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Cuba libre?
Förändringens tid
av internationella delegationer. Det är en viktig del i samfundets arbete med att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med representanter från
rättsväsenden från andra länder.
Nyligen besöktes samfundet av en kubansk delegation. De
ställde upp på att intervjuas under förutsättning att de fick
frågorna för godkännande i förväg. De beskrev sin bild av
tillståndet i Kuba, läs mer på s. 16. Deras optimistiska och
ljusa beskrivning av tillståndet i landet står i skarp kontrast
till den som bland andra det svenska utrikesdepartementet
rapporterat om. I sin landrapport från 31 december 2017 konstaterar UD att Kuba är en enpartistat utan fria och demokratiska val. De medborgerliga och politiska rättigheterna är
fortsatt kringskurna. Oliktänkande utsätts ofta för godtyckliga frihetsberövanden och trakasserier av polis och säkerhetstjänst. Enligt rapporten är rättsväsendet i praktiken underställt den verkställande makten och strafflagstiftningen
innehåller svepande brottsrubriceringar som ofta används
för att anhålla och ibland döma oliktänkande. Då kränkningar av individers medborgerliga och politiska rättigheter i stor
utsträckning sker i enlighet med landets lagstiftning förnekar staten rutinmässigt denna typ av brott och underlåter att
utreda dem, konstateras det i rapporten.

återkommande besöks advokatsamfundet

historiskt sett har vissa svenska politiker och debattörer stundtals haft en milt sagt förstående attityd mot diktaturen i Kuba
och inte alls tagit ställning på det sätt som Sverige gjort mot
andra diktaturer.
Men kanske kan det finnas hopp om förändring. Och förhoppningsvis kan den här typen av möten bidra till att skynda på utvecklingen mot ett verkligt fritt Kuba.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Upp till engagemang för valet
att bestå av 27 länder. Länderna representeras av ministerrådet, som tillsammans med
parlamentet är lagstiftare. Den 26 maj är det val till Europaparlamentet, som representerar det europeiska folket. Sverige kommer att få 21 av Europaparlamentets 705
platser. Sverige har en fyraprocentsspärr också till Europaparlamentet. Av tradition är valdeltagandet i EU-val
dessvärre lägre än i de nationella valen. Valdeltagandet
2014 var för Sveriges vidkommande 51 procent, vilket
är betydligt lägre än till riksdagsvalet. Samma fenomen
kan iakttas i övriga EU-länder.
I dessa mörka tider av högerpopulism är årets val till
Europaparlamentet ett särskilt viktigt val.
Parlamentet har makt. Det godkänner och avsätter EUkommissionen. Parlamentsledamöterna kan ställa skriftliga frågor till kommissionen, som den måste svara på.
Framför allt granskar och godkänner parlamentet budgeten. EU:s budget 2019 uppgår till 166 miljarder euro.
Jordbrukspolitiken står för 40 procent härav. Den näst
största utgiften är regionalstödet som syftar till att skapa
ekonomisk utjämning inom EU. EU:s gränsskydd, asylsystemet, rättsligt samarbete,
kultur, folkhälsa och konsumentskydd
motsvarar 2 procent av budgeten.
EU finansieras till 70 procent av
medlemsavgifter. Importtullar och
moms utgör cirka 20 procent. Sverige betalar cirka 30 miljarder kronor
om året. Hälften kommer tillbaka i
form av bidrag och stöd.
Parlamentet har genom Lissabonfördraget fått en central roll i lagstiftningsprocessen som berör
över 500 miljoner m
 änniskor.
Men, i vissa viktiga hänseenden, som vid internationella handelsavtal,
sjuårsbudgeten och finansieringen av den årliga
budgeten, fungerar parlamentet mer som en reaktiv
broms. Här har ministerrådet betydligt större makt.
Europaparlamentets inflytande bestäms i viktiga avseenden av kommissionen
och ministerrådet. Kommissionen måste nämligen presentera förslag och ministerrådet måste förhandla med
parlamentet för att föra frågan framåt.

efter brexit kommer eu
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Medlemsländerna har på centrala rättsområden överlämnat beslutandemakten till EU. Detta gäller allt från
tullar, konkurrensregler, fiskekvoter och handelspolitik
till penningpolitik inom eurosamarbetet, det senare ett
område där ju Sverige inte deltar. När det gäller områden som välfärdspolitik, kultur och utbildning med mera
saknar EU makt. Inom det stora flertalet av samhällsområden som miljö, jordbruk, fiske, transport och konsumentfrågor är makten i någon mån delad, även om EU:s
lagstiftning äger företräde. När det gäller forskning och
teknisk utveckling samt humanitärt bistånd med mera
råder ett delat ansvar men EU är förhindrat att begränsa
medlemsländernas beslutsfattande. EU:s inflytande över
gestaltningen av det svenska samhället är avsevärd. Man
bör erinra sig att minst en tredjedel av all svensk lagstiftning emanerar från EU och att 60 procent av alla beslut på kommunal nivå beräknas ha sitt ursprung i EU.
nyligen godkände det ansvariga eu - utskottet

