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”Det i särklass roligaste med att vara chef är att få se andra växa. Det är 
enormt stimulerande.”  fredrik wersäll, svea hovrätts president
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13 Mars - Miljörätten i entreprenadförhållandet

11 April - Arbetsrättsliga förhandlingar

10 April - Stiftelseförvaltning 1

13 Mars - Förvaringsinstitut – kraven i regelverket och aktuella frågor

14 Mars - Arbetsrätt 3 

15 Mars - Förvaltningsrätten och Europarätten

10 April - Internationella kommersiella avtal

13 Mars - Arbetsmiljö 2018

21 Mars - Skadestånd i avtalsförhållanden

21 Mars - GDPR 2 - Nationell lagstiftning och fördjupning

22 Mars - Dataskyddsförordningen för kommuner

20 Mars - Förändringsledning

22 Mars - Exploaterings- och markanvisningsavtal

12 April - Beskattning av fastigheter - inkomstskatt, fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt

11 April - Stiftelseförvaltning 2

12 April - Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val 

12 April - Testamente 

19 April - GDPR 1 – den nya dataskyddsförordningen

18 April - Aktuell bolags och börsrätt - en temadag

17 April - Grundläggande plan- och byggrätt

18 April - Civilprocessrätt - fördjupning med Lindskog och Heuman

17 April - Brottsbegreppet

19 April - Arbetsrätt 2018

25 April - Fondmarknaden 2018

24 April - Regelverket för fonder och fondförvaltare

19 April - Internationell arvsrätt

24 April - Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv

25 April - Den nya vattenrätten

26 April - Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

8 Maj - Fördjupning i plan- och bygglagen: detaljplan, bygglov, tillsyn, överklagande, m.m.

23 Maj - RÄTT arbetsrätt - baskurs

23 Maj - Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

3 Maj - Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

8 Maj - Projektledning

9 Maj - Förvaltningsprocessen 

22 Maj - Konsumententreprender

3 Maj - Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag

17 Maj - Contract drafting  - the key clauses

15 Maj - Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna

17 Maj - Praktisk processrätt

15 Maj - Arbetsrätt 2

22 Maj - GDPR 2 - Nationell lagstiftning och fördjupning

24 Maj - RÄTT bolagsrätt - Bolagsöverlåtelser- om företagstransaktioner i bolagsrätten

24 Maj - Finansmarknadsrätt - om finansmarknadens regelvrk och praxis

29 Maj - Grundläggande Miljöjuridik

30 Maj - Framtidsfullmakter - fördjupning och erfarenheter

5 Juni - Straffrätt för ekonomer

31 Maj - Kommunala bolag - i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

31 Maj - Förmyndareskapsrätt

5 Juni - GDPR - nätverksträff 2 (4)

30 Maj - Fördjupningskurs i offentlig upphandling 

5 Juni - RÄTT skatt- baskurs

12 Juni - Vatten och avloppsrätt - lagen om allmäna vattentjänster m.m.
12 Juni - Den nya visselblåsarlagen

13 Juni - Praktiskt obeståndsrätt

13 Juni - RÄTT moms - baskurs

14 Juni - Förvaltningsrättsliga principer - legalitet, förutsebarhet och proportionalitet 

MAJ

JUNI

1 Juni - GDPR - för HR

26 April - GDPR - nätverksträff 1 (4)

26 April - Penningtvätt - fördjupning
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efter premiären för Advokatens nya form och innehåll i förra 
utgåvan har vi på redaktionen fått många uppskattande kom-
mentarer från våra läsare. Det gläder och inspirerar oss på re-
daktionen i vårt fortsatta arbete.

I denna utgåva är ämnet för flera artiklar olika aspekter på 
de  Metoo-upprop som varit under den senaste tiden. Advo-
katerna Percy Bratt och Susanne Feinsilber samt gästkröni-
kören Åsa Linderborg har på egna initiativ valt att fånga upp 
allvarliga problem som uppropen fört med sig.

I samband med de många Metoo-initiativen drogs många 
med i drev i en önskan om att göra det rätta och det goda. 
Men samtidigt övergav flera viktiga aktörer de uppdrag som 
de hade att fullfölja, inte minst gällde det publicister. Me-
dier, såväl traditionella som sociala, politiker och stora delar 
av allmänheten påverkade hela samhällsdebatten. Och just 
i Sverige blev drevet så mycket starkare än i andra länder. 
Endast ett fåtal hade mod och orkade stå emot och hävda 
rättssäker hetens betydelse. Förhoppningsvis är det nu tid för 
att våga problematisera frågan, självrannsakan, eftertanke 
och att dra lärdomar.

med det sagt så finns det en annan sida av Metoo, nämligen hur 
uppropet i höstas innebär en ny startpunkt för hur arbetet på 
advokatbyråer, och även i andra branscher, kan bedrivas för 
ökad jämställdhet och mot sexuella trakasserier. Detta är nå-
got som redaktionen uppmärksammar i denna utgåva.

Det är med Metoo-frågan som med många andra komplexa 
frågor angeläget att kunna hålla två tankar i huvudet samti-
digt. Att arbeta för de arbetsvillkor som alla har rätt att för-
vänta sig 2018 ska inte innebära att grundläggande rättsprin-
ciper överges.

Tom Knutson
Chefredaktör 

Att hålla två tankar 
i huvudet samtidigt

Advokaten på nätet: advokaten.se

…och på Twitter: @Advokaten_SE

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.
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detta nummer av tidskriften har som fokus advokaters re-
klam och marknadsföring. Som framgår har flera ad-
vokater och advokatbyråer blivit mycket aktiva när det 
gäller att göra reklam och bedriva strukturerad, målin-
riktad marknadsföring. Det är inte konstigt. Advokat-
byråerna verkar på en numera mycket konkurrensut-
satt marknad. De affärsjuridiska byråerna är utsatta för 
betydande konkurrens inte bara på det nationella pla-
net, utan i hög utsträckning också från utländska advo-
katbyråer. Humanjuristerna verkar likaså på en alltmer 
konkurrensutsatt marknad. Antalet förordnanden av 
offentliga försvarare har sjunkit från cirka 80 000 för-
ordnanden till cirka 70 000 på bara några år. Digitala 
plattformar och franchisetagare har också tagit mark-
nadsandelar.

Advokatmarknaden har vuxit kontinuerligt under 
de senaste åren. Under 2000 omsatte advokatbyråerna 
7 683 miljarder kronor exklusive moms. Under 2016  
uppgick omsättningen till 18 miljarder, varav närmare  
4 miljarder avsåg export av advokattjänster. Femtio av 
de största affärsjuridiska byråerna stod enligt uppgifter i 
media för över 9 miljarder av omsättningen, att jämföra 
med rättshjälpsanslaget och rättsskydd som samma år 
uppgick till något över 3 miljarder. Förra året kommer 
sannolikt att uppvisa en betydande omsättnings ökning 

till följd av den högkonjunktur som rått och 
alltjämt råder. Reklam och marknadsföring 

blir i en växande konkurrensutsatt mark-
nad allt viktigare.

sverige har under lång tid i jämförelse 
med flertalet europeiska länder, Fin-
land undantaget, haft en mycket liberal 

hållning till advokaternas möjligheter 
att göra reklam. I många länder har det 
varit strängeligen förbjudet att göra re-

klam. EU, vars huvudsakliga mål är 
att öppna upp marknader och öka 

konkurrensen, har dock ställt 
krav på uppluckring av den ty-
pen av hinder. Sverige har till-
sammans med Finland ansetts 
vara bäst i klassen, när det gäl-
ler frånvaron av monopol och 

andra konkurrensbegränsade 
regler som förbud mot reklam 
och annan marknadsföring.

Sverige har även länge varit 
unikt när det gäller avsaknaden 
av såväl advokatmonopol som 
advokattvång i domstol. Med 
undantag för vad som gäller vid 
misstanke om mycket allvarli-
ga brott, saknas såväl krav på att 

vara representerad av något ombud överhuvudtaget, 
som att vara representerad av advokat inför domstol. 
Alla kan uppträda i domstol, med eller utan ombud. Det-
ta gäller även i de högsta domstolarna. Så är inte fallet i 
de flesta andra länder. 

Inte heller har vi, till skillnad från vad som gäller i 
till exempel Finland, någon kontroll eller tillsyn över 
de personer som uppträder som ombud i svenska dom-
stolar och som inte är ledamöter av Advokatsamfun-
det eller biträdande jurister på advokatbyråer. Vem som 
helst kan nämligen sälja juridiska tjänster i Sverige. Det 
uppställs inte ens krav på juridisk skolning. I dag för-
ordnas offentliga biträden till asylsökande, vars enda re-
levanta erfarenhet är att de skrivit upp sig på en digital 
lista. Det kan starkt ifrågasättas om detta är en godtag-
bar ordning, när det handlar om en mycket utsatt grupp 
vars liv och framtid är beroende av den prövning som 
Migrationsverket och migrationsdomstolen gör. Rätten 
att själv få välja sitt ombud är dock viktig i en rätts-
stat. Det är ett huvudskäl till varför Advokatsamfun-
det inte verkat för ett advokatmonopol eller advokat-
tvång. Från ett konsumentperspektiv förtjänar frågan 
dock att dis kuteras. Detta sagt, vill jag understryka att 
det på asylområdet finns utomordentligt erfarna och 
skickliga jurister som inte är medlemmar av samfundet. 
Ett  exempel är Rådgivningsbyrån för asylsökande och 
 flyktingar.

tidigare ansågs det inte förenligt med god advokatsed att 
utge sig för att vara specialist eller särskilt skicklig inom 
ett visst område. Var man advokat skulle man, i likhet 
med den idag tämligen orealistiska tesen jura novit cu-
ria, kunna allt. Det ansågs inte heller fint, att likt vilken 
bilhandlare som helst nedlåta sig till att försöka skaffa 
nya klienter på annat sätt än genom rekommendationer 
och i bästa fall kontakter. Det är en i och för sig tilltalan-
de, om än något otidsenlig, tanke.

Frågan om reklam och marknadsföring anknyter del-
vis till den engagerade debatt som uppkommit i anled-
ning av uppdragslistorna för domstolsförordnanden, 
vilka finns att tillgå via Advokatsamfundets hemsida. 
Advokatsamfundet tillhandahåller dessa efter önskemål 
från såväl domstolarna i Stockholmsområdet som från 
advokater. Vi arbetar med att ytterligare revidera dessa. 
Avsikten är att domstolarna ska ha ett gott underlag för 
att förordna lämpliga advokater och att fördelningen av 
uppdrag så långt möjligt ska vara rättvis. Längre fram i 
denna tidning finns också en redaktionell artikel på te-
mat. Jag vill i sammanhanget ändå påpeka att advoka-
ter inte får utge sig för att vara experter eller kunniga på 
områden som de inte behärskar. Inte heller får advoka-
ter åta sig uppdrag inom ämnesområden som de inte 
har kunskap i eller relevant erfarenhet för. Det förtjänar 
att tänkas på redan när man antecknar sig på olika listor 

Värdet av marknadsföring och          entreprenörskap allt viktigare 
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inom områden där advokaten saknar kunskap och erfa-
renhet. Även om någon gång måste vara den första så är 
det inte godtagbart att anteckna sig på listor i syftet att få 
förordnanden bara för att det är ”kul” att ta ett och annat 
brottmål som avbrott i en affärsinriktad verksamhet. 

Att advokater idag måste kunna göra reklam och be-
driva marknadsföring är självklart. Många gör det också, 
på ett för advokatbranschen ibland annorlunda, men 
inte desto mindre uppfinningsrikt och effektivt, sätt. Det 
är bra och värt att uppmuntra. Som framgår av artiklar-
na längre fram i tidskriften skiljer sig formerna för re-
klam och marknadsföring väsentligt åt mel-
lan advokatbyråerna. Målgrupperna skiftar 
och därmed också inriktningen av reklamen 
och marknadsföringen. Detta sagt finns det 
mycket som förenar. Advokatyrkets kärn-
värden är desamma: Oberoende, lojalitet, 
tystnadsplikt och frånvaron av intressekon-
flikter, samt integritet, är grundvalarna för 
advokatyrket. Advokatsamfundet har i detta 
hänseende en angelägen uppgift att till stöd 
för alla advokater informera om advokatrol-
len och marknadsföra varumärket Advokat. 
I detta ligger att peka på vad som från ett 
klientperspektiv skiljer en advokat från an-
dra konsulter. Men, advokater bedriver näringsverksam-
het och måste själva ytterst ansvara för ackvisition av 
klienter. 

jag har länge förundrat mig över det faktum att svenska ad-
vokater i det närmsta givit upp olika centrala juridiska 
verksamhetsområden, speciellt inom det humanjuridis-
ka fältet och då särskilt inom familjerätten. Familjerät-
ten och inte minst den ekonomiska familjerätten sys-
selsatte tidigare många advokater. Advokater intog även 
inom detta område en särställning. Det är anmärknings-
värt i ljuset av att advokater under relativt många år, 
från rättshjälpslagens ikraftträdande på sjuttiotalet och 
etablerandet av de allmänna advokatbyråerna, tillskan-
sade sig en unik marknadsposition. Att, utifrån denna 
starka ställning på den familjerättsliga marknaden, över-
lämna stora delar av marknaden till jämförelsevis oer-
farna och inte sällan mindre kunniga franchisetagare, är 
svårt att förstå. ”Familjens jurist” har lyckats att mycket 
framgångsrikt såväl ta betalt av behövande klienter en-
ligt uppgift långt över vad timkostnadsnormen anger, 
som att rekrytera nya medarbetare. Det är bara att gra-
tulera. Här finns mycket att göra när det gäller mark-
nadsföring och kunskapsförmedling från advokathåll.

Hur har det blivit så här? Det räcker inte att endast 
förklara detta med den låga och på mycket goda grunder 
hårt kritiserade timkostnadsnormen. De advokater som 
specialiserat sig inom familjerättens område bedriver i 
allmänhet en mycket framgångsrik och lönsam rörelse. 

Och detta till och med utan reklam. De arbetar seriöst 
och skaffar sig ett gott rykte hos klienter och motparts-
ombud, som sedan rekommenderar dem vidare. Det 
finns flera sätt att uppnå framgång utan ”mördande re-
klam”. Under 2016 omsatte de juridiska byråerna, pa-
tentbyråerna undantagna, cirka 2,7 miljarder. Det finns 
uppenbarligen en inte obetydlig marknad. 

entreprenörskap är en viktig egenskap för advokater som ver-
kar på en konkurrensutsatt marknad. Att framgångsrikt 
driva advokatbyrå ställer, utöver krav på juridisk skick-

lighet, anspråk på affärsmässighet, förmåga 
att attrahera klienter och gott ledarskap. Det 
är nödvändigt om man önskar locka unga 
jurister till byrån och få dem att stanna. 
Möjligen var de allmänna advokatbyråernas 
tid inte bra för entreprenörsandan inom de-
lar av advokatkåren.

Om man, i likhet med de flesta advokater, 
vill värna advokatrollens integritet och re-
spekt, finns emellertid skäl att reagera mot 
vissa entreprenöriella företeelser eller av-
arter, om man så vill. Advokatens främsta 
plikt är att vara lojal mot sin klient. Detta 
innebär dock inte att vara megafon åt sina 

klienter eller deras sak. Det innebär inte heller att profi-
tera på klienterna individuellt eller kollektivt i mediala 
sammanhang. Och det innebär absolut inte att opåkallat 
misstänkliggöra eller driva saker mot enskilda, även om 
klienten så önskar. Att mot bättre vetande polisanmäla 
personer och därefter i media hänvisa till polis anmälan 
är inte en självklar metod för att uppfylla lojalitets-
kravet mot klienten. Det inger enligt min mening starka 
betänk ligheter.

Det är många advokater som på ett mycket förtjänst-
fullt sätt uppträder i mediala sammanhang och informe-
rar om juridiska frågor i allmänhet, skriver böcker, samt 
bidrar till ökad kunskap i rättspolitiska frågor. Några av 
dem intervjuas längre fram i detta fokus. Det är likaså 
många advokater som i försvaret av sin klient sakligt re-
dovisar dennes ståndpunkt i media. Inte sällan är det 
nödvändigt. Men, ibland handlar det inte om klientens 
bästa, utan mer om en egen stund i ljuset. Det är då som 
advokatens integritet och respekten för advokatrollen 
riskerar att komma på skam. Klient betyder skyddsling. 
Sådana är i allmänhet i olika grad utsatta. Advokater ska 
därför inte använda sina skyddsobjekt i reklamsyfte.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Trafikintensitet ger  
ytterligare ersättning 

En advokat i Kristian-
stad, som var förordnad 
i ett LVU-mål med för-

handling i Förvaltningsrätten i 
Malmö, beviljas med hänsyn till 
trafiksituationen av kammarrät-
ten ersättning för ytterligare 
1 timmes tidsspillan för resa mel-
lan Kristianstad och Malmö.

Advokaten yrkade i förvalt-
ningsrätten ersättning för tidspil-
lan om 6 timmar, varav 4 timmar 
utgör en bilresa mellan Malmö 
och Kristianstad med egen bil, 
men förvaltningsrätten bedömde 
bara att ersättning för resan mot-
svarande 3 timmar var skäligt.

Advokaten överklagade då till 
kammarrätten ”med hänsyn till 
den trafikintensitet som råder 
mellan Kristianstad och Malmö 
måste man beräkna fyra timmars 
tidsspillan för att vara säker på 
att komma fram i tid till förhand-
lingen”. 

Kammarrätten i Göteborg bevil-
jar ersättning för tidsspillan med 
ytterligare 1 timme eftersom de 
menar att det är rimligt att biträ-
det anländer till domstolen med 
viss marginal.

Kammarrätten i Göteborg
mål nr 147-18, 148-18

Rättsväsendet ska kunna 
hantera böter digitalt

Regeringen föreslog i 
slutet av januari i en lag-
rådsremiss att det ska 

bli möjligt med digital hantering 
av böter och strafförelägganden.

Regeringens förslag innebär 
bland annat följande:

l Det blir möjligt att godkänna 
exempelvis böter för fortkörning 
elektroniskt, till exempel med ett 
mobilt bank-id.

l Domstolarna kommer att 
kunna skriva under digitalt vid 
domar i brottmål och tvistemål.

l Kronofogdemyndigheten 
får ta emot digitala ansökningar 
om betalningsföreläggande och 
handräckning.

Regeringen skriver i ett press-
meddelande att medborgarna 
genom digital hantering erbjuds 
bättre service och snabbare och 
enklare kommunikation med myn-
digheterna.

Ändrat system för
meriterande erfarenhet
Efter synpunkter på systemet 
för meriterande kurser, har 
Advokatsamfundet beslutat att 
det ska bli möjligt att erhålla så 
kallade hattmarkörer även för 
erfarenhet.

I slutet av 2017 lanserade Advo-
katsamfundet systemet med me-
riterande kurser eller så kallade 
diplomkurser, där en hattmar-
kör blev synlig i domstolarnas 
uppdragslistor efter genomförd 
diplomkurs anordnad av Advo-
katsamfundet.

Systemet med diplomkurser 
och hattmarkörer väckte reak-
tioner hos flera erfarna advoka-
ter som inte genomgått någon 
av Advokatsamfundet anordnad 

diplomkurs, men väl andra lik-
värdiga kurser. Efter inhämtan-
de av synpunkter hos advokater 
och domstolar har samfundet 
beslutat att revidera systemet. 
Det ska även bli möjligt att er-
hålla hattmarkörer för erfaren-
het. Som mest är det möjligt att 

erhålla tre hattar per uppdrags-
typ. Det kommer även försätt-
ningsvis att vara möjligt att er-
hålla hattar för utbildning, och 
även andra utbildningar än de 
som anordnas av Advokatsam-
fundet ska kunna tillgodoräk-
nas. För att andra utbildningar 
ska kunna tillgodoräknas ska de 
krav som framgår av 2.1 i rikt-
linjer för professionell vidareut-
bildning vara uppfyllda.

Utbildning som ligger mer än 
fem år tillbaka i tiden kan dock 
inte tillgodoräknas.

Advokatsamfundet har även 
fattat beslut om att listorna som 
normalläge ska vara i bokstavs-
ordning, med möjlighet att sor-
tera på diplomkurserna. JP
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Uppgifter vid förhör ska användas som bevis i rättegången

Advokatsamfundet startar 
Advokatakademien

Förslag om reform kring munt-
lig bevisning

Den 5 december 2017 presente
rade Utredningen om process
rätt och stora brottmål, som leds 
av hovrättspresidenten Fredrik 
Wersäll, ett delbetänkande med 
förslag om att det ska införas 
utökade möjligheter att använda 
dokumenterade förhör som 
bevisning i domstol.

Utredningen föreslår en 
reform av ordningen för muntlig 
bevisning med två delar.

l Det ska införas utökade 
möjligheter att ta upp berät
telser vid förhör i rätten under 

förundersökningen eller förbe
redelsen av brottmålet. Dessa 
berättelser ska sedan kunna an
vändas som bevis i rättegången. 
Det kan handla om förhör med 
målsägande, misstänkta och 
vittnen.

l Det ska 
införas utökade 
möjligheter att 
använda berättel
ser som lämnats 
under förun
dersökningen, till exempel i 
polisförhör, som bevisning vid 
rättegångar. Detta förutsätter att 
det finns en ljud och bildupp
tagning av berättelsen.

Nuvarande ordning för hur 
muntlig bevisning läggs fram vid 
rättegångar innebär att berättel
ser som ska användas som bevis 
i princip måste lämnas vid för
hör som hålls vid rättegången.

I utredningen 
skrivs att det 
kan komma att 
riktas principiella 
invändningar mot 
förslaget eftersom 
det kan hävdas att 

försvaret på grund av bristande 
insyn hamnar i ett kunskaps
underläge i förhållande till 
åklagaren.

Advokat Tomas Nilsson, ex

pert i utredningen, har lämnat 
ett särskilt yttrande där han 
 skriver: ”Det förslag som nu 
lämnas i denna del – och som 
inte är begränsat till större eller 
utdragna brottmålsrättegångar – 
är enligt min uppfattning behäf
tat med så betydande nackdelar 
ur rättssäkerhetssynpunkt att 
det inte bör bli föremål för 
lagstiftning. Om det genomför
des skulle förslaget innebära 
en påtaglig försvagning av den 
misstänktes/tilltalades posi
tion i brottmålsförfarandet 
och därmed en försvagning av 
tillförlitligheten i domstolarnas 
bedömningar.”

Advokatsamfundet lanserar 
webbplatsen Advokatakade-
mien där all advokatutbildning 
samlas på ett ställe. Som en 
del av Advokatakademien 
lanseras samtidigt så kallade 
meriterande kurser.

Advokatsamfundet 
arrangerar i år drygt 
140 kurser för blivande 
advokater och för att 
ledamöterna ska upp
rätthålla och vidareut
veckla sin yrkeskom
petens. Utbildningarna 
är uppskattade med 
höga betyg för kursledare, men 
samtidigt har konkurrensen på 
marknaden för juridisk fortbild
ning ökat markant.

– Vårt kursutbud växer inför 
2018 och vi vill därför göra det 
mer överskådligt och attraktivt, 
och berätta om det speciella 
med kurserna som vi tar fram 
specifikt för advokatkåren, säger 
Jonas Olbe, utbildningschef på 

Advokatsamfundet.
Advokatsamfundet 

samlar därför alla obli
gatoriska kurser och exa
men för den som ska bli 
advokat, fortbildnings
program för advokater, 
biträdande jurister och 
andra på advokatbyrå på 

den nya separata webb
platsen Advokatakademien. 
Syftet med webbplatsen är att 
det ska bli enklare att botanisera 
i Advokatsamfundets växande 

kursutbud och att göra det enk
lare att hitta rätt utbildning och 
kursnyheter.

Som en del av Advokataka
demien lanseras samtidigt så 
kallade meriterande kurser 
bland annat efter önskemål 
från domstolarna. Meriterande 
kurser som genomförts av Advo
katsamfundet från hösten 2012 
och senare visas vid sökning i 

uppdragslistorna för domstols
förordnanden på Advokatsam
fundet hemsida.

– Dessa kurser är sådana som 
förbereder för uppdrag till vilket 
domstolarna förordnar offent
ligt biträde och uppdrag som 
offentlig försvarare, och därmed 
säkerställer en kompetensnivå 
för uppdraget, säger Jonas Olbe.
 JP

Jonas Olbe.

LÄS MER
www.regeringen.se/

rattsdokument/statens-
offentliga-utredningar/ 
2017/12/sou-201798/

Som en del av Advokatakademien lanseras så kallade meriterande kurser. Me-riterande kurser är för närvarande Asylrätt och migrationsprocessen 1–3, Brott-målskurs 1–2, Målsägandebiträde och särskild företrädare samt LVU och särskild företrädare. Under 2018 lanseras också Uppdraget som bodelningsförrättare och Ekobrottsprocessen samt Medling och konflikthantering i familjemål.

MERITERANDE KURSERAdvokatakademien – www.advokatakademien.se – är en ny webbplats under Advokatsamfundet som samlar all advokatutbildning på ett ställe.  På webbplatsen finns obligatoriska kurser och examen för den som ska bli advokat och ett omfattande fortbildningsprogram för ad-vokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrå.

