt med Althins och
då vaknade tankarna på att bli försvarsadvokat igen. Jag
sökte praktikplats hos dem för att se hur det var i praktiken att arbeta på en brottmålsbyrå, säger Pontus Sundback.
Under tio veckors praktik på Advokatfirman Althin
i början 2016 fick han känna på hur det var att arbeta
på advokatbyrån. Han stormtrivdes och uppskattade
framför allt den dagliga klientkontakten som juristerna
tycktes ha. Praktiken avslutades med att advokatbyrån

Pontus Sundback

erbjöd Sundback anställning som biträdande jurist efter
examen.
– Flera av mina vänner som arbetar på brottmålsbyrå
har också tagit vägen in i byråvärlden genom praktik. Det
är svårt att få in en fot på en brottmålsbyrå utan praktik
eller kontakter, säger Pontus Sundback.
Den svårigheten fick faktiskt Hanna Lindblom uppleva
efter att hon tog sin juristexamen 1995. Hon skickade
intresseanmälningar till flera brottmålsbyråer. Advokat
Peter Althin svarade att de för stunden inte hade några
vakanta tjänster, men bad Hanna Lindblom återkomma
”om ett år”. Under de följande månaderna arbetade hon
på en liten affärsjuridisk byrå. På dagen ett år efter samtalet med Althin ringde Hanna Lindblom upp honom igen.
– Han hade förstås hunnit glömma av mig. Jag tjatade
till mig ett möte, men han avbokade mig tre gånger. Men
fjärde gången kom han och det slutade med att han erbjöd mig anställning, säger hon och tillägger:
– Att göra praktik hade nog varit en enklare väg. n

Byrålivet
lockade
– vänd!

»

Språkservice Sverige AB är idag Nordens största
tolk- och översättningsföretag.

Tolkning & översättning
Språkservice erbjuder
tolk- och översättningstjänster
i över 200 språk och dialekter.
Välkommen!
www.sprakservice.se
Pirkko

Magnus
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Malmö
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Samra Baytar, biträdande jurist på Vinge i Stockholm.

Byrålivet lockade
Varierat arbete och högt tempo samt intresse för rådgivarrollen. Två unga biträdande
jurister berättar om varför deras val föll på
advokatbranschen.

E

Elias Dalberg.
36

fter juristexamen vid Lunds universitet 2015 blev
29-årige Elias Dalberg en så kallad tvååring på Varbergs tingsrätt där han satt ting till i våras. Sedan i
april i år arbetar han som biträdande jurist på Trägårdh
Advokatbyrå i Malmö inom i huvudsak bolagsrätt och
fastighetsrätt.
– Jag tog kontakt med flera affärsjuridiska byråer i Malmö och Lund, som jag tyckte verkade intressanta, och var
på intervju på några av dem. För en jurist i min situation
med examen och tingsmeritering skiljer sig inte lönen
särskilt mycket åt mellan byråerna, så det valet föll på var
att jag fick en bra känsla under intervjun här på Trägårdh.
Det verkade vara en trevlig arbetsplats med gott rykte
bland mina kontakter, säger Elias Dalberg.
För Elias Dalberg var det ett självklart val att söka sig till
en advokatbyrå efter att han fått sin tingsmeritering. Han
har sedan han studerat varit inriktad på att arbeta med
affärsjuridik och tyckte att en advokatbyrå var en logisk
väg att vandra.
– Jag känner att jag trivs bra med mitt val. Det är variation i arbetet, högt tempo och stora, intressanta mål. Och

jag tycker att byråvärlden är mycket mer kollegial än vad
jag hade föreställt mig, säger han.
Samra Baytar tog juristexamen 2015 och civilekonomexamen året dessförinnan. Som nyexaminerad hade hon
flera möjliga karriärvägar att välja mellan, men valet föll
på Vinge där hon i dag arbetar som biträdande jurist
inom bolagsrätt och M&A på byråns Stockholmskontor.
– Jag sökte mig till advokatbyrå och Vinge eftersom
arbetsområdet M&A och transaktioner lockade mig i
kombination med rådgivarrollen. Jag uppskattar variationen man får av att arbeta med olika klienter och att få
en inblick i olika branscher och verksamheter, vilket inte
skulle vara fallet om jag satt internt på ett bolag, säger
Samra Baytar.
Innan Samra Baytar fick anställning på advokatbyrån
hade hon både arbetat extra och gjort uppsatspraktik på
byrå. Det kan förklara varför hon menar att byråvärlden i
stor utsträckning stämmer överens med hennes förväntningar, både vad gäller uppgifter och arbetsbelastning.
– Något som överraskat mig dock är att man i ett väldigt
tidigt skede i karriärren och yrkesrollen får ta ett stort ansvar, i klientrelaterade ärenden men även i byrålivet. Det
är en positiv överraskning, säger hon och tillägger:
– Det mindre attraktiva med jobbet är att arbetet i viss
utsträckning kan vara oförutsägbart, men det övervägs
definitivt av arbetets positiva sidor, såsom förmånen att
få arbeta med kollegor som är de allra kompetentaste
inom sina respektive områden. n
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En del ger
aldrig upp
– oavsett om
de har rätt
eller inte

Det är inte bara med massiv mejlbombning, upprepade telefonsamtal och aggressiva anklageler som ett rättshaveristiskt beteende yttrar sig. Stark misstänksamhet, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap
och beprövad erfarenhet är andra kännetecken. Det handlar om människor som inte kan hantera situationer med mentala processer utan som agerar utifrån juridiska processer. Hos oss
lär du dig hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar
det hos en individ och vilka redskap för att hantera dessa komplicerade möten som ﬁnns.
Välkommen!

ATT BEMÖTA
RÄTTSHAVERISTISKT BETEENDE
Datum: 8 december 2017, 13 februari 2017, 19 mars
2018, 30 maj 2018.
Plats: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm.
Boka: www.fakultetskurser.se

I kursmaterialet ingår boken
Möta människor med rättshaveristiskt beteende: handbok för
yrkesverksamma, medförfattad av
föreläsaren Jakob Carlander.

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med universitetet.
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Är affärsjuridiska
upphovsrättsligt
Advokat Dag Wetterberg var ombud i ett mål där frågan om huruvida affärsjuridiska leverantörsavtal var upphovsrättsligt skyddade prövades. Enligt hans mening går det att dra vissa
generella slutsatser av tingsrättens dom.

I

ett mål där jag var ombud för
svaranden prövades den mycket
intressanta frågan om huruvida
tre affärsjuridiska leverantörsavtal
var upphovsrättsligt skyddade. Min
huvudman vann målet i denna del,
det vill säga tingsrätten kom fram till
att de leverantörsavtal som berördes
i målet inte var upphovsrättsligt skyddade. Trots att målet var ett underinstansmål vilket inte är prejudicerande kan målet ändå vara av visst
intresse enligt min mening eftersom

38

det går att dra vissa generella slutsatser av tingsrättens dom.
I denna artikel går jag igenom
domen och analyserar vad den kan få
för konsekvenser.
I DOMSKÄLEN FRAMGICK FÖLJANDE

Käranden gjorde gällande att tre leverantörsavtal (”Avtalen”) var upphovsrättsligt skyddade. Svaranden bestred
att Avtalen hade sådan originalitet
och särprägel att de var upphovsrättsligt skyddade och menade att Avtalen

var rudimentära och av standardkaraktär samt att utformningen styrts
av krav på den information som
skulle ingå i avtalen.
Käranden hade bevisbördan för att
Avtalen var upphovsrättsligt skyddade. För att upphovsrättsligt skydd ska
föreligga krävs att det aktuella alstret
är resultatet av en individuell andligt
skapande verksamhet, vilket ofta uttrycks så att det har verkshöjd.
För att verkshöjd ska föreligga
krävs att alstret har höjt sig till en viss
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avtal
skyddade?
grad av självständighet och originalitet
(Auktorrättskommittén, NJA II 1961
s. 12). EU-domstolen har i mål C-5/08
Inropa International, EU:C:2009:465,
uttryckt att det ska vara fråga om ett
alster som är originellt på så sätt att
det är upphovsmannens egna skapelse, se särskilt p. 37 i domen. EUdomstolen har vidare i mål C-145/10
Painer, EU:C:2013:138, p. 88, framhållit att skyddad skapelse ska avspegla
upphovsmannens personlighet.
Upphovsrätten är ett formskydd
som inte skyddar eventuell information som ingår i verket. Skriftliga avtal är typiskt sett sådana alster som i
stor utsträckning kan vara utformade
baserat på den sakliga information
som de ska innehålla. Ett skriftligt
avtal kan naturligtvis, detta till trots,
ha verkshöjd och åtnjuta upphovsrättsligt skydd under förutsättning att
det uppnår den grad av individuell