för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,
LIBE, ett lagförslag som är påtagligt diskriminerande
och såvitt jag kan bedöma strider inte bara mot EU-stadgan utan också mot en rad MR-konventioner. Detta anser även FN:s speciella sändebud mot rasism med mera.
Förslaget gör nämligen åtskillnad på EU-medborgare.
Personer med dubbelt medborgarskap bedöms vara ett
hot mot unionen och kommer tillsammans med utomeuropeiska medborgare att ingå i ett europeiskt brottsregister. Databasen innebär att nationella brottsregister
harmoniseras och kommer att vara tillgängliga för alla
medlemsstater. Parlamentet kommer att rösta om detta
inom kort. Parlamentet bör givetvis inte godta denna
diskriminerande lagstiftning. Men, förutsättningen för
att utgången blir en annan är mycket liten. Vi måste
dock hoppas på de goda krafterna.
Drivande bakom LIBE:s förslag har, kanske inte helt
överraskande, enligt uppgift, varit bland annat Ungern.
Ungern är inom EU en källa till frustration och inger
stor oro när det gäller demokrati och rättsstatliga principer. Europaparlamentet har beslutat att, i likhet med
EU-kommissionens beslut att inleda ett förfarande enligt artikel 7 mot Polen, begära att samma förfarande ska
inledas mot Ungern.
Den senaste veckan presenterade premiärminister
Viktor Orbán en ”Family protection action plan”, vars
språkbruk i hög grad påminner om trettiotalets retorik.
Han efterlyser fler ungerska barn. I stället för att jämna
ut siffror vill vi ha ungerska barn, sa premiärministern.
Migration är kapitulation enligt herr Orbán. Mot sådant
tankegods har parlamentet en viktig roll att fylla. Upplivning av minnet krävs! Minnet förefaller vad gäller just
Ungern vara anmärkningsvärt kort. Året 1956 med enorADVOKATEN NR 2 • 2019
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till Europaparlamentet
antisemitiskt. Till dem säger jag att man måste kunna
skilja på sakförhållanden och antisemitism. Skygglappar gagnar ingen. När den israeliska regimens politiker
kritiseras, vare sig kritiken kommer från judar eller från
icke-judar, beskylls dessa kritiker ofta för att vara antisemiter. Det är dags att lägga ned den diskursen. Den
dessvärre är det inte bara den ungerska regimens männisskymmer blicken och gagnar ingen. Israelvän kan man
kosyn som står fram. EU har en viktig roll att spela i de
vara utan att gilla Netanyahu-regimens övergrepp. Och
internationella politiska skeendena. Och i EU:s förhållmed sorg tvingas vi notera hur antisemitismen dramaningssätt finns på flera områden en hel del att önska. En
tiskt ökat under senare år. Och detta på ett sätt som vi
personlig ståndpunkt är att jag finner det anmärkningsi en europeisk efterkrigsgeneration trodde
värt att EU inte förmått sig att starkt marskulle vara helt otänkbart. Den utvecklingkera mot den nuvarande israeliska regimens
en stöds bland annat av europeiska popudiskriminering av palestinierna. Detta trots
lister med grumlig ideologi. Den ungerska
upprepade försök från diplomater inom EU
EU:S INretoriken med tydligt stöd i pilkorstraditioatt uppmärksamma den systematiska disFLYTANDE ÖVER nen bär syn för sägen. Orbáns av antisekriminering och de övergrepp som dagligen
äger rum på ockuperat område i Palestina.
GESTALTNINGEN mitiska övertoner präglade behandling av
Soros är illustrativ. Och också mot
Detta ligger inte långt bort från den apart
AV DET SVENSKA George
detta måste vi kämpa. Vi måste i själva verheidpolitik som sydafrikanska regeringar
SAMHÄLLET ÄR
ket bekämpa orättfärdigheten varhelst den
ägnade sig åt. Det bor 2,7 miljoner palestivisar sitt fula tryne. Ytterst handlar det om
nier på Västbanken, ett område som Israel
AVSEVÄRD.
respekten för universella mänskliga rättigerövrade 1967 från Jordanien. Till detta omheter. De gäller för alla – inte bara för några
råde har cirka 400 000 israeliska bosättafå utvalda. I denna ständigt pågående kamp har jurister,
re flyttat. Och inte bara flyttat utan därtill plundrat och
och inte minst advokater, en viktig roll att spela. Tappad
förstört. Det oproportionerliga våld som utövas av isramark måste återvinnas. Med politiska och med juridiska
eliska myndigheter kan, enligt min mening, inte med nåmedel. En del av detta har i hög grad bäring på det stungot rimligt mått mätt anses försvarbart. För de 300 000
dande EU-valet.
palestinier som lever i område C på Västbanken är siPartikonstellationerna inom parlamentet, vilka präglas
tuationen särskilt allvarlig. Område C omfattar cirka 60
av mycket annat än klarhet, har nämligen stor betydelprocent av Västbanken. Bosättare bygger. Palestinier får
se för den politiska inriktningen framöver. Högerpopui princip aldrig tillstånd att bygga. Israel kontrollerar
lister med Viktor Orbán i spetsen försöker förändra EU.
även vattentillgången. Många palestinier får inget vatDet borde inge stark oro hos dem som ansluter sig till
ten. Över 12 500 palestinska hem och byggnader förstördemokratiska principer om människors lika värde. Detta
des av Israel förra året. Palestinier som grips av polis på
är särskilt angeläget i ljuset av de påfrestningar som EUVästbanken blir underkastade militärlagstiftning, under
systemet nu utsätts för genom en förestående Brexit, ett
vars ”rättskipning” närmare 100 procent av de tilltalade
möjligt handelskrig mot USA, Krimproblematiken, miljöfälls till ansvar! Tusentals palestinier grips och arrestefrågorna och Europas framtida energiförsörjning. Komras under tortyrliknande former varav hundratals undermissionsordföranden är en mäktig person som normalt
åriga, utan rättegång. Israeler som grips omfattas dock
utses från den partigrupp som blir störst efter valet till
av israelisk civil lagstiftning. Bara 8 procent av bosätEU-parlamentet. Följaktligen borde det bli Frans Timtarna fälls till ansvar för åtalade brott! President Trump
mermans eller Manfred Weber. Personvalen är viktiga.
tyckte det var i sin ordning att verkställa beslutet att
Därför bör vi alla noga undersöka vilka politiker som är
flytta USA:s ambassad till Jerusalem. Det tyckte Ungern
aktuella för Europaparlamentet och vad de står för. Det
också. I vart fall opponerade de sig inte. Ungern la nio
handlar ytterst om vilket Europa vi vill leva i.
gånger in sitt veto i Mashriq/Maghreb(MaMa)-gruppen
i Europeiska rådet för att överhuvudtaget diskutera en
EU-rapport om Jerusalem. EU har varit alltför ängsligt
och låtit Ungern de facto styra, också i denna fråga.
ma ungerska flyktingströmmar till ett medkännande Europa bort från sovjetryska förtryckare ligger ju inte alldeles fjärran i historien. Men det vill man tydligen inte
bli påmind om.

många människor har invändningar mot den typen av (personliga) åsikter för vilka jag ovan givit uttryck. I vulgärpropagandan beskrivs sådant förhållningssätt som
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NYHETER
Förslag om hårdare
regler vid barnsexbrott
Förslaget om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott
mot barn presenterades i en
utredning under 2018. Det har
fått stöd av samtliga politiska
partier, och enligt justitieminister
Morgan Johansson kommer en
proposition att presenteras i juni.
Många remissinstanser, däribland
Advokatsamfundet, har dock avstyrkt förslaget. Anne Ramberg
påpekade i Sveriges Radios Ekot
den 1 februari att för många undantag från huvudregeln, alltså
att brott preskriberas, kan leda
till oklarheter och misstag vid
den praktiska tillämpningen. Även
Justitiekanslern och Justitieombudsmannen har i sina remissvar
sagt nej till förslaget.