ADVOKATAKADEMIEN

Advokaten nr. 9 2017.

Eva Andén antogs som ledamot 
av Advokatsamfundet den 14 
mars 1918.

Den 14 mars är det precis 100 
år sedan Eva Andén blev Sve-
rige första kvinnliga advokat. I 
Advokatsamfundets protokoll 
från den 14 mars 1918 anteckna-
des att ”fröken Andén vore den 
första kvinna, som vunnit inträ-
de i Sveriges Advokatsamfund, 
varom meddelande till pressen 

skulle ske”. Samfundet hade inga 
formella hinder för kvinnor att 
bli medlemmar, men Andéns in-
träde uppfattades som något ex-
ceptionellt.

eva andén föddes 1886 och grunda-
de 1915 Kvinnliga Juristbyrån i 
Stockholm. Genom att hon an-
tagits som ledamot av Advo-
katsamfundet namnändrades 
firman till Eva Andéns Advo-
katbyrå. Eva Andén bedrev ad-

vokatverksamheten ända fram 
till sin död 1970.

Den 20 mars arrangerar Ad-
vokat i framtiden tillsammans 
med Hildary en lunchföreläs-
ning med Elsa Trolle Önner-
fors, docent i rättshistoria, för 
att uppmärksamma att det är 100 
år sedan Eva Andén antogs som 
den första kvinnliga ledamoten 
av Advokatsamfundet.

Läs mer på Advokatsamfun-
dets hemsida.

100 år sedan första kvinnliga advokaten
Sveriges första kvinnliga advokat Eva Andén vid sitt skrivbord.
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Advokatsamfundets styrelse 
har antagit ett vägledande 
uttalande om motverkande av 
olika former av diskriminering 
och trakasserier.

Advokatsamfundets styrelse be-
slöt vid sitt möte den 26 januari 
att anta ett vägledande uttalande 
avseende motverkande av olika 
former av diskriminering och 
trakasserier med mera.

I det vägledande uttalandet 
skrev man bland annat att det 
primärt är advokatbyråerna som 
arbetsgivare som måste vidta åt-
gärder för att olika former av tra-
kasserier och andra oacceptabla 
beteenden inte förekommer på 
arbetsplatsen. Men även för Ad-
vokatsamfundet kan det finnas 
anledning att agera, till exem-
pel genom att inleda ett disci-

plinärende, om en advokat inte 
följer regler i lag eller god advo-
katsed. Särskilt med hänvisning 
till diskrimineringslagen och ar-
betsmiljölagen finns anledning 
att framhålla och erinra om att 
en advokat i sin verksamhet ska 
motverka alla former av sexuel-
la trakasserier och diskrimine-
ring samt främja lika rättighe-
ter och möjligheter oavsett kön, 
köns överskridande identitet el-
ler uttryck, etnisk tillhörighet, 
reli gion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sex-
uell läggning eller ålder.

en arbetsgrupp tillsattes av sty-
relsen i december med uppdrag 
att arbeta vidare med de frågor 
som har uppkommit i anledning 
av resultatet av den enkätunder-
sökning riktad till kvinnliga ad-

vokater och biträdande jurister 
om deras utsatthet för sexuella 
trakasserier. Vice ordförande 
i Advokatsamfundet Eva-Maj 
Mühlenbock är sammankallan-
de i gruppen, som även består 
av advokaterna Ola Åhman, Pet-
ter Hetta och Åsa Erlandsson. 
Sekreterare är advokaten och 
chefsjuristen Maria Billing. Till 
arbetsgruppen kommer en refe-
rensgrupp av yngre jurister att 
knytas. Frågan om advokatyr-
kets attraktivitet kommer även 
att behandlas på styrelsens in-
ternat i april. Som en del av det 
framåtsyftande arbetet kommer 
kostnadsfria utbildningar i ge-
nuskunskap att erbjudas inom 
kort. 

läs hela det vägledande uttalan-
det på s. 51.

”Primärt är det advokatbyråerna som 
arbetsgivare som måste vidta åtgärder”

DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

Advokatsamfundets styrelse tar flera initiativ för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Ny praxis om 
företrädaransvaret

Högsta förvaltnings-
domstolen, HFD, har 
prövat två fall om 

bolagsföreträdares uppsåt eller 
grova oaktsamhet när de inte 
har betalat skatter och avgifter 
för sina bolag. HFD understryker 
att domstolarna i varje enskilt 
fall ska göra en bedömning av de 
konkreta omständigheterna. 

I de aktuella målen slår HFD 
fast att kraven för uppsåt eller 
grov oaktsamhet inte har varit 
uppfyllda eftersom betalnings-
oförmågan går tillbaka på oförut-
sedda händelser i nära anslutning 
till förfallodagen. 

I båda fallen har förvaltnings-
rätten och kammarrätten varit 
eniga om att företrädarna har 
varit grovt oaktsamma genom att 
inte agera i rätt tid.

Reviderade riktlinjer för 
webbaserad fortbildning

Advokatsamfundets 
styrelse har beslutat 
att revidera riktlinjerna 

för professionell vidareutbildning 
samt revidera föreskrifter för e-
utbildning, som högst får utgöra 
6 av det årliga fortbildningskravet 
om totalt 18 timmar. Enligt de nya 
föreskrifterna bör ett utbildnings-
tillfälle avseende e-utbildning inte 
understiga 
1 timmes effektiv utbildningstid 
inklusive kontrollfrågor (tidigare 
1,5 timmes effektiv utbildningstid). 

Lydelsen om att 6 timmars 
e-utbildning normalt motsvarar 
tre olika e-utbildningar stryks 
ur samfundets föreskrifter. (Se 
Riktlinjer för professionell vida-
reutbildning av advokater, stycke 
2.2 samt Föreskrifter för att e-
utbildning ska godkännas inom 
ramen för utbildningskravet för 
advokater, stycke 8.)

Kravet på interaktiva inslag i 
en e-utbildning förtydligas genom 
tillägget ”För att uppnå sitt syfte 
ska antalet kontrollfrågor och 
deras svårighetsgrad vara på en 
sådan nivå att de utgör ett reellt 
test av inhämtad kunskap.”. (Se 
Föreskrifter för att e-utbildning 
ska godkännas inom ramen för 
utbildningskravet för advokater, 
stycke 5.)
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Lagrådet sågar förslag
om samtyckeslag
Bristande rättsligt behov av 
ändrad lagstiftning, enligt Lag-
rådet som avstyrker förslaget 
om samtyckeslag.

I sitt yttrande över regeringens 
förslag till ny sexualbrottslag-
stiftning, ”En ny sexualbrottslag-
stiftning byggd på frivillighet”, 
avstyrker Lagrådet förslaget om 
att införa en samtyckesreglering.

Lagrådet anser att förslaget 
inte uppfyller kraven på förut-
sebarhet och att en tillämpning 
av de föreslagna bestämmelser-
na riskerar att komma i konflikt 
med den straffrättsliga legali-
tetsprincipen.

lagrådet skriver: ”Bedömningen 
kommer att vara avhängig ett 
ställningstagande från den en-
skilde domaren av normativt 
slag, nämligen avseende vilket 
deltagande till vilka sexuella 
handlingar som i det aktuella fal-
let inte bör godkännas som fritt. 

Frågan huruvida det föreligger 
ett enligt lagstiftningen ’fritt’ 
deltagande kan inte med till-
räcklig säkerhet besvaras förrän 
i efterhand, när omständighe-
terna är utredda och bedömda. 
Förslagen innebär alltså att det 
i de aktuella bestämmelserna in-
förs ett helt nytt grundläggande 
brottsrekvisit med en obestämd 
innebörd. Det går inte att utifrån 
lagtexten förutse i vilka fall det 
finns förutsättningar för straff-
rättsligt ansvar …”

Dessutom tillkommer ”det 
bristande rättsliga behovet” som 
flera domstolar har påtalat i re-
missbehandlingen av förslaget, 
skriver Lagrådet, som också an-
märker att både passivitetsfall, 
överrumplingsfall och mer kva-
lificerade fall av vilseledande 
kan omfattas av våldtäktsbrot-
tet i dess nuvarande utformning.

advokatsamfundet avstyrkte i sitt 
remissvar sexualbrottskommit-

téns förslag till samtyckeslag-
stiftning med hänvisning bland 
annat till oförutsebarheten i den 
föreslagna lagstiftningen.

– Lagrådets starka kritik och 
avstyrkande överensstämmer 
med vad Advokatsamfundet hela 
tiden har anfört. Jag utgår ifrån 
att regeringen beaktar denna 
kritik, oaktat vad justitieminis-
tern givit uttryck för under da-
gen. Lagrådets synpunkter kan 
inte förbigås om man vill förhål-
la sig lojal till lagstiftningspro-
cessen i en demokratisk rätts-
stat, säger Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ram-
berg i en kommentar.  

Advokatsamfundets
webbplats. 

l Lagrådets yttrande
över lagrådsremissen

En ny sexualbrottslagstiftning 
byggd på frivillighet

l Advokatsamfundets remiss-
yttrande över betänkandet 

Ett starkare skydd för den sexu-
ella integriteten (SOU 2016:60)

Lagrådets starka kritik och avstyrkande om förslaget om samtyckeslag överensstämmer med vad Advokatsamfundet  
tidigare har anfört.

Efter återkommande angrepp på 
blåljuspersonal väntar nu skärpta 
straff.

Strängare straff för an-
grepp mot blåljuspersonal

Den så kallade Blåljusut-
redningen föreslår att ett 
nytt brott, blåljussabo-

tage, införs i brottsbalken. Brottet 
gör det straffbart att angripa eller 
störa polis, räddningstjänst el-
ler ambulanssjukvård på ett sätt 
som hindrar eller försenar deras 
arbete. Straffet föreslås bli upp till 
fyra års fängelse och i grova fall 
upp till livstids fängelse.

Utredningen föreslår även:
l Att det lägsta straffet för 

grovt våld eller hot mot tjäns-
teman höjs från fängelse i sex 
månader till fängelse i ett år och 
att det högsta straffet höjs från 
fängelse i fyra år till fängelse i 
sex år.

l Att en ny bestämmelse förs 
in i brottsbalken som innebär att 
domstolen ska se särskilt strängt 
på fall där någon med våld eller 
hot har angripit en annan person 
på grund av dennes arbete.

Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2019. Betän-
kandet ska nu gå ut på remiss.

Blåljusutredningen tillsattes av 
regeringen i december 2016 och 
har letts av riksåklagaren Anders 
Perklev. Bland andra Advokatsam-
fundets tidigare ordförande Bengt 
Ivarsson har biträtt utredningen.

Läs mer på regeringens webb-
plats.

Disciplinärende 
har inletts

I anledning av de upp-
gifter som förekommit i 
media rörande påstådda 

arbets- och anställningsförhål-
landen med mera hos en advokat 
som sysslar med uppdrag som 
måls ägandebiträde har general-
sekreteraren inlett ett ärende.
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Varför ska vi acceptera det som 
kränker, chockar eller stör?
Om den svåra intresseavväg-
ningen mellan yttrandefrihet 
och hets mot folkgrupp och om 
toleransens paradox talade 
Sofie Liljebäck.

Utifrån en analys av regerings-
formen och Europakonventio-
nen menade Sofie Liljebäck att 
skyddet förefaller baseras på 
sanningsargumentet och demo-
kratiargumentet.

Demokratiargumentet bygger 
på att ett starkt skydd för ytt-
randefriheten främjar medbor-
garnas möjligheter att utvecklas 
till självständiga, ansvarstagande 
individer. 

Men svensk rätt kan antas utgå 
från ett materiellt demokratibe-
grepp. Det innebär att demokra-
tin upprätthåller ett skydd för 
centrala värden som medbor-
gerliga fri- och rättigheter, och 
att ett alltför starkt skydd för 
yttrandefriheten i sig kan anses 
utgöra ett hot mot demokratin – 
om individer utnyttjar yttrande-
friheten för att främja extremism 
med rötter i rasistiska eller na-
zistiska organisationer.

– Demokratiargumentet ger 
alltså ett stöd för att inskränka 
rätten till yttrandefrihet med 
argumentet att det är ett slags 
självförsvarsrätt för demokratin. 
Enligt argumentet gynnas inte en 
demokrati av odemokratiska in-
slag eller åsikter som bygger på 
att alla människor faktiskt inte 
har lika värde, sa Sofie Liljebäck.

Sanningsargumentet innebär 
att all information och alla idéer 
måste hållas tillgängliga, oavsett 
sanningshalt, för att vi bäst ska 
kunna ta ställning. Tillgänglig-
heten gör att vi kan utröna san-
ningen genom att ifrågasätta. Då 
utgår man från att människan är 
en rationell varelse, som är ifrå-
gasättande till sin natur. Kriti-
ken mot argumentet är att det 

kanske inte alltid leder till san-
ningen, om alla idéer får spridas.

när man studerar praxis kan man 
se delvis andra teorier utöver 
sanningsargumentet och demo-
kratiargumentet som ligger till 
grund för ett berättigande av ytt-
randefrihetens starka skydd.

I Handyside-målet från Eu-
ropadomstolen (1976) finns det 
välkända citatet att yttrandefri-
heten omfattar inte bara infor-
mation och idéer som mottas 
positivt eller kan anses ofarliga, 
utan också sådant som kränker, 
chockerar eller stör staten eller 
någon del av befolkningen.

– I målet uttryckte domstolen 
att utan en sådan tolerans har vi 
ingen demokrati, sa Sofie Lilje-
bäck.

Hon menade, utifrån sin tolk-
ning av efterföljande praxis, att 
Europadomstolen hänför sitt 
 uttalande till toleransargumen-
tet. Toleransargumentet byg-
ger på att ett starkt skydd för 
yttrande friheten gör människor 
mer toleranta. 

– Det är egentligen en väldigt 
pessimistisk syn på människan, 
att hon har en inbyggd intole-
rans. Den utgår inte från att vi 
människor är rationella varel-
ser, vilket är en styrka med ar-
gumentet, sa Sofie Liljebäck.

Kritiken mot argumentet är 
att det kanske inte alls leder till 
en äkta tolerans. En påtving-
ad tolerans skulle lika väl kun-
na leda till en polarisering och 
en radikalisering, och det skul-
le kunna leda till en ännu större 

intolerans. Det är vad man bru-
kar kalla ”toleransens paradox”.

sofie liljebäck är tveksam till om 
teorin om tolerans verkligen tar 
tillräcklig hänsyn till särskilt ut-
satta grupper av individer i sam-
hället. Hon diskuterade om det 
finns skäl att utvidga skyddet 
till andra grupper, till exempel 
kvinnor.

– För merparten av de grupper 
som inte är utsatta för diskrimi-
nering är det antagligen lätt att 
känna stolthet över att leva och 
verka i ett samhälle där de allra 
flesta åsikter tillåts. Men då är 
risken stor att man bortser från 
de viktiga maktanalyserna och 
från utsatta gruppers eventuellt 
otillräckliga skydd, sa Sofie Lil-
jebäck. MAFO
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Vid lunchseminariet med Hildary och Advokat i framtiden i Stockholm den 7 februari talade Sofie Liljebäck om de 
rättsfilosofiska argumenten bakom det starka skyddet för yttrandefriheten. Hon tilldelades 2017 års Midander–Lönn-
stipendium för sin examensuppsats.

HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN
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Långväga biträde får 
ytterligare ersättning

Kammarrätten beviljar 
samma belopp som 
till en försvarare med 

verksamhet 10 mil från dom-
stolsorten. Ett offentligt biträde 
från Västra Frölunda, som var 
förordnad i ett LVU-mål med 
förhandling i Förvaltningsrätten i 
Malmö, beviljas av kammarrätten 
ersättning för ytterligare 1,5 tim-
mars tidsspillan.

Biträdet yrkade ersättning 
för två resor såsom ett lokalt 
verksamt biträde för 6 timmars 
tidsspillan och utlägg för 40 mils 
bilresa, men beviljades bara 
ersättning som om han var verk-
sam i Helsingborg för 4 timmars 
tidsspillan och två resor Helsing-
borg–Malmö om totalt 28 mils 
 bilresa, varpå biträdet överkla-
gade till kammarrätten och nu 
får rätt till ytterligare ersättning 
för tidsspillan i linje med sitt 
 yrkande.

Kammarrätten i Göteborg 
 refererar till HFD 2016 ref. 30, 
enligt vilket ersättning för tids-
spillan och utlägg som är hänför-
lig till resa ska utgå med samma 
belopp som en försvarare med 
verksamhet 10 mil från dom-
stolsorten skulle ha tillerkänts 
när det är fråga om ett tätbebyggt 
område.

Kammarrätten i Göteborg 
mål nr 6116-17

Advokat får inte ersättning för 
godkänd tågresa. Enligt kam-
marrätten saknas noteringar i 
förvaltningsrättens akt.

En advokat i Eskilstuna som var 
ombud i ett LVU-mål får inte er-
sättning för tågresa från annan 
förhandling i Stockholm – utan 
bara fram och tillbaka mellan 
Linköping och Eskilstuna där 
advokatfirman har sitt säte.

Det trots att Förvaltningsrät-
ten i Linköping kände till att ad-
vokaten var inbokad på förhand-
ling i Stockholm tidigare samma 

dag som muntlig förhandling 
skulle hållas i LVU-målet och 
enligt advokaten godkände mer-
kostnaderna det skulle medföra.

Ombudet begärde därför er-
sättning för 7,5 timmars tidsspil-
lan av Förvaltningsrätten 
i Linköping avseende 
tågresor på sträckorna 
Stockholm–Linköping 
och Linköping–Eskilstu-
na. Förvaltningsrätten 
gav henne dock bara rätt 
till ersättning för 5 timmar ef-
tersom man ansåg att ombudet 
varit i Stockholm på grund av 

en annan förhandling och där-
för inte kunde få ersättning för 
resan därifrån.

advokaten överklagade då till Kam-
marrätten i Jönköping som skri-

ver att det inte finns 
några noteringar i för-
valtningsrättens akt om 
att den godkände advo-
katens merkostnader, 
och därför beviljar hen-
ne ersättning bara utifrån 

att hon rest från Eskilstuna till 
Linköping, och tillbaka, vilket 
motsvarar 5 timmar.

Får inte ersättning för godkänd tågresa

Kammarrätten
i Jönköping

mål nr 2347-17

Den nationella trygghetsundersökningen är en dyster läsning. Svenskarna 
är alltmer utsatta för brott och förtroendet för rättsväsendet minskar.

Sjunkande förtroende
för rättsväsendet
Svenskarna är mer utsatta för 
brott, känner sig otryggare 
och har allt mindre förtroende 
för rättsväsendet. Det visar 
resultaten från den Nationella 
trygghetsundersökningen.

Brottsförebyggande rådets rap-
port Nationella trygghetsunder-
sökningen, NTU, nedbruten på 
regional nivå, polisregion för po-
lisregion, visar att fler svenskar 
uppger sig ha blivit utsatta för 
brott.  Av de 20 000 som delta-
git i undersökningen uppger to-
talt 15,6 procent att de utsatts 
för misshandel, hot, sexual-
brott, personrån, bedrägeri el-
ler trakasseri under 2016. Det är 
en ökning med 2,3 procentenhe-
ter jämfört med 2015.

Uppsala län och Stockholms 
län har störst andel utsatta och 
Gävleborgs län har den största 
ökningen sedan 2015. Känslan av 
otrygghet har också ökat mest i 
Uppsala och Gävleborgs län där 
23 procent av invånarna uppger 
att de är mycket/ganska otrygga 
eller avstår att gå ut på grund 
av otrygghet. Sammantaget sä-
ger sig 19 procent av svenskarna 
vara otrygga. Oron för brottslig-

heten är också stor. 29 procent 
av befolkningen oroar sig i stor 
utsträckning över brottsligheten 
i samhället, vilket är en ökning 
sedan förra året då 25 procent 
upplevde stor oro över brotts-
ligheten.

När det gäller förtroende för 
rättsväsendet visar resultatet 

att den uppmätta nivån för riket 
som helhet har sjunkit. 55 pro-
cent av befolkningen har stort 
förtroende för rättsväsendet 
som helhet, vilket är en minsk-
ning med 6 procentenheter från 
2016. Såväl förtroendet för dom-
stolarna, åklagarna och polisen 
som för kriminalvården backa-
de 2017 jämfört med året innan. 
Även 2016 minskade andelen av 
befolkningen som har stort för-
troende för rättsväsendet som 
helhet.

Det är, enligt rapporten, något 
vanligare att kvinnor har stort 
förtroende för rättsväsendet än 
att män har det. 

Nationella trygghetsundersök-
ningen, NTU, beskriver den 
svenska befolkningens utsatthet 
för brott och upplevda trygghet. 
20 000 svenskar har deltagit i un-
dersökningen som genomfördes 
2017 och som bygger på utsatthet 
under 2016.

NTU

Slarvande asyljurister 
får arbeta vidare

Offentliga biträden 
som försitter tiden får 
fortsätta att arbeta på 

uppdrag av Migrationsverket, 
visar en granskning som Sveriges 
Radios program Kaliber gjort. 
Kaliber har granskat 50 fall där 
advokater och jurister missat 
deadline för överklagande, men i 
de allra flesta fall ändå har kun-
nat fortsätta att arbeta med asyl-
sökande personer.

Advokatsamfundet ser allvarligt 
på uppgifterna som framkommit.

– För att Advokatsamfundet ska 
kunna agera krävs att vi får in-
formation från Migrationsverket, 
domstolarna eller den asylsökan-
de. I alla fall agerar samfundet, 
säger Anne Ramberg.
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Förlängd adjunktion ett sätt
att lära sig domaryrket
Fler domare och en bredare 
domarrekrytering behövs, kon-
staterade Domarrekryterings-
utredningen i sitt betänkande. 
Svea hovrätt och Kammarrät-
ten i Stockholm ger redan nu 
möjlighet för erfarna advokater 
och andra kvalificerade jurister 
att pröva på dömande.

Under hösten 2017 bör-
jade de första juristerna 
i Svea hovrätt och Kam-
marrätten i Stockholm 
sin tid som adjungerade 
ledamöter i både över-
rätt och tingsrätt eller 
förvaltningsrätt. De ad-
jungerade domarna är 
jurister med lång erfa-
renhet som inte tidiga-
re gått den traditionel-
la domarbanan, främst 
advokater, åklagare och 
forskare. 

De adjungerade leda-
möterna tillbringar först 
sex till åtta månader i 
hovrätten eller kammarrätten, 
innan de slussas ut till tingsrät-
ter eller förvaltningsrätter som 
tillförordnade rådmän för en 
sexmånadersperiod.

Bakom satsningen står hov-
rättspresident Fredrik Wer-
säll och kammarrättspresident 
Thomas Rolén. De är båda nöj-
da med resultaten hittills. 

− Nu i dagarna skickar vi ut 
vår första tillförordnade rådman 
till Förvaltningsrätten i Uppsala. 
Det är en disputerad jurist som 
uttryckt att han vill bli domare, 
berättar Thomas Rolén. 

Satsningen på en ettårig ad-
junktionsperiod liknar mycket 

det förslag som Domarrekry-
teringsutredningen lämnade i 
december. Thomas Rolén miss-
tänker att utredaren Gudrun An-
temar kan ha fått inspiration av 
planerna i Svea hovrätt och kam-
marrätten. 

− Vi ser det inte i första hand 
som att vi tar in adjungerade 

domare för att tillfö-
ra domstolen kompe-
tens. I stället handlar 
det om att visa upp vad 
det innebär att arbe-
ta i domstol och se om 
de aktuella personerna 
passar i domaryrket, sä-
ger Thomas Rolén.

Året som adjungerad 
ger goda möjligheter att 
lära sig domaryrket som 
hantverk. För de adjung-
erade ledamöterna blir 
det dessutom en möjlig-
het att visa upp sig och 
få goda vitsord, vilket 
är viktigt för den som 
söker en ordinarie do-

martjänst. 
Kristoffer Persson, tidiga-

re advokat som främst arbetat 
med affärsjuridiska tvister på 
Vinge och Frank, är en av dem 
som fått möjlighet att testa do-
maryrket. Efter sex månader vid 
Svea hovrätt startar han i februa-
ri den andra delen av adjunktio-
nen, som tillförordnad rådman i 
Nacka tingsrätt. 

kristoffer persson berättar att  han 
alltid känt sig lockad av  domar-
yrket. Han sökte också nyligen 
en rådmanstjänst, men fick sig-
naler om att han behövde skaffa 
mer erfarenhet från domstols-

världen. Adjunktionen blev en 
möjlighet att göra det. Under sex 
månaders tid har han nu fått för-
djupa sig framför allt i brottmål 
och familjemål vid en allmän av-
delning inom hovrätten. 

− Det har varit roligt och sti-
mulerande. Jag har ju inte ens 
suttit ting förut, och visste inte 
riktigt vad jag hade att förvän-
ta mig, säger Kristoffer Persson, 
och tillägger att samtidigt som 
han fått lära mycket nytt också 
kunnat använda många av de 
verktyg och erfarenheter som 
han tidigare tillägnat sig. 

nu väntar alltså sex månader som 
tingsrättsdomare, en roll där han 
till skillnad mot i hovrätten ofta 
kommer att sitta som ensam ju-
ristdomare. 