formmässig särprägel som
Utan någon närmare inPRESENTATION
krävs.
formation om de formmäsKäranden presterade
siga avväganden som skett
inte någon utredning som
vid skapandet av avtalen
visade på vilket sätt avtalen
och hur käranden menar att
var individuellt och originellt
de uttrycker en individuell
utformade, till exempel vilka
särprägel och på detta sätt
utformningsmässiga val som
skiljer sig från liknande avtal
upphovsmannen gjort. En
fann tingsrätten att käranAdvokat Dag
anställd hos kärandebolaget
den inte har styrkt att de tre
Wetterberg
hördes i målet och berätavtalen var resultatet av en
är grundare
tade att det var han som
sådan originell och andligt
av WETTERBERG
upprättat avtalen och att
skapande verksamhet att
Advokatbyrå.
detta skett med hjälp av inverkshöjd och därmed uppformation från kollegor och
hovsrättsligt skydd ansågs
även i vissa fall med hjälp av informaföreligga.
tion från den aktuella kunden. Inte
VAD INNEBÄR DENNA UTGÅNG I
heller denna individ hade emellertid
M ÅLET FÖR AFFÄRSJURISTER OCH
närmare utvecklat den formmäsVAD BLIR DÅ VÄRDET AV DERAS
siga processen kring skapandet av
AVTAL?
avtalen, på vilket sätt de formmässigt
Denna fråga är inte helt lätt att
skiljer sig från liknande avtal och
besvara och det blir som så ofta inom
vilka individuella val han gjort.

För snart tjugo år sedan fick Sveriges
advokater ännu mer tid till sina klienter.
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort antal
advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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juridiken en prövning i varje enskilt
ärende och mål. Trots detta tycker
jag att man kan dra vissa intressanta
slutsatser.
För att ett affärsjuridiskt avtal skall
vara skyddat av upphovsrätten krävs:
la
 tt den som upprättat avtalet
gjort formmässiga avväganden vid
skapandet av avtalen;
la
 tt den som skapat avtalet uttrycker en individuell särprägel;
la
 tt avtalet skiljer sig från liknande
avtal.
Om avtalet inte har dessa kvaliteter kan det motsatsvis sägas att
avtalet inte är resultatet av en andligt
skapande verksamhet och då får inte
avtalet heller ett upphovsrättsligt
skydd.
När det gäller affärsjuridiska avtal
är det mycket vanligt med så kallade
boilerplates oavsett om det är ett
avtal på svenska eller engelska. Dessa
klausuler är typiskt sett följande:
lS
 ekretessklausuler;
lF
 orce majeure;

lÖ
 verlåtelse

av avtalet till annan
part (change of control);
lM
 eddelandeklausul;
lS
 kiljedomsklausul;
lÄ
 ndringsklausul;
lA
 vtalstid och uppsägning;
lK
 onsekvenser vid uppsägning av
avtalet.
Enligt min mening är dessa klausuler väldigt likartade och de används
och återanvänds av alla affärsjurister
i avtal rörande leveranser, samarbetsavtal och aktieöverlåtelseavtal för att
nämna några.
När en jurist upprättar ett avtal
som innehåller dessa typer av klausuler har inte formmässiga avväganden
vid skapandet av avtalen gjorts och
det kan inte sägas att den som skapat
avtalet uttrycker en individuell särprägel och att avtalet skiljer sig från
liknande avtal. Om man tar satsytan
på ett sedvanligt affärsavtal kan man
dra slutsatsen att hälften av avtalet
utgör boilerplates och att dessa alltså
inte är upphovsrättsligt skyddade.

MEN HUR SER DET UT RÖRANDE DE
ÖVRIGA DELARNA AV AVTALET?

Utifrån resonemanget rörande
boilerplates kan vi lätt konstatera
att försättsblad, innehållsförteckning, parter samt ersättningsklausuler inte är upphovsrättsligt skyddade.
Däremot kan en komplicerad skiss
eller ett diagram där formmässiga
överväganden gjorts vilket får en
individuell särprägel vara skyddat
förutsatt att det skiljer sig från andra
avtal.
Detta innebär sammantaget att det
upphovsrättsliga skyddet för affärs
juridiska affärsavtal får betraktas som
svagt, oöverskådligt och inte särskilt
betryggande. Dessutom hamnar ofta
bevisbördan om huruvida avtalet är
upphovsrättsligt skyddat eller inte på
arbetsgivaren som har att styrka att
det aktuella avtalet uppnår upphovsrättsligt skydd.
I avsaknad av ett starkt upphovsrättsligt skydd för avtal måste
organisationen ställa sig frågan, hur

Ersättningsproblem i skadeståndsrätten
Ersättningsproblem är den tredje boken i trilogin Skadeståndsrättsliga
utvecklingslinjer; den tar vid när en ansvarsgrund är etablerad samt en viss
skada bedömts ligga inom ansvarets gräns – varvid det kvarvarande problemet rör de omständigheter och argument som måste värderas, för att man
ska kunna fastställa skadeståndet.
Håkan Andersson

1189 s | 2017 | ISBN 9789176789322

Trilogin innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom
skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska
inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse av hur skadeståndsrätten
idag fungerar, diskuteras och utvecklas. Trilogin gestaltar de skadeståndsrättsliga problemen kring ansvarsgrund (Bok I), ansvarsgräns (Bok II) och
ersättningsbestämning (Bok III).

Bok I
Ansvarsproblem i
skadeståndsrätten

831 s | 2013
ISBN 9789176788363
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Bok II
Gränsproblem i
skadeståndsrätten

532 s | 2013
ISBN 9789176788554

www.iustus.se
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skall vi skydda våra affärsjuridiska
avtal? Denna fråga skall jag försöka
att besvara nedan.
SKYDD FÖR AVTAL GENOM FÖRETAGSHEMLIGHETSLAGEN (”FAL”)

Som alternativ till upphovsrättslagen erbjuder FAL ett gott skydd för
affärsjuridiska avtal. För att uppnå
detta skydd måste dock organisationen (alltså företaget, myndigheten
eller institutionen) vidta en mängd
åtgärder. Dessa kan sammanfattas
enligt följande:
l Organisationens avtal får inte
vara tillgängliga för alla på företaget
(need-to-know endast);
l Organisationen håller fysiska
objekt (sina viktigaste avtal m.m.) i
låsta rum;
l Organisationen har behörighetsnivåer/lösenord för elektroniska
filer;
l Organisationen märker dokument och föremål ”Företagshemlighet” eller ”Confidential”;

l Organisationen har sekretessåtagande /-bekräftelse vid anställningens
början och slut med sina anställda;
l Organisationen informerar regelbundet om policy och rutiner för
hantering av företagshemligheter;
l Organisationen har sekretessavtal med sina samarbetspartners;
l Organisationen har och upprättar
sekretessinformation till kunder, till
exempel för offerter, demos, knowhow i licensavtal.

för det fall organisationen inte
behandlar sina avtal på detta sätt
riskerar avtalen att inte anses utgöra
företagshemligheter varvid företaget
varken har ett skydd för sitt avtal på
upphovsrättslig grund eller på grunden att avtalet skyddas av FAL.
Kvar finns då bara för företaget
att lita på sina anställda och att de
inte bryter mot sin lojalitetsplikt
mot företaget då de slutar. Denna
grund är tyvärr inte bra för ett skydd
mot spridning av ett avtals innehåll

 ftersom denna grund kräver att
e
organisationen i så fall kan styrka
att det finns en adekvat kausalitet
mellan den anställdes handlande och
den skada som uppstår för organisationen då den före detta anställda tar
med sig avtalet och avtalets informationsinnehåll till den nya organisationen.
ett råd till en organisation som vill
skydda sina avtal och sina anställda
från att bli misstänkliggjorda blir
således att hålla avtalen inom en snäv
krets och att både fysiskt och digitalt
hålla avtalen tillgängliga för så få
anställda som möjligt.
Det är även bra att upprätta policys
som klart och tydligt talar om hur de
anställda får behandla avtal inom och
utom organisationen. Detta gynnar
alla inom företaget, speciellt de anställda som har rent mjöl i påsen.

Dag Wetterberg
Advokat

Tolk- och översättningstjänster
över hela landet
Språkjour för advokater och jurister
dygnet runt på alla språk

Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
omgående efter utfört uppdrag
Alltid personlig service
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Utan den här fina Chagall-tavlan
hade jag inte kommit så långt
i min forskning om typ 2-diabetes.”