Får inte överklaga nekat
målsägandebiträde
Högsta domstolen slog
i januari fast att åklagaren inte har rätt att
överklaga tingsrättens beslut att
avslå begäran om ett målsägandebiträde. HD finner att åklagaren
inte är part i den frågan och att
åklagaren inte har någon självständig klagorätt av något annat
skäl. HD konstaterar att åklagaren är skyldig att anmäla behovet
av ett målsägandebiträde till
domstolen och att åklagarens ansvar för att bevaka målägandens
situation kan motivera att åklagaren informerar målsäganden
om möjligheten att överklaga ett
avslagsbeslut. Anmälningsskyldigheten leder dock inte till att
åklagaren ska betraktas som part
i den frågan.

Intern PM om försvarare
får hård advokatkritik
Ett internt dokument från Ekobrottsmyndigheten har väckt
starka känslor hos advokaterna. I dokumentet rekommenderas ekobrottsåklagare bland
annat att motverka ”oönskad
processföring” från försvarare
genom att påstå att försvararen
gjort sig skyldig till försumlighet.

”en verklighetsfrämmande och
konstaterar att detta ”inverkar
skrämmande läsning”. Ram… menligt på lagföringen” och
berg konstaterar att om offentatt ”det är angeläget att kunna
liga försvarare riskerar att inte få
motverka icke önskvärda pro
ersättning för utfört arbete, kan
cessuella hanteringar från fördet leda till att advokaterna inte
svarare”.
lägger ner den tid som krävs för
Dokumentet ger också förslag
att tillvarata klientens intresse.
på hur ekoåklagaren kan agera
Det kan få till följd att den missför att uppnå detta genom att
tänkte inte åtnjuter den rättssäpåstå att försvararen har agerat
kerhet som han eller hon har rätt
försumligt: ”Ett sätt att mottill i en rättsstat.
verka det har visat sig vara
Ekobrottsmyndighetens
att påstå försumlighet vid ut(EBM) interna promemoria
övandet av försvararuppdraOm ersättning till försvarare
anne ramberg skriver vidare att Ekoget, vilket kan medföra avi samband med rättegång
brottsmyndighetens dokument
Ekobrottssyftar till att ge åklagare myndigheten drag på ersättningen från
avslöjar en syn på advokatrolAktuella
staten (och dessutom erstöd vid yttranden över
len och rättssäkerheten som
rättsfrågor
sättningsskyldighet
under
kostnadsräkningar.
En
hon inte hade förväntat sig att
ARF 2019:1
vissa förutsättningar).”
annan avsikt tycks vara
finna hos en brottsbekämpande
Formuleringarna har väckt
att förmedla till åklagare hur de
myndighet i Sverige, och menar
starka reaktioner hos advokater
kan förmå försvarare att inte stöatt rätten till en rättvis rättegång
som läst dem. I ett blogginlägg
ra den önskade lagföringen från
inte synes vara ett koncept som
den 7 februari kallar AdvokatEBM:s sida.
EBM uppskattar.
samfundets generalsekreteraHon avslutar sitt blogginlägg:
re Anne Ramberg dokumentet
”Jag utgår ifrån att myndighei dokumentet beskrivs bland annat ”vad som kan göras i ekonoÅKLAGARES GRANSKNING AV ERSÄTTNINGEN TILL FÖRSVARARE
miskt avseende för att motverka
oönskat beteende från försva
Ekobrottmål är ofta stora och långvariga, och innehåller ett komplext och
rare”. Enligt EBM:s dokument
stort förundersökningsmaterial. Försvararnas kostnadsräkningar uppgår
därmed ofta till höga belopp. Enligt 1 § förordningen (2005:77) om kontroll
händer det nämligen att ”förav vissa ersättningsanspråk m.m. ska åklagaren yttra sig om offentlig försvarare agerar på ett sådant sätt
svarare yrkat ersättning av allmänna medel med minst 100 000 kr.
att 
processen försvåras”. EBM

Europadomstolens högsta instans prövar FRA-lagen

Sverige förlänger
inre gränskontroller

Frågan om den svenska så
kallade FRA-lagen lever upp
till Europakonventionens krav
på skydd för den enskildes
integritet tas upp till förnyad
prövning av Europadomstolen, i
stor kammare.

Regeringen beslutade
i februari att förlänga
gränskontroller vid inre
gräns i ytterligare tre månader.
Beslutet baseras på regeringens
bedömning att det fortsatt finns
ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i
Sverige.

Det meddelade Europadomstolen i februari.
Den så kallade FRA-lagen lades fram år 2007 och har allt sedan dess mötts av omfattande
kritik för att den inte tillräckligt
skyddar enskildas integritet. Lagen ger Försvarets radioanstalt

Högsta domstolens beslut den
29 januari 2019 i mål nr Ö 5456-18
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EKOBROTTSMYNDIGHETEN

(FRA) rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik
som passerar Sveriges gränser,
vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken.
Centrum för rättvisa begärde
år 2008 att Europadomstolen
skulle pröva om lagen är förenlig med Europakonventionens
integritetsskydd. Efter anmälan skrevs lagen om, och Europadomstolen prövade därför lagens nya lydelse. I domen som
kom sommaren 2018 konstaterade domstolen att FRA-lagen inte

stred mot Europakonventionen.
Europadomstolen riktade dock
samtidigt kritik mot lagen som
man ansåg kunde förbättras på
flera punkter.
centrum för rättvisa begärde därefter att målet skulle tas upp till
förnyad prövning av Europadomstolen i stor kammare, med
17 medverkande domare från 17
olika länder. Den stora kammaren är Europadomstolens högsta
instans och en dom ger vägledning om hur Europakonventionen ska tolkas.
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Ny enkät om sexuella
trakasserier utskickad
För drygt ett år sedan
genomförde Advokatsamfundet en undersökning bland samtliga kvinnliga
advokater och biträdande jurister
som syftade till att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier
och liknande på advokatbyråer.
Nu, omkring ett år senare, följer
Advokatsamfundet upp undersökningen med en ny enkät. Syftet
är att få en uppfattning om hur
det ser ut i dag och vilka förändringar som har skett. Enkäten,
som nu också innehåller frågor
om kränkande särbehandling, har
skickats ut till samtliga advokater
och biträdande jurister, såväl
kvinnliga som manliga.