− Det känns spännande. Själv-
klart har jag respekt och är öd-
mjuk inför uppgiften. Samtidigt 
kunde jag med min bakgrund 
nog inte fått en bättre förbe-
redelse än dessa sex månader, 
sammanfattar Persson. 

Även om fokus i den nya sats-
ningen främst är att väcka in-
tresse och bredda rekrytering-
en är Wersäll och Rolén eniga 
om att de adjungerade domarna 
i förlängningen kan bli värdeful-
la tillskott till domarkåren. 

− Vi har sammanlagt tagit in 
sju personer sedan i höstas. Om 
de väljer att sedan söka domar-
tjänster innebär detta ett sub-
stantiellt tillskott till domarkå-
ren, säger Fredrik Wersäll. 

Arbetet med att erbjuda en 
ettårig adjunktionsperiod fort-
sätter även under 2018. 

Ulrika Öster
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Advokater och andra kvalificerade jurister har haft möjligheten att adjungera i hov- och kammarrätterna redan 
tidigare. Satsningen stannade dock av en aning i hovrätterna, efter domar från Högsta förvaltningsdomstolen 
och Högsta domstolen (HFD 2011 ref. 15, NJA 2014 s. 482). Enligt dem kan den som är tjänstledig från exempelvis 
Skatteverket inte döma i mål där Skatteverket är part eller har intressen. Kammarrätten har trots detta hela tiden 
fortsatt att ta in adjungerade ledamöter, eftersom förvaltningsdomstolarna har så många måltyper att jävssitua-
tioner kan undvikas. Utredaren Gudrun Antemar föreslog i utredningen Rekrytering av framtidens domare (SOU 
2017:85) i november 2017 att ett system för adjunktion i både över- och underrätt ska införas i hela landet.

ADJUNKTION

Fredrik  Wersäll.

Thomas Rolén.

Ingen ersättning för 
speciella omständigheter

Kammarrätten i Stock-
holmen beviljar inte en 
advokat, som var för-

ordnad som offentligt biträde åt 
vårdnadshavarna i ett LVU-mål, 
begärd ersättning för 19 timmars 
arbete.

Advokaten menar att omstän-
digheterna i målet varit speciella 
och att nedlagda arbetstimmarna 
överstiger vad som är normalt 
eftersom hans klienter har bris-
tande kunskaper i svenska. Han 
menar att han därför har behövt 
ta del av tidigare utredningar, do-
mar, beslutsunderlag och samt-
liga journalanteckningar avse-
ende barnen för att på bästa sätt 
framföra vårdnadshavarnas talan 
i processen, och för att förklara 
socialnämndens överväganden 
för klienterna.

Kammarrätten går dock på 
samma linje som Förvaltningsrät-
ten i Stockholm och menar att 
arbetet inte har varit nödvändigt 
för att fullgöra uppdraget i fråga 
om upphörande av LVU-vården, 
utan beviljar endast ersättning för 
12 timmars arbete.

Kammarrätten i Stockholm
mål nr 7000-17

Disciplinärende har 
inletts rörande advokat

I anledning av de uppgif-
ter som har förekommit 
i media och på sociala 

medier, rörande en advokat som 
påstås ha anlitat den numera för 
terrorbrottet på Drottninggatan 
åtalade personen, har general-
sekreteraren inlett ett disciplin-
ärende i början av februari i syfte 
att utreda anklagelserna.

Kammarrätten i Stockholm har sina 
lokaler i Gamla riksdagshuset och 
Hebbeska huset.
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CCBE intervenerar i Microsoft-målet 
CCBE har skrivit till USA:s hög-
sta domstol att ett beviljande 
av kravet att tvinga Microsoft 
att lämna ut e-post som lagras 
på Irland skulle utgöra ett all-
varligt ingrepp i den personliga 
integriteten.

USA:s regering vill tvinga Mi-
crosoft att lämna ut e-post som 
lagras på Irland. Det amerikan-
ska justitiedepartementet har 

tagit frågan till USA:s högsta 
domstol. Departementets juris-
ter säger att de har rätt till data 
som lagras på servrar runt om i 
världen oavsett var de servrar-
na står.

genom ett så kallat amicus curiae- 
yttrande har Rådet för de  
europeiska advokatsamfunden, 
CCBE, intervenerat i målet in-
för USA:s högsta domstol. CCBE 

skriver till USA:s högsta dom-
stol att ett beviljande av den 
amerikanska regeringens krav 
skulle utgöra ett allvarligt in-
grepp i den personliga integri-
teten. En dylik statlig övervak-
ningsåtgärd skulle strida mot 
andra länders lagar och skulle 
undergräva etablerade bilate-
rala och multilaterala ramar för 
gränsöverskridande samarbete i 
brottmål.

IBAHRI uppmanar Kina att 
upphöra med förföljelser av 
advokater. 

International Bar Association’s 
Human Rights Institute, IBA-
HRI, uppmanar Kinas president 
Xi Jinping att upphöra med för-
följelsen av människorättsad-
vokater i Kina och att följa in-

ternationella lagar som skyddar 
juristers oberoende.

Sedan juli 2015 har kinesis-
ka myndigheter fört vad kriti-
ker har kallat ett krig mot det 
civila samhället genom frihets-
berövande av arbetaraktivister, 
kvinnorättsaktivister och män-
niskorättsadvokater. Hans Co-
rell och Michael Kirby, som de-

lar ordförandeskapet i IBAHRI, 
hänvisar i brevet till aktuella 
fall där advokater har frihetsbe-
rövats och förföljts av kinesiska 
myndigheter, uttrycker ”allvar-
lig oro över det obefogade in-
greppet i advokaters yrkesplik-
ter” och menar att förföljelserna 
undergräver rättsstatliga och de-
mokratiska principer.

Advokatorganisation kritiserar Kina
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EU-kommissionen skärper 
tonen mot Bulgarien 

EU-kommissionen utfär-
dade i januari i år ett så 
kallat motiverat yttrande 

till Bulgarien för bristande ge-
nomförande av direktivet om rätt 
till advokat. Direktivet om att alla 
i EU som misstänks för ett brott 
ska ha en grundläggande rätt 
till rättvis rättegång och försvar 
skulle ha varit införlivat i nationell 
lagstiftning senast den 27 novem-
ber 2016.

EU-kommissionen har tidigare 
underrättat Bulgarien om detta, 
och om landet nu inte handlar 
inom två månader, kan målet hän-
skjutas till EG-domstolen.

En av Finlands kändaste 
advokater utesluten

Heikki Lampela, en av 
Finlands kändaste juris-
ter som har haft hand 

om många spektakulära fall, har 
uteslutits ur Finlands Advokat-
förbund, skriver svenska YLE. 
Orsaken är att Lampela är dömd 
för misshandel av sin flickvän och 
olaga hot. Helsingfors hovrätt 
dömde honom till 80 dagars vill-
korligt fängelse i januari i fjol.

Advokatförbundets tillsyns-
nämnd anser att fastän brotten 
ägde rum på fritiden kan de ändå 
ses som särskilt klandervärda 
och strida mot god advokatsed.

PACE: Konvention om ad-
vokatyrket bör utarbetas

Europarådets parla-
mentariska församling, 
PACE, antog den 24 

januari en rekommendation som 
uppmanar EU:s ministerråd att 
utarbeta och anta en europeisk 
konvention om advokatyrket, 
skriver Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, CCBE, i sitt 
nyhetsbrev CCBE-Info.

CCBE:s har länge fört en dialog 
med EU om att inrätta en europe-
isk konvention om skydd för ad-
vokatyrket, till följd av de senaste 
årens attacker mot advokat yrket 
i Europa.

CCBEInfo
# 67

November 2017

On 24 November, the 128th Plenary Session was organised in Brussels. In the opening, AIJA immediate Past President, 
David Frølich addressed the CCBE Members, highlighting our organisations’ role in encouraging lawyers to connect with their 
communities, fostering dialogue and bridging cultural and professional gaps. He also called for our organisations to put pride 
back into the profession and remember our role in the safeguard of the Rule of Law, which we must ensure remains engrained 
in our work through a constant exchange with our colleagues in the international community.

Anuar Tugel, Chairman of the Republican Collegium of Advocates of Kazakhstan, also addressed the Plenary, presenting how 
the Kazakhstan Bar can collaborate with the CCBE as a bridge between Europe and Central Asia, in line with its geographical 
position. He thanked the CCBE for the work carried out in the PECO committee, highlighting how there are still concerns for 
the legal profession in Kazakhstan, and wishing for deeper cooperation with our organisations.

At its Plenary Session in Brussels on 24 November, the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) granted its 2017 
Human Rights Award to Georgian lawyer Zaza Khatiashvili. 

During the ceremony, the Chair of the CCBE Human Rights Committee, Patrick Henry presented Mr. Khatiashvili as living proof 
of the positive results in the fight for human rights and for the legal profession, and highlighted how – despite the difficult times 
we are finding ourselves in – this is still a fight worth continuing. 

Mr. Khatiashvili thanked the CCBE for its help and cooperation with the Georgian Bar, and spoke about its troubled experiences 
in fighting for the rights of lawyers. He further renewed his call for the defence of lawyers who have been illegally detained 
and for lawyers to be free to exercise their profession. 

128TH CCBE PLENARY SESSION IN BRUSSELS

CCBE HUMAN RIGHTS AWARD – 11TH EDITION

 | 128th CCBE Plenary Session in Brussels

 | CCBE Human Rights Award 
11th Edition

 | CCBE-UNBA Joint Conference in Kiev

 | Commission’s Evaluation on 2011 
European Judicial Training Strategy

 | European Lawyers Day 2017 
4th Edition

128th CCBE Plenary Session in Brussels

Domstolen i Tianjin i Kina den 2 augusti 2016. På bilden ses Yuan Shanshan, tredje personen från höger. Hon är gift 
med den kinesiska advokaten Xie Yanyi, som åtalades för omstörtande verksamhet. Det är en av alla rättegångar mot 
kinesiska människorättsaktivister.
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Advokater på den norska 
glesbygden har fått minskad er-
sättning för tidsspillan för resa 
och förväntas i stället arbeta 
under resan. Kåren menar dock 
att det är omöjligt på grund av 
sekretess och tystnadsplikt.

Flera norska domstolar har fått 
sänkta resebudgetar de senaste 
åren, alltså i möjligheten att er-
sätta tidsspillan för resa. Det har 
fått stora konsekvenser för ad-
vokater verksamma på glesbyg-
den, skriver den norska tidning-
en Advokatbladet.

Justitiedepartementet har i 
ett brev till Advokatforening-
en påpekat bland annat att kon-
torskostnaderna i glesbygden är 
lägre än i städerna och att advo-
kater i dag i större utsträckning 
än tidigare har möjlighet att ar-
beta under resan. 

Advokat Lilli Marie Brimi, 
ledamot i Advokatforeningens 
huvudstyrelse, menar att flera 
advokater är starkt kritiska till 
departementets argumentation.

– Advokaterna är helt oför-
stående till att regeringen utgår 

från att det är möjligt att arbeta 
när de reser. På tåg, flyg, buss el-
ler båt är det omöjligt på grund 
av sekretess och tystnadsplikt. 
Och det är naturligtvis omöjligt 
att arbeta medan man kör bil, sä-
ger hon till Advokatbladet.

Sänkta resebudgetar drabbar advokater

Nordiskt generalsekreterarmöte hölls hos samfundet
de högsta verkställande tjänste-
männen i advokatsamfunden i 
de fem nordiska länderna träf-
fades för en konferens på Sveri-

ges advokatsamfunds kansli den 
29 januari. 

Generalsekreterarna från 
Danmark, Finland, Island, Norge 

och Sverige diskuterade frågor 
som är aktuella för advokatvä-
sendet och advokatorganisatio-
nerna i Norden. 

Bild från vänster: Ingimar Ingason, framkvæmdastjóri för Lögmannafélag Íslands; Minna Melender, generalsekre-
terare i Finlands Advokatförbund; Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening; Anne Ramberg, 
generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund; Torben Jensen, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund.
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2018 års Raoul 
Wallenberg-pris till ERRC

Europarådets Raoul 
Wallenberg-pris för 
extraordinära humani-

tära prestationer tilldelades i år 
Europeiska centret för romers 
rättigheter, ERRC. 

Sedan ERRC inrättades år 1996 
i Budapest har organisationen 
fört ärenden till domstolar,  
inklusive Europeiska domstolen 
för de mänskliga rättigheterna, 
och kollektiva klagomål till Eu-
ropeiska kommittén för sociala 
rättigheter.

Barristers olyckligare än 
sjukvårdspersonal

Barristers är mindre 
lyckliga i sitt arbetsliv än 
offentligt anställda inom 

vården i Storbritannien, visar två 
undersökningar, en om kvaliteten 
på arbetslivet och den andra om 
domstolens arbetstider.

81 procent av advokaterna 
uppgav att de känt stress, jämfört 
med 47 procent inom offentlig 
sjukvård, och bara 28 procent av 
dem uppger att de är nöjda med 
sin arbetssituation, skriver The 
Law Gazette. Barristers uppger 
i större grad att de känner sig 
stressade och har sämre balans 
mellan arbetslivet och privatli-
vet än anställda inom offentlig 
sjukvård. Advokaterna är i stor 
utsträckning också missnöjda med 
de villkor de jobbar under och med 
planerna på att introducera kvälls- 
och morgonmöten i domstolar.

Kritik mot Turkiets 
advokatförföljelser

På Day of the Endanger-
ed Lawyer den 24 ja-
nuari uppmanade Inter-

national Bar Association’s Human 
Rights Institute, IBAHRI, Turkiets 
regering att upphöra med att sys-
tematiskt förfölja, frihetsberöva 
och åtala människorättsförsva-
rare och jurister.

Sedan militärkuppförsöket 2016 
har Turkiets president Recep 
Tayyip Erdoğan och hans reger-
ing stängt 34 lokala advokatsam-
fund, frihetsberövat 572 advoka-
ter, åtalat 1 488 advokater och 
dömt 79 advokater till fängelse.

Norska justitedepartementet och Advokatforeningen ser helt olika på möjlig-
heterna för advokater att arbeta när de reser.
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Den första september 
tillträder Fredrik Wersäll 
sitt nya uppdrag som 
riksmarskalk. Riksmar-
skalksämbetet inrättades 
i Sverige 1607, och är 
alltså en av få positioner 
i Sverige som är äldre 
än att vara president 
i Svea hovrätt. 
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Den första april lämnar Fredrik Wersäll rollen som president 
för Svea hovrätt. Men att bli pensionär lockar inte. I stället 
tar han till hösten ett nytt uppdrag, som riksmarskalk och 
chef för Kungliga Hovstaterna. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER

Det var inte något djupt begrundat be-
slut som fick Fredrik Wersäll att läsa 
juridik. Han gjorde helt enkelt lika-

dant som kamraterna hemma i Sundsvall, 
och satsade på juristlinjen.

Wersäll märkte dock tidigt att juridiken 
passade honom. Och bland tänkbara yrken 
var det särskilt domarbanan som lockade.

− Det är samhälleligt, men innebär också 
att man får lösa tvister och sitta mellan par-
ter. Jag har vacklat flera gånger under kar-
riären och undrat om jag gjort rätt. Men i 
backspegeln är jag ändå glad att det blev det 
statliga och offentliga för mig, konstaterar 
Fredrik Wersäll. 

Ja, Fredrik Wersäll har på det hela taget 
varit staten trogen under sina dryga 40 år 
som jurist. Trots att han växlat mellan olika 
roller inom det offentliga har han varit äm-
betsmannarollen trogen. 

Just ämbetsmannaidealet har varit en led-
stjärna för Fredrik Wersäll under hela hans 
karriär. Han fick tidigt se exempel på rikti-
ga ämbetsmän i ordets bästa bemärkelse, i 
häradshövding Carl Hamilton och riksåkla-
gare Magnus Sjöberg, som Fredrik Wersäll 
arbetade nära.

− Magnus Sjöberg hade, och har, jag ett 
väldigt stort förtroende för. Han är hederlig-
heten själv. En riktig ämbetsman ut i finger-
spetsarna, fastslår Fredrik Wersäll. 

Vad lägger då Fredrik Wersäll i ordet äm-
betsman?

− Framför allt att aldrig ta ovidkomman-
de hänsyn, att alltid vara medveten om att 
man tjänar ett annat syfte än sitt eget. Att 
som domare vara opartisk och inte lägga sina 
personliga värderingar till grund för sitt be-
slutsfattande, svarar Wersäll.

STIMULERANDE ATT SE ANDRA VÄXA
2008 utnämndes Fredrik Wersäll till presi-
dent i Svea hovrätt, av tradition ansett som 
det finaste uppdrag en jurist kan få i Sverige. 

Wersälls chefstid har präglats av en hel 
del förändring. Bland annat har hovrätten 
vuxit ordentligt: från 260 medarbetare 2008 
till över 340 medarbetare i dag. En viktig för-
klaring är de båda domstolsreformerna 2011 
och 2016, då Svea hovrätt blev mark- och  
miljööverdomstol och patent- och mark-
nadsöverdomstol. 

Samtidigt har domstolen bedrivit ett fram-
gångsrikt arbete för att få ner målbalanserna 
och minska genomströmningstiderna.

− I dag tycker jag att man i stort kan säga 
att vi bedriver den här domstolsverksamhe-
ten på ett sätt som vi kan vara nöjda med. Vi 
har nästan inga mål alls som är äldre än ett 
år, förklarar Fredrik Wersäll.

Fredrik Wersäll har i tidigare intervjuer till-
stått att han inte är särskilt road av adminis-
tration. Lyckligtvis har en bra kanslichef och 
goda medarbetare kunnat avlasta honom från 
mycket av den bördan. Förutom dömandet 
är det i stället kontakten med medarbetarna 
som har varit den största glädjen i arbetet.

Ämbetsman och 
humanist lämnar 
hovrätten för hovet

» 

FREDRIK WERSÄLL

l  Jur. kand. vid Uppsala universitet 1976. 
l  Hovrättsassessor i Hovrätten för Nedre 

Norrland 1986. 
l  Avdelningsdirektör och sedan byråchef hos 

Riksåklagaren 1987−1990.
l  Utredningssekretare i Åklagarutredningen 

1990–1992.
l  Först departementsråd, sedan rättschef i 

Justitiedepartementet 1992–2003.
l  Justitieråd 2003−2004.
l  Riksåklagare 2004−2008.
l  Utnämnd till president i Svea hovrätt 2008.
l  Tillträder i september ett nytt uppdrag som 

riksmarskalk.

CURRICULUM VITAE
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− Det i särklass roligaste med att vara chef 
är att få se andra växa. Det är enormt stimu-
lerande, säger Fredrik Wersäll. 

Inte minst är det roligt att se de unga ju-
risterna i början av domarkarriären passera.

− Det är något jag är otroligt tacksam för. 
Det är en gren av den här verksamheten som 
syresätter hela organisationen och även mig, 
fastslår Wersäll. 

KAN GÖRA MER SKADA ÄN NYTTA
Vad har då varit roligast under juristkarri-
ären?

Fredrik Wersäll tvekar lite inför frågan.
− En sak som jag är lite stolt över är det 

vi gjorde när jag var chef för straffrättsen-
heten på Justitiedepartementet, när vi i gan-
ska hög takt utvecklade trovärdiga alternativ 
till fängelsestraff. Det tror jag gjorde mycket 
nytta, svarar han sedan på sitt vänliga, lite 
lågmälda sätt. 

Bland de påföljder som kom fram 
under Fredrik Wersälls ledning finns elek- 
tronisk övervakning och utvidgade möjlig-
heter till samhällstjänst. Reformerna stäm-
mer väl överens med Fredrik Wersälls i 
grunden humanistiska syn på rättssys- 

temet, en syn han har med sig hemifrån, me-
nar han. 

− Jag tyckte då, och tycker fortfarande, 
att straffsystemet, samtidigt som det måste 
vara trovärdigt, också ska vara inriktat på att 
göra så liten skada som möjligt på dem som 
blir föremål för det, säger Fred-
rik Wersäll.

Reformerna blev också lycka-
de i den bemärkelsen att reger-
ingar av olika färger har accep-
terat lösningarna, trots att de var 
svårsmälta politiskt, konstaterar 
Wersäll.

Fredrik Wersäll skulle gärna 
vilja se ytterligare reformer av 
straffsystemet, något han också 
drev i Påföljdsutredningen. Men 
sådant tycks vara svårt i dag. 

− Just nu tycker jag att vi har ett ganska 
bedrövligt samtalsklimat inom straffrätten, 
med mycket tal om strängare straff och så. 
Man kan för all del ha en sådan diskussion, 
men man får inte glömma bort att straffsys-
temet också ska präglas av ett betydande in-
slag av humanism. Annars gör det mer skada 
än nytta, fastslår han bestämt. 

SKA STÖTTA STATSCHEFEN
I april lämnar Fredrik Wersäll hovrätten. 
Den första september byter han så tornrum-
met i Wrangelska palatset, med dess utsikt 
över Riddarfjärden och den stora mattan av 
Märta Måås-Fjätterström, mot ett tjänste-

rum på Kungliga slottet. Det är 
ett rum med anor – alla Fredrik 
Wersälls föregångare på riksmar-
skalkposten har huserat där se-
dan slottet stod färdigt 1754. 

Som riksmarskalk blir Fredrik 
Wersäll chef för Kungliga Hov-
staterna och dess grenar, med ur-
gamla namn som ståthållare och 
husgerådskammare. 

Trots de gamla namnen och 
historien har Fredrik Wersäll 
bilden att det är en modern och 

välfungerande organisation som han ska ta 
över. Och grunden i uppdraget känns bekant.

− Grunduppdraget är att verka för att vår 
statschef, och de övriga grenarna av kunga-
familjen, får möjligheten att utöva sina upp-
drag så bra som möjligt. Det är en typisk 
ämbetsmannauppgift. Det är samma uppgift 
som jag hade som rättschef på Justitiedepar-
tementet, men för regeringen, säger Fredrik 
Wersäll, som ser fram emot sin nya roll med 
förtjusning.

− När jag fick frågan så vägde jag för och 
emot, och kom fram till att det här är så spän-
nande och hedrande att jag inte kunde tacka 
nej. Jag har alltid haft som utgångspunkt att 
man ska göra det som är kul, och jag tror att 
det här är väldigt kul, sammanfattar Fred-
rik Wersäll. ¶

» 

JUST NU TYCKER 
JAG ATT VI HAR 

ETT GANSKA 
BEDRÖVLIGT 

SAMTALSKLIMAT 
INOM 

STRAFFRÄTTEN

Familj
Hustrun sedan snart 44 år, 
Anna. Tre barn, fyra barnbarn, 
alla i Stockholmsområdet. 

Läser just nu
Läser hela tiden, blandar lätt-
are och tyngre litteratur. Just 

nu Jonas Bonniers bok om he-
likopterrånet. ”En fascinerande 
historia som anknyter till det vi 
håller på med.”

Favoritapp
Swish eller mobilt bank-id. 
”Mobilt bank-id måste vara 

bland det smartaste som upp-
funnits.”

Favoritplats
Gräsö, där sommarstället finns.

Kör
Volvo V70.

PERSONLIGT: FREDRIK WERSÄLL

REPORTAGE

Solen strålar in 
och Riddarfjärden 
breder ut sig 
utanför hov-
rättspresidenten 
Fredrik Wersälls 
tjänsterum. Ut-
sikten blir svår 
att slå, konstate-
rar Wersäll, utan 
någon nostalgi 
i rösten.
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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.

Så pass nya
lagar kan 

omöjligt gälla 
mig!

DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN – EN FÖRDJUPNINGSKURS
Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Stockholms universitet och

Sören Öman, ordförande, Arbetsdomstolen.  
Datum: 28 mars, 29 maj och 19 oktober.

DET NYA DATASKYDDET – GDPR
Föreläsare: Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Stockholms universitet och 

Sören Öman, ordförande, Arbetsdomstolen.
Datum: 12 juni.

Dataskyddslag-
stiftningen 2018 
omfattar i princip 
all behandling av 
personuppgifter 
som sker i företag, 
i föreningar, inom 
myndigheter och 
av privatpersoner. 
Kursen vänder sig 
till alla som be-
höver fördjupad 
kunskap om han-
tering av person-
uppgifter.
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Så kan advokatbyråer arbeta aktivt för ökad jämställdhet
och mot sexuella trakasserier.

TEXT: TOM KNUTSON

R edan med dagens lagar finns bra verk-
tyg för att arbeta för ökad jämställd-
het och mot sexuella trakasserier på 

den egna advokatbyrån. Det konstaterar ad-
vokat Åsa Erlandsson, delägare på Setter-
walls advokatbyrå och ledamot av Advokat-
samfundets styrelse. Erlandsson ingår även 
i den arbetsgrupp som tillsattes av Advokat-
samfundet i samband med Metoo-uppropet 
#medvilkenrätt förra hösten.