Andreas Edsfeldt fick oväntad hjälp av Chagall i sin forskning om typ 2-diabetes roll vid hjärt-kärlsjukdomar.

Målaren Marc Chagall är känd för sina livsbejakande
färger. I Chagalls värld är färgen röd lika med pulserande
blodröd. En målning av just Chagall bidrar till att Svenska
Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, kan stödja ett
projekt vid Lunds universitet med syfte att i framtiden
rädda många liv.
Den generösa privata givare, i vars gåva en tavla av
Chagall ingick, startade en stiftelse hos SSMF för bland
annat forskning kring hjärt-kärlsjukdomar.
Dessa pengar hjälper 33-årige läkaren Andreas Edsfeldt
att kunna fördjupa sin forskning om varför patienter
med typ 2-diabetes lättare än andra patienter insjuknar
i hjärt-kärlsjukdomar.
”Anslaget från SSMF är oerhört viktigt för att jag
parallellt med mitt arbete som läkare på hjärtkliniken
på Skånes universitetssjukhus ska kunna använda mina
erfarenheter till forskning.”
Andreas Edsfeldt har fått SSMF:s Stora Anslag på
halvtid, vilket ger honom möjlighet att kombinera forskning och praktik.

Andreas Edsfeldt är dedikerad sin forskning. Ofta är
han på labbet till tre på natten, för att sedan gå upp sju
och äta frukost med sin fru och sina två barn.
Att hans forskningspengar kommer från en privat givare
sporrar Andreas extra.
”Det känns stort att någon har tänkt på människor
som kommer efter den egna livstiden.”
På den lilla lediga tid som Andreas har lyssnar han på
punk och tar en tur på den slitna skateboard som står
lutad mot väggen inne på laboratoriet.
”Du måste vara totalt fokuserad när du åker skateboard, annars skadar du dig.”
Samtidigt ser Andreas tydliga paralleller mellan forskning och skateboardåkning.
”När man åker buss och tittar ut genom fönstret ser
de flesta bara välbekanta saker. Men jag lägger märke
till räcken och trappor och andra detaljer, som jag kan
använda när jag åker skateboard.”
”På samma sätt handlar min forskning om att leta
efter saker som andra inte har tänkt på.”

Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se
eller ring SSMF på 08-33 50 61. Där kan du också beställa SSMF:s folder om att skriva testamente.
Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.

Aktuellt
tjafsandet, det har jag redan gjort. Nu
handlar det om att tillsammans med
kommuner arbeta mot det som är
bäst för Stockholms län. Jag bryr mig
inte ett dugg om kommunerna är borgerliga eller socialdemokratiska, det
enda viktiga är att vi når bra resultat.
Förordnandet som landshövding
sträcker sig till 2023 och innebär att
du inte får fortsätta vara advokat. Vad
kommer du att sakna med advokatyrket?
– Allt. Mest kommer jag att sakna
mötena med klienterna och alla mina
advokatkollegor. Det är en väldigt
spännande miljö med hög professionalitet där alla står upp för sina klienter i rättssalen, men efteråt är goda
kollegor. Jag har fått många vänner
inom advokatkåren.

MÅNADENS ADVOKAT Thomas Bodström

Bodström ny landshövding
i Stockholms län
Regeringen har utsett advokat Thomas Bodström till ny landshövding
och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län. Han tillträder tjänsten
den 1 november i år, men öppnar
redan för en återkomst till advokatyrket när förordnandet är slut.
Hur kommer det sig att du blev landshövding?
– Jag sökte inte tjänsten som landshövding i Stockholm, utan blev tillfrågad och funderade ganska länge
innan jag tackade ja. Det var ett svårt
beslut eftersom det innebär att jag
Advokaten Nr 7 • 2017

behöver lämna advokatbyrån som
jag byggt upp och trivs väldigt väl på.
Men efter långt övervägande kände
jag att advokat kan jag bli igen, men
chansen att bli landshövding lär aldrig
dyka upp igen.
Vad lockar med uppdraget?
– Jag tycker att samhällsfrågor som
till exempel integration, miljö, brottsförebyggande arbete och näringsliv är
väldigt intressanta. Att få arbeta med
de frågorna utan att det blir partipolitiskt känns som ett stort privilegium.
Jag orkar inte med det partipolitiska

”Efter långt
övervägande
kände jag att
advokat kan
jag bli igen,
men chansen
att bli landshövding lär
aldrig dyka
upp igen.”

Vad händer med Advokatbyrån
Thomas Bodström den 1 november?
– Den kommer att övertas av de tre
advokater som har varit på den längst:
Katja Muturi, Anna Wahlström och
Marthin Högsten. Som person fokuserar jag framåt, men det är förstås lite
vedmodigt eftersom det är någonting
jag har byggt upp under många år. Det
känns dock bra eftersom jag vet att
den kommer i trygga händer. Och byrån kommer att bära mitt namn även
fortsättningsvis. Det är ganska vanligt
med namn där advokaten inte är kvar
längre. Sedan vet man ju inte om jag
kanske kommer tillbaka om sex år när
förordnandet är slut. Jag har lämnat
yrket förr och återvänt, och jag tror
att jag kommer att återvända ännu en
gång.
Hur kommer förordnandet att påverka
ditt författarskap samt uppdraget
som ordförande för FIFA Appeal Committee, den internationella fotbolls
organisationens överinstans?
– De sysselsättningarna ville jag
inte släppa och har godkänts att jag
fortsätter med, vilket känns väldigt
bra. Att skriva böcker är min absoluta
favoritsysselsättning. Jag har skrivit
tio böcker och håller just nu på med
en elfte om ett extremt omdiskuterat rättsfall, det så kallade Arboga
fallet. Uppdraget i Fifas överklagningsnämnd ville jag behålla för att
jag älskar fotboll och på så vis kan beJP
hålla lite processande. 
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Nya uppdrag och priser
l Anders

Danielsson,
jurist som
tidigare varit
generaldirektör för
Säkerhetspolisen och Migrationsverket,
är ny landshövding i Västra
Götalands län.
l Per Claréus är ny chefsjurist för Moderaterna. Claréus
har tidigare arbetat som domare i Svea hovrätt.
l Advokat

Sandra Hein
Kaznova är
ny managing partner
på advokatfirman
Hammarskiöld. Hon ersatte
advokat Erik Fahlgren som
ska fokusera på byråns klientarbete.
l Thomas Bull, justitieråd

och tidigare professor i konstitutionell rätt, ska leda regeringens beslutade granskning av Transportstyrelsens
it-upphandling.
l Malin Bonthron har tillträtt

som justitieråd i Högsta domstolen. Hon har sedan 2012
varit rättschef i Justitiedepartementet.
l Martin

Valfridsson
tillträder
som ny
rättschef för
Polismyndigheten i oktober. Han har tidigare arbetat
som rådman vid Stockholms
tingsrätt och varit Nationell
samordnare för utsatta EUmedborgare.

Turkiet hindrade MR-advokat
att ta emot pris i Stockholm
I september skulle advokaten
och människorättskämpen
Eren Keskin ta emot Anna
Dahlbäcks Minnesfonds
stipendium. Men de turkiska
myndigheterna tillät henne
inte att resa.
Den turkiska regimen som inte
tillät Eren Keskin att resa har
väckt 143 åtal mot henne och
beslagtagit hennes pass.
– Yttrandefriheten i Turkiet
har i princip avskaffats, säger
hon.
Vad innebär stipendiet (på
50 000 kronor) för dig?
– Internationella priser och
utmärkelser är viktiga för oss
människorättskämpar. Det här
priset har också stor betydelse
för mig. Framför allt betyder det
mycket att vår verksamhet för
mänskliga rättigheter uppskattas
och uppmärksammas i utlandet.
Dessa utmärkelser har också en
”skyddande” effekt för oss som
lever under stort förtryck i vår
geografi.
Vilka problem och motgångar
möter du som advokat i dagens
Turkiet? Har dagens Turkiet någon form av oberoende rättsväsende?
– Rättsväsendet har aldrig
varit oberoende i Turkiet. Men
det har aldrig varit så illa som
just nu. En auktoritär stat härskar över folket. Vi har enorma
problem i tillämpningen av

Den turkiska advokaten
Eren Keskin har under
många år arbetat för
grundläggande demokratiska värderingar
och mänskliga rättigheter i sitt hemland.