MÖD beviljar resning
i mål om gymnasielagen
I EBM:s dokument beskrivs bland annat ”vad som kan göras i ekonomiskt avseende för att motverka oönskat
beteende från försvarare”. Enligt EBM:s dokument händer det nämligen att ”försvarare agerar på ett sådant sätt att
processen försvåras”.

ten reviderar dokumentet och
därvid anlägger ett synsätt som
bättre överensstämmer med
rättsstatens principer, som dessa
kommer till uttryck i konventioner, lag och praxis. Det handlar
dessvärre inte bara om innehållet i ett dokument. Det handlar om en osund och för varje
rättsstat främmande kultur som
måste ändras. Den nu aktuella

promemorian hör bäst hemma i
papperskorgen.”
I ett brev till Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo om dokumentet
framhöll Anne Ramberg att dokumentet ”uppvisar allvarliga
brister när det gäller kvalitet
och förståelse för grundläggande rättssäkerhetsprinciper,
brottmålsprocessen och synen

på försvararrollen”. Anne Ramberg skriver vidare att hon utgår
från att generaldirektören tar avstånd från innehållet och upphäver de riktlinjer som uttrycks.
Som en reaktion på Anne
Rambergs brev meddelade
EBM:s generaldirektör Monica
Rodrigo att hon omedelbart avsåg att se till att en översyn görs
av dokumentet.
MA, UÖ

Dubbelt så många åtal för grovt mutbrott 2018

FOTO: TOM KNUTSON (LILLA BILDEN)

Antalet fällande domar för mutbrott minskade år 2018, men
lika många åtal väcktes som
året innan. Dubbelt så många
åtalades för grova mutbrott
som året innan. Det visar Institutet Mot Mutors rapport.
Institutet Mot Mutors (IMM)
rapport Mutbrott i Sverige 2018
visar att det under året meddelades 21 fällande domar avseende mutbrott. Även om det är
färre domar än året innan åtalades nästan lika många personer
och dubbelt så många för grovt
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mutbrott. Rapporten ger också
en bild över den typiske mutbrottslingen.
– Den typiske mutbrottslingen 2018 var en 50-årig man inom
privat sektor. De vanligaste mutorna utgjordes av pengar, följt

av nöjesresor, sakgåvor och rabatter samt renoveringar, säger
IMM:s generalsekreterare Natali
Phalén.
Bland de elva sektorer där
mutbrottsdomar meddelats 2018
utmärker sig en bransch särskilt:
bygg och anläggning, som med
åtta mål står för 36 procent av
målen.
Totalt sett är Sverige fortfarande ett land med mycket lite
korruption. I Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex hamnar Sverige på tredje plats i världen.

Två personer som nekats uppehållstillstånd
enligt den så kallade
gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen.
Migrationsdomstolen måste nu ta
upp deras ansökningar igen.
I de aktuella målen hade
migrationsdomstolen sagt nej till
uppehållstillstånd, med hänvisning till att de sökande måste
styrka sin identitet. Migrations
överdomstolen har sedan
klargjort att det inte finns något
hinder att tillämpa det sänkta
beviskravet rörande identitet och
att beredningskravet i lagstiftningsärendet uppfyllts. Migrationsdomstolens beslut grundar
sig därmed på sådan felaktig
rättstillämpning som utgör grund
för resning.

5 000 uppehållstillstånd
enligt nya gymnasielagen
11 745 ungdomar ansökte i fjol om uppehållstillstånd enligt den nya
gymnasielagen. Hittills har strax
över 5 200 personer fått bifall,
uppger Migrationsverket.
De ungdomar som har fått bifall
på sin ansökan har fått ett 13
månader långt uppehållstillstånd
med möjlighet till förlängning om
de uppfyller villkoren och studerar på gymnasial nivå.
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Rättshjälpsprocessen ska reformeras
Rättshjälpsprocessen ska reformeras. Syftet är att förenkla,
effektivisera och främja en
enhetlig rättshjälpshantering.
Rättshjälpen trädde i kraft 1997
och har efter sin tillkomst ändrats vid flera tillfällen. Sedan den
statliga rättshjälpen gjordes generellt subsidiär till rättsskyddet
i privata försäkringar har antalet rättshjälpsärenden minskat.
En annan orsak till den successiva minskningen kan vara att inkomstgränsen för att omfattas av
rättshjälp, 260 000 kr, inte har
höjts på många år.
Rättshjälpen hanteras av flera
myndigheter. Det kräver kostsam
administration och innebär risk
för oenhetlig rättstillämpning, att
rättshjälpsprocessen blir otydlig
för den enskilde samt att uppgifter om exempelvis återkrav inte
alltid förs vidare som de ska.
En nära förestående utmaning är att fyra av Rättshjälpsmyndighetens fem medarbetare
går i pension inom de närmaste
två åren.
På uppdrag av Domstolsverket utreder nu Stefan Strömberg, före detta lagman, hur
rättshjälpsprocessen kan och
bör reformeras. Till sin hjälp
har han en referensgrupp med
representanter från bland annat
Rättshjälpsmyndigheten, domstolar och Domstolsverket. Mia
Edwall Insulander representerar
Advokatsamfundet. Synpunkter
från den breda gruppen advokater välkomnas också.
stefan strömberg konstaterar att det
finns ett tydligt behov av att effektivisera hanteringen av rättshjälp, bland annat genom digital
hantering av ansökningshandlingar och kostnadsräkningar.

erfarenhet av att hantera ärendena. Det kan ge skiftande tillämpning. Ytterligare ett problem är
att ersättningsfrågan hanteras i
direkt anslutning till förhandlingen i de fall då rätten beslutar om ersättning, vilket leder
till tidspress.
– Under utredningen har domstolar också lämnat synpunkter
om att det är problematiskt att
bedöma om de som vill vara
rättshjälpsbiträden har kompetens nog, såvida de inte är advokater eller biträdande jurister på
advokatbyrå. Vi ser över om bedömningskriterierna kan tydliggöras, säger Stefan Strömberg.

– Jag vill gärna få in synpunkter från den breda gruppen advokater, om processen och hanteringen av rättshjälp. Saker som skulle kunna göras på ett
smidigare och effektivare sätt och som sörjer för bättre underlag och beslut,
säger Stefan Strömberg, före detta lagman.