Erlandsson berättar att i arbetsmiljöla-
gen och diskrimineringslagen finns regel-
verk som man kan komma långt med i arbe-
tet mot sexuella trakasserier.

– Det handlar om samma fenomen, men 
lagarna har olika syften, säger Erlandsson 
och berättar att arbetsmiljölagen är fram-
åtsyftande och generellt sett ska säkerställa 
att medarbetarna mår bra på arbetsplatser-
na och att ingen ska drabbas av ohälsa eller 
olycka. Och ohälsa rymmer psykisk ohälsa, 
i det ingår kränkande särbehandling till ex-
empel i form av sexuella trakasserier. 

– I det här generella ansvaret för arbets-
miljön enligt arbetsmiljölagen ingår att 
sexuella eller andra trakasserier inte ska fö-
rekomma på arbetsplatserna, och att arbets-
givaren ska arbeta förebyggande för att det 
inte ska förekomma. Det ingår också att om 
det ändå förekommer så ska arbetsgivaren 
utreda orsakerna så att risker för ohälsa kan 
förebyggas i fortsättningen.

Sedan tillkommer, fortsätter Åsa Erlands-
son, diskrimineringslagen som också kan an-
vändas om något inträffat som kan definieras 
eller karaktäriseras som sexuella trakasserier. 
I lagen finns det då ett regelverk för hur frå-
gan ska hanteras. Men även diskriminerings-
lagen innebär ett krav på arbetsgivaren att 
arbeta förebyggande för att sexuella trakas-
serier inte ska förekomma på arbetsplatsen.

Enligt arbetsmiljölagen har sedan länge 
gällt att en arbetsgivare har att arbeta före-
byggande och systematiskt för en god arbets-
miljö, till exempel en arbetsmiljö utan sexuel-
la trakasserier. Den 1 januari 2017 infördes nya 
regler i diskrimineringslagen som delvis är in-
spirerade av arbetsmiljölagens sätt att arbeta. 

Ett nytt kapitel 3 infördes i lagen med rubriken 
”Aktiva åtgärder”. Enligt arbetsmiljölagen ska 
arbetsgivaren genomföra skyddsronder för att 
ta reda på hur medarbetarna mår och om det 
finns risker för dålig arbetsmiljö. På samma 
sätt är det nu med diskrimineringslagen, men 
med fokus på om det finns risker för diskrimi-
nering, inklusive sexuella trakasserier som är 
en form av diskriminering. 

– När det gäller diskrimine-
ringsfrågorna ska arbetsgiva-
ren fortlöpande och i samråd 
med arbetstagarna undersöka 
sin verksamhet i syfte att upp-
täcka och åtgärda risker för dis-
kriminering, bland annat risken 
för sexuella trakasserier. 

SÅ KAN MAN GÖRA
Hur man lägger upp det egna 
arbetet mot sexuella trakasse-
rier får avgöras efter hur förut-
sättningarna är på den aktuella arbetsplat-
sen. På en advokatbyrå kan man initialt göra 
en inventering av arbetsplatsen. Man kan 
göra en arbetsmiljöundersökning, en enkät 
eller intervjuer och få en indikation på om 
och var eventuella sexuella trakasserier eller 
risker för det förekommer. En erfarenhet är 
att sexuella trakasserier ofta förekommer i 
samband med alkohol. Men det är viktigt att 
vara öppen för att sexuella trakasserier kan 
förekomma i många olika situationer. Och att 
arbetet görs i samverkan med medarbetarna.

Först när man vet hur den aktuella bilden 
ser ut på den egna arbetsplatsen kan man 
fundera på lämpliga åtgärder. Sedan ska det-
ta arbete ske fortlöpande. Hur tätt man ska 
göra uppföljningar får avgöras från arbets-
plats till arbetsplats. Det viktiga är att det 
finns en rutin för det. 

– I de utredningar vi arbetar med så ser 
vi att hade man bara gjort den 
här riskinventeringen så hade 
man skapat förutsättningar för 
att hitta var, när och hur pro-
blemen kan uppstå. Och myck-
et hade då kunnat undvikas. 

RIKTLINJER
Åsa Erlandsson betonar hur 
viktigt det är att ha ett syste-
matiskt undersökande, åtgär-
dande och uppföljande arbete 
för en god arbetsmiljö och mot 
sexuella trakasserier på plats. 

I det ingår också att ha rutiner och riktlin-
jer. I riktlinjerna ska det slås fast att det rå-
der nolltolerans mot sexuella trakasserier, 
och nolltoleransen ska göras känd för alla 
på arbetsplatsen. Men därmed är arbetet 
inte färdigt.

Det viktiga är att man sedan fortsätter att 
arbeta för att upprätthålla innehållet i doku-
menten i praktiken. En annan viktig del är att 
ha rutiner för hur en anmälan om ett miss-
tänkt sexuellt trakasseri ska hanteras. För att 
man ska våga anmäla så måste man veta till 
vem man ska anmäla och vad som händer 
med anmälan sedan. Det är också viktigt att 
den som anmäler och den som anmäls hålls 
fortlöpande informerade om processen och 
att båda får en slutlig återkoppling med en 
bedömning och eventuell åtgärd när utred-
ningen är klar. Görs den processen på rätt 
sätt ökar chansen stort för att något liknan-
de inte inträffar igen, betonar Erlandsson.

PROBLEM
Ett problem med frågor om sexuella trakas-
serier, enligt Åsa Erlandsson, kan vara att 
man i organisationen inte förstår vad sex-

Vägen fram efter  Metoo-uppropet

DET ÄR EN SVÅR 
RESA SOM INNE
BÄR ETT STORT 

ARBETE FÖR ALLA 
ARBETSGIVARE IN
KLUSIVE ADVOKAT

BRANSCHEN.

Svenska Dagbladet publicerade den 15 no-
vember 2017 ett upprop undertecknat av 4 445 
kvinnliga jurister som stödde de kvinnor som 
vittnat om en tystnadskultur och sexuella 
trakasserier i branschen. Advokatsamfundet 
genomförde senare i november en enkätunder-
sökning riktad till kvinnliga advokater och biträ-
dande jurister om deras utsatthet för sexuella 
trakasserier med anledning av uppgifterna som 
framkom i Metoo-uppropet #medvilkenrätt. En 
tredjedel av kvinnliga advokater och biträdande 
jurister uppgav att de under sin tid på advokat-
byrå utsatts för sexuella trakasserier.

BAKGRUND



ADVOKATEN NR 2 • 2018 21

REPORTAGE

» 

uella trakasserier kan vara. Hur definieras 
det? Åsa gör en liknelse vid en trappa i flera 
steg. Det första steget börjar ofta med kom-
plimanger, som förvisso kan vara helt okej 
att ge, men när de inte ges professionellt, så 
kan det vara början på sexuella trakasserier.

I nästa steg kan det komma till ovälkom-
men beröring, att plocka bort hårstrån från 
en medarbetares axel eller någon som kom-
mer lite nära i kopieringsrummet.

I ett sista steg inträffar de fullbordade sex-
uella trakasserierna med fysiska övergrepp. 
Och häremellan kan det såklart finnas mas-
sor av varianter.

– Även bland jurister verkar man tro att för 
att man ska ha varit utsatt för sexuella trakas-
serier så ska man ha varit utsatt för ett brott. 
Och att allt annat inte är sexuella trakasse-
rier. Men så är det verkligen inte, utan det är 
mycket mer komplext än så, förtydligar Åsa, 
och tillägger att om man bara börjar tala om 
dessa frågor så blir medarbetarna mer varse 
och kan börja reflektera. 

Åsa Erlandsson säger att hon är optimis-
tisk inför framtiden när det gäller advokat-
branschens möjligheter att komma till rätta 
med de nu uppdagade problemen. Hon tror 
att de större advokatbyråerna som har egna 
HR-avdelningar har goda möjligheter att 
lyckas. För mindre byråer med mer begrän-
sade resurser kan frågan innebära en stör-
re utmaning. För hennes egen byrå liksom 
många andra advokatbyråer innebar Metoo-
uppropet ett uppvaknande. 

– Det är en svår resa som innebär ett stort 
arbete för alla arbetsgivare inklusive advo-
katbranschen, säger hon och tillägger: 

– Det är jätteviktigt att vi gör något åt det 
här! Uppropet och Advokatsamfundets un-
dersökningar visar ju på ett allvarligt pro-
blem. Jag säger inte att vi ska skapa kliniska 
arbetsplatser utan utrymme för personlig-
het. Det är tvärtom många gånger ett själv-
klart inslag på en bra arbetsplats. Däremot 
ska vi ha arbetsplatser utan sexuella trakas-
serier och utan medarbetare som mår dåligt. 
Det ingår i ett gott employer brand och i att 
driva en advokatverksamhet. ¶

Vägen fram efter  Metoo-uppropet

Advokatbyråer 
redan igång 

med proaktivt 
arbete – vänd!

Åsa Erlandsson säger att hon 
är optimistisk inför framtiden 

när det gäller advokat-
branschens möjligheter att 
komma till rätta med de nu 

uppdagade problemen.
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Mannheimer Swartling har i flera år arbetat förebyggande 
mot sexuella trakasserier. Jan Dernestam menar att det är 
en branschfråga som byråerna kan hjälpa varandra med 

snarare än en konkurrensfråga.
TEXT: JOHAN PERSSON

Ä ven om det inte har varit vanligt fö-
rekommande så har Mannheimer 
Swartling  vid några tillfällen avslutat 

anställningar och ställt ultimatum till manli-
ga medarbetare om att ta professionell hjälp 
eller sluta med trakasserier mot kvinnliga 
medarbetare.

– Ibland kan nog anställda tro att chefer 
och delägare skulle hålla varandra om ryg-
gen men jag tror och hoppas att alla förstår 
att vårt främsta mål alltid är att ha ett mo-
dernt ledarskap, och då accepteras inga for-
mer av trakasserier eller annat dåligt beteen-
de. Det finns fortfarande ett visst motstånd 
till att våga komma med kritik mot sina che-
fer, men det blir bättre och bättre hela tiden, 
säger Jan Dernestam, managing partner på 
Mannheimer Swartling.

Byrån har sedan fler år nolltolerans mot 
sexuella trakasserier och införde 2014/2015, 
som första advokatbyrå i Norden, en vissel-
blåsarfunktion för att fånga upp bland annat 
trakasserier. 

– Vi har arbetat i flera år med de här frå-
gorna, inte framför allt för att vi upplevt väl-
diga problem med trakasserier utan för att 
det är en hygienfaktor. För att attrahera unga 
talanger måste vi vara en professionell ar-
betsplats. Ingen vill komma till en sunkig, 

unken arbetsplats med gamla värderingar 
och sexistisk jargong, säger Jan Dernestam.

SAMMANSTÄLLDE PUNKTLISTA
Dernestam berättar att by-
råns mångfalds grupp som be-
står av både delägare och an-
dra med arbetare för några år 
sedan sammanställde en dos-
and-don’ts-punktlista kring be-
teende och omedveten diskri-
minering, utifrån sådant som 
medarbetare tyckte var besvä-
rande.

– Där framgår att den yngsta 
kvinnan inte nödvändigtvis ska 
erbjuda kaffe eller gå ut för att 
kopiera ett papper, till olämp-
liga kommenterar om utseende 
och kläder, och val av aktivite-
ter när vi exempelvis stängt en 
stor affär, säger Jan Dernestam 
och tillägger:

– För tio år sedan firade man 
med bastu och lerduveskytte. Det är ett gan-
ska exkluderande och omodernt beteende. 
Allting på listan är egentligen sunt förnuft, 
men det är bra att se saker och ting svart 
på vitt. 

GENOMFÖR ENKÄT
Sedan uppropet #medvilkenrätt publicera-
des i Svenska Dagbladet i oktober 2017 har 
Mannheimer Swartling tagit in en extern 

psykologkonsult för att ta reda 
på mer om hur personalen upp-
lever sin arbetssituation, med 
fokus på just kränkningar och 
dåligt, sexistiskt beteende. 

Psykolog Jens Näsström, 
som bland annat gjorde Advo-
katsamfundets stora undersök-
ning om hur svenska advokater 
mår 2017, genomför i skrivande 
stund denna omfattande enkät-
undersökning bland Mannhei-
mer Swartling samtliga anställ-
da och delägare. 

Näsström genomför samti-
digt en liknande enkätunder-
sökning för Lindahl. Advokat-
firman Cederquist genomför i 
detta nu också en medarbetar-
undersökning kring sexuella 

trakasserier (se separat artikel nedan).
I Advokatsamfundets undersökning om 

sexuella trakasserier svarade en tredjedel 
av kvinnorna att de någon gång under sin 
tid på en advokatbyrå utsatts för sexuella 

Advokatfirman Cederquist har till följd 
av Metoo-uppropet startat en intern etisk 
 kommitté för att planera och följa upp 
arbetsmiljöarbetet.

Advokatfirman Cederquist har vidtagit flera 
åtgärder sedan uppropet #medvilkenrätt pu-
blicerades hösten 2017. 

Utöver workshops, dialog med medarbe-

tare och informerande insatser om riktlinjer, 
policys och rutiner för överträdelser, har de 
även startat en intern projektgrupp kallad 
etiska kommittén. Den består av represen-
tanter från hela byrån, och sammanträder en 
gång i kvartalet och följer upp och planerar 
arbetsmiljöarbetet.

– Direkt efter uppropet fick vi ett flertal 
frågor från våra största kunder där de efter-

”Vi ska vara mycket bättre 
än samhället i stort”

Cederquist har startat etisk kommittéTone
Myhre-
Jensen.

FÖR ATT ATTRAHE
RA UNGA TALANG
ER MÅSTE VI VARA 
EN PROFESSIONELL 

ARBETSPLATS. 
INGEN VILL KOMMA 

TILL EN SUNKIG, 
UNKEN ARBETS

PLATS MED GAMLA 
VÄRDERINGAR 
OCH SEXISTISK 

JARGONG.
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frågade svar på hur vi förebygger och arbetar 
med att erbjuda våra medarbetare en trygg 
arbetsmiljö. Sedan dess har vi på ett trans-
parent sätt svarat på samtliga frågor som 
rör vår ståndpunkt, våra rutiner och hur vi 
proaktivt arbetar för att förebygga en trygg 
miljö, säger Tone Myhre-Jensen, managing 
partner på Cederquist.

Byrån har förtydligat sina påföljder för 

överträdelser gällande samtliga medarbe-
tare, inklusive delägare. Utöver arbetsrätts-
liga konsekvenser kan olämpligt beteende 
leda till kännbara ekonomiska konsekven-
ser och ytterst uteslutning enligt byråns del-
ägaravtal.

– Det här utrymmet fanns tidigare också, 
men nu är det tydligt. Det leder till att vi 
 redan ser effekter av den förändring upp-

ropet banade väg för. Beteenden som tidi-
gare var accepterade och inte togs på allvar 
accepteras inte längre, och det har skapat 
ett tydligt före och efter, säger Tone Myh-
re-Jensen.

I skrivande stund genomför Cederquist 
också en medarbetarundersökning kring 
sexuella trakasserier för att kartlägga pro-
blematiken på byrån. ¶

trakasserier, och 13 procent att de utsatts 
för sexuella trakasserier under det senaste 
året.

– Det här är en fråga där byråerna inte 
konkurrerar med varandra, utan där vi till-
sammans kan hjälpa varandra med att ta 
fram en best practice för att arbeta för ett 

modernt ledarskap. Advokatsamfundet bör 
ta chansen att tala om att vi går i bräschen 
för detta och att vår ambition är att advo-
katkåren ska vara mycket bättre än samhäl-
let i stort. Det är ett sätt att attrahera folk 
till att bli advokater, säger Jan Dernestam 
och tillägger:

– En väldigt positiv effekt av uppropet är 
att jämställdhetsfrågan äntligen har fått det 
fokus den förtjänar. Man angriper inte själ-
va symptomen utan sjukdomen, som i grund 
och botten är ojämställda arbetsplatser med 
äldre män i ledande positioner och yngre 
kvinnor i beroendeställning. ¶

För att attrahera unga talanger måste vi vara en professionell arbetsplats, säger Jan Dernestam, managing partner på Mannheimer Swartling.
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Metoo-uppropet
– en högst      vansklig revolution

hittills har metoo fått större konsekvenser i Sverige än i nå-
got annat land. Det kallas för en revolution. Det hoppas 
jag också att det blir, det vill säga, att vi för alltid omde-
finierar sexistiska och förminskande beteenden som vi 
hittills ansett vara normala. 

Men frågan är om inte den svenska Metoo-revolutio-
nen mer antagit karaktären av religion; ingenting får 
ifrågasättas, inga vittnesmål får granskas. Det är något 
särskilt med Sverige, våra känselspröt är mer sensibla än 
kanske några andras. Som när Skavlan anklagas för ”sex-
ism” när han petar lite i Sara Sjöholms städhjälp. Frågan 
var ingen förtäckt anklagelse om att hon, i egenskap av 
kvinna, borde städa själv – tvärtom. Skavlan konstatera-
de bara att Sjöholm hade en sambo också. Underförstått: 
Kan inte män städa?

Jag tror att Metoo fått en speciell karaktär i Sverige på 
grund av att identitetspolitiken och den postkoloniala 
teoribildningen är lika stark hos oss som på amerikanska 
universitetscampus. Med den förförståelsen kan Metoo-
aktivister på fullaste allvar säga att man inte ska ifråga-
sätta de förtryckta och kränkta, i det här fallet kvinnor-
na – alla har rätt till sin historia och andra ska bara vara 
tysta och lyssna. 

Och visst är det befriande att se och höra alla tusen-
tals kvinnor som äntligen vågar prata i kraft av att till-
höra ett kollektiv som samfällt har kastat av sig munkav-
len. Men betyder det att vi inte får skrapa på någonting 
av det de säger?

Svenska journalister har hörsammat kravet att inte 
hantera Metoo på samma sätt som vi förväntas hand-
skas med alla andra frågor, det vill säga källkritiskt och 
neutralt granskande. Vi har därmed agerat aktivister och 
hjälpt till att göra Metoo till en väckelserörelse i stället 
för en intellektuellt prövande process som hellre bygger 
något konstruktivt än gillrar giljotinen. 

det här har fått allvarliga konsekvenser för pressetiken. Det 
finns huvuden som nackats och rullat över torget inför 
allas åsyn, som det inte är ett dugg synd om. Men andra 
män har tack vare mediernas försorg tvingats bort från 

sina jobb, anklagade av källor för saker som ska ha hänt i 
deras privatliv för många år sedan. De får inte veta vilka 
som anklagar dem och därför heller inte försvara sig. I 
några namnkunniga fall känner vi journalister till om-
ständigheter som kvinnorna inte redovisar i sina vitt-
nesmål, men just i de delarna väljer vi att hålla hårt på 
pressetiken. 

Genom att låta sociala medier diktera traditionella 
mediehus prioriteringar och bedömningar, har vi fått två 
parallella rättssystem. Ett där man är oskyldig tills mot-
satsen bevisas, där anklagelserna tröskas av den juridis-
ka professionen. Ett där man är skyldig tills motsatsen 
bevisas – vilket i stort sett är omöjligt – och där det inte 
finns någon preskriptionstid. 

mediernas okritiska, klickberäknande agerande påverkar hela 
rättssäkerheten. Få har nämligen ett sådant stort in-
flytande över det som kallas för ”det allmänna rätts-
medvetandet” – om vi med det menar folkmajoritetens 
uppfattning om brott och straff. Vilka siffror som helst 
rörande våldtäktsstatistik har fått flyga runt, utan att 
knappt någon har ropat stopp och belägg! Allt har va-
rit okej, i den goda sakens namn. Metoo-rörelsen hade 
inte många dagar på nacken när regeringen lade fram 

GÄSTKRÖNIKA

ÅSA LINDERBORG
Åsa Linderborg, doktor i histo-
ria, kulturchef på Aftonbladet och 
författare till den självbiografiska 
boken Mig äger ingen. Utkommer 
i mars med en essä om populism 
tillsammans med Göran Greider. 
Linderborg skriver om bristen 
på kritisk granskning av Metoo-
uppropet och de negativa följder 
som uppropet riskerar att få, inte 
minst för kvinnor.
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den helt  meningslösa, ja förmodligen kontraproduktiva, 
samtyckes lagen. När opportunismen samtidigt slår sina 
klor i medierna och lagstiftarna, utmanas rättsväsendet 
på riktigt. 

Rättssäkerheten är grundvalen för den liberala demo-
kratin. Ett argument mot att kvinnan skulle ha rösträtt 
för hundra år sen var just att kvinnor är hysteriska och 
inte kan förstå hur en rättsstat fungerar. I en artikel på 
sajten The Globe and Mail varnar Margaret Atwood för 
just det här: Risken är att Metoo gör att vi kvinnor åter-
igen betraktas som hysteriska och oförmögna att förstå 
oss på frågor som rör brott och straff, lagstiftning och 
rättskipning.

det allmänna rättsmedvetandet påverkas också av att Metoo 
normaliserar kvinnans svaghet. Lejonparten av alla be-
rättelser handlar om att kvinnorna känt sig så maktlösa, 
att de inte kunnat göra någonting. I många fall är kvin-
nor verkligen maktlösa, som i en våldsam fysisk situa-
tion. Men vad ska vi tänka om skådespelerskan Ellen 
Page som säger att hon kände sig pressad att vara med 
i ”pedofilen” Woody Allens film From Rome with love? 
Nu, flera år senare, vädrar hon sin ilska över patriar-
katet. Men vem var det som ”pressade” Ellen Page att 
tacka ja till den rollen? Var det könsmaktsordningen el-
ler var det den egna drivkraften att göra sig en ännu 
större karriär än den hon redan hade? Ringer Woody Al-
len är man redan så stor att man kan tacka nej, om man 
verkligen vill. 

Om vi ska lyssna på Ellen Page, kommer vi ta ett kliv 
flera decennier bakåt i tiden. Metoo legitimerar att kvin-
nor gett upp den kontroll de trots allt ändå har över sitt 
liv, Metoo omyndigförklarar kvinnor på ett förmodernt 
sätt. Det går ju inte ta oss på allvar om vi aldrig kan säga 
nej eller sätta gränser.

Om halva mänskligheten är så svag och bräcklig som 
Metoo-rörelsen påstår, etableras kravet att lagstiftarna 
måste göra något. Påståendet som nu blivit manifest, att 
svenska kvinnor saknar rättssäkerhet, är oerhört allvar-
ligt och riskerar undergräva hela statens legitimitet. 

den postkoloniala tankegången yttrar sig också i kravet på 
”trygga rum” och ”säkra zoner”. Det var för övrigt sam-
ma kampstrategi som låg bakom den alternativa bok-
mässan: Vi vägrar kliva in i samma rum som ”fascis-
terna”, vi ordnar en egen lokal dit bara likasinnade får 
komma. Den som ropar på trygghet ropar också på kon-
troll. Det är väl därför som allt möjligt, till exempel en 
alltför ihärdig flirt på Vänsterpartiets fest, plötsligt po-
lisanmäls. Festen var inte en ”tryggt rum”, alltså måste 
staten se till att mannen lagförs. 

Men den som ropar på trygga rum i alla situationer 
– extremfallet är kravet att svarta ska dömas av svar-
ta domstolar etc. – underkänner idén om det rationel-
la samtalet, det vill säga det grundackord som vi byggt 
både demokratin och rättssamhället på. 

ska metoo verkligen bli något som förändrar normsyste-
met måste vi tillsammans, män och kvinnor, diskutera 
en räcka exempel i den gråzon av beteenden som inte 
är olagliga, men möjligen oetiska. Eller helt enkelt bara 
exempel på hur taffliga vi kan vara när vi försöker upp-
vakta varandra. Metoo ägnar inte en tanke åt hur sårbara 
även män kan vara i det som kallas för ”the game”. 

Ett jämställt samhälle måste vara ett mänskligt sam-
hälle, säger Lars Stiernkvist (S) med anledning av Lars 
Ohlys öde. Ingen kan väl vilja leva i ett samhälle där det 
finns en obefintlig förståelse för felsteg? Visst är det vik-
tigt med principer, men det måste också finnas utrymme 
för nyanser och förlåtelse. 

revolutioner är svåra saker, det vet alla som kan det mins-
ta lilla historia. Jag vågar inte tänka på vad som händer 
när den yngre generationen, så förbluffande nymora-
listisk och överlag kränkt och ovillig till diskussion och 
samtal, tar över parlament och lagstiftning.

Åsa Linderborg
Doktor i historia, kulturchef på Aftonbladet

Metoo-uppropet
– en högst      vansklig revolution

GÄSTKRÖNIKA
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Från förbud 
till fram-

gångsfaktor
Advokaternas marknadsföring har utvecklats i 

snabb takt under senare år. I dag används allt ifrån 
skribentuppdrag och seminarier till internet

forumet Flashback och direktreklam.
TEXT: JOHAN PERSSON

FOKUS: MODERN MARKNADSFÖRING

Dagens Nyheter 
måndagen den
16 februari 1891.
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dvokatbranschen har en ovanligt kort 
reklam- och marknadsföringshisto-
ria jämfört med många andra bran-
scher. Reklam utöver att tala om 

vilken verksamhetsinriktning 
byrån hade var av Advokatsam-
fundet i princip otillåten fram 
till 1994 och Sveriges inträde 

i EG, då marknadsförings-
förbudet avreglera-

des eftersom det 
fanns en risk att 
det skulle kunna 

utgöra en otillåten 
konkurrensbegränsning. Reklam ansågs dubbelt skadlig 
genom såväl illojal konkurrens med advokatkollegorna 
som att sänka advokaternas värdighet genom ett öppet 
bedrivande av kommers.