yttrande- och tankefrihet. Nästan 200 journalister befinner
sig i fängelse för sina tankar
eller för sin nyhetsrapportering. Rättsväsendet är nu direkt
knutet till presidenten. Domare
och åklagare känner sig inte fria
längre. Därför upplever vi ständigt många människorättskränkningar. Jag är ett av offren för
dessa människorättsbrott. I en
solidarisk gest accepterade jag
att mitt namn stod som ansvarig
utgivare för tidningen Özgür
Gündem, som förföljts i många
år och som ägnar sig mestadels
åt nyhetsförmedling från Kurdistan. Därefter väcktes alla åtal
relaterade till Özgür Gündem
mot mig. Jag är nu dömd till
flera höga penningsummor i
böter och riskerar tiotals års
fängelsestraff.
Vilka frågor är tabu och straffbelagda i Turkiet?
– Det finns förbjudna ämnen
i Turkiet. Några exempel: Folk-

mordet 1915, ”kurdiska frågan”,
den turkiska militärens närvaro
på Cypern. Att diskutera dessa
frågor, eller rättare sagt, att ha
kritiska åsikter om den officiella
ideologin är strikt förbjudet.
Vilka förväntningar har du och
dina kollegor av det internationella samfundet ifråga om
mänskliga rättigheter i Turkiet?
– Turkiet har signerat många
internationella konventioner och
tagit ett ansvar för människorättsfrågor. Men just nu kränker
Turkiet konventionerna som
landet undertecknat. Främst
bör de stater som signerade
konventionerna och överenskommelserna tillsammans med
Turkiet, kritisera Turkiet och
utöva påtryckningar så att landet
förändras i en demokratisk riktning. Samtidigt bör dessa stater
stödja människorättsförsvararna
och tvinga Turkiet att ge ”skyddande” åtgärder till dem.
Kurdo Baksi

Anna Dahlbäcks minnesfond instiftades 2016 för att uppmärksamma och fortsätta den ideella verksamhet som
advokat Anna Dahlbäck ägnade sig åt.

Engelsk byrå öppnar Nordenkontor i Stockholm
Den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Osborne Clarke öppnar kontor i Stockholm, vilket också blir advokatbyråns första nordiska
kontor. Byrån finns sedan tidigare i 25 länder och sysselsätter totalt
700 jurister. Grundarna till Osborne Clarkes nordiska kontor är advokaterna Fredrik von Baumgarten och Henrik Bergström.
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Advokat Johanna Näslund, sekreterare i Mellersta avdelningen och huvudansvarig
för studiedagarna i Tällberg.

Studiedagarna i Tällberg firade 50 år
I slutet av september 1967 samlades 30 av Advokatsamfundets
mellersta avdelnings ledamöter
för tre studiedagar i Tällberg.
Det blev startskottet för avdelningens årliga studiedagar i Tällberg som den 15–16 september
i år firade 50 år. Med undantag
för 2009 har studiedagarna arrangerats varje år.
– Jag tror att det är viktigt för
flertalet medlemmar att träffas.
Många är verksamma på mindre
kontor och uppskattar att ha kollegor att diskutera med. Det är
viktigt att känna kollegor mellan
orterna, säger Johanna Näslund,
advokat på Lindahl i Örebro och
sekreterare i Mellersta avdelningen.
Till årets jubileumsupplaga av
studiedagarna i Tällberg, som
erbjuder sex utbildningstimmar,
hade 65 deltagare anmält sig var

av en stor andel yngre biträdande
jurister och nyblivna advokater.
– Anledningarna är nog två,
dels att det är bra program och
underhållning, dels att vi fattat
ett principbeslut att de yngres
deltagande subventioneras. De
som åker på våra evenemang
får helt enkelt större nytta av sin
medlemsavgift, säger Johanna
Näslund.
Under första utbildningspasset
fick deltagarna lyssna till Hans
Brun, forskare vid Försvarshögskolan, om terrorism i Europa
följt av en föreläsning med före
detta justitierådet Göran Lambertz på temat ”Rättssäkerhet
och uppklarningskrav – en evig
balansakt”. Under lördagsförmiddagen föresläste Mattias Ribbing, minneslärare, om metoder
för hur deltagarna ska prestera
bättre i sin arbetsvardag. 
JP

Marknadsföring med
precision och kraft
Vi är marknadskonsulten med ett klyftigt
erbjudande. Vi har kompetensen för att
utveckla din marknadsföring och resurserna
och tiden för att se till att det händer.
Vi kommer igång snabbt, gör en verklig
skillnad och levererar resultat.
•
•
•
•

Marknadschef att hyra
Virtuell Marknadsavdelning
Copywriter
Digital Marknadsföring
& Sociala Medier

Upptäck dina möjligheter och
våga förverkliga dem.
Välkommen till Gorringe Marketing!

Törngren Magnell och Lindahls vann Advokat-SM
När Advokat-SM
i fotboll avgjordes
för sjunde året i rad
avgjordes på Östermalms IP och Stockholms Stadion deltog
36 lag. Advokatfirman
Törngren Magnell
vann damklassen och
Lindahls herrar som
segrare. Törngren Magnell vann i finalen med 2–0 över Gernandt &
Danielsson och i herrfinalen var Lindahl med 1–0 mot Vinge.
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Aktuellt Juridiska biblioteket

LÄSTIPS
Titel: Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten
Författare: Christina Ramberg
Förlag: Wolters Kluwer
Prejudikat har fått allt större
betydelse som rättskälla, särskilt inom förmögenhetsrätten. Lagstiftaren
har varit passiv, vilket medfört att Högsta
domstolen blivit tvungen att utveckla rätten.
Men vilken ställning har prejudikatet som
rättskälla och hur bör den svenske juristen
gå till väga i användningen av prejudikat vid
lösningen av ett juridiskt problem? Christina
Ramberg belyser detta i sin nya bok och utvecklar en metod som ska underlätta tillämpningen av prejudikat som rättskälla. Dessutom förklaras hur olika faktorer kan stärka
eller försvaga ett prejudikats rättskällevärde.
Boken syftar till att utgöra stöd för såväl
praktiskt verksamma jurister vid tolkning och
tillämpning av rättspraxis i sitt arbete som
studenter och rättsvetare. Korta historiska
och internationella utblickar görs.
Titel: Handräckning : sjukvård, socialtjänst, polis, kriminalvård m.m.
Författare: Hans-Olof Sandén
Förlag: Wolters Kluwer
Boken syftar till att vara ett
stöd för den som begär el-

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2017 om inte annat anges.
Arbitration / edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for
Scandinavian Law. 461 s. Scandinavian studies in law ; 63)
Broberg, Morten: Free movement
in the European Union : [cases,
commentaries and questions] /
Morten Broberg & Nina HolstChristensen (5. ed. Copenhagen
: DJØF, 2016. 1192 s.)
Börsrätt / redaktörer: Robert Sevenius, Torsten Örtengren (4.
uppl. Studentlitteratur. 518 s.)
Contman, Ulf: ABT 06 eller ABA
99? (Lamanica logistikservice.
145 s.)
European intellectual property law /
edited by Jan Rosén (Cheltenham : Edward Elgar Publishing,
2016. 644 s. Critical concepts in
intellectual property law, 13)
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ler utför handräckning av eller för en annan
myndighet. Här presenteras ett stort antal
aktuella handräckningsbestämmelser med
kommentarer, i alfabetisk ordning efter sökord. De inledande avsnitten ger en historisk
översikt över lagstiftningsarbetet på området
och en allmän presentation över hur bestämmelserna är tänkta att tolkas och tillämpas.
Den 1 april 2017 trädde nya regler i kraft som
innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan polisen och Kriminalvården.
ANDRUM
Advokat Viktor Banke om flyktingkrisen.
Hösten 2015 var Europa var mitt uppe i den
största flyktingkrisen
i modern tid, över en
miljon flyktingar och
migranter hade lämnat
krig och katastrofer för
att börja ett nytt liv i
Europa. Mot slutet av
året gjorde svenska
regeringen drastiska
förändringar i asylpolitiken med syftet att minska antalet
asylsökande. Flyktingkrisen blev på kort tid
en kris för det svenska samhället i invandringspolitiken och i den offentliga debatten.
I våras kom Viktor Banke ut med boken
Andrum : om stölden av en flyktingkris och om
de bestulna där han skildrar detta ur sitt per-