– Vi behöver också granska
om rätt uppgifter efterfrågas
och lämnas in i ansökningar och
kostnadsräkningar. Frågan ”hur
mycket tjänar du” kan ge olika
svar. Det är lätt att missa bidrag
som egentligen ska räknas in, säger Stefan Strömberg.
en mer noggrann och enhetlig hantering kan leda till att vissa inte
får rättshjälp eller att ombud
inte får lika mycket betalt. Men
om det leder till att pengar används på rätt sätt kan kanske
gränserna för att få rättshjälp
vidgas.
Även återkravshanteringen
ses över.
– Vi bör exempelvis fundera på ett enhetligt sätt att driva
in både rättshjälpsavgifter och
krav som grundas på domslut,
som böter eller skadestånd, så

att den betalningsskyldige får en
samlad faktura i stället för krav
från flera håll.
Stefan Strömberg beskriver
att det saknas ordentlig överblick, statistik och uppföljning
av hur rättshjälpen fungerar.
– Ett exempel är den praktiska användningen av den så kal�lade rådgivningen. Enligt rättshjälpslagen har man rätt till två
timmars inledande rådgivning
som man får betala själv, till
rättshjälpstaxa. Vi bedömer att
det rimligen borde lämnas mer
sådan rådgivning än vad vi kan
se, men vet inte hur det hanteras och vilken betydelse rådgivningen har.
Rättshjälpsfrågor är bitvis
komplicerade för domstolar.
Att antalet rättshjälpsärenden
är relativt lågt innebär att individer kan få större eller mindre

utredningen har hittills undersökt
vilka behov som finns och ska nu
titta på tänkbara lösningar.
– Vi ska rekommendera saker
att arbeta vidare med och föreslå
inriktning, men vi ger inte skarpa förslag nu i utredningsskedet,
säger Stefan Strömberg.
Att ändra rättshjälpsprocessen kräver långsiktig planering.
Det gäller att hålla samman och
skapa system för lagstiftning, organisation, verksamhetsstöd, utbildning, riktlinjer etc.
– Förändringarna
kommer
främst att påverka biträden och
domstolar, men syftet är att det
ska gynna klienten. Både domstolar och biträden har ansvar
för att främja ett välfungerande
rättshjälpssystem som ger stöd
och hjälp till dem som behöver
det. En personlig reflektion är
att det inte i för stor utsträckning får vara besparingskrav
som driver justeringar av rättsligt bistånd. Det måste handla
om att använda de resurser som
finns på bästa sätt, avslutar Stefan Strömberg.

Eva Ekholm

Den 15 oktober inleddes en utredning som ska leda fram till förslag
på en reformerad rättshjälpsprocess i syfte att förenkla, effektivisera och främja en enhetlig rättshjälpshantering. Utredningen leds
av Stefan Strömberg, före detta
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lagman, och utredningsdirektiven
i sin helhet finns på Advokatsamfundets hemsida under rubriken
Nyheter.
Utredare Stefan Strömberg
välkomnar synpunkter på hur
rättshjälpsprocessen skulle kunna

effektiviseras och förbättras (alltså
inte nivån på eller gränserna för
rättshjälpen). Sådana synpunkter
kan skickas till utredningens sekreterare Christina Weilander, christina.weilander@dom.se.
Under våren planerar Advokat-

samfundet också att arrangera
ett seminarium, där advokater och
biträdande jurister ska få lämna
synpunkter i frågan om rättshjälpsprocessen.
Datum för detta kommer att meddelas senare.
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Rapporteringsskyldighet
sågas av flera experter
Skatterådgivare bör bli skyldiga att rapportera skatteupplägg till Skatteverket, anser en
utredning. Men flera experter
i utredningen, bland annat Advokatsamfundets representant,
säger helt nej till förslagen.
I mitten av januari överlämnade
Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare
sitt betänkande till Finansdepartementet.
Utredningen föreslår att bland
andra skatterådgivare ska vara
skyldiga att informera Skatteverket om skatteupplägg som rådgivaren utformar eller tillhandahåller. Syftet är att förbättra
Skatteverkets kontrollverksam-

mationsskyldighet som föreslås
het och öka möjligheterna att
föranleder inte bara en mycket
täppa till luckor i skattelagstiftbetydande administrativ börda
ningen.
utan, enligt vår bestämda uppRapporteringsskyldigheten
fattning, även en ökad rätts
omfattar både inhemska och
osäkerhet” skriver expertergränsöverskridande arrangna i sitt yttrande.
emang.
De konstaterar också att
Fyra av utredningens exutredningen inte lyckats
perter, däribland advoRapporteringspliktiga
fastställa hur stort det
katen Börje Leidhamarrangemang
aktuella skattebortfallet
mar, riktar i ett särskilt
– ett nytt
är ”eller hur stor del av
yttrande hård kritik mot
regelverk på
förslagen i betänkandet. skatteområdet ett sådant som kan förEnligt dessa riskerar för- (SOU 2018:91) väntas kunna åtgärdas
med en sådan rapporteslagen att skapa merarringsplikt”.
bete och ökade kostnader för
Utredningen ska nu remissbenäringslivet. De anser dessutom
handlas. De nya reglerna föreatt de föreslagna sanktionerna är
slås träda i kraft den 1 juli 2020.
oproportionerliga.

”Införandet av en sådan inforUÖ

Kravbrev för fildelning
var inte olagligt
Den danska advokatbyrå
som skickade ut kravbrev till ett stort antal
personer som uppgavs ha ägnat
sig åt olaglig fildelning gjorde
sig inte skyldig till olaglig inkassoverksamhet. Advokatbyrån
företräder ett antal rättighetsinnehavare inom film- och musikbranschen. I breven uppmanades
de föregivna fildelarna att betala
4 500 kronor för sitt intrång, annars skulle advokatbyrån driva
frågan i domstol. Datainspektionen, DI, fick många frågor om
breven och har nu utrett om de
är att betrakta som inkassobrev,
något som måste följa särskilda
lagar och kräver tillstånd. DI finner dock att breven inte är att
betrakta som inkassoåtgärder.
Källa: Dagens juridik

Stora skillnader när
nätbrott utreds
Vilken åklagare som driver ett ärende spelar en
avgörande roll för hur
internetrelaterade sexualbrott
mot barn utreds. Det visar en ny
forskningsstudie framtagen på
uppdrag av Ecpat Sverige.
Utöver grundläggande kunskap
hos den enskilde åklagaren så
visar både studien och aktuella
rättsfall att åklagares personliga
kvaliteter som mod och engagemang kan få en helt avgörande
roll för fallets utgång.