I dag är verkligheten en annan och 
reklam och marknadsföring tämligen 
självklart i en eller annan form. Ad-
vokater har rätt att annonsera och 
marknadsföra sig fritt – så länge de 
följer marknadsföringslagen. Men 
beroende på byråstorlek, målgrupp 
och verksamhetsinriktning ser mark-
nadsföringen – och resurserna för 
den – väldigt olika ut. 

KÄND FÖR EN BREDARE PUBLIK
Inom marknadsföring är målgrupp 
ett nyckelord. Målgruppen är den 
som avsändaren tror har störst be-
hov av dina produkter eller tjänster. 
För en brottmålsadvokat är den grup-
pen män och kvinnor som är miss-
tänkta för brott eller har blivit utsatta för brott. Så hur 
gör man för att bli den som de misstänkta, vid sidan 
om offentliga förordnanden, själva önskas biträdas av?

Flera advokater har tagit hjälp av tv-mediet i sin 
marknadsföring. 

Marko Tuhkanen, som driver advokatbyrån Tuhka-
nen i Norrbotten, berättar att flera kollegor till honom i 
norra Sverige annonserar om sina tjänster på exempel-
vis flygplatser och vid lokala idrottsevenemang.

– Jag tror inte alls på sådan annonsering, det är en 
förlustaffär som inte ger några nya klienter. Vår bransch 
fungerar som så att folk låter sin omgivning veta om 
advokaten är duktig, vilket leder till nya uppdrag, sä-
ger Marko Tuhkanen och tillägger:

 – Men som försvarsadvokat behöver man, förutom 
att göra ett bra jobb, bli lite kändare för en bredare 
publik om man vill arbeta med stora och spektakulära 
mål, vilket jag hela tiden har eftersträvat.

För några år sedan medverkade han därför i TV4:s 
direktsända kriminalmagasin Brottsplats Sverige, ef-
terföljare till TV3:s långkörare Efterlyst. 

 – Utfallet av min medverkan blev lyckat. Det har 
inneburit att byrån har vuxit till följd av att flera per-
soner som sett mig i tv velat att jag skulle biträda dem 
i uppmärksammade mål, säger Marko Tuhkanen.

En av de som kontaktade honom var Esa Teittinen, 
dömd till 15 års fängelse för mord efter att en vän till 
honom påträffats livlös i badkaret i en bostad i Solna. 
Tuhkanen har lämnat in en resningsansökan till Högsta 
domstolen, han anser att fallet bör prövas om på nytt, 
och riksåklagaren meddelade i början av januari i år att 

han inte motsätter sig att  Teittinen 
beviljas resning. 

– Det är helt på grund av det här 
programmet som han tog kontakt 
med mig. Han visste inte vem jag 
var innan han såg mig på tv, säger 
Marko Tuhkanen.

Marko Tuhkanen har nyligen med-
verkat i inspelningarna av en ny, 
ännu hemlig, tv-dokumentärserie 
som väntas sändas under 2018. 

– I serien hjälper jag en känd per-
son med vissa juridiska svårigheter, 
och han valde mig på grund av att 
han sett mig i det här programmet. 
Min medverkan i tv har alltså helt 
klart haft effekt. På flera sätt. Och jag 
räknar med att både det nya tv-pro-
grammet och resningen kommer att 

ge nya positiva svallvågor, säger han.

GYNNADES AV TV-EXPONERING
Men det är inte oproblematiskt att marknadsföra ad-
vokatbyrån genom olika medier. 2009 medverkade för-
svarsadvokaterna Björn Sandin, Clea Sangborn, Johan 
Eriksson, Tobias Fälth, Johan Åkermark och Björn Hur-
tig på advokatbyrån Försvarsadvokaterna i Stockholm i 
dokumentärserien Advokaterna i TV4. Enligt Gransk-
ningsnämnden uppkom ett otillbörligt gynnande av de 
enskilda advokaterna samt för advokatbyrån eftersom 
firmans namn exponerades av TV4 i nära två minuter.

Tobias Fälth bekräftar att dokumentärserien hade 
positiv effekt för byrån.

30

”Utfallet av min med
verkan blev lyckat. Det 
har inneburit att byrån 

har vuxit till följd av 
att flera personer som 

sett mig i tv velat att jag 
skulle biträda dem i upp

märksammade mål.” 
marko tuhkanen

Tobias Fälth.

Marko Tuhkanen.

Enligt siffror från undersökningsföretaget Kan-
ter Sifo köpte juristsektorn reklam i dagspress, 
populär press och kommersiell tv samt utom-
hus-, bio-, radio- och kundvagnsreklam för ett 

värde av totalt 19,5 miljoner kronor under 2017. 
Överlägset mest i sektorn stod den internetba-
serade juristbyrån Avtal24 för, som köpte re-
klam för ett värde av 6,6 miljoner kronor. Först 

på fjärde plats syns en advokatbyrå – Glimstedt 
– som köpte reklam för ett värde av 893 000 
kronor. Under 2017 förekommer totalt 71 
advokatbyråer i Kanter Sifos statistik över re-

SÅ MYCKET KOSTADE BYRÅERNAS REKLAM
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 – Det var inte vi som sökte en kanal för marknads-
föring, utan vi blev kontakade av ett produktionsbolag 
som hade den här idén. Men vi såg förstås en potential 
i att marknadsföra oss som byrå och som yrket som så-
dant såg ut. Det uppmärksammades stort, dels i jurist-
kretsar, dels från presumtiva klienter, som uppgav att 
de ville ha någon från byrån. Att synas i tv har oerhört 
stor effekt för brottmålsadvokater, säger Tobias Fälth.

Försvarsadvokaterna i Stockholm försöker i dag sy-
nas i olika juridiska sammanhang. Byråns delägare hål-
ler bland annat kurser inom Advokatsamfundet och för 
Polishögskolan, sitter med i paneldebatter och enga-
gerar sig i samfundet genom såväl styrelsearbete som 
att skriva remissyttrande.

– Byråns profil är professionalitet och det betyder att 
vi ska vara duktiga, engagerade och pålästa och fram-
stå som seriösa. Det intrycket inför såväl kollegor och 
domstolen som klienterna tror vi är den bästa mark-
nadsföringen, säger Tobias Fälth.

”LITE FULT ATT SÖKA UPP KLIENTER”
Mia Edwall Insulander, delägare i Insulander Lindh Ad-
vokatbyrå, medverkar regelbundet som juridisk expert 
i TV4:s Nyhetsmorgon. Hon medverkade också i tv-se-
rien Skilsmässohotellet 2016 på TV7 där hon hjälpte par 
att komma överens om bodelningen efter en skilsmässa.

– Jag gör inte det här för att marknadsföra byrån, utan 
jag tackade ja till att vara med för att jag är angelägen 
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Mia Edwall Insulander.

l  Tv
l  Radio
l  Sociala medier
l  Direktreklam
l  Press-

meddelanden
l  Sponsring
l  Seminarier
l  Klient-

arrangemang
l  Rankinglistor
l  Google- 

annonsering
l  Skribentuppdrag
l  Folierade bilar
l  Reklamskärmar i 

matvaruaffärer

REKLAMKANALER

klamköpare, och de köpte sammanlagt reklam 
för ett värde av 8,5 miljoner kronor. Under 2016 
köpte advokatbyråerna reklam för ett värde av 
drygt 15 miljoner kronor. En viktig förklaring till 

minskningen är troligen att reklam på internet 
och i sociala medier tar en allt större del av 
reklamkakan. Enligt Institutet för reklam och 
mediestatistiks statistik över reklaminveste-

ringar ökade reklaminvesteringarna i annons-
plattformar på internet med 21,2 procent 2016, 
och de är i dag större än reklaminvesteringar i 
tv, radio och dagspress sammantaget.  

I dagspress, po-
pulär press, kom-
mersiell tv och 
utomhus-, bio-, 
radio- och kund-
vagnsreklam.
1.  Glimstedt, 

893 000 kr
2.  Cederquist, 

762 000 kr
3.  Delphi, 

680 000 kr
4.  Baker 

& McKenzie, 
532 000 kr

5.  Lindahl, 
499 000 kr

Källa: Kanter Sifo

MESTA REKLAM
KÖPARE 2017

Marko Tuhkanen har 
medverkat i TV4:s
kriminalmagasin 
Brottsplats Sverige 
(övre bilden), och Mia 
Edwall Insulander 
medverkar regelbun-
det som juridisk expert 
i TV4:s Nyhetsmorgon 
(nedre bilden).
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Advokater har rätt att annonsera fritt så 
länge de följer marknadsföringslagen. 

Men Advokatsamfundet har etiska 
regler knutna till marknadsföring 

som ska följas.
FOKUS: MODERN MARKNADSFÖRING

 Advokatsamfundet har historiskt haft stränga reg-
ler kring reklam och marknadsföring. Men i dag 
har advokater rätt att annonsera och marknads-

föra sig fritt – så länge de följer marknadsföringslagen. 
I korthet betyder det att byråernas reklam inte får lov 
att vara vilseledande och att det tydligt ska framgå att 
det är fråga om marknadsföring.

Advokatsamfundet har dock etiska regler som de 
rekommenderar advokater att följa knutet till mark-

att marknadsföra familjerätten eftersom jag upplever 
att många människor inte har koll på den familjerätts-
liga juridiken. Men jag förstår ju samtidigt att det är 
bra för byrån att jag syns, säger hon.

Advokatbyrån märker av en positiv klienttillström-
ning av Mia Edwall Insulanders medverkan i tv och kan 
i hemsidans besöksstatistik se att hon är mer sökt och 
klickad på än kollegorna.

– Mer än så har vi inte utvärderat det, för vi arbetar 
inte aktivt med marknadsföring. Det beror främst på att 
jag och min delägarkollega saknar tid för det, men det 
finns också en ekonomisk aspekt för en humanjuridisk 
byrå som vår, säger Mia Edwall Insulander.

Edwall Insulander tror att byråer inom human- 
juridik, av samma anledning som hon själv, överlag ar-
betar lite eller inte alls med marknadsföring av sina 
tjänster.  

– För flera humanjuridiska byråer finns det nog inte 
ekonomiskt utrymme för annonsering av något slag. 
Och jag tror att många av oss genom våra principaler 
är präglade av den tiden då byråerna inte fick arbeta 
med marknadsföring. Många av oss inom humanjuri-
diken tycker därför fortfarande att det är lite fult att 
söka upp klienter som ska skilja sig, säger och tillägger:

– Samtidigt tror jag att vi tappar marknadsandelar till 
exempelvis Familjens jurist genom den inställningen 
och att vi inte är lika synliga som de. Jag upplever att 
de arbetar betydligt mer aktivt med marknadsföring än 
vi som driver humanjuridiska advokatbyråer.

Familjens jurist köpte under 2017 reklam för ett värde 
av drygt 1,3 miljoner kronor, enligt statistik från under-
sökningsföretaget Kanter Sifo, vilket är betydligt mer 
än någon advokatbyrå gjorde (läs mer på s. 30). 

GÖR REKLAM I RADIO
Förutom tv finns andra kanaler för marknadsföring som 
radio och internetforum. Advokat Martin Cullberg blev 
för två år sedan en snackis i kåren då han annonserade 
för sina tjänster i ett antal kommersiella radiokanaler 
i Stockholm. I radioreklamen hördes bland annat sire-

ner och poliser som knackade på dörrar, och en röst 
”kom ihåg mitt namn för när polisen tar dig kan du inte 
googla efter en riktigt bra försvarsadvokat”. En annan 
radioreklam löd: ”Har du sett dig själv på Efterlyst? Ad-
vokatbyrån Martin Cullberg är en av få advokatbyråer 
i Stockholm som bara jobbar med brottmål. Vi har ett 
team av advokater som kan hjälpa dig. Kräv en specia-
list – kräv Cullberg.”

Martin Cullberg berättar att han fick idén efter att 
ha hört en bilförsäljares radioreklam när han körde bil 
mellan två tingsrättsförhandlingar.

– Hans namn etsade sig fast i mig, och då slog det 
mig att det borde vara en väldigt effektiv marknadsfö-

Advokaten har etiska regler               att följa 

Martin Cullberg.

Advokatbyrån Martin 
Cullbergs och Stahre 
Persson Advokat-
byrås annonsering 
har blivit omdiskute-
rad både i kåren och i 
medier.

TORSDAG 8 FEBRUARI 2018
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Stockholm

Gnesta.

Advokatbyrån Stahre Persson 

företrädde en av gärningsmän-

nen som låg bakom mordet på en 

25-årig man från Hallonbergen. 

Nu söker firman nya klienter 

genom att dela ut direktreklam i 

området.  
– Det är en skymf, inte bara 

mot oss utan mot hela området, 

säger 25-åringens bror Benny, 

som fick advokatbyråns flygblad 

genom brevinkastet.

○○För två veckor sedan dömdes sex 

unga män för mord och medhjälp 

till mord på en 25-årig man och ett 

par i 40-årsåldern. Både offer och 

gärningsmän var hemmahörande i 

Hallonbergen.
Bara några dagar efter domen 

fick boende i Hallonbergen och Ör i 

Sundbybergs kommun reklamblad 

i sina brevinkast från advokatbyrån 

som företrädde en av de tilltalade. 

I flygbladet understryker byrån att 

de är specialister på brottmål.

Den mördade  25-åringens familj 

som bor i Hallonbergen blev illa 

berörd. 
– Mitt bland all reklam, som låg 

på matbordet, ser jag en man som 

jag känner igen, en man som jag 

har sett i rätten. I reklambladet 

står det: ”Ring innan det första po-

lisförhöret. Innan det är försent!”. 

Min första tanke var: ”är det här ett 

skämt?”, säger Benny, bror till den 

mördade 25-åringen, till DN.

Advokatbyrån Stahre Persson, 

som står bakom utskicket av flyg-

bladen, menar att syftet med re-

klamkampanjen är att upplysa all-

mänheten i Stockholm.
– Det är att man har rätt att be-

gära en advokat specialiserad på 

brottmål. Det är en rättssäkerhets-

fråga, säger advokatbyråns deläga-

re Martin Persson.

Familjen anser dock  att marknads-

föringen är osmaklig och upplever 

att advokaterna har riktat sig speci-

fikt mot deras område och kanske 

andra socialt utsatta områden.

– Jag tycker att det är skamligt och 

respektlöst mot oss, men också mot 

hela bostadsområdet som redan 

har det tufft. Vilken bild av rättsvä-

sendet förmedlar man egentligen 

när man skickar ut sådan reklam? 

Det här är en skymf gentemot varje 

människa med någon form av sam-

hällsmoral, säger Benny. 

25-åringens flickvän berättar ock-

så att även hon har fått adovaktby-

råns flygblad hem till sig i Vällingby.

Familjens målsägarbiträde Clea 

Sangborn anser att advokatbyråns 

marknadsföringsstrategi är etiskt 

tveksamt. Hon ifrågasätter meto-

den att aktivt söka nya klienter i ett 

område där man tror att det finns 

en god chans att hitta dem. 

– Det här är direktreklam i brev-

lådan. Jag tycker att det finns en 

cynism i det som är påtaglig, säger 

hon. 
Clea Sangborn upplever att ad-

vokatbyrån omsorgsfullt har valt i 

vilka område den ska annonsera. 

– Så är det absolut. Det är inte så 

att det har kommit några utskick i 

Vaxholm där jag själv bor, säger 

hon. 

Enligt Advokatbyrån säger  att de 

har skickat reklamblad till nästan 

hela Stockholm och att de har an-

vänt sig av flera olika kanaler. Samt 

att de inte väljer ut enskilda indivi-

der. 
Hallonbergen ligger i Sundbybergs 

kommun men hela kommunen har 

väl inte fått det här reklambladet?

– Nej, vi har inte exakt alla adres-

ser. Det är Svensk direktreklam som 

skickar ut åt oss och vi kör i olika 

omgångar. Så den här omgången 

har vi kört delar av Västerort och 

innan det har vi kört en annan del 

och efter det ska vi köra en annan 

del. Vi hoppar runt i och med att vi 

inte kan skicka ut till alla på samma 

gång, säger Martin Persson.

När DN ber Martin Persson att 

uppge vilka andra områden som 

har nåtts av reklambladen vill han 

inte svara, trots att det enligt honom 

ska finnas en lista över områden.

Så det är inte så att ni väljer socialt 

utsatta områden när ni direktan-

nonserar? 
– Nej, vi kör slumpvis i olika om-

råden. Vi har inte råd att köra alla 

i hela Stockholm på en gång, säger 

Martin Persson och lägger sedan på 

luren.
viviana.canoilas@dn.se 

adam.darab@dn.se

Hallonbergen. ”Det är en skymf”

Kritik mot advokaters 

reklam efter morddom

Advokatbyråns flygblad.

Advokater har rätt att annonsera 

och marknadsföra sig fritt – så 

länge de följer marknadsfö-

ringslagen. 
– Jag kan bara konstatera att 

det är många som delar hennes 

(målsägarbiträdets) uppfatt-

ning, säger Anne Ramberg, 

generalsekreterare på Advokat-

samfundet, om kritiken advokat-

byrån får av familjen. 

○○Familjen till den mördade 

25-åringen från Hallonbergen kriti-

serar metoden som en advokatbyrå 

använder när den söker klienter i 

bostadsområdet. 
Men enligt advokatsamfundet 

bedömning har advokatbyrån inte 

gjort något fel. Man understryker 

att advokatbyråer har rätt att an-

nonsera fritt så länge marknadsfö-

ringslagen följs. 
–○Advokater får annonsera och 

bedriva marknads-
föring så länge det är 

inom ramen för den 

lagstiftningen. Så 

var det inte tidigare. 

Då hade man lite 

strängare regler, sä-
ger advokaten Anne 

Ramberg, generalse-
kreterare på Sveriges 

advokatsamfund.
Advokatsamfundet har dock etis-

ka regler som det rekommenderar 

advokater att följa. 
Kan du ge ett konkret exempel på 

när de etiska riktlinjerna har över-

trätts – var går gränsen?

–○En advokat får inte anskaffa 

uppslag på ett sätt som innebär att 

annans trångmål eller utsatta situa-

tion utnyttjas. Det är en av våra etis-

ka vägledande regler. Man får alltså 

inte drar nytta av en olycka som har 

inträffat och kasta sig dit och mark-

nadsföra sig, säger Anne Ramberg. 

Målsägarbiträdet till den mörda-

de 25-åringens familj i Hallonber-

gen anser advokatens marknadsfö-

ringsstrategi är etiskt tveksamt och 

anser att det är ett cyniskt sätt att 

söka klienter på. 
Strider detta mot advokatsamfun-

dets etiska regler eller marknads-

föringslagen? 
– Den här typen av frågor ska inte 

avgöras av mig i en intervju med Da-

gens Nyheter. Det kan ju vara så att 

vi får in en anmälan mot det här och 

då får vi titta på det. Men min be-

dömning är att det inte finns något 

i det etiska regelverket som förbju-

der detta, säger Anne Ramberg och 

tillägger:  
– Jag kan bara konstatera att det 

är många som delar hennes (målsä-

garbiträdet) uppfattning.

Viviana Canoilas
Adam Darab

Advokatsamfundet: ”Man får 

inte dra nytta av en olycka”

Viviana Canoilas, text  

Adam Darab, text

Anne 
Ramberg. 
 Foto: Sveriges 

 advokatsamfund

Vargskytt inför rätta 

för grovt jaktbrott

På måndag inleds rättegången 

i Södertälje tingsrätt mot den 

man som sköt en varg i Sjunda-

reviret utanför Gnesta hösten 

2015. Mannen är åtalad för grovt 

jaktbrott. 

○○Det var vargtiken i det vargpar 

som bildat revir i Sjunda två mil 

utanför Nykvarn, under 2015, som 

i september samma år sköts av en 

man som bor i trakten. Mannen 

sköt vargen under promenad med 

sina hundar.
Länsstyrelsen som kallades 

till platsen bedömde att mannen 

handlat korrekt, enligt paragraf 28  

i jaktförordningen, och skjutit för 

att skydda hunden från en varg-

attack. 
Polis och åklagare gjorde dock 

en annan bedömning och inledde 

en större utredning i området. 

Husrannsakan gjordes i mannens 

bostad, och mobiltelefoner och da-

torer togs i beslag.
–○Efter att vargen var skjuten 

så skickade skytten ett sms med 

texten ”the target is eliminated”. 

Det ser jag som ett tecken att det 

inte rör sig om en normal paragraf 

28-skjutning, och det vill jag att en 

domstol bör titta på, säger miljö-

åklagare Christer B Jarlås. 

Länsstyrelsen hade i augusti  

samma år beslutat om skyddsjakt  

på en varg i Sjundreviret, efter att  

vargparet rivit ett 60-tal får. Men 

någon varg fälldes aldrig under 

jakttiden.
–○Den här skytten har noggrant 

hållt sig informerad om vargarna 

i området och deras rörelser. Han 

gick ju också runt med gevär på ryg-

gen trots att jakt inte var tillåten, 

säger Jarlås.
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se
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nadsföring. Enligt Advokatsamfundets regler för ad-
vokatverksamhet, VRGA 7.8.1, är det inte tillåtet för en 
advokat att anskaffa uppdrag på ett sätt som innebär 
att annans trångmål eller utsatta situation utnyttjas.

– Man får alltså inte dra nytta av en olycka som har 
inträffat och kasta sig dit och marknadsföra sig, alltså 
ägna sig åt så kallad ambulance chasing, säger Anne 
Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet.

En advokat får heller inte uppge sig vara specialist 

inom områden hursomhelst, enligt VRGA 7.8.2, eller, 
enligt VRGA 7.8.3, medverka till att annan bedriver 
marknadsföring för advokatens räkning på ett sätt som 
inte ät tillåtet för advokaten själv.

– En advokat får bara ange viss inriktning på sin verk-
samhet om han eller hon faktiskt har särskilda insikter 
i och erfarenhet av det angivna verksamhetsområdet. 
Regeln syftar till att stävja att advokater uppger sig vara 
specialister inom olika områden, säger Anne Ramberg. ¶

ringsmetod även för en brottmålsadvokat. För det enda 
som krävs är att en misstänkt, i stället för att låta tings-
rätten förordna ett biträde, kommer på ett enda advo-
katnamn. Om jag kunde få en promille av alla dem att 
i stället välja någon från min byrå, så skulle det kunna 
bli väldigt stora belopp, säger han.

Cullberg körde i samband med att radioreklamerna 
sändes även omkring i en folierad bil med liknande 
budskap samt annonserade på internetforumet Flash-
back. I annonsen stod det ”Är du misstänkt för att inte 
ha rent mjöl i påsen?” intill en bild med en påse med 
vitt pulver, och att det i sådana fall kunde vara klokt 
att kontakta honom.

– Jag jobbar mycket med organiserad brottlighet och 
livsstilskriminella. Var finns och vad gillar de? Många 
unga kriminella gillar snabba bilar och läser sidorna 
på Flashback om aktuella brott och kriminalfall. Det 
handlar helt enkelt om att finnas där ens målgrupp 
finns, och det är rent krasst i den kretsen lite status att 
ha en advokat som är ett namn, säger Martin Cullberg.

Enligt undersökningsföretaget Kanter Sifos statistik 
köpte Martin Cullberg under 2016 reklam för ett värde 
av nästan 1,3 miljoner kronor. Bara en annan advokat-
byrå – Vinge – köpte reklam för ett större värde (läs 
mer på s. 30).

– Det här sammantaget var jättedyrt, men jag har 
fått tillbaka pengarna många gånger om. Det var en 
väldigt effektiv marknadsföringsmetod, för det enda 
som krävs för en brottmålsjurist är att en gripen kom-
mer på ett enda namn, och ett mål kan vara värt jätte-
mycket pengar, säger Martin Cullberg.

I dag är Cullberg inte längre den enda advokatby-
rån som annonserar på internetforumet Flashback el-
ler i kommersiell radio. Stahre Persson Advokatbyrå 
annonserar i dag i båda kanalerna, samt har kritiserats 
i Dagens Nyheter (se faksimil s. 32) för att ha delat ut 
direktreklam om sina tjänster i den brottsutsatta Stock-
holmsförorten Hallonbergen. Även byrån Advocat.se 
har gjort reklam i radio och Stockholms advokatteam 
har synts på reklamskärmar vid kassorna i en matva-
ruaffär i Stockholm.