Festskrift till Karsten Åström / utgivare Karl Dahlstrand (Juristförl.,
2016. 593 s.)
Furmston, M. P.: Cheshire, Fifoot
and Furmston’s law of contract
(17. ed. Oxford : Oxford Univ.
Press. 832 s.)
Holmquist, Rolf: Brotten i näringsverksamhet (4. uppl. Wolters
Kluwer. 408 s. Ekobrottsserien
; 2)
Iseskog, Tommy: Likabehandling
och skydd mot diskriminering i
arbetslivet (IJK, 2016. 380 s.)
Larsson, Nils: Jordabalken 7 kap. :
en kommentar : de allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt
och servitut m.m. / Nils Larsson, Stieg Synnergren (Wolters
Kluwer. 180 s. Blå biblioteket)
Mänskliga rättigheter i det offentliga
Sverige / Anna-Sara Lind, Elena
Namli, red. (Studentlitteratur.
219 s.)

spektiv som advokat. Han berättar om sitt
engagemang och sitt arbete som offentligt
biträde åt asylsökande och beskriver hur
asylprocessen går till och vad omläggningen
av den svenska asylpolitiken får för konsekvenser för enskilda människor.
AVHANDLING I ARBETSRÄTT
Arbetsgivarens ansvar enligt svensk rätt.
I dagens arbetsliv är arbetsorganisationen
ofta mer komplicerad än att bara innehålla
anställningsförhållandets två parter – arbetsgivare och arbetstagare. Koncerner,
entreprenader, bemanningsföretag och så
vidare är organisationer där flera kan agera
som arbetstagarens motpart i anställningen.
I avhandlingen undersöks vem som i komplexa arbetsorganisationer är ansvarig för
arbetstagares anspråk på anställningsskydd,
icke-diskriminering och en god arbetsmiljö.
Fokus ligger på arbetsgivarens ansvar enligt
svensk rätt.
Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar
i komplexa arbetsorganisationer : en studie av
anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö av Niklas Selberg. Lunds universitet, 2017

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

Nordtveit, Silje Karine: Når oppstår
en fordring? (Oslo : Cappelen
Damm. 304 s.)
Papadopoulou, Frantzeska: Juridikens nycklar : introduktion till
rättsliga sammanhang, metoder
och verktyg / Frantzeska Papadopoulou, Björn Skarp (Wolters
Kluwer. 276 s.)
Principles of European insurance
contract law (PEICL) / edited by
Jürgen Basedow, ... ; prepared
by the Project Group Restatement of European Insurance
Contract Law (2. ed. Köln : Otto
Schmidt, 2016. 921 s.)
Ramberg, Christina: Prejudikat som
rättskälla i förmögenhetsrätten
(Wolters Kluwer. 388 s.)
Rättsfallssamling i associationsrätt :
2017/18 / Clara Ehn, red.
(2. uppl. Wolters Kluwer, 2017.
364 s.)
Rättsfallssamling i kredit- och obe-

ståndsrätt / Mikael Berglund,
Emil Elgebrant, Marie KarlssonTuula, Erik Nerep, Annina H.
Persson, Leif Östling, red.
(2. uppl. Wolters Kluwer, 2017.
776 s.)
Schedin, Fredrik: Entreprenörens
aviseringsplikt : en praktisk
handledning för att hantera den
dagliga byggjuridiken enligt
standardavtalen och konsumenttjänstlagen / Fredrik Schedin, Viktoria Edelman (2. utg.
Svensk byggtjänst. 71 s.)
Schöldström, Patrik: Tvistemålsanalys för praktiskt bruk
(Jure. 96 s.)

LÄS MER
Alla nyheter hittar du på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket

Advokaten Nr 7 • 2017

NYA LEXUS CT HYBRID

PREMIÄR
I höst når en uppdaterad version av Lexus CT
200h Sverige. Beställer du din nya CT 200h
innan den 31 oktober 2017 ingår utrustningsnivån
Comfort i introduktionspriset, värde 25 000 kr.
När du kör CT 200h upplever du lyxen som
bara en Lexus kan erbjuda. Nu med en lägre
strömlinjeformad profil och banbrytande Lexus
Safety System + som bland annat erbjuder ett
Aktivt krockskyddssystem, körfältsassistans
och aktiv farthållare. Allt noggrant paketerat i en
miljöbilsklassad premiumhybrid med ett lågt
CO2-utsläpp från bara 82 g/km.

Introduktionspris CT 200h Comfort
259.900 kr
Ordinarie pris: 284.900 kr

LEXUS STOCKHOLM NORR
Ytterbyvägen 14-18, Täby.
Tel 010-497 63 50.

LEXUS STOCKHOLM SÖDER LEXUS MALMÖ
Smista Allé 30, Segeltorp.
Djurhagegatan 17, Malmö.
Tel 010-497 63 50.
Tel 010-497 97 80.

Hitta öppettider på lexusstockholm.se & lexusmalmo.se

CT 200h från 259 900 kr. Förlanseringserbjudandet gäller order t.o.m. 31 oktober 2017, för ett begränsat anta bilar.
Bränsledeklaration blandad körning: 3,6-4,1 l/100 km, CO2 82-94 g/km. 136 hk. Miljöklass Euro 6.
Bilen på bilden är extrautrustad. Med reservation för tryckfel.

Din bästa bilaffär
kan börja här.

Tillsammans med Advokatsamfundet
kan vi erbjuda dig som medlem tjänstebilsfinansiering till förmånliga villkor. Vi förstår
just ditt specifika behov och hjälper dig med
rätt finansieringslösning.
En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär
bland annat snabba kreditbesked, enkla rutiner
och en personlig kontakt. Ring eller mejla oss för
fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.

STOCKHOLM
Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Sofia Kjellström-Jansson
08-635 39 49

Christian Hansen
08-635 38 86

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Petter Jancke
08-635 37 86
MALMÖ

GÖTEBORG

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Enrico Rigo
040-664 28 81

Johan Bromander
031-771 98 96

Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med
ett personligt engagemang.

Martin Wallin
040-664 28 82

Martin Carlin
031-771 98 91

Välkommen!

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

08-635 38 00 | wasakredit.se

Samfundet

NYA LEDAMÖTER
DEN 1 SEPTEMBER 2017
Björn Rundblom Andersson,
Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm
Fredrik Andersson, Advokathuset
Kristianstad Handelsbolag, Kristianstad
Peter Ataseven, Advokatfirman
Salomonsson & Jovicic AB,
Stockholm
Erik Bengtsson, Advokatfirman
Landerdahl AB, Eskilstuna
Therese Bergman, AG Advokat
KB, Stockholm
Carolina-Marie Bergquist, AG
Advokat KB, Stockholm
Fredrik Björklund, Crusner Advokatbyrå AB, Borås
Simon Boson, Bergström Melin
Advokatbyrå AB, Göteborg
Christina Brink, Juristfirman
Christina Brink AB, Röstånga
Sabina Börjesson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Josefine Dahlén, AdvokatFirman
Kronan HB, Kalmar
Charlotte Demegård, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Tony Ellner, Advokatbyrån Moreau, Olsson & Högberg AB,
Karlstad
Sara Elofsson, Prio Advokatbyrå
AB, Stockholm

Bernard Emanuelsson, Advokatfirman Kjällgren AB, Trollhättan
Ambjörn Essén, Advokatfirman
Glimstedt Jönköping AB, Jönköping
Emelie Franzer, Elander Advokatbyrå AB, Stockholm
Malin Fridh, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping
Jenni Garamvölgyi, Advokatfirman Westermark Anjou AB,
Stockholm
Ediba Gerges, Advokatbyrån Nichols & Co AB, Stockholm
Thérèse Gertzell, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Skåne AB,
Helsingborg
Jennifer Grape, holmgrenhansson
ADVOKATBYRÅ AB, Stockholm
Hans-Olof Hedbom, Advokatfirman Strid AB, Uppsala
Johanna Hellström, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm
Katrin Honkonen, Litigate Lawfirm West Advokat AB, Göteborg
Lydia Hyltén-Cavallius, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB,
Stockholm
Nina Johnsson, Fredersen Advokatbyrå AB, Malmö
Jenny Jörwall, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö
Mikael Karlsson, Foyen Advokatfirma KB, Göteborg
Sophie Kastengren, Mannheimer

Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Linda Eriksson Kempe, MAQS
Advokatbyrå Stockholm AB,
Stockholm
Jonas Kirschon, Prio Advokatbyrå
AB, Stockholm
Matilda Larsson, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg
Tora Larusdottir, Advokatfirman
Westermark Anjou AB, Stockholm
Ann Liljedal, Foyen Advokatfirma
KB, Falun
Ludvig Lindberg, Advokatfirman
NOVA AB, Stockholm
Charlotte Lindsäter, Kihlstedts
Advokatbyrå HB, Linköping
Pavel Loban, Joakim Johanssons
Advokatfirma AB, Stockholm
Emma Lund, Fröberg & Lundholm
Advokatbyrå AB, Stockholm
Emilia Lundberg, Advokatfirman
Lundberg & Gleiss i Stockholm,
Stockholm
Kristina Lundeberg, Lawring Juristbyrå AB, Stockholm
Andreas Lundqvist, Foyen Advokatfirma KB, Stockholm
Jessica Madani, Advokatlaget AB,
Stockholm
Sara Magnéli, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm
Anna Marthins, Nihlmark &
Zacharoff Advokatbyrå AB,
Stockholm