Fler unga lagöverträdare
får testa snabbförfarande
Utredningen föreslår att skatterådgivare ska vara skyldiga att informera Skatteverket om skatteupplägg som rådgivaren utformar eller tillhandahåller.

HFD: Förhandsbesked till offentligt biträde gäller även i överinstansen
av en
underinstans om merkostnader för ett offentligt biträde är
bindande även under den fortsatta handläggningen i en överinstans. Det fastslog Högsta förvaltningsdomstolen i ett beslut
i januari.
Ett offentligt biträde som har
sin verksamhet långt ifrån den
ort där målet eller ärendet hu-

FOTO: ISTOCK

ett positivt förhandsbesked
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kat ett offentligt biträde ersättvudsakligen hanterats får erning för merkostnaderna trots
sättning för merkostnader på
att förvaltningsrätten tidigagrund av avståndet bara om
re gett ett positivt förhandsdet finns särskilda skäl. Dombesked.
stolen kan lämna förhandsbesked i frågan om merHögsta
kostnaderna. Ett positivt förvaltnings- högsta förvaltningsdomstolen
domstolens fann dock att förvaltförhandsbesked är bindom den
dande.
ningsrättens beslut i frå16 januari
I det aktuella beslutet
gan var bindande även i
2019 i mål
nr 6335-17
hade kammarrätten nehögre instans.

Försöket med en snabbare lagföring för unga
lagöverträdare utvidgas
till att också omfatta unga lag
överträdare under 18 år.
Sedan januari 2018 pågår i
norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna
utreda och lagföra vissa typer av
brott. Målsättningen är att vissa
brott som begås av unga ska
kunna lagföras inom tio veckor.
Försöket inleds i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby och
ska därefter utvidgas så att det
senast den 1 januari 2020 omfattar hela norra Stockholm.
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Advokatbyrån Mannheimer Swartling har skapat en egen
affärsenhet för att hantera sitt
innovationsarbete och driva utvecklingen kring hur framtidens
juridiska rådgivning kommer att
se ut, MSA Innovation Lab.
Enheten ska bland annat ge
stöd till nya företag inom legal
tech, samarbeta med ledande
forskare inom digitalisering, bedriva egen utveckling av digitala
applikationer som effektiviserar
rådgivningen till byråns klienter
samt utveckla och tillhandahålla
digitala plattformar till vilka byråns klienter har tillgång.
MSA Innovation Lab leds av Elisabet Dahlman Löfgren.

ICC Sverige lovar
ökad transparens
Skiljedomar från ICC Sverige kan
bli offentliga efter två år, om inte
någon av parterna eller båda
parterna motsätter sig detta.
Det är en av nyheterna när Internationella Handelskammarens
skiljedomstol presenterar sina
framtidsplaner. Från och med juli
i år kommer dessutom mer information om pågående skiljeförfaranden att publiceras på ICC:s
hemsida.
Planerna är en del i en strävan
efter ökad transparens i skiljeförfarandena. En annan nyhet vid
ICC Sverige är kopplad till investeringstvister, där nominerade
skiljemän nu uppmanas redogöra
för samtliga investeringstvister
de tidigare varit delaktiga i.

Över 8 900 incidenter
rapporterade i Norden
Över 8 900 fall av personuppgiftsincidenter
har rapporterats i de
nordiska länderna sedan EU:s
dataskyddsföroordning GDPR
började tillämpas i maj 2018. Totalt har över 59 000 överträdelser
inrapporterats, av både offentliga
och privata organisationer, i det
europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det framkommer i rapporten GDPR Data
Breach survey från den globala
advokatbyrån DLA Piper.
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Advokatsamfundet: Åklagare
bör inte förordna försvarare
Regeringen planerar nu för
stärkta rättigheter för misstänkta och tilltalade. Positivt,
anser Advokatsamfundet, som
dock säger bestämt nej till förslaget om att åklagare tillfälligt
ska förordna försvarare.

Regeringen la i slutet av januari
fram ett förslag om stärkta rättigheter för misstänkta och tilltalade.
I propositionen föreslås att
åklagare ska ges rätt att tillfälligt förordna offentlig försvarare under kvällar och nätter när
domstolarna är stängda. Detta
förslag sa Advokatsamfundet nej
till i sitt remissvar till den utredning som föregick propositionen
(Ds 2017:53).

Advokatsamfundet var i övAdvokatsamfundet pekade på
rigt positivt till de förslag som
att förslaget innebär ett avsteg
presenterades i promemorian.
från den normala ordningen att
I lagförslaget klargörs också
det alltid är domstol som förordatt rätten till offentlig försvanar offentlig försvarare. Det
rare för den som eftersöks i
är, menade AdvokatsamfunSverige enligt en nordisk eldet, principiellt olämpligt att
ler europeisk arresteringsoråklagaren som är part i målet
der gäller fram till dess
ska ges denna roll.
Prop.
2018/19:42
att ett överlämnande
Även åklagare har
riktat kritik mot reger- Genomförande görs till en annan stat.
av rättshjälpsPropositionen har sin
ingens förslag. Emma
direktivet
grund i ett EU-direktiv.
Berge, ordförande för
Direktivet är det femte
Saco-S vid Åklagarmynsteget i en färdplan för arbetet
digheten, skriver i en debattarmed att stärka processuella rättikel på webbplatsen Dagens jutigheter i brottmål, som EU enaridik den 15 februari att åklagare
des om under det svenska EUinte är rättsväsendets allt-i-allo,
ordförandeskapet hösten 2009.
och att förslaget riskerar att ”urLagändringarna föreslås träda
holka vår rättsstat och förtroeni kraft den 1 maj 2019.
det för rättsväsendet”.
UÖ

I propositionen föreslås att åklagare ska ges rätt att tillfälligt förordna offentlig försvarare under kvällar och nätter
när domstolarna är stängda.

Organiserad brottslighet bakom trafficking hot mot demokratier
människohandel , trafficking, skapar stora vinster som kriminella grupper kan använda för att
skaffa makt i sina respektive länder. På längre sikt kan vinsterna
från människohandeln komma
att försvaga demokratin, visar
en avhandling från Göteborgs
universitet.
Sofia Jonsson har i sin avhandling undersökt vilka fak-

torer som bidrar till att sextrafficking är vanligare i vissa länder
än i andra och funnit att graden av korruption i landet spelar stor roll för framväxten av
människohandel. Med växande
sextrafficking följer ökade vinster för den organiserade brottsligheten, pengar som i sin tur används för att kunna korrumpera
både tjänstemän och politiker.