– Advokatkåren är överlag väldigt dålig på att mark-
nadsföra sig själv. Det verkar finnas en uppfattning om 
att advokater står över det här med marknadsföring och 
att det är någonting fult. Men vi är företagare och för 
att bli framgångsrik brottmålsadvokat räcker det inte 
med förordnanden från domstolarna, du måste bli be-
gärd av de misstänkta. Och för att göra det måste du 
marknadsföra dig själv. Samma sak gäller familjejuris-
terna. Varför inte ge dem ett namn innan krisen kom-
mer, precis som Familjens jurist gör? Kåren behöver bli 
bättre på att tänka på var målgrupperna finns och hur 
vi ska nå ut till dem, säger Martin Cullberg. ¶

Advokaten har etiska regler               att följa 

Marknadsfö-
ringslagen stäl-
ler krav på att 
marknadsföring 
ska utformas och 
presenteras så att 
det tydligt framgår 
att det är fråga om 
marknadsföring. 
Det måste också 
framgå vem som 
ansvarar för mark-
nadsföringen. Du 
får inte använda 
påståenden som 
är vilseledande 
i reklamen, till 
exempel när det 
handlar om varans 
kvalitet eller pris. 
Du får inte heller 
utelämna väsentlig 
information så att 
marknadsföringen 
blir vilseledande. 
Om informationen 
är oklar, obegriplig 
eller på annat sätt 
olämplig jämställs 
det med att infor-
mation utelämnats. 

MARKNADS
FÖRINGSLAGEN

Affärs-
byråerna väljer 
sponsring och 
nätverkande 
– vänd!
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De affärsjuridiska byråernas marknads
föring skiljer sig en hel del från de human
juridiska. Nätverkande och varumärkes
byggande är viktigt för affärsbyråerna.

FOKUS: MODERN MARKNADSFÖRING

 Ett antal byråer i Sverige har större marknads- och 
kommunikationsavdelningar än de flesta andra 
byråer överhuvudtaget är stora. En av de byrå-

erna är Advokatbyrån Vinge där sex medarbetare ar-
betar med marknads- och kommunikationsfrågor i nå-
gon form. Två av dem är Kristian Sjöholm och Ulrika 
Åkervall Westin, presschef respektive marknads- och 
kommunikationschef.

– Kommunikationsområdet är betydligt större i dag 
än tidigare med en mängd olika kanaler i och med det 
nya medielandskapet. Tidigare var 
det kommunikationsavdelningen som 
kommunicerade, men i dag kommu-
nicerar alla. Det har gjort oss till en 
mer coachande funktion i byrån, sä-
ger Kristian Sjöholm.

Ulrika Åkervall Westin menar att 
en viktig del i marknads- och kom-
munikationsavdelningarna är att vår-
da byråns varumärke. 

– Vinge är ett välkänt varumärke, vi 
har kanske branschens högsta varu-
märkeskännedom. Vårt arbete hand-
lar mycket om att bevara den känne-
domen samt fylla det med ett relevant 
innehåll. Den ena delen handlar om 
att nå ut med vårt erbjudande och hur 
vi jobbar, och den andra delen om att proaktivt fånga 
klienternas efterfrågan, säger hon.

Avdelningens arbete kring Brexit är ett tydligt exem-
pel på det här. Vinge har hållit en seminarieserie och 
ett seminarium under Almedalsveckan 2017 om Brexit 
och EU:s framtida utveckling, gjort skrifter och rörlig 
bild i ämnet och bedrivit PR för att få ut byråns advo-
kater som experter i media.

– Vi märker att dessa insatser har en effekt, säger Ul-
rika Åkervall Westin.

En populär strategi bland de affärsjuridiska byråer-

na är att marknadsföra sig genom pressmeddelanden 
om genomförda transaktioner och att delta – och helst 
placera sig i topp – i de många rankinginstitutens lis-
tor över exempelvis bästa M & A-byrå. Vinge är inget 
undantag.

– Syftet med dessa är vägledande. Genomförda upp-
drag är jätteviktigt för en klient som står och väljer 
mellan referensuppdrag, och beträffande rankinglis-
torna är vår målgrupp till stor del andra internatio-
nella byråer som söker nationella samarbetspartners, 
som på detta sätt kan säkerställa sina val, säger Ulrika 
Åkervall Westin.

SPONSRAR KONST OCH IDROTT 
Flera affärsjuridiska byråer sponsrar eller har, som 
de själva uttrycker det, samarbeten med prestigeful-
la institutioner eller respekterade idrottsförbund. Ex-
empelvis har advokatbyrån Magnusson valt att satsa 

marknadsföringspengar på spons-
ring av det svenska längdskidlands-
laget, Morris Laws logotyp syns på 
fotbollslaget IFK Göteborgs match-
tröjor, och Mannheimer Swartling 
sponsrar sedan 2015 Moderna muse-
et i Stockholm, och har ekonomiskt 
stöttat uppmärksammade utställning-
ar med Louise Bourgeois och Marina 
Abramović.

Vinge skrev 2016 på ett flerårigt 
samarbete där byrån är officiell af-
färsjuridisk rådgivare till Sveriges 
olympiska kommitté, SOK, som de 
menar har liknande värderingar som 
byrån.

– Vi är juridisk rådgivare till dem 
och vår immateriella rättsliga grupp arbetar med att 
försvara de olympiska varumärkena och symbolerna. 
Men i samarbetet kan vi också dra nytta av det på flera 
olika plan, bland annat genom evenemang både i klient-
hänseende och internt, säger Ulrika Åkervall Westin, 
marknads- och kommunikationschef på Vinge.

GLOBAL MARKNADSFÖRING
Linklaters – som en gång i tiden var Lagerlöf & Leman 
Advokatbyrå – har inte någon separat marknadsförings-
avdelning i Stockholm, utan de frågorna faller under 

Affärsbyråerna väljer 
sponsring och nätverkande

Kristian Sjöholm.

Ulrika Åkervall 
Westin.

Christina Qvarfordt.

”Kommunikations
området är betydligt 

större i dag än tidigare 
med en mängd olika 

kanaler i och med det 
nya medielandskapet.” 

kristian sjöholm
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advokat Christina Qvarfordts funktion som chef för 
knowledge & learning.

– Vi är en del av en av global byrå som finns i 20 
länder, med en enad strategi och en global marknads-
föringsfunktion. En betydande del av vår klientbas är 
också internationell, säger Christina Qvarfordt.

Hon menar att den lokala marknadsföringen i dag är 
fokuserad på klientarrangemang och på att göra byråns 
globala kunskap och marknadsexpertis tillgänglig för 
klienterna genom till exempel föreläsningar, publika-
tioner och nyhetsbrev. 

– Linklaters investerar stora resurser i global intern-
utbildning, och ett viktigt fokus i vår strategi är att er-
bjuda våra klienter att ta del av våra kurser och semi-
narier, säger Christina Qvarfordt och tillägger:

– Viktigast i vårt marknadsföringsarbete är an-
nars delägarna. Våra delägare i Stockholm, och Link- 
laters många övriga delägare som är aktiva i Norden, 
är väldigt aktiva med att vårda och utveckla sina kli-
entrelationer.

INTERNATIONELLT SETT LITEN BUDGETPOST
Fredrik Rydin är managing partner på den stora affärs-
juridiska byrån Roschier, som i dag har omkring 250 
jurister verksamma i Sverige och övriga Norden. Han 
berättar att han ofta får frågor och kommentarer om 
advokatkollegors reklam i kommersiell radio (läs mer 
om radioreklam på s. 32).

– Den här formen av aggressiv marknadsföring kan-
ske inte är så smickrande för advokatkåren. Den upp-
levs lite stötande och kanske upprätthåller nidbilden 
av advokater och det amerikanska uttrycket ambulan-
ce chasing (red. anm.: se faktaruta till höger). Men jag 
tror ändå att det var bra att man liberaliserade regler-
na och låter byråer annonsera fritt så länge de följer 
marknadsföringslagen, säger Fredrik Rydin.

Roschier har funnit i Finland sedan 1936 och etable-
rade sig i Sverige 2005, bland aktörer som har djupa 
rötter på den svenska marknaden.

– Kännedomen om oss i Finland var den som Mann-
heimer Swartling har i Sverige, medan det här i Sverige 
inte var särskilt brett känt. Det var en stor utmaning 
att öka vår varumärkeskännedom i Sverige, något vi 
lyckades snabbt med bland klienter. På senaste tiden 
har mycket fokus legat kring att bygga en motsvaran-
de medvetenhet om oss bland studenter, säger Fred-
rik Rydin.

Rydin menar att byrån sedan dess lyckats etablera 
sig väl i Sverige genom tydliga och koordinerade stra-
tegiska mål, i vilken marknadsföringen varit en viktig 
del i implementeringen. Huvudfokus har legat på ak-
tivt nätverkande i klientmålgruppen och – likt Vinge 
beskrev – skriva och hålla relevanta seminarier och ar-
tiklar om byråns expertis.

– I stället för att komma ut med ett budskap handlar 
det i dag mycket om att bli uppsökt. Den nya generatio-
nens köpare av juridiska tjänster är mer aktivt sökande 
efter information än för några år sedan, och då gäller 
det att vi tillhandahåller den informationen på ett bra 
och intressant sätt, säger Fredrik Rydin.

Rydin menar att kostnaden för marknadsföring för 
kvalificerade tjänsteleverantörer såsom konsulter, re-
visorer och advokater ofta ligger på mellan 2 och 5 pro-
cent av företagets omsättning.

– Jag tror att svenska affärsjuridiska byråer generellt 
sett ligger i underkant av det spannet och jag tror att 
svenska byråer ligger lågt i ett internationellt perspek-
tiv, säger han och tillägger:

 – Som bransch har vi blivit bättre och bättre på 
marknadsföring, och någonting gör vi rätt eftersom 
det går bra. Men samtidigt tror jag att det finns mer 
för oss att lära inom detta fält. ¶

Google- 
annonsering – 
bra eller dåligt? 
– vänd!

Ett amerikanskt 
nedsättande ut-
tryck för advokater 
som söker uppdrag 
på ett sätt som 
innebär att annans 
trångmål eller 
utsatta situation 
utnyttjas. Uttrycket 
lär ha myntats för-
sta gången 1897 av 
pressen och antyd-
de att advokater 
följde ambulanser 
till akuten för att 
hitta kunder, men 
det finns få belägg 
för att den formen 
av uppsökning av 
kunder har före-
kommit. Så kallad 
ambulance cha-
sing, att utnyttja 
annans utsatthet, 
är förbjudet enligt 
VRGA 7.8.1.

AMBULANCE 
CHASING

Fredrik Rydin.

Vinge höll under 
Almedalsveckan 
2017 seminarier 
om Brexit. På 
bilden Mia Åse nius, 
kabinettschef hos 
EU-kommissionären 
Cecilia Malmström, 
samt Alastair Sutton, 
barrister, Brick Court 
Chambers. 
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Åsikterna går isär om Googleannonsering. 
”Bortkastade pengar” eller ”Jättestor effekt”?

FOKUS: MODERN MARKNADSFÖRING

 Om man ska tro den stora advokatundersök-
ningen som gjordes förra året, och som det 
skrevs om i förra numret av Advokaten, så har 

35 procent av landets advokatbyråer inriktning på hu-
manjuridik. Det motsvarar knappt 700 

byråer som – bortsett från geo-
grafi – konkurrerar om samma 

så kallade vanliga människors 
juridik. Samma undersök-

ning visade att 85 procent 
upplever betydande eller 
viss konkurrens från an-
dra svenska byråer.

Så vad gör byråerna 
för att sticka ut?

Undersökningar om-
nämnda i diverse webb-

tidningar talar om att 
nästan 90 procent av den 
svenska befolkningen söker 

efter en vara eller tjänst på 
en internetsökmotor innan 

de köper. Om vi an-
tar att sam-

ma sak 
gäller 

för  
 

juridiska tjänster, kan det därför finnas ett värde av 
att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid 
sökningar i sökmotorer.

När Advokaten googlar på ordet advokat följt av stä-
derna Stockholm, Göteborg och Malmö kan vi konsta-
rera att flera byråer använder sig av metoden, och att 
det är en byrå som dyker upp högt upp bland resulta-
ten i samtliga fall – Zeijersborger & Co.

Gertrud Zeijersborger, som är vd på den privatjuri-
diska advokatbyrån med delvis samma namn som hon 
har, har lång erfarenhet av CRM, relationsmarknads-
föring och försäljning.

– Vi arbetar inte med sökordsoptimering per se, att 
vi hamnar högt upp är snarare en konsekvens av stra-
tegiskt arbete med hemsida, sociala medier och andra 
kommunikationskanaler, säger hon.

Zeijersborger vill inte dela med sig av byråns mark-
nadsföringsstrategi, men säger att ren sökordsopti-
mering är ett kostsamt och ganska ineffektivt sätt att 
bedriva marknadsföring på, speciellt för mindre advo-
kat- och juristbyråer som slåss på ett trångt fält.

– Ofta saknar byråer intresse eller resurser att ak-
tivt marknadsföra sig vilket gör att sökordsoptimering 
eller Google-annonser känns lockande, men att få ett 
klick på Google betyder inte att man får en klient, sä-
ger Gertrud Zeijersborger.

ÄR ÄVEN ETT KLIENTPERSPEKTIV
Google erbjuder en annonsering bredvid sökmotorns 
sökresultat när någon söker efter de produkter och 
tjänster som exempelvis en advokatbyrå erbjuder. By-
rån betalar enbart när någon klickar och besöker ad-
vokatbyråns webbplats. Men frågan är hur många klick 
som leder till en klient?

Martin Cullberg testade såväl Google-annonsering 
som sökmotorsoptimering för några år sedan, men me-
nar att det gav långt från önskad effekt och ”är bort-
kastade pengar”.

För att höra oss för bland fler om annonsmetoden 
googlar vi på ”bra advokat i Malmö”. Allra överst 

hamnar en annons som leder oss till brottmåls-
advokat Markus Bergdahls hemsida. Han har 

kontor i Malmö och Helsingborg och betalar 
”några tusenlappar i månaden” för Google-

annonseringen. 
– Jag har tidigare marknadsfört mig på 

bussarna i Malmö och Helsingborg, men 
det fungerade inte särskilt väl. Jag tror 
inte de traditionella annonsplatserna är 
de bästa om man är brottmålare. Folk är 
som mest brottsaktiva i åldrarna 15–30, 

Google-annonsering            – bra eller dåligt?

Gertrud 
Zeijersborger 
menar att 
sökords- 
optimering 
är ett kostsamt 
och ganska 
ineffektivt sätt 
att bedriva 
marknads- 
föring på.
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och då får man fråga sig i vilka forum den gruppen 
håller hus. Det är på internet, säger han och tillägger:

– Det handlar, vid sidan om marknadsföring för våra 
privata företag, också om ett klientperspektiv. För att 
folk ska få hjälp på rätt sätt måste ju vi berätta om vad 
vi är specialister inom.

Markus Bergdahls uppfattning är att annonseringen 
har positiv effekt för verksamheten, men han menar 
precis som Gertrud Zeijersborger att ett klick på an-
nonsen inte betyder att man får en klient.

– Det handlar om att tänka till kring annonsen och 
sökorden, så att de som klickar vet exakt vad du arbe-
tar med – och inte arbetar med. För jag har fått en del 
samtal från folk genom Google-annonseringen, som jag 
då får betala för, som tror att jag arbetar med en annan 
inriktning än jag gör.

POSITIVA ERFARENHETER AV GOOGLE
David Massi som driver Advokatbyrån Massi i Stock-
holm menar att annonseringen i sökmotorn i Google 

är väldigt effektiv. Byrån har ett konto som de aktive-
rar – och syns högt upp bland resultaten vid sökningar 
– när byråns anställda har lugnare inflöde av uppdrag 
än önskvärt.

– Det får en jättestor effekt. Vi märker omedelbart 
att det ringer betydligt mer till byrån när vi aktiverar 
annonseringen jämfört med när den är avstängd. Min 
uppfattning är att den vars vänner inte kan rekommen-
dera någon advokat i stället googlar, och väljer den som 
syns överst, säger han.

Massi betonar dock att det är viktigt att granska re-
sultatet av de valda sökorden för att se vilka som hjäl-
per byrån att nå annonseringsmålen, att helt enkelt 
göra en sökordsdiagnos och försöka optimera sökor-
dens kvalitetsresultat.

– Ägnar man det tid och energi och har valt rätt sök-
ord tror jag att det är ett jättebra verktyg för mindre 
byråer som är svårt att misslyckas med. Sedan hjälper 
det säkerligen att byråns namn förekommer då och då 
i olika sammanhang, och att verka på den stora Stock-
holmsmarknaden, säger han.

EGENPRODUCERADE YOUTUBE-KLIPP
Förutom att David Massi dyker upp i tv då och då har 
han sedan våren 2017 Youtube-kanalen Advokatsnack! 
där han varje vecka informerar om brottmålsproces-
sen. Klippen, som han producerar och klipper själv, har 
haft tusentals tittare.

– Det som fick mig att börja var min son, som själv 
har en Youtube-kanal. Han tyckte att jag också skulle 
ha en kanal där jag pratade om juridik. Och det här var 
under period då jag läst väldigt mycket felaktigheter 
och missuppfattningar som figurerade om diverse do-
mar. Jag tyckte helt enkelt att det fanns ett behov att 
sprida kunskap, vilket jag tycker är ett ansvar vi advo-
kater har, säger David Massi.

Efter några månader visade det sig även att klippen 
som han publicerade hade en väldigt positiv effekt på 
David Massis advokatverksamhet.

– Allteftersom tittarsifforna och spridningen av klip-
pen ökade blev det ganska tydligt ett inflöde av kli-
enter som uttryckte att de sett mina klipp och att det 
var därför de ringt mig. Och framför allt ett inflöde av 
uppdrag på grund av ryktet om att jag har en Youtube- 
kanal. Kompisar till dem som sagt att de sett mina klipp 
och tycker att jag verkar veta vad jag snackar om, sä-
ger han och tillägger:

– Oavsett om man väljer att marknadsföra sig tror jag 
att man måste göra det helhjärtat och vara ärlig i sin 
marknadsföring av hur man är som byrå, person och 
advokat för att uppnå bästa möjliga effekt. ¶

Google-annonsering            – bra eller dåligt?
Sökmotorsoptime-
ring, SEO, är ett 
samlingsnamn för 
de olika metoder 
och tekniker som 
används för att 
få en webbsida 
att synas så högt 
upp som möjligt. 
Eftersom rang-
ordningen av 
webbsidor sker 
automatiskt genom 
algoritmer kan 
man försöka att till 
webbplatsägarens 
fördel optimera 
den bedömning av 
en webbsida som 
sökmotorerna gör 
genom att genom-
föra ändringar i 
de faktorer som 
algoritmerna tar 
hänsyn till.

SEO

”Se till att 
synas då 
och då” 
– vänd!

David Massi.

Advokat Markus Bergdahl betalar ”några tusenlappar i måna-
den” för Google-annonseringen, som han menar har positiv 
effekt för verksamheten.
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Gör en bra insats, var engagerad för klien
terna och se till att synas då och då. Så lyder 
Viktor Bankes metod för marknadsföring 

av sig själv och nya byrån.
FOKUS: MODERN MARKNADSFÖRING

 Ett klassiskt sätt att marknadsföra sig och 
byrån är att medverka som skribent i 
branschtidskrifter. Med tiden har det 

blivit vanligare med mer allmän press.
En av de mer omskrivna advokaterna just 

nu är Viktor Banke. Han är nybliven kolum-
nist och rättsexpert på Aftonbladet och sedan 
några år en flitig debattör inom både juridi-
kens och migrationens område.

 – Viljan att debattera juridik kommer nog 
helt enkelt från en debattglad personlighet och ett in-
tresse för att göra juridiken begriplig för gemene man, 
säger Viktor Banke.

Den viljan ledde till att han förra året utkom med bo-

ken Andrum, om flyktingars väg till Sverige och deras 
möten med svenska myndigheter, och i samband med 
det porträtterades i Sveriges två största morgontidning-
ar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Han menar att exponering det senaste året inneburit 
att det kommit fler begärda uppdrag.

– Det har inte överhuvudtaget varit en strategi, utan 
snarare en genuin lust att förklara, att berätta. 
Men det fungerar förstås som marknadsfö-
ring, samtidigt, säger Viktor Banke.

Hösten 2017 lämnade han sin anställning på 
Advokatbyrån Thomas Bodström för att till-
sammans med fyra kollegor starta Advokatby-
rån Dubio. Medieexponeringen har underlättat 
uppstarten, men någon särskild marknadsfö-
ringsstrategi har inte funnits.

– Att starta en ny byrå tar tid, det är mycket 
med det administrativa och PR-åtgärderna har 

vi inte kommit till. Jag har således inget bättre svar än 
de vanliga sätten: Gör en bra insats, var engagerad för 
klienterna och se till att synas då och då, säger Vik-
tor Banke. ¶

”Se till att synas då och då”

Aftonbladet.

Advokat Viktor Banke är nybliven kolumnist på Aftonbladet och utkom förra året med boken Andrum, som handlar om flyktingars väg till Sverige och 
deras möten med svenska myndigheter.
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 Det har sagts mig att skiljeför-
faranden en gång i tiden be-
drevs ungefär som en gentle-

mannaklubb. Inte för att jag vet hur 
en gentlemannaklubb bedrivs, men 
det låter hursomhelst inte som nå-
got att sträva efter att återgå till, och 
då tänker jag inte bara på genusfrå-
gan. 

Nuförtiden är skiljeförfaranden 
big business. Det gäller såväl för 
många advokatbyråer som för de 
personer som har sin huvudsakliga 
inkomst från uppdrag som skilje-
domare. Även andra tjänar pengar 
på skiljeförfaranden, till exempel 
skiljedomsinstitut och forensic- och 
värderingsexperter för att nämna 
några. Många gynnas ekonomiskt av 
att skiljeförfarandena och klander-
processerna blir många och stora. 
Bland annat därför finns en risk att 
utvecklingen går i den riktningen 
och att även de förfaranden som 
inte skulle behöva bli så stora blir 
det. Detta betyder inte att jag menar 
att vissa skiljeförfaranden inte ska 
få bli mycket stora och tidskrävan-
de och därmed dyra – sådana finns 
det absolut. Det är trenden vad gäl-
ler mer normala tvister än de allra 
största som bekymrar mig.

Har det rentav gått så långt att de 
vars intressen är allra viktigast att 
tillgodose – parterna – emellanåt 
fått lida? Ja, jag tror det.

Skiljeförfaranden, såväl interna-
tionella svenska som helsvenska så-
dana, avviker tyvärr alltför ofta från 
idealet, där idealet är en effektiv och 

rättssäker tvistlösningsform som 
kan genomföras relativt snabbt till 
rimliga kostnader. Till idealet hör 
också att parterna, efter att ha för-
hållit sig lojala till förfarandet från 
start till mål, respekterar utgången. 
Det betyder att skiljedomar endast 
undantagsvis ska klandras. 

det är effektiviteten som inte sällan 
får ge vika. Förfarandena pågår ofta 
väl länge och kostnaderna blir väl 
höga. Och på tok för många skil-
jedomar klandras och i många av 
klandermålen görs alltför många 
klandergrunder gällande – den ena 
svagare och mer krystad än den an-
dra.

Jag vill påstå att förutsebarheten 
är hög både i svenska skiljeförfaran-
den och i svensk allmän domstol. 
Det är med andra ord ovanligt att 
man blir överraskad över utgången. 
Men om de allmänna domstolarna 
har lyckats effektivisera och snabba 
på processen under de senare de-
cennierna så har skiljeförfarandena, 

om något, gått i den andra riktning-
en. De är inte snabba och billiga 
längre.

Det är nog inte i första hand skil-
jedomarnas fel att utvecklingen gått 
i fel riktning, även om de proffsskil-
jedomare för vilka skiljeuppdragen 
är så viktiga att de inte vill stöta sig 
med någon, särskilt inte ombud som 
kan styra fler skiljeuppdrag i dennes 
riktning, nog har bidragit till utveck-
lingen. Proffsskiljedomarna, med 
vissa lysande undantag, verkar ofta 
rädda att ryta till, att sätta ned foten, 
att ställa höga krav på parterna. Men 
störst skuld bär nog parterna själva, 
genom deras rådgivare, det vill säga 
ombuden.  

Skiljeförfaranden blir sällan effek-
tiva om endast ena parten (eller ena 
ombudsteamet) agerar lojalt mot 
förfarandet som sådant. Skiljeförfa-
randen blir inte heller effektiva om 
ombuden är ängsliga eller om de 
tänker för mycket på sin egen eko-
nomi.

För några år sedan tog den ameri-
kanska firman Debevoise & Plimp-
ton fram sitt Protocol to Promote 
Efficiency in International Arbitra-
tion. Många av de 25 punkter som 
listas i det dokumentet, eller ska vi 
säga reklampamfletten för firman 
som kom på idén, är tillämpbara 
i svenska skiljeförfaranden ock-
så. Men det finns nog ännu mer att 
göra. Och sådant som kan göras an-
norlunda här. 

För inte behöver man väl regel-
mässigt skriva så många långa in-

Skiljeförfaranden – dags       för självsanering?
     Ett intressant       advokatinitiativ

Advokat Olle Flygt konstaterar att skiljeförfarandena, såväl internationella svenska som 
helsvenska sådana, tyvärr alltför ofta avviker från idealet, där idealet är en effektiv och 
rättssäker tvistlösningsform som kan genomföras relativt snabbt till rimliga kostnader. 
Flygt skriver i sin artikel om ett initiativ från advokathåll för att till att börja med se om det 
går att nå enighet om en uppförandekod i en mindre krets.