Erik Nilsson, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala
Julia Nilsson, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm
Evelina Olsson, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Fatemeh Pakyari, Pars Juristbyrå
AB, Stockholm
Katja Persson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Kristina Reiff, Advokathuset Actus AB, Örebro
Ulrika Rogland, Advokat Helen
Wiwen-Nilsson AB, Malmö
Melissa Roos, Advokaterna Hurtig
& Partners AB, Borås
Adam Sandberg, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Jens Sjölund, Prio Advokatbyrå
AB, Stockholm
Martin Soner, Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB,
Norrköping
Christine Staberg, Crusner Advokatbyrå AB, Linköping
Jenni Stavare, Fridh Advokatbyrå
AB, Göteborg
Suzan Stenberg, Juristbyrån Suzan Stenberg AB, Jönköping
Jonas Svahn, Front Advokater AB,
Göteborg
David Svenn, Advokat Anna Holmén AB, Jönköping
FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

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
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Helena Svensson, Advokatfirman
Aldo AB, Göteborg
Ola Thored, Landahl Advokatbyrå
AB, Stockholm
Tatiana Tolstoy, Advokatbyrån
Lundia AB, Lund
Sara Törnqvist, Dasler Advokatbyrå AB, Härnösand
Andreas Wallmer, Rutgersson
Arvenberg Advokatbyrå AB,
Stockholm
Ulrika Wangle, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Linköping
Elisabeth Wedenberg, Maminza
AB, Linköping
Sofie Viktorsson, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Fanny Gleiss Wilborg, Advokatfirman Lundberg & Gleiss i
Stockholm Kommanditbolag,
Stockholm
Monika Vulin, JP Advokatfirma i
Göteborg AB, Göteborg
Erik Åslund, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm

REGISTRERADE
EU-ADVOKATER
Kim Bergman (solicitor, England
och Wales), Synch Advokat AB,
Stockholm
Eva Storskrubb (advokat, Finland), Roschier Advokatbyrå AB,
Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Cathrine Abadji, Stockholm,
12 augusti 2017
Martin Ahlbeck, Malmö, 9 augusti 2017
Lisa Almgren, Växjö, 31 augusti
2017
Lena Baggens, Mora, 13 augusti
2017
Camilla Husebye Becker, Stockholm, 13 augusti 2017
Philippe Benalal, Stockholm,
1 augusti 2017
Karin Bernmar, Göteborg, 1 september 2017
Karl Björlin, Stockholm, 1 september 2017
Caroline Björlingson, Stockholm,
1 september 2017
Klara Blomkvist, Stockholm,
8 augusti 2017
Mikael Bolling, Stockholm, 31 augusti 2017
Emma Broddesson, Malmö,
31 augusti 2017
Lisa af Burén, Stockholm, 14 augusti 2017
Anna Eidvall, Stockholm, 1 juli 2017
Johan Engdahl, Göteborg, 18 juni
2017
Jennie Espelund, Stockholm,
21 augusti 2017
Carl Fläring, Stockholm, 2 augusti
2017
Johannes Färje, Stockholm, 7 augusti 2017

Reibar Gadan, Stockholm, 14 augusti 2017
Olof Hagberg, Stockholm, 23 juni
2017
Tora Hansjons, Stockholm, 1 september 2017
Sophie Hellman, Stockholm,
1 september 2017
Katarina Häggqvist, Stockholm,
22 juni 2017
Linda Häggström, Stockholm,
14 augusti 2017
Elin Karls, Falun, 1 september
2017
Hanne Kirnö, Göteborg, 18 augusti 2017
Mia Lagerkvist, Stockholm, 1 september 2017
Helén Landenberg, Stockholm,
16 juni 2017
Sandra Lima, Stockholm, 30 juni
2017
Ylva Holst Lindström, Stockholm,
7 augusti 2017
Linda Lingebrand, Stockholm,
1 juli 2017
Peter Lundin, Göteborg, 31 augusti 2017
Malin Lönnqvist, Stockholm,
20 augusti 2017
Malin Löveborg, Stockholm,
3 augusti 2017
Per Malmberg, Malmö, 1 juli 2017
Bruce McGinn, Stockholm, 1 september 2017
Fredrika Myhrman, Stockholm,
26 augusti 2017

David Nordenlöw, Stockholm,
17 augusti 2017
Pontus Nylander, Stockholm,
1 september 2017
Anders Polsten, Malmö, 1 september 2017
Tom Pripp, Östersund, 1 augusti
2017
Richard Ramberg, Stockholm,
12 juli 2017
Fredrik Schedin, Stockholm,
31 augusti 2017
Anders Sjögren, Stockholm,
31 augusti 2017
Samuel Skybrand, Stockholm,
6 juli 2017
Ingrid Sondell, Göteborg, 1 september 2017
Emilie Strömberg, Jönköping,
1 september 2017
Virginia Tigerstrand, Falun,
31 augusti 2017
Kajsa Wahrenby, Stockholm,
15 juli 2017
Caroline Wikström, Stockholm,
26 juli 2017
Johan Zeidler, Stockholm, 26 juli
2017
Ulrica Åkesson, Stockholm, 1 maj
2017

AVLIDNA LEDAMÖTER
Arne Kjellson, Sundsvall,
9 augusti 2017
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Christina Ramberg

Prejudikat
REMISSÄRENDEN

Nyhet

Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten. Denna bok
syftar till att utgöra stöd praktiskt verksamma jurister som
tillämpar prejudikat som rättskälla.

643 kr exkl moms | 978-913911594-6 | wolterskluwer.se

Förmynderskap

jessica ingelström
monica nebelius lüning
hans-olof sandén

per westman

Förmynderskap

Per Westman

tredje upplagan

per westman är jur. kand., fil. kand. och advokat.

Han är bland annat specialist på förmynderskapsrätt
och ekonomisk familjerätt. Han har varit verksam som
universitetslärare och forskare, praktiserande jurist,
verkställande direktör m.m..

ISBN 978-91-39-02021-9

ISBN 9789139019527

Ny upplaga

kundservice@wolterskluwer.se
wolterskluwer.se

Förundersökningskungörelsen
En kommentar
Jessica Ingelström
Monica Nebelius Lüning
Hans-Olof Sandén

Nyhet

G U LA B I B LI OT EKE T

OMSLAG_Forundersokningskungorelsen_GB.indd 1

2017-06-20 10:03

FÖRMYNDERSKAP, 3 u

FÖRUNDERSÖKNINGSKUNGÖRELSEN

Per Westman
543 kr exkl moms, 978-913901952-7

Förvaltningsprocess
lagen m.m.
En kommentar
Ulrik von Essen

sjunde upplagan

Omslag_Forvaltningsprocesslagen mm_7u_148x210_ryggjust35mm.indd 1

Ny upplaga

Ulrik von Essen
886 kr exkl moms, 978-913902003-5

Nordiska Värdepappersregistret

En kommentar till 4 kap. 7–36 §§
aktiebolagslagen
Erik Sjöman

fjärde upplagan

G U LA B I B LI OT EKE T

Ny upplaga

Omslag_Hembud, forkop2017-08-09
och samtycke_4u_148x210_ryggjust15,1mm.indd
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FÖRVALTNINGSPROCESSLAGEN
M.M., 7 u

NVR

Hembud, förköp
och samtycke

fjärde upplagan

ISBN 978-91-39-11620-2

G U LA B I B LI OT EKE T

Jessica Ingelström, Monica Nebelius
Lüning, Hans-Olof Sandén
343 kr exkl moms, 978-913902021-9

erik sjöman Hembud, förköp och samtycke

ISBN 978-91-39-02003-5

ulrik von essen Förvaltningsprocesslagen m.m. sjunde
upplagan

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Förundersökningskungörelsen

Denna framställning behandlar ett centralt ämnesområde som berör
många människor. Förmynderskapsfrågor har stor aktualitet i sam
band med frågor om ansvar och rättsligt skydd för svagare parter,
såsom barn, äldre personer och förståndshandikappade.
I Förmynderskap redogörs för reglerna om omyndigas rättsställning,
om föräldrars förmyndaransvar för sina barn och om förvaltares och
gode mäns ställning vid tillvaratagandet av enskildas rätt. Föräldra
balkens förvaltningsregler behandlas ingående, liksom överförmyn
dares verksamhet, särskilt med inriktning på myndighetsansvar,
handläggningsregler, sekretess och skadeståndsansvar. Ett kapitel tar
upp s.k. särskild förvaltning, ett modernt alternativ till överförmyndar
kontrollerad förvaltning av t.ex. större förmögenheter.
Den tredje upplagan av boken är uppdaterad med nyheter inom
förmynderskapsrätten. I ett nytt kapitel beskrivs institutet framtids
fullmakter. Hänvisningar till avgöranden i högre rätt och nya rättsfall
har också tillkommit. Den rättsvetenskapliga diskussionen har utökats
och fördjupats.
Förmynderskap riktar sig till advokater och andra praktiker inom om
rådet liksom till överförmyndare m.fl. som i sin verksamhet handläg
ger frågor om förmynderskap och som förvaltar tillgångar tillhörande
barn och enskilda. Boken lämnar även bidrag till rättstillämpningen och
rättsutvecklingen. Den lämpar sig även för den juridiska utbildningen.