Sofia Jonsson har också ut
forskat vad som händer med
graden av demokrati i stater
där kriminella aktörer etablerat
sig i samhället, som i exempelvis Brasilien, Mexiko och Guinea-Bissau.
Studien visar ett samband
mellan förekomsten av organiserad brottslighet och en ökad
korruption av politiker.
ADVOKATEN NR 2 • 2019
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Mannheimer Swartling
etablerar Innovation Lab
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Subtila känslouttryck
dominerar i rättssalen
Försvarsadvokater visar
känslor och förmedlar lojalitet till klienterna i rättssalen,
men på ett subtilt sätt och
inom vissa givna ramar. Det
fann sociologen Lisa Flower,
som observerat mer än 50
brottmålsrättegångar för sin
doktorsavhandling.
– Den första känslan vid rättegångarna var ”vad har jag gett
mig in på? Det händer ju ingenting”, berättade Lisa Flower, som
presenterade sin forskning vid
ett lunchseminarium på Advokatsamfundet den 23 januari.
Lisa Flower är verksam vid
sociologiska institutionen vid
Lunds universitet. I oktober
2018 disputerade hon med sin
avhandling
”Lojalitetsarbete:
Försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar”.
Studien bygger på observationer
vid mer än 50 rättegångar i brottmål och intervjuer med 18 försvarsadvokater.
blev det tydligt
för Lisa Flower att det visst händer saker i samspelet mellan advokaten och klienten, och mellan advokaten och övriga aktörer
i rättssalen. Känslorna uttrycks
dock inom ramen för det oskrivna regelverk eller, med sociologens ord, den emotionsregim
som gäller i en svensk rättssal.

undan för undan

FOTO: ULRIKA ÖSTER

SEMINARIUM
Lojalitetsarbete: Försvars
advokaters emotionella samspel
i svenska rättssalar
Lunchseminarium med Lisa
Flower den 23 januari arrangerat
av nätverket Hilda och projektet
Advokat i framtiden i Advokat
samfundets hörsal.
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sa Lisa Flower, som menade att
bristen på förvåning eller någon
annan reaktion här är ett sätt att
underminera det påstående som
kan vara till klientens nackdel.

Efter mer än 50 rättegångar och 18 intervjuer med försvarsadvokater beskriver Lisa Flower svenska försvarare som ”Rambo-Bambi”.

Det är ett regelverk som sätter
rationaliteten i centrum, påpekade Lisa Flower.
– Målet är att försöka hålla
isär rationalitet och emotionalitet. Vi vill gärna kunna tänka att
besluten i en rättssal fattas utifrån fakta, rationalitet. Det innebär att emotionsregimen försöker dämpa ner känslornas roll,
sa Lisa Flower.
Samtidigt är det förstås så att
alla har känslor hela tiden, advokater liksom domare.
– Då gäller det att anpassa
dem till situationen och till den
roll man spelar i den, fastslog
Lisa Flower.
Sammantaget innebär detta att de känslor som uttrycks i
rättssalen blir subtila och nedtonade, vilket förklarar att det tog
tid för Lisa Flower att över huvud taget få syn på dem.

Efter hand blev det dock tydligt för Lisa att advokater använder en rad strategier för att
hantera sina känslor och att vissa mönster upprepades.
och att
undvika att minska trovärdigheten hos den egna klienten är
att ibland inte visa några känslor alls. Lisa Flower såg många
exempel på detta, och kallar fenomenet för ”stoneface”.
Stenansiktet kom till exempel väl till pass när målsäganden eller vittnen lämnade uppgifter som underminerade den
tilltalades berättelse ordentligt,
eller när den tilltalade sa emot
sig själv.
– Ingenting kan förmedla väldigt mycket. Advokatens stenansikte förmedlar lojalitet och att
advokaten står på klientens sida,

ett sätt att anpassa sig

rättssalens emotionsregim gör att
även lämpliga känslor visas subtilt och kontrollerat, berättade
Lisa Flowers. När försvararen
är djupt upprörd kan det exempelvis märkas genom att han eller hon sitter mer rak i ryggen
och pratar lite högre.
För rättens professionella aktörer är spelreglerna välkända
och funktionella. Klienter som
aldrig besökt en svensk rättegång, men upplevt amerikanska processer i film och TV kan
dock bli överraskade av den lugna tonen. Risken finns att klienten uppfattar att advokaten inte
är lojal eller att han är oengagerad.
– Klienterna förväntar sig en
aggressiv och hård Rambo som
försvarare. Men de får Bambi.
Det är klart att de kan bli besvikna då, sa Lisa Flower.
Men skenet bedrar. Efter mer
än 50 rättegångar och 18 intervjuer med försvarsadvokater
betraktade Lisa Flower svenska försvarare mer som RamboBambi.
– Ni är som Rambo, men inom
de spelregler som gäller. Det går
att vara både envis och aggressiv, men det ska göras på rätt
sätt, sa hon, och fortsatte:
– Det är väldigt viktigt att förklara för klienterna att det inte
kommer att bli som i tv, att du
inte kommer att hoppa upp och
skrika ”objection!”. Annars finns
en risk att de känner att de inte
får en rättvis rättegång, avslutade Lisa Flower. 
UÖ
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IBAHRI fördömer trakasserier mot MR-advokat
Turkiska advokaten Ramazan
Demir har utsatts för upprepade frihetsberövanden
och disciplinförfaranden för
sitt arbete. Trakasserierna är
tydligt kopplade till Ramazan
Demirs advokatgärning, anser
IBAHRI.
International Bar Associations
människorättsinstitut, IBAHRI,
riktar hård kritik mot de turkiska myndigheterna och Istanbuls
advokatsamfund för de upp
repade trakasserier som advokaten Ramazan Demir utsatts
för.
Ramazan Demir och elva andra advokater har anklagats för
att sprida propaganda för en terroristorganisation efter att de företrätt 46 advokater som ställts
inför rätta för sitt påstådda medlemskap i en terroristorganisation. Ramazan Demir har sedan
dess gripits och frihetsberövats
flera gånger.
I december 2018 inledde Istanbuls advokatsamfund, på uppmaning från justitieministern,
dessutom ett disciplinförfarande mot advokaten. Uppmaningen kom sedan Ramazan Demir
företrätt ett stort antal personer som väckt talan mot Turkiet
i Europadomstolen för en våldsam insats från de turkiska säkerhetsstyrkorna under vintern
2015–2016.
anne ramberg, en av två ordförande
i IBAHRI, säger i en kommentar att det framstår som att de

Taksimtorget i Istanbul där det tidigare hållits omfattande och våldsamma protester mot regeringen.

straffrättsliga och disciplinära
förfarandena mot Ramazan Demir är kopplade till advokatens
arbete med att företräda klienter och att de därmed utgör ett
oacceptabelt ingrepp i advo-

katens självständiga ställning i
rättssamhället. Anne Ramberg
uttrycker särskild oro över det
lokala advokatsamfundets inblandning i trakasserierna mot
Ramazan Demir.