Olle Flygt är sedan 
över 20 år inriktad 
på svenska skilje-
förfaranden och 
domstolstvister. 
Han undervisar 
också om sådana 
tvister i Advokat-
samfundets regi. De uppfattningar 
som framförs i artikeln är författarens 
egna.

DEBATTÖREN
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lagor som är fallet numera? Inte 
behövs väl särskilt ofta omfattan-
de edition? Inte är det väl särskilt 
ofta befogat med särskilt mycket 
tjafs om handläggningsfrågor och 
invändningar av processuellt slag 
i skiljeförfaranden? Och visst ska 
tidsplaner hållas? Inte ska väl advo-
katfirmor specialisera sig på klan-
derprocesser och designa sådana 
som kostar miljontals kronor för kli-
enten till ingen som helst nytta? Och 
tänk vad intellektuell hederlighet 
kan vara tidsbesparande; när det till 
exempel hänvisas till en bilaga och 
påstås att något står i eller framgår 
av den så ska det göra det också!

vid diskussioner med andra processju-
rister under senare år har det fram-
kommit att jag är långt ifrån ensam 
om att oroas över tendensen. Många 
har börjat uppskatta processande 
i allmän domstol alltmer, trots att 
väl skötta skiljeförfaranden onekli-
gen har avgörande fördelar framför 
domstolsprocesser.

Nu har det tagits ett intressant ini - 
tiativ från advokathåll för att till att 
börja med se om det går att nå enig-

het om en uppförandekod i en min-
dre krets. Om gruppen kan enas om 
något är det enligt min mening där-
efter rimligt att ta diskussionen vi-
dare till större krets, förslagsvis ge-
nom att överlämna ett förslag om en 
uppförandekod till en större organi-
sation för vidare behandling, till ex-
empel Swedish Arbitration Associa-
tion (SAA), som för övrigt bildades 
genom ett annat advokatinitiativ för 
omkring ett decennium sedan (ini-
tiativtagare och förste ordförande 
var Claes Lundblad). En sederme-
ra fastställd uppförandekod skulle 
det i så fall stå andra processjuris-
ter på marknaden fritt att ansluta sig 
till om man tycker sig kunna leva 
upp till dess krav. En sådan uppfö-
randekod skulle kunna bli ett bra do-
kument att snegla på för skiljedoma-
re som vill ställa krav på parter och 
ombud och rentav fatta obekväma 
beslut när ombud som har anslutit 
sig till den agerar i strid med den. 
Den skulle nog ofta kunna göra att 
skiljeförfarandena blev trevligare 
också, ju mindre ombuden krock-
ar med varandra desto bättre. Dess 
största förtjänst skulle naturligt-

vis vara den klientnytta som borde 
följa av att en uppförandekod skulle 
skapa ett visst tryck på dem som an-
sluter sig, något man kanske inte bör 
göra om man inte är beredd att leva 
efter den. 

Det var Daniel Vargö, advokat på 
en mindre firma, som tog initiativet, 
och ett fåtal (färre än 15) av alla de 
advokater i Stockholm som nume-
ra har kommersiella processer och 
skiljeförfaranden som huvudsyssla 
har bjudits in till inledande runda-
bordssamtal. De allra flesta inbjudna 
är i medelåldern med ett flertal år 
kvar i branschen, och många av dem 
har regelmässigt uppdrag inte bara 
som ombud utan även som skilje-
domare. Intresset bland de inbjud-
na har varit stort. Alla inbjudna är 
advokater, vilket är bra eftersom vi 
förstår att en uppförandekod inte 
kan antas som gör våld på advoka-
tens främsta plikt: att visa trohet 
och lojalitet mot klienten. 

Det första mötet har när detta pu-
bliceras redan hållits.

Olle Flygt   
Advokat

Skiljeförfaranden – dags       för självsanering?
     Ett intressant       advokatinitiativ

FÖR INTE 
BEHÖVER 
MAN VÄL 
REGEL

MÄSSIGT 
SKRIVA 

SÅ MÅNGA 
LÅNGA 

INLAGOR SOM 
ÄR FALLET 
NUMERA?

 Målsägandebiträdet advoka-
ten Elisabeth Massi Fritz 
har i mål angående miss-

tänkt gruppvåldtäkt och sedan de 
misstänkta friats uttalat att domen 
utgör en skam för vårt rättssystem. 
Uttalandet tycks ha väckt harm hos 
advokater, samfundets generalse-
kreterare och hos den oförbränne-
lige Göran Lambertz. I det utmärk-
ta televisionsprogrammet ”Veckans 
brott” framträdde en ansvarig po-

lischef som tydligt och oförbehåll-
samt medgav att polisutredningen 
inte skötts tillfredsställande. Vad 
som framkom gav dock bilden av 
att polisutredningen inte hunnit 
helt färdigställas efter nya uppgif-
ter från målsäganden och att åtalet 
drivits till huvudförhandling innan 
utredningen var färdig. Man kan 
då möjligen som helt utomståen-
de tycka att främst åklagaren, men 
även målsägandebiträdet, borde ha 

verkat för att målet inte togs till hu-
vudförhandling förrän utredning-
en var klar. Någon form av ”skam” 
över rättssystemet tycks därmed 
föreligga, men det är inte budbära-
ren som ska klandras för sin åsikt. I 
åsikts frihet ligger så klart även rätt 
för Lambertz med flera att hävda att 
den ska inskränkas.

Björn Rosengren   
Advokat

Även advokater omfattas av åsiktsfriheten
Advokat Björn Rosengren om den omdebatterade domen i ”Fittja-målet”. 
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 Metoo-rörelsen har haft ett 
mycket stort genomslag i 
Sverige. Den har på ett ef-

fektivt sätt visat att de företeelser 
som rörelsen riktar sig mot – från 
rena övergrepp till olika former av 
kränkande och diskriminerande be-
handling – finns inom många sam-
hällssektorer. Rörelsen kommer med 
all sannolikhet att få varaktiga sam-
hälleliga effekter. De som agerar dis-
kriminerande och kränkande på ar-
betsplatsen kan förväntas sig mycket 
påtagliga negativa konsekvenser av 
sitt handlande. Metoo kan också för-
väntas varaktigt förändra de attityder 
och förhållningssätt som utgjort för-
utsättningarna för kränkningar och 
diskriminerande behandling. Rörel-
sen kan alltså – med en straffrättslig 
analogi – förväntas ha en såväl pre-
ventiv som moralbildande verkan. 
Med hänsyn till Metoos genomgri-
pande effekter på såväl individ- som 
samhällsnivå måste dock de olika ut-
tryck som rörelsen tar sig också kun-

na bli föremål för granskning och de-
batt. 

som medierättsligt verksamma advoka-
ter vill vi ta upp en praktiskt och 
principiellt viktig fråga. Det rör 
dagstidningarnas publiceringar av 
så kallade Metoo-upprop; skriftli-
ga redogörelser från kvinnor från 
olika samhällssektorer som samlats 
in och sammanställts via sociala 
medier angående övergrepp och 
kränkningar framför allt i arbetsli-
vet. Framställningarna är anonyma 
i den meningen att varken kvinnor-
na eller de män som förekommer i 
de olika vittnesmålen är namngivna. 
Redogörelserna innehåller dock i 
vissa fall sådana omständigheter att 
en inte obetydlig del av läsekretsen 
identifierar den person som avses i 
vittnesmålet.

Det räcker att de publicerade 
uppgifterna är sådana att några upp-
fattar vem som avses för att uppgif-
ter ska anses ha lämnats om denna 

person i den mening som avses i 
förtalsbestämmelsen i TF 7 kap. 4 § 
p. 14. Teoretiskt sett räcker det att 
någon enstaka person uppfattar vem 
som avses. I Metoo-uppropen är det 
i stället fråga om en vid krets som 
uppfattat vem som avses i vissa pu-
bliceringar.

det råder vidare ingen tvekan om att 
uppgifterna – om de inte utpekar de 
aktuella personerna som brottsli-
ga – i vart fall är i hög grad ägnade 
att utsätta dem för andras missakt-
ning. Därmed har förtalsuppgifter 
lämnats. Det är då fråga om straff-
bart förtal om det inte med hänsyn 
till omständigheterna var försvarligt 
att lämna uppgifterna och uppgifts-
lämnaren kan visa att uppgifterna 
var sanna eller att det fanns skälig 
grund för dem. Försvarlighetsbe-
dömningen vilar på en avvägning 
mellan intresset av vidaste möjliga 
yttrandefrihet och äre- och inte-
gritetsskyddet för den enskilde. En 

PRAKTISK JURIDIK

Metoo och     utgivaransvaret 
Advokaterna Percy Bratt och Susanne Feinsilber skriver om Metoo-rörelsen och utgivar-
ansvaret. ”Det framgår av den stora mängden av vittnesmål i de publicerade uppropen och 
vad som anförts i anslutning till publiceringarna att de lyfts in i tidningarna utan någon indi-
vidualiserad prövning vare sig i försvarlighetsdelen eller i fråga om faktastöd”, skriver de.
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individualiserad bedömning måste 
göras med beaktande bland annat av 
uppgifternas karaktär, när det som 
skildras ska ha skett och om den ut-
pekade är en offentlig person. Om 
tidningen och dess ansvariga utgi-
vare inte i efterhand kan bevisa att 
uppgifterna är sanna måste de visa 
att det ändå fanns skälig grund för 
att publicera dem. Grundprincipen 
är här att ju allvarligare uppgifter-
na är desto mer ingående kontroll- 
och faktastöd krävs. Om uppgif-
terna innebär att personen i fråga 
utpekas som brottslig så framgår av 
Europadomstolens praxis att en så-
dan publicering – med hänsyn till 
oskuldspresumtionen i artikel 6 i 
Europakonventionen – måste bygga 
på en synnerligen ingående journa-
listisk utredning om den saknar stöd 
i en fällande brottmålsdom.

Det framgår av den stora mäng-
den av vittnesmål i de publicerade 
uppropen och vad som anförts i an-
slutning till publiceringarna att de 
lyfts in i tidningarna utan någon in-
dividualiserad prövning vare sig i 
försvarlighetsdelen eller i fråga om 
faktastöd. 

vi utgår från att det är erfarna publi-
cister som tagit beslut om publice-
ring. Det framstår som djupt osan-
nolikt att dessa inte insett risken 
för att många kan uppfatta vem som 
avses i vissa redogörelser. Det är 
också svårt att tro att dessa erfarna 
publicister inte skulle ha tillräcklig 

kunskap om förtalsregleringens när-
mare innebörd.

Återstår då att besluten vilar på 
en kalkyl om att risken för en rätts-

lig prövning är närmast försumbar. 
Detta med hänsyn till att de som 
kan initiera en sådan prövning kan 
förväntas frukta ytterligare upp-
märksamhet, sammantaget med osä-
kerheten med en juryprövning och 
risken för stora rättegångskostna-
der. Det är inte ett principiellt håll-
bart förhållningssätt.

ett publiceringsbeslut ska självfallet 
inte bygga på en kalkyl om risken 
för en tryckfrihetstalan och en fäl-
lande dom. Den rättsliga reglering-
en måste vara faktiskt handlingsdiri-
gerande för publiceringsbesluten. 

De skyddsintressen som bär upp 
förtalsbestämmelsen är av vital bety-
delse liksom intresset av vidast möj-
liga yttrandefrihet i frågor av stort 
allmänintresse. Men den stegvisa 
prövningen enligt förtalsbestämmel-
sen kräver en noggrann avvägning 
mellan dessa intressen. En prövning 
som alltså inte alls skett i dessa fall. 

det är av stor vikt att den enskilde 
ges ett adekvat skydd för sin ära och 
integritet. Kraven på ingående ut-
redning och kontroll är inte endast 
väsentliga för den utpekade. Det är 
också av stor vikt ur ett samhälls-
perspektiv att allmänheten får kor-
rekt och adekvat information. 

Percy Bratt    
Advokat

Susanne Feinsilber     
Advokat

ETT PUB 
LICERINGS

BESLUT 
SKA SJÄLV

FALLET 
INTE BYGGA 

PÅ EN 
KALKYL OM 
RISKEN FÖR 
EN TRYCK
FRIHET S

TALAN 
OCH EN 

FÄLLANDE 
DOM. 

PRAKTISK JURIDIK

Metoo och     utgivaransvaret 
Percy Bratt 
Advokat och del-
ägare i advokatby-
rån Bratt Feinsilber 
Harling AB. Huvud-
sakligen verksam 
inom medierätt 
och skadestånds-
rätt samt med särskild inriktning mot 
mänskliga rättigheter. Jur. kand. vid 
Stockholms universitet 1982. Därefter 
anställning på Advokatbyrån Berg & 
Co under åren 1982–1995. Ordförande i 
Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ord-
förande i Civil Rights Defenders. Percy 
Bratt är tillsammans med professor 
Ove Bring kursföreståndare i kursen 
praktisk europaprocess vid Stockholms 
universitet. Percy Bratt skriver även 
artiklar i fack- och dagspress rörande 
juridiska och rättspolitiska frågor.

Susanne Feinsilber 
Advokat och del-
ägare i Advokatby-
rån Bratt Feinsilber 
Harling AB sedan 
1997. Huvudsakli-
gen verksam inom 
skadeståndsrätt, 
medierätt och brottmål. Jur. kand. vid 
Stockholms universitet 1987 och där-
efter ett års studier vid Johns Hopkins 
University of Advanced International 
Studies i Bologna, Italien. Tjänstgöring 
som biträdande jurist på Advokatbyrån 
Berg & Co AB under åren 1988–1995. 
Ledamot i Registerkontrolldelegationen.

PRESENTATION
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AKTUELLT

Gratulerar till den fina utmärkel-
sen! Vad gör man för att förtjäna 
H.M. Konungens medalj? 

– Det ges en medaljmotivering 
som blir offentlig, men mer än så 
vet jag inte. Det är ingenting som 
man mer i detalj får reda på eller 
frågar om. Medaljmotiveringen 
i mitt fall lyder: ”för betydande 
insatser som jurist och advokat”. 
Ytterst är det H.M. Konungen 
själv som fattar beslutet. 

När delas medaljen ut?
– Medaljförläningar sker två 

gånger om året. De offentliggörs 
dels på kungens namnsdag den 
28 januari, dels den 6 juni. 

Hålls det någon ceremoni när 
kungen överlämnar medaljen?

– Ja. Medaljförläningen är en 
högtidlig ceremoni, där medaljö-
rerna får komma upp till Kung-
liga slottet. Medaljen får man 
av kungen och medaljbrevet av 
drottningen. Det skedde den 30 
januari.

Vid vilka tillfällen kan man bära 
medaljen?

– Medaljen som sådan bärs 
till stor högtidsdräkt, men man 
får  också en medaljrosett som 
man kan bära vid andra högtid-
ligare tillfällen eller när det av 
andra skäl är påkallat – i prak-
tiken när man har mörk kostym 
eller smoking. Medaljerna förlä-
nas i olika storlekar och i olika 
band. I mitt fall fick jag medaljen 
i 8:e storleken i Serafimerordens 
band. Det är ett ljusblått band, 
och då är medaljrosetten en liten 
rosett i ljusblått band som man 
sätter i knapphålet på smoking 
eller kavaj.

Stämmer det att H.M. Konungens 

medalj är bland de högsta utmär-
kelser som kungen delar ut till 
svenska medborgare?

– Ja, det är nog den allmän-
na uppfattningen. Medaljen går 
tillbaka till början av 1800-ta-
let. Den kallades tidigare Hov-
medaljen och förlänades till 
högre befattnings-
havare inom hovet 
– det gör den fort-
farande. Men se-
dan ordensväsen-
det avskaffades vid 
årsskiftet 1974/1975 
förlänas medaljen 
också till personer 
utanför hovet som 
anses ha gjort sär-
skilda förtjänster.

Vilken är din drivkraft som ad-
vokat?

– En kombination av intres-
santa arbetsuppgifter: frågeställ-
ningar som ofta har stor bredd 
i den meningen att de avspeg-
lar samhällslivet i dess olika for-
mer, möjligheten att ta till vara 
enskildas intressen som av oli-

ka skäl har kommit i kläm, inte 
minst mot stat och kommun, och 
att kunna bidra till att värna den 
demokratiska rättsstaten. Därtill 
möjligheten att över tid fördju-
pa sig och specialisera sig inom 
olika områden, som inte behöver 
vara desamma utan kan föränd-

ras, och därmed ha 
ett yrke som – så 
länge man har in-
tellektet i behåll – 
egentligen inte har 
något bäst-före-da-
tum. 

Din CV visar att 
du har en lång och 
bred juridisk bak-
grund inom flera 
fält.

– Ja, jag har kommit att under 
åren specialisera mig på olika 
områden med varierande beto-
ning. När jag undervisar i kon-
stitutionell rätt i advokatexamen 
brukar jag uppmana de unga bli-
vande advokaterna att behål-
la sin juridiska allmänbildning. 
Mitt budskap är att nästan all-

ting inom juridiken är intres-
sant, när man väl sätter sig in 
i det.

Vad är allra mest intressant med 
uppdraget i huvudstyrelsen?

– Det är att kunna vara med 
och påverka och förhoppnings-
vis bidra när det gäller sådant 
som har betydelse långsiktigt 
för att vidmakthålla och ut-
veckla Sverige som en demo-
kratisk rättsstat. Advokater och 
Advokatsamfundet har här en 
oerhört viktig roll – vilket be-
klagligtvis har understrukits ge-
nom utvecklingen i en del län-
der  ganska nära Sverige under 
de senaste åren. Jag leder ock-
så arbetet med att ta fram ett 
nytt rätts politiskt program för 
Advokatsamfundet. Det känns 
ännu mer viktigt nu än tidiga-
re. Det är tråkigt att det har bli-
vit så. Men om rättsstaten skul-
le komma under press, blir det 
svårt att åtgärda de brister som 
finns. Det måste göras nu, när 
samhället befinner sig i lugnare 
förhållanden.  MA

Rättsstatens försvarare fick kungamedaljen

JAG PÅSTÅR ATT 
NÄSTAN ALLTING 

INOM JURIDIKEN ÄR 
INTRESSANT, NÄR 
MAN VÄL SÄTTER 

SIG IN I DET.

MÅNADENS ADVOKAT

JANMIKAEL BEXHED
Ledamot av Advokatsamfun-
dets styrelse sedan 2014 och 
ordförande i arbetsgruppen för 
samfundets nya rättspolitiska 
program, har förlänats H.M. Kon-
ungens medalj i 8:e storleken i 
Serafimerordens band.

Advokat Jan-Mikael Bexhed har introducerat ämnet kulturegendomsrätt i Sverige.
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Nya uppdrag och priser
l Anders Thornberg, tidigare 
generaldirektör för Säpo, har 
utsetts till ny rikspolischef. 
Hans företrädare Dan Eliasson 
har utsetts till ny generaldi-
rektör på Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
MSB.

l Lena Lindgren Schelin har 
utsetts till ny generaldirektör 
för Datainspektionen. Hon är 
doktor i processrätt och har 
tidigare varit chefsjurist och 
chef för rättsenheten vid Eko-
brottsmyndigheten.

l Ragnar Palmkvist, chefs-
rådman vid Stockholms tings-
rätt och tidigare chefsjurist på 
Advokatsamfundet 2000–2006, 
har utnämnts till hovrättslag-
man i Svea hovrätt. Palmkvist 
är för närvarande ordförande 
i den uppmärksammade rät-
tegången om terrordådet på 
Drottninggatan i Stockholm 
2017, som pågår i tingsrätten. 

l Professor Jessika van der 
Sluijs är ny dekan för juridiska 
fakulteten vid Stockholms 
universitet. Hon efterträder 
Jonas Ebbesson som slutade 
som dekan vid årsskiftet. 

l Åsa Righard, 
advokat på Gul-
liksson i Malmö, 
är ny medlem 
i International 
Trademark 
Associations utskott för nya 
frågor.

l Regeringen 
har utnämnt ad-
vokaten Anders 
Gustavsson att 
vara hyresråd i 
Hyres- och ar-
rendenämnden i Västerås.

l Göteborgsadvokaterna Emil 
Winkler och Peter Hummel-
blad har startat ny gemensam 
byrå, Crown Entertainment 
Law. De har tidigare arbetet på 
Wåhlin advokatbyrå.

l Johan Stern är sedan års-
skiftet ny managing partner 
för Ramberg. Stern har arbe-
tat på byrån sedan 2010.

Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  AKTUELLT

Nya chefer utsedda för HD, HFD och Svea hovrätt
Regeringen utnämnde den 1 februari hovrättspresident i Svea hovrätt och ordförande i Högsta domstolen 
respektive Högsta förvaltningsdomstolen. Nuvarande riksåklagare Anders Perklev efterträder Fredrik Wer-
säll som president för Svea hovrätt. Justitierådet Anders Eka har utnämnts till ordförande i Högsta domstolen 
och Helena Jäderblom tar över som justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

Jan Ramberg ur tiden
Jan Ramberg avled den 28 januari i år i en ålder av 85 år. Ramberg tog sin juristexamen vid Uppsala uni-
versitet 1955 och arbetade som advokat i 15 år, innan han 1970 blev professor i civilrätt vid Stockholms 
universitet. Han var specialiserad inom avtalsrätt, köprätt och transporträtt.

Ivarsson 
hänger på 
samfundet
Ett porträtt på 
advokat Bengt 
Ivarsson, Advokat-
samfundets ordfö-
rande 2013–2017, 
hänger numera 
hos samfundet på 
Laboratoriegatan i 
Stockholm, precis 
som alla andra 
tidigare ordföran-
de. Porträttet på 
Ivarsson är målat 
av konstnären 
Lars Vilks.

Steen och Hedberg bland 
årets supertalanger
Två advokater 
finns med på 
Veckans affärers 
lista över Sveriges 
101 supertalanger 
2018: Johan Steen 
och Emil Hedberg. 
Johan Steen är 
delägare på White 
& Case och, en-
ligt listan, ”en av 
de mest aktiva 
nordiska M&A-juristerna genom 
tiderna”. Emil Hedberg är del-
ägare på advokatbyrån Hamilton 
och arbetar inom kapitalmarknad, 
publik M&A och bolagsrättslig 
rådgivning.

Advokat-SM i fotboll spelas i augusti
Den 31 augusti avgörs advokat-SM i fotboll för åttonde gången på Östermalms IP och Stockholms stadion. 
 Inbjudan har skickats ut till de byråer som har förtur att anmäla sig till turneringen, men samtliga är välkom-
na att anmäla sitt intresse. Omkring 450 anställda vid advokatbyråer deltog 2017.  Advokatfirman Törngren 
Magnell och Lindahls är regerande mästare i dam- respektive herrklassen.

Advokatfirman Törngren 
Magnell är regerande 
mästare i damklassen 
i advokat-SM i fotboll.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Arnerstål, Stojan: Varumärkes-
användning (Norstedts juridik, 
2018. 305 s.) 

Cheshire, North & Fawcett : pri-
vate international law / edited 
by Paul Torremans ; consultant 
editor J.J. Fawcett ; authors 
Uglješa Grušić et al. (15. ed. 
Oxford : Oxford Univ. Press. 
1435 s.)

Commentary on the law of the 

International Criminal 
Court / Mark Klamberg, ed. 
(Brussels : Torkel Opsahl 
Academic Epublisher. 775 s. 
FICHL publication series ; 
no. 29)

Dahlström, Mats: Brott och på-
följder : en lärobok i straffrätt 
om brottsbalken / Dahlström, 
Strand, Westerlund ; under 
medverkan av Christer Krantz, 
Christer Lang (6. uppl. Bruun 
Juridik. 612 s.)

Fastighetstransaktioner i prak-

tiken / Nils Larsson, Assur 
Badur, Ulf Jensen, Stieg Syn-
nergren (2. uppl.  Wolters 
Kluwer. 298 s.)

Hilling, Axel: Corporate taxation 
and social responsibility / Axel 
Hilling, Daniel T. Ostas (Wolters 
Kluwer. 169 s.)

Julstad, Barbro: Fastighetsindel-
ning och markanvändning (6. 
uppl. Norstedts juridik, 2018. 
217 s.)

Krikström, Peter: Ordning och 
säkerhet i domstol : en hand-

bok / Peter Krikström, Lennart 
Johansson (Jure. 91 s.)

Lundqvist, Ulf: Laga och rättvis 
rättegång i praxis (2. uppl. Bok-
byrån. 913 s.) 

Lynge Andersen, Lennart: Aftaler 
og mellemmænd / Lennart 
Lynge Andersen, Palle Bo 
Madsen (7. udg. København : 
Karnov Group. 461 s.)

Makt, myndighet, människa : en 
bok i speciell förvaltningsrätt 
/ redaktör: Lotta Lerwall  
(3. uppl. Iustus, 2018. 307 s.)