Förmynderskap 3 uppl.

Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/0814 Betänkandet Samlad kunskap – stärkt handläggning (SOU 2017:25)
R-2017/0906 Ny dataskyddslag –
Kompletterande bestämmelser
till EU:s dataskyddsförordning
(SOU 2017:39)
R-2017/0912 Betänkandet
Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra,
upptäcka och beivra
(SOU 2017:37)
R-2017/0948 Betänkandet
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
(SOU 2017:36)
R-2017/1021 Betänkandet Stärkt
ställning för hyresgäster
(SOU 2017:33)
R-2017/1022 Promemorian
Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga,
transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till
dataskyddsförordningen
(Ds 2017:19)
R-2017/1104 Betänkandet Stärkt
ordning och säkerhet i domstol
(SOU 2017:46)
R-2017/1106 Promemorian
Genomförande av säsongs
anställningsdirektivet
(Ds 2017:27)

R-2017/1108 Promemorian
Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga
skuldkvoter
R-2017/1123 Promemorian Förenklad modell för beräkning av
timkostnadsnorm
R-2017/1167 Kommissionens
förslag till direktiv om ändring i
direktiv 2011/16/EU vad avser
automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning,
KOM(2017) 335
R-2017/1174 Kompletterande
remissbehandling av utkast till
lagrådsremiss – En utvidgning
av kapningsbrottet
R-2017/1181 Betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
R-2017/1218 Förslag till nya
föreskrifter (LIFS 2017:3) om
åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism
R-2017/1226 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om import av kulturföremål

2017-07-31 14:58

HEMBUD, FÖRKÖP
OCH SAMTYCKE, 4 u

Erik Sjöman
857 kr exkl moms, 978-913911620-2

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

Prova
gratis i 30
dagar
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Till sist

ORDFÖRANDE
CHRISTER DANIELSSON

Om det som varit
– och framtiden
för fyra månader sedan valdes jag till ordförande i
Advokatsamfundet. Det skedde efter en process som
följdes med stort intresse i kåren. Mycket har sagts om
det legitima och lämpliga i att lansera en motkandidat till
valberedningens förslag och sedan bedriva kampanj för
motkandidaten. Själv ser jag så här på saken:
Det är uppenbart att valberedningens förslag inte hade
tillräckligt stöd. Det var också den bedömning som gjordes
av dem som föreslog mig och Eva-Maj Muhlenbock som
ordförande och vice. När jag blev kontaktad av denna
grupp av före detta styrelseledamöter i början av februari
var den självklara premissen för att jag skulle stå till
förfogande att det fanns ett brett stöd för det alternativa
förslaget. Det gjorde det, blev jag försäkrad. Och det visade ju sig vara rätt, både i fullmäktige, som valde oss med
god marginal, och än mer så vid de opinionsyttringar som
ägde rum på avdelningsmötena i mars.
När en valberedning lägger fram ett förslag som inte är
tillräckligt väl underbyggt är det för mig en självklarhet
att medlemmar i en demokratisk organisation ska vara i
sin fulla rätt att lansera en annan kandidat. Institution kan
inte gå före person – som det uttrycktes på Stockholmsavdelningens årsmöte – i en sådan situation. Likaså måste
det vara legitimt att på avdelningarnas årsmöten mäta
kandidaternas stöd. Det är ju dessa möten som väljer de
fullmäktigeledamöter som sedan utser styrelsen. Fullmäktigeledamöterna ska inte ha ett av avdelningen bundet
mandat, men att avdelningsmötet ger uttryck för hur det
ser på, i det här fallet, valet av ordförande och vice ordförande är givetvis helt i sin ordning – till och med önskvärt.
Det som förekom i våras visar också på betydelsen av att
en organisation med tusentals medlemmar, där val sker indirekt genom fullmäktigledamöter, har en omsorgsfull och
transparent process för att föreslå kandidater till styrelsen
och då inte minst vem som bör bli ordförande och vice
ordförande. En direkt följd av vårens händelser är att fullmäktige, på förslag av två motionärer, har tillsatt en grupp
som ska föreslå regler för valberedningens arbete; såvitt
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jag kan förstå har inga skrivna sådana funnits. Gruppen
leds för övrigt av min föregångare Bengt Ivarsson, som –
vill jag parentetiskt påpeka – enligt min mening utsattes
för opåkallade och oförtjänta personangrepp till följd av
sitt ställningstagande för det alternativa förslaget.
nog om det som varit. Det nya presidiet (ordförande, vice
och generalsekreterare) och styrelsen har haft sina första
möten. Stämningen vid dessa möten har varit mycket god,
och jag är övertygad om att den så kommer att vara även
fortsättningsvis.
I sak kommer Eva-Maj och jag att nu påbörja det vi
utfäste i ”valrörelsen”, nämligen att träffa ledamöter runt
om i landet för att vi ska få ett bättre grepp om vad ni har
för förväntningar och krav på samfundet. Enkelt uttryckt:
Vad kan samfundet centralt göra för er som vi inte gör i
dag? När denna tidning når er har vi redan haft de två första av dessa möten, med Mellersta avdelningen och Södra
avdelningen. Fortsättning följer!
I ”valrörelsen” underströk vi också behovet av att
styrelsen ska bli mer aktiv än vad som varit fallet under
de senaste åren. Även det arbetet har vi påbörjat; jag återkommer om det.
om detta och annat kommer jag att rapportera på denna
plats i tidningen. Sammanhängande med att aktivera styrelsen är att synliggöra dess arbete. Det är därför som jag
bestämt mig för att skriva ordförandespalt i varje nummer
av Advokaten. Det har sagts mig att ordföranden aldrig – i
vart fall inte i modern tid – har skrivit regelbundet i vår
gemensamma tidning. Nåväl, hög tid i så fall!

Christer Danielsson
Advokatsamfundets ordförande
Advokaten Nr 7 • 2017

Vad händer med din byrå om någon
blir sjuk?
Friska medarbetare är en förutsättning för friska, leveranssäkra företag. Får ni
den hjälp ni behöver när ni behöver den i dag? Det är onödigt och kostsamt att
vänta för länge – både för den drabbade, byrån och klienterna.
Vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring med:
• Förebyggande hälsotjänster som hjälper er att hålla er friska, upptäcka tidiga varningssignaler och förebygga ohälsa.
• Snabb tillgång till stort nätverk av privata vårdgivare om någon blir sjuk – träffa en
specialist inom sju dagar, utan remiss.
• Effektiv rehabilitering med rehabledare som samordnar utredning, plan och åtgärder, och hjälper dig att leva upp till ditt arbetsgivaransvar.

Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer.
Tel: 08-546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com

Foto: John Jacobson

VÅR GÅRD,
DITT MÖTE
Sprakande höstfärger breder ut sig över
trädtopparna och omfamnar Vår Gård. Den friska luften
och det oroligt mörka havet välkomnar er in i värmen.
En intensiv period med liv och rörelse börjar efter sommarens
sista ljusa kvällar. Ta del av en spännande aktivitet
i höstmörkret med okänd position eller njut av en värmande
drink i baren. I köket lagas mustiga maträtter med säsongens
alla rotfrukter och i bageriet doftar det nybakt. Starta
höstmötet hos oss för en ny och händelserik säsong.

vinnare

www.vargard.se | @vargardsaltsjobaden | 08-748 77 60
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Fler röster ger
ökad dynamik

ADVOKATEN&MEDIERNA

Så kan utredningstiderna halveras
Flera medier rapporterade
i slutet av augusti om utredaren Stefan Strömbergs
förslag om hur utredningstiderna för mängdbrott, till
exempel stöld, narkotikabrott och brott mot knivlagen, ska kunna halveras.
Enligt utredningen utgör
den här typen av brott
ungefär hälften av de brott
som prövas i domstol.
I Advokaten nr 5/2017
intervjuades Stefan Strömberg och gav sin syn på
rättsväsendets utveckling
och hur arbetet på olika
sätt kan effektiviseras.
Porträtt Stefan Strömberg
Porträtt Stefan Strömberg

Aldrig rädd att
säga sin mening

CV
Stefan Strömberg var lagman
vid Stockholms
tingsrätt 2013
(1 november)
–2017 (31
januari). Dessförinnan var
han lagman
vid Göteborgs
tingsrätt 2009–
2013. Innan
det var han
generaldirektör i
Regeringskansliet. Under åren
2005–2007
var han rikspolischef och
under åren
1998–2004
generaldirektör
för Domstolsverket. Han
arbetade under
åren 1988–1998
i Justitiedepartementet, först
som rättssakkunnig, därefter
som departementsråd,
rättschef och
slutligen expeditionschef. Han
förordnades
som hovrättsassessor 1987.
Stefan
Strömberg har
medverkat i
flera statliga
utredningar.
Han var under
åren 1991–2012
redaktör och
ansvarig utgivare för Svensk
Juristtidning.

Efter studierna valde
Stefan Strömberg
domarbanan. Det
blev en synnerligen
lång och omväxlande karriär som
rymde uppdrag som
generaldirektör för
Domstolsverket,
rikspolischef, lagman för Göteborgs
och Stockholms
tingsrätter samt
flera mycket stora
utredningar.

Strömberg upplevt
dramatisk karriär har Stefan
Under en lång och stundtals
blick har han fort
rättsväsende. Med en unik
mer än de allra flesta i svenskt
som behöver reformeras.
vad som fungerar och vad
farande klara åsikter om
TEXT OCH FOTO: TOM

KNUTSON

S

arbetstefan Strömbergs sista
dag som lagman för Stockholms
var
tingsrätt den sista januari
Tvärtom, han
inte en befrielsens dag.
tills han
hade mer än gärna fortsatt
som nu 67 år.
blev 69 år i stället för
särskilt
– Det är roligt att arbeta,
och förändmed frågor om utveckling
mer att göra.
ring. Det fanns mycket
vid tanken så
Men jag har ju vant mig
det var inte en chock.
behålla någon
Stefan valde att inte
Bättre att
nyckel eller passerkort.
motto. Han är
bryta helt, var hans
och nyfiket
avspänd och ger ett lugnt

av det
möjligen har erfarenheterna
även på-

den stora tingsringarna, inte minst
en gång har det
rättsreformen. Mer än
för
blåst hårt. Att vara generaldirektör
alltid angeDomstolsverket var ”inte
med sitt typisnämt”, berättar Stefan
Han
ka sätt att använda underdrifter.
arbetade med
trivdes dock bra och
de såg tydligt
kloka människor och
Efter uppdravad som behövde göras.

fick han en förfranska sättet att debattera
”Det var en
get på Domstolsverket
Stefan
verkat honom.
chef som sa
frågan om att bli rikspolischef.
en tendens
Stefan
– Ibland kan det finnas
till mig att du
tvekade inte att ta uppdraget.
känslig, säger
var spännani vårt land att vara väl
behöver inte
Strömberg tyckte att det
i sitt arbete och
han.
låta som om
de, att han hade stöd
han studeviktigt långsikEfter gymnasiet började
att man fick igång ett
du har ätit
gick inte
Men så inträfra juridik i Lund. Studierna
tigt förändringsarbete.
taggtråd när
tog sex år
Bland annat
med rekordfart utan Stefan
fade ett regeringsskifte.
du talar med
han engagerade
på budgetfrågor
på sig. Orsaken var att
fick hans strama syn
oss. Det var
nation. Steframför allt
sig i studentlivet, Lunds
fick då delar av polisen,
säkert så att
inte direkt för
ogillade hans
fan Strömberg brann
vissa polischefer som
Känslan
jag var ganatt framföra
juridiken under studierna.
styrning, berättar Stefan,
var roligt och
ska krävande.
och upplevelsen att det
honom.
mot
kritik
Jag krävde
jurist kom först
sa till mig att
spännande att vara
– Det var en chef som
berättar han.
resultat.”
låta som om du har
när han började arbeta,

intryck.

du behöver inte
med oss. Det
ätit taggtråd när du talar
ganska krävanvar säkert så att jag var
Stefan StrömEfter studierna valde
de. Jag krävde resultat.
blev en synhårdare och
berg domarbanan. Det
Vindarna blåste allt
karriär
lämna uppdranerligen lång och omväxlande
Stefan Strömberg fick
som generaldivarsel. Efter
som rymde uppdrag
get med några veckors
rikspolisoch en
rektör för Domstolsverket,
uppdraget som rikspolischef
och Stockfick
chef, lagman för Göteborgs
period på Justitiedepartementet
mycket stora
som lagman för
holms tingsrätter, flera
Strömberg uppdraget
Strömberg kom
hade
utredningar. Stefan
Göteborgs tingsrätt. Domstolen
vara med om
och även
under sin karriär att
en mycket stor målbalans
uppdrag.
med
flera svåra och dramatiska
andra problem. Tillsammans
utveckStrömberg
Han har följt rättsväsendets
personalen tog sig Stefan
och varit direkt
till slut lämling från ”förarsätet”
an uppdraget. När han
stora förändinblandad i flera av de

KARRIÄREN
UNGDOMSÅREN

i Lund. Sin
Stefan Strömberg föddes
till stor del i
ungdom tillbringade han
som kyrkoParis, där pappan verkade
svenska församherde i tjugo år i den
att Stefan talar
lingen. Det har gjort
perfranska och har ett annorlunda
andra länder
spektiv. Ofta jämför han
se ut.
med Sverige hur det kan
finns det inte
– I många avseenden
också är det
absoluta sanningar. Eller
sanningar
så att det finns absoluta
hur de tillolika,
sig
gestaltar
de
men
som anser att
lämpas, säger Stefan
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I SVT:s Aktuellt den 11 september kommenterade Anne Ramberg de krav som har
framställts på att polisen borde ha ändrat villkoren för tillståndet till nazistiska
Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg. Ramberg framhöll att
det vore olämpligt att ändra lagen så att polisen skulle bedöma vilka politiska eller
andra grupper som skulle ha rätt att demonstrera. I en framtid, i en annan politisk
kontext, kan det få förödande konsekvenser.

TWITTRAT 1

TWITTRAT 2

”då första numret av tidskriften nu framlägges, tillåter
sig redaktionen uttrycka den
förhoppningen, att samfundets
ledamöter skola visa sitt intresse
icke blott passivt utan även
aktivt genom flitigt medarbetarskap.” Meningen stod att
läsa i inledningen till det första
numret av Tidskrift för Sveriges
advokatsamfund, TSA, 1935.
De externa skribenterna, som
tillsammans med redaktionen
skapar innehållet i Advokaten,
är och har alltid varit en viktig
källa till såväl bredd som djup
i tidskriften. Debattartiklar har
alltid varit en återkommande
och viktig del. Med tiden har vi
infört nya kanaler för externa
författare. Gästkrönikan, som
infördes år 2005, är numer en
uppskattad och naturlig del av
tidskriften. Vinjetten Praktisk
juridik lanserades som ett sätt
att låta ämnesinsatta skribenter
mer utförligt själva få beskriva
och kommentera viktiga förändringar, avgöranden och trender
inom olika rättsområden. Satsningen har tagits emot mycket
väl till vår stora glädje.
Med start i denna utgåva är
det dags att ta ett nytt steg och
presentera en ny vinjett, då Advokatsamfundets ordförande får
en egen krönika. Advokaten får
ännu en röst som kan bidra till
ökad dynamik och perspektiv.
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Utbildning på dina villkor

Säkra din kompetens
och konkurrenskraft
inför framtiden
Juridisk e-utbildning i Zeteo är det enkla och
effektiva sättet att hålla dina kunskaper uppdaterade. Kurserna leds av landets främsta jurister och
är tillgängliga via dator såväl som mobil. Därmed
kan du ta del av ett relevant och ständigt växande
kursutbud närhelst det passar dig.
Nu låter vi dig som använder Zeteo prova en valfri
e-kurs utan kostnad, välj fritt ur hela vårt kursutbud.

Lär dig något nytt redan idag, gå in på

wolterskluwer.se/zeteoutbildning