 LÄSTIPS

Förvaltningslagen : en 
kommentar 
Författare: Kristina 
Ahlström
Förlag: Karnov Group
Den 1 juli 2018 träder 
en ny förvaltningslag i 
kraft. Reglerna i lagen 
har reformerats och 
moderniserats för att 
svara upp mot högt 
ställda krav på god service, enkelhet, snabb-
het och kostnadseffektivitet och samtidigt 
stärka enskildas rättssäkerhet. Lagen innehål-
ler bland annat ett nytt rättsmedel mot lång-
sam handläggning, så kallad dröjsmålstalan, 
som kan användas om handläggningen av ett 
ärende försenas. Boken, av advokat Kristina 
Ahlström, är indelad i två delar där del 1 
innehåller en allmän kommentar till lagen och 
del 2 en paragrafvis kommentar. Boken finns 
också tillgänglig i digital form i Karnov Groups 
djupa lagkommentarer Lexino.

Dataskyddsförord-
ningen GDPR : förstå 
och tillämpa i prak-
tiken  
Författare: Monika 
Wendleby, Dag Wet-
terberg
Förlag: Sanoma Ut-
bildning
EU:s dataskyddsför-
ordning, GDPR, gäller 
som lag i alla EU:s medlemsländer från och 
med den 25 maj 2018. GDPR är ett omfattande 
regelverk till skydd för fysiska personer och 
gäller all verksamhet som hanterar enskilda 

personers personuppgifter. Lagstiftningen 
syftar till att stärka den personliga integri-
teten och öka individens valmöjlighet för hur 
personuppgifter ska användas. Boken kombi-
nerar juridik och management. Det är både en 
handledning av lagtexten och en vägledning 
i det praktiska arbetet. Boken är uppdelad i 
tre delar. Del 1 går igenom det juridiska re-
gelverket, del 2 ger konkreta tips beträffande 
det praktiska genomförandet och det fortsatta 
arbetet och del 3 fokuserar på juridiken om 
något går fel, om organisationen hamnar i ett 
tillsynsärende och kanske i domstol.     

 AVHANDLINGAR
Utredningsskyldighet, bevisbörda och be-
viskrav i förvaltningsprocessen av Gustav 
Lindkvist, Stockholms universitet (Norstedts 
juridik)
I avhandlingen undersöks vissa aspekter av 
hur bevisning bör hanteras i förvaltningspro-
cessen. Närmare bestämt avses betydelserna 
av myndigheters och domstolars utrednings-
skyldighet, bevisbördans placering och till-
lämpligt beviskrav samt förhållandet mellan 
dessa begrepp inom administrativa förfaran-
den. Exempel på frågor som tas upp är när 
en omvänd bevisbörda kan användas, hur 
omfattande utredningsskyldigheten är, vilket 
beviskrav som gäller i olika måltyper och den 
närmare innebörden av olika beviskrav.
 
Rätten till biträde : om biträdeskostnaders 
hantering vid svenska domstolar av Sebas-
tian Wejedal, Göteborgs universitet.
Rätten till en rättvis domstolsprövning är en 
självklarhet i en demokratisk rättsstat. Juri-
diska eller praktiska hinder som exempelvis 
höga biträdeskostnader, kan dock göra det 
svårt för enskilda att få sina tvister prövade. 
Mot denna bakgrund undersöker och jämför 
författaren hanteringen av advokatkostnader i 
tvistemål, brottmål och förvaltningsmål inom 
ramen för de olika ersättningssystemen. Av-
handlingen utmynnar i kritik av kostnadshan-
teringen i svensk domstolsprocess, framför 

allt i förvaltningsprocessen där enskilda ofta 
tvingas att processa utan biträde i tvister med 
det allmänna eftersom man inte får ersättning 
för sina ombudskostnader.
 
Tjänstepensionen möter EU-rätten : en studie 
av relationen mellan svenska kollektivavtal 
och den inre marknaden av Caroline Johans-
son, Uppsala universitet (Iustus) 
Caroline Johansson har undersökt den kollek-
tivavtalade tjänstepensionens utveckling un-
der 1900-talet samt hur den är utformad i dag. 
Undersökningen utgör utgångspunkten för en 
analys av relationen mellan den svenska tjäns-
tepensionen och EU:s inre marknadslagstift-
ning. Syftet är att analysera om det sätt som 
de svenska arbetsmarknadsparterna valt att 
organisera tjänstepensionen är förenligt med 
EU:s mål att upprätta en inre marknad. 

 BOK
Homo juridicus – 
den rättsliga ideal-
människan
Hur bör en män-
niska vara för att 
bli accepterad som 
aktör i rätten, vilka 
egenskaper eller 
förmågor förvän-
tas man ha för att 
betraktas som en 
rättslig idealmän-
niska? 

Det är frågor 
som Thérese Fridström Montoya ställer i sin 
bok Homo juridicus : den kapabla människan 
i rätten (Iustus). Frågeställningarna bottnar i 
ett intresse för principerna om allas lika värde 
och likabehandling. 2015 disputerade hon med 
avhandlingen ”Leva som andra genom ställ-
företrädare : en rättslig och faktisk paradox”, 
som också tar upp frågor kring hur männis-
kors förmågor påverkar tillgängligheten till 
rätten och den människosyn som hon menar 
präglar vårt rättssystem.  

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

Niklas Bruun i Sverige : en 
vänbok / redaktörer: Kerstin 
Ahlberg, Petra Herzfeld Ols-
son, Jonas Malmberg (Iustus. 
458 s.) 

Shaw, Malcolm Nathan: Inter- 
national law (8. ed. Cam- 

bridge : Cambridge Univ. Press. 
1033 s.)

Singer, Anna: Barns rätt (Iustus. 
192 s.) 

Socialrätt under omvandling : om 
solidaritetens och välfärdssta-
tens gränser / Thomas Erhag, 

Pernilla Leviner, Anna-Sara 
Lind, red. (Liber, 2018. 359 s.)

Strafrechtliche Jurisdiktion : 
Eine nordische Perspektive / 
Thomas Elholm & Birgit Feldt-
mann, Hrsg. (Copenhagen : 
DJØF Publishing. 206 s.)

Tjernberg, Mats: Skatterättslig 
tolkning (Iustus. 151 s.) 

Voigt, Paul: The EU general data 
protection regulation (GDPR) : 
a practical guide / Paul Voigt, 
Axel von dem Bussche (Cham : 
Springer. 383 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

 SAGT

”Vårt förslag är att vi får en 
möjlighet att föra någon form av 
register över kvalitet, även på de 
personer som vi förordnar som 
offentliga biträden.”
Fredrik Beijer, rättschef på Migra-
tionsverket, till SR-programmet 
Kaliber (19/2) om asyljurister som 
inte lämnar in överklaganden i tid, 
vilket kan leda till att deras klien-
ter utvisas utan att ha fått sin sak 
prövad i domstol.
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”Tidningarna ska inte 
agera domstol”
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg intervju-
ades i Svenska Dagbladets bilaga 
Perfect Guide (9/2) om jämställd-
het, pressetik och hat på sociala 
medier som hon upplevt. ”Inte 
bara mot mig utan också mot min 
personal. Det är inte godtagbart. 
Det farliga är att det leder till cen-
sur, att människor inte orkar vara 
med och föra samtalet. Även om 
du har trollpacket omkring dig får 
du inte låta dig ängslas. Det civila 
samhället måste ha integritet att 
stå upp”, sa hon bland annat.

Johan Eriksson har skrivit handbok
Advokat Johan Eriksson, 
aktuell som försvarare åt den 
terrormisstänkte Rakhmat 
Akilov, tog rättegångsledigt 
i september förra året för att 
färdigställa den nyutkomna 
boken Handbok för försvarare. 
Boken kommer att användas 
på Advokatsamfundets kurser.

Vad för slags tips bjuder boken 
på? 

– Det finns inte mycket att 
läsa om det praktiska hantver-
ket att vara försvarsadvokat. 
Därför har jag länge umgåtts 
med idén, och även arbetat 
med projektet, att skriva en bok 
med praktiska tips för försvars-
advokater. Jag bjuder så frikos-
tigt jag bara kan på de erfaren-
heter jag samlat på mig under 
mina år som försvarsadvokat 
och föreläsare. Boken berör 

i stort sätt alla moment i för-
svararrollen.

Vilken är det största bristen du 
ser bland kollegor du möter i 
rätten?

– Genom mitt fö-
reläsande tillsam-
mans med utländ-
ska kollegor har jag 
sett att svenska ad-
vokater ligger långt 
efter när det gäller 
exempelvis för-
hörsteknik. Detta 
är naturligtvis led-
samt men också ut-
manade eftersom vi har en stor 
utvecklingspotential. Jag har 
också roat mig med att jäm-
föra lite med utbildningen för 
de engelska barristerna för att 
belysa skillnaderna i utbildning 
och kanske puffa för ett bättre 

utbildningssystem för process-
advokater i framtiden.

Vad känner du själv att du fått 
ut av att formulera dessa tips?

– Att skriva bo-
ken har varit oer-
hört lärorikt och 
roligt eftersom jag 
verkligen tvingats 
fundera på de oli-
ka momenten i ar-
betet. Det mesta i 
boken har jag dess-
utom härmat av an-
dra skickliga kolle-
gor vilket tvingat 

mig till att tänka tillbaka på en 
massa processer jag deltagit i. 
Jag har också haft stor nytta av 
allt jag lärt mig från intresse-
rade advokater som delat med 
sig av egna erfarenheter vid 
alla kurser jag hållit.

TRE FRÅGOR TILL … JOHAN ERIKSSON 
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Styrelsen har vid styrelsemö-
tet den 26 januari antagit ett 
vägledande uttalande avseende 
motverkande av olika former av 
diskriminering och trakasserier 
m.m.

I anledning av Metoo-uppro-
pet för juristbranschen gjorde 
Advokatsamfundet den 14 no-
vember 2017 ett uttalande. Un-
der perioden 17–27 november 
2017 genomfördes en enkätun-
dersökning, riktad till kvinn-
liga advokater och biträdande 
jurister om deras utsatthet för 
sexuella trakasserier. En arbets-
grupp med uppdrag att arbeta 
vidare med de frågor som har 
upp kommit i anledning av re-

sultatet av undersökningen till-
sattes vid styrelsemötet i de-
cember. Advokaten och vice 
ordförande i Advokatsamfundet 
Eva-Maj Mühlenbock är sam-
mankallande i gruppen, som i 
övrigt består av advokaterna Ola  
Åhman, Petter Hetta och Åsa 
Erlandsson. Sekreterare är ad-
vokaten och chefsjuristen Ma-
ria Billing.

vid sitt möte den 26 januari an-
tog styrelsen ett vägledande ut-
talande:

Primärt är det advokatbyrå-
erna som arbetsgivare som mås-
te vidta åtgärder för att olika 
former av trakasserier och an-
dra oacceptabla beteenden inte 

förekommer på arbetsplatsen. 
Men även för Advokatsamfun-
det kan det finnas anledning att 
agera, till exempel genom att in-
leda ett disciplinärende, om en 
advokat inte följer regler i lag el-
ler god advokatsed. Särskilt med 
hänvisning till diskrimineringsla-
gen (2008:567) och arbetsmiljö-
lagen (1977:60) finns anledning 
att framhålla och erinra om att 
en advokat i sin verksamhet ska 
motverka alla former av sexuel-
la trakasserier och diskrimine-
ring samt främja lika rättighe-
ter och möjligheter oavsett kön, 
köns överskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religi-
on eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. En advokat 
har vidare ansvar för att uppnå 
en god arbetsmiljö på advokat-
byrån. Dessa skyldigheter gäller 
i all advokatverksamhet, såväl 
externt i förhållande till klient 
och annan, som internt i förhål-
lande till alla medarbetare på ad-
vokatbyrån.

arbetet går nu vidare. Kostnads-
fria utbildningar i genuskun-
skap kommer att erbjudas inom 
kort. Arbetsgruppen kommer 
att knyta en referensgrupp av 
yngre jurister till sig. Den vik-
tiga frågan om advokatyrkets 
attraktivitet kommer att be-
handlas på styrelsens internat 
i april. ¶

Vägledande uttalande om motverkande av olika 
former av diskriminering och trakasserier m.m.

SAMFUNDET

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.

FÖRETAGET 
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR 

DET GÄLLER

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT 

VISA VAD VI GÅR FÖR. 

Snabba och säkra värderingar 
inom bl.a:
•LANTBRUK
•ENTREPRENADMASKINER
•SÅGVERK
•TRÄ- och METALLINDUSTRI
•TRYCKERIER
•INDUSTRIFASTIGHETER

Vi är Sveriges ledande 
auktionsfirma då det gäller 
nätkonkursauktioner. 
Redan ett 90-tal av 
Sveriges mest välkända 
advokater anlitar idag våra 
tjänster.
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  NYA LEDAMÖTER  
DEN 26 JANUARI 2018  

Maria Axeheim, Therese Ström Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm
Alexandra Berglin, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm
Anna Carlén, Advokatfirman Evi-
dentia HB, Stockholm
Simon Carlsson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Göte-
borg
Johannes Devert, Rosengrens Ad-
vokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg
Karl Emil Ekdahl, Advokatfirman 
De Basso AB, Södertälje
Karl Eklund, Kanter Advokatbyrå 
KB, Stockholm
Gustav Engvall, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Ninnie Eriksson, Stockholms famil-
jerättsadvokat AB, Stockholm
Sebastian Fahlgren, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppsala
Jan Gedeborg, Bird & Bird Advokat 
KB, Stockholm
Rebecca Gulding, Bright Advokat 
AB, Stockholm
Olga Gärd, AG Advokat KB, Stock-
holm
Peter Issa, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Katrin Jack, KENNEDY ADVOKAT-
BYRÅ HB, Göteborg
Emma Jahncke, Zedendahl Advo-
katbyrå KB, Borlänge
Malin Jansson, Sander Renström 
Berg Advokat AB, Stockholm
Karin Källström, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, Stock-
holm

Frida Lantoft, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm
Sven Lindblom, Fredersen Advo-
katbyrå AB, Malmö
Pontus Lindgren, Advokatfirman 
Sven-Eric Ohlsson AB, Malmö
Louise St Cyr Linnarsson, Advo-
katfirma DLA Piper Sweden KB, 
Stockholm
Anna Lotegen, Advokatfirman Ce-
derquist KB, Stockholm
Maja Lundqvist, Advokatbyrån Kai-
ding Kommanditbolag, Luleå
Ellinor Nilsson Löfving, Advokat-
firman Acta i Halmstad HB, Halm-
stad
Hannes Mellberg, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm
Isabell Nielsen, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Hanna Norberg, Bright Advokat AB, 
Stockholm
Annelie Nordgren, Advokaterna B 
Schultz & Partners AB, Örebro
Sofia Nyhlén, Advokaterna Nyblom 
& Sarvik AB, Malmö
Eleni Orfanopoulou, Advokat Oskar 
Söderberg AB, Umeå
Anna Palmgren, Kilpatrick Town-
send & Stockton Advokat KB, 
Stockholm
Magnus Prick, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Göteborg
Adrian Della Morte Pålstam, Ger-
nandt & Danielsson Advokatbyrå 
KB, Stockholm
Fride Raaman, AG Advokat KB, 
Stockholm
Philip Rämsell, Gernandt & Da-
nielsson Advokatbyrå KB, Stock-
holm
Ola von Schéele, Juristdomänen, 

Advokatfirman Endsjö AB, Stock-
holm
Joakim Skarph, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock-
holm
Arvid Sundelin, Fröberg & Lund-
holm Advokatbyrå AB, Stockholm
Gustaf Sundfelt, Advokatbyrån Hu-
manisterna AB, Katrineholm
Marcus Svensson, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Malmö
Erik Svärd, Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Fanny Lyppert Thomsson, Advokat-
firman Cederquist KB, Stockholm
Mattias Thorolfson, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm
Eva Löndahl Thurang, Linklaters 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Fredrik Widjer, HWF Advokater AB, 
Helsingborg

 REGISTRERADE EUADVOKATER

Ohad Graber-Soudry (solicitor, 
England och Wales),  X-officio AB, 
Lund

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/1908 Promemorian Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd 
om kreditriskhantering
R-2017/1934 Betänkandet Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter 
och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)
R-2017/2061 Promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
R-2017/2096 Betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten 
andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)
R-2017/2126 Betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verk-
samhet (SOU 2017/80)
R-2017/2136 Promemorian EU:s dataskyddsreform – anpassningar av 
vissa författningar om allmän ordning och säkerhet (Ds 2017:58)
R-2017/2138 Promemorian Följdändringar till ändrade mediegrundlagar 
(Ds 2017:57)
R-2017/2170 Promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar
R-2017/2203 Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från ar-
betskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar
R-2017/2271 Kommissionsförslag om administrativt samarbete inom 
mervärdesskatteområdet
R-2017/2356 Förslag till nya föreskrifter för Rättsmedicinalverkets  
riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid  
(HSFL-FS 2018:xx)
R-2018/0009 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

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

A D V O K A T S Y S T E M
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 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Eugen Alm, Stockholm, 31 decem-
ber 2017 
Roland Armholt, Stockholm, 
31 december 2017  
Gunnar Bergh, Hedemora, 31 de-
cember 2017 
Carl-Johan Bune, Malmö, 18 de-
cember 2017 
Kent Calmels, Stockholm, 31 de-
cember 2017  
Ulrika Dahlberg, Stockholm, 
18 december 2017 
Sofia Ekdahl, Stockholm, 14 januari 
2018 
Elisabeth Engstrand, Uppsala, 
31 december 2017 
Johan Engström, Upplands Väsby, 
31 december 2017 
Joakim Eriksson, Stockholm, 
14 januari 2018 
Mirka Ylinen Gorne, Stockholm, 
31 december 2017 
Jan Gregorsson, Stockholm, 
31 december 2017 
Sebastian Gunnarsson, Stockholm, 
31 december 2017 
Leif Gustafsson, Stockholm, 31 de-
cember 2017 
Matilda Gustafsson, Stockholm, 
8 januari 2018 
Erik Hagberg, Göteborg, 8 januari 
2018 
Erika Hammar, Stockholm, 31 de-
cember 2017 
Josephine Hedström, Stockholm, 
31 december 2017 
Kjell Henrysson, Skövde, 31 de-
cember 2017 
Louise Hult, Stockholm, 31 decem-
ber 2017 

Oscar Hållén, Stockholm, 31 de-
cember 2017 
Lars Häggström, Gävle, 31 decem-
ber 2017 
Stéphanie Isacson, Stockholm, 
12 januari 2018 
Jo-Anna Jaarnek, Stockholm, 
31 december 2017  
Martin Johansson, Stockholm, 
13 januari 2018 
Olle Johansson, Hudiksvall, 31 de-
cember 2017 
Hans Jones, Falun, 12 januari 2018 
Mattias Kaar, Taberg, 31 december 
2017 
Henry Kallio, Varnhem, 31 decem-
ber 2017 
Nafsika Karavida, Bromma, 4 de-
cember 2017 
Alexandra Kessler, Stockholm, 
8 januari 2018 
Helena Kumblad, Enköping, 9 de-
cember 2017 
Anett Kristin Lilliehöök, Stock-
holm, 31 december 2017 

Lovisa Lindholm, Stockholm, 
31 december 2017 
Alva Lundberg, Sundsvall, 31 de-
cember 2017  
Per Magnusson, Linköping, 31 de-
cember 2017 
Andréa Nicolin, Stockholm, 1 ja-
nuari 2018 
Bengt O Nilsson, Göteborg, 15 de-
cember 2017 
Harald Nordenson, Saltsjöbaden, 
31 december 2017 
Carl Odelberg, Stockholm, 31 de-
cember 2017 
Lynda Ondrasek Olofsson, Stock-
holm, 15 januari 2018 
Per Ossmer, Stockholm, 31 decem-
ber 2017 
Emma Persson, Helsingborg, 
31 december 2017 
Thomas Pettersson, Strömstad, 
31 december 2017 
Anna Salmén, Stockholm, 27 de-
cember 2017 

Kennedi Samuels, Stockholm, 
30 december 2017 
Birgitta Ekman Sparrman, Upp-
sala, 30 december 2017 
Linda Stenborn, Stockholm, 8 ja-
nuari 2018 
Anna Sönnerberg, Stockholm, 
19 januari 2018 
Ida Wedén, Stockholm, 8 januari 
2018 
Claes Östlund, Göteborg, 30 de-
cember 2017

 AVLIDNA LEDAMÖTER

Birgitta Alexanderson, Stockholm, 
28 november 2017
Göran Edgren, Kalmar, 7 november 
2017 
Roland Krafft, London, 12 januari 
2018 
Lars Lundén, Västerås, 17 januari 
2018

medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om att motionera
som ett led i vår ambition att träffa advokater och biträdan-
de jurister runt om i landet deltog vice ordföranden Eva-
Maj Mühlenbock och jag nyligen i ett välbesökt möte i 
Göteborg med Västra avdelningen. Liksom vid tidigare 
motsvarande möten i andra avdelningar kom ett stort 
antal frågor om vad samfundet gör och inte gör upp till 
diskussion. Den enskilt vanligaste synpunkten vid detta 
och tidigare möten gäller nog timkostnadsnormen. Till 
den avser jag att återkomma.

Det jag tänkte ta fasta på nu är emeller-
tid en annan fråga som jag haft anledning 
att fundera över med anledning av diskus-
sionen i Göteborg, som bland annat kom att 
gälla ledamöters möjlighet att påverka sam-
fundet. 

Bland ledamöterna finns förväntningar på 
att styrelsen ska uppmärksamma frågor av 
betydelse för kåren och vidta adekvata åt-
gärder för att hantera dem. Dessa förvänt-
ningar är synnerligen berättigade och som 

framgått tidigare i den här spalten är 
det en ledstjärna för Eva-Maj och 

mig att leda styrelsearbetet på 
ett sådant sätt att vi lever upp 
till dem. 

Men det finns ju också möj-
ligheter för ledamöterna att 
själva medverka till att åstad-
komma förändringar i frågor 
där man anser att sådana är på-
kallade. Ett sätt är att ta direktkontakt med 

någon i styrelsen för att uppmärksam-
ma oss på angelägna frågor. Ett annat 
är att engagera sig på avdelningsnivå 
och verka för att avdelningsstyrelsen 
agerar gentemot samfundet centralt.

Ett ytterligare – och mera direkt 
– sätt att söka åstadkomma för-
ändringar man anser påkallade är 
att framlägga motioner till full-
mäktigemötet. 

I vart fall på senare år har ak-
tiviteten bland medlemmarna i 
det hänseendet varit väldigt låg. 
Jag har gått igenom protokol-
len från de senaste tio fullmäk-
tigemötena (2008–2017) och 
noterat följande. 2008 ingavs 
motioner i efterbörden av de-
batten om så kallade control-

led auctions. 2010 och 2011 motionerades det om att även 
utlandsavdelningen skulle ha en representant i styrelsen 
(vilket sedermera blev fallet). Under de fem därpå föl-
jande åren – 2012–2016 – förekom bara en – (1) – motion 
(med förslag att styrelsens ordförande skulle arvoderas; 
den avslogs).

Möjligen beror den låga aktiviteten åtminstone till en 
del på att enskilda ledamöter inte tror att det tjänar nå-
got till att motionera, att man ändå inte får gehör för sitt 

förslag – att man är i samma läge som en en-
skild riksdagsman från ett oppositionsparti 
vars motioner i princip aldrig vinner bifall 
av riksdagen.

Det tror jag är feltänkt. Genomtänkta och 
välmotiverade förslag från enskilda ledamö-
ter har enligt min uppfattning goda förut-
sättningar att bli tillstyrkta av styrelsen och 
att bifallas av fullmäktige.

Det fick vi om inte annat bevis för 2017. 
Då framlade två ledamöter en motion om 
att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att 
ta fram riktlinjer för beredande av val av le-
damöter till styrelsen och disciplinnämn-
den. Motionen bifölls på fullmäktigemötet i 
somras. Arbetsgruppen arbetade med frågan 
under hösten och lade i december fram ett 
mycket ambitiöst och genomarbetat förslag, 
som bland annat innefattar en instruktion 
för valberedningen. Någon sådan instruk-
tion har inte funnits. Styrelsen har tillstyrkt 

arbetsgruppens förslag, som nu kommer att behandlas 
på avdelningarnas årsmöten och bli föremål för beslut 
på fullmäktigemötet i juni.

utan att föregripa fullmäktiges ställningstagande tycker 
jag att motionen är ett utmärkt exempel på att enskil-
da ledamöter – i det här fallet Lars Kongstad och Karl 
Woschnagg – kan få till stånd betydande förändringar 
genom att lägga fram genomtänkta och välmotiverade 
förslag.

En demokratisk organisation som vår mår väl av såda-
na initiativ, och jag hoppas för min del att det blir fler än 
en motion de kommande fem åren!

GENOMTÄNKTA 
OCH VÄLMOTIVE
RADE FÖRSLAG 
FRÅN ENSKILDA 
LEDAMÖTER HAR 
ENLIGT MIN UPP
FATTNING GODA 

FÖRUTSÄTT
NINGAR ATT BLI 
TILLSTYRKTA AV 
STYRELSEN OCH 
ATT BIFALLAS AV 

FULLMÄKTIGE.
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