IBAHRI uppmanar nu de
turkiska myndigheterna att
respektera de internationella konventioner som ska värna
advokatkårens oberoende och
rättsstaten.
UÖ

Många hinder mot teknikanvändning

Legal tech, alltså tekniska in
novationer och metoder för att
hantera och effektivisera juridisk rådgivning, har långt kvar
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innan den når sin fulla potential.
Det framkommer i Law Society
of England and Wales nya rapport om
teknikanvändningen
på advokatbyråerna
och i juridisk rådgivning.
Teknikanvändningen har, enligt studien, kommit en bit på väg i advokatbyrå-

ernas interna verksamhet, med
bland annat dokumenthantering och elektronisk
fakturering,
men
vid de större advokatbyråerna
även
AI och maskininlärning. Däremot har
utvecklingen gentemot konsumenter, alltså tekniska innovationer som påverkar

hur man levererar juridiken, gått
betydligt långsammare.
har advokatbyråerna några inneboende hinder
mot teknisk utveckling att kämpa mot, som risker på complianceområdet,
partnerskapsmodellen och traditionen med
timdebitering.

enligt studien

Lawtech Adoption Research report
ADVOKATEN NR 2 • 2019

FOTO: TOM KNUTSON

Teknikanvändningen i den brittiska advokatbyråvärlden har
kommit en bit på väg, men ännu
finns mycket kvar att göra. Det
visar en ny studie av tillståndet
inom legal tech.

VÄRLDEN
Ny generalsekreterare i
danska advokatsamfundet
Tidigare advokaten Andrew
Hjuler Crichton
blir ny generalsekreterare i
Danmarks advokatsamfund.
Andrew Hjuler
Andrew Hjuler
Crichton arbetar Crichton.
för närvarande
i det danska näringsdepartementet, men har tidigare varit advokat. Han tillträder posten som
generalsekreterare den 1 mars
2019, och efterträder Torben Jensen som den 1 januari övergick
till ett uppdrag som vicedirektör i
Folketinget.

IBAHRI-kritik mot
fängslad advokat
Malin Björk, ledamot av Europaparlamentet.

Diskriminerande databas väcker kritik
EU-medborgare som också har
medborgarskap i ett land utanför EU ska ingå i en planerad
databas över tredjelandsmedborgare dömda för brott. Planerna får hård kritik från flera
håll, men Europaparlamentets
utskott har redan sagt ja.

FOTO: DOMINIQUE HOMMEL

I januari godkände Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
planerna på en ny EU-gemensam databas över personer utan
EU-medborgarskap som dömts
för brott.
Databasen, Ecris-TCN, syftar
till att identifiera och möjliggöra utbyte av information om domar mot tredjelandsmedborgare
i de olika EU-länderna. Data som
laddas upp i Ecris-TCN kommer
att vara tillgänglig för rättsliga

myndigheter i andra medlemsstater, samt Eurojust, Europol
och EPPO.
Efter förhandlingar mellan
Europaparlamentet och EU:s
medlemsländer ska även EUmedborgare som också har medborgarskap i ett land utanför EU
ingå i databasen, vilket har upprört många.
bland dem som kritiserat förslaget
finns FN:s särskilda rapportör
mot rasism, Tendayi Achiume.
Enligt henne är uppdelningen
mellan personer med ett eller
dubbelt medborgarskap oförenligt med förbudet mot diskriminering som finns i internationell
människorättslagstiftning.
Även Meijerskommittén, en
expertkommitté i frågor gällande europeisk invandrings-, flykting- och straffrätt, menar att en

sådan här lagstiftning diskriminerar EU-medborgare med invandrarbakgrund och därmed
bryter mot EU:s rättighetsstadga.
i utskottet
Malin Björk röstade nej till förslaget. Hon säger i ett pressmeddelande att lagförslaget innebär
att EU ”mig veterligen, för första gången vill göra skillnad på
medborgare och medborgare.
Människor med dubbelt medborgarskap utmålas som ett större hot än medborgare med bara
ett medborgarskap. Det är faktiskt rent ut rasistiskt”.
Förslaget om Ecris-TCN beräknas bli föremål för omröstning i Europaparlamentet i februari eller mars. Godkänns det
då blir förslaget en ny EU-lag.

UÖ

vänsterpartiets ledamot

ECRIS-TCN
Den 29 juni 2017 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om inrättande av ett centraliserat system för att identifiera vilka medlemsstater
som har uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer.
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Planerna innebär en utveckling av Ecris-systemet,
som tillåter EU-länder att utbyta information om fällande domar. Syftet är att förbättra utbytet av uppgifter
om tredjelandsmedborgare och om EU-medborgare
som också är medborgare i ett tredjeland.

I ett gemensamt brev
i slutet av januari till
Turkiets president Recep
Tayyip Erdoğan fördömde Anne
Ramberg och Michael Kirby,
ordförande i International Bar
Associations Human Rights Institute (IBAHRI), tillsammans med
Antitortyr-initiativets vd Juan E.
Méndez, domen mot den kända
turkiska människorättsaktivisten
dr Şebnem Korur Fincancı.
Şebnem Korur Fincancı är ordförande i organisationen Turkiets
stiftelse för mänskliga rättigheter
och dömdes i december till två
år och sex månaders fängelse av
en turkisk domstol, sedan hon
tillsammans med en stor grupp
akademiker kritiserat de turkiska
säkerhetsstyrkornas övergrepp
mot medlemmar av Kurdistans
arbetarparti (PKK).

Löneskillnader i
England kartlagda
Lönegapet mellan män
och kvinnor vid advokatbyråer och juristbyråer
(så kallade ABS) var under 2018 i
genomsnitt 12,7 procent. Medianskillnaden mellan män och kvinnor var nio procent. Den juridiska
branschen hade därmed ett mindre lönegap än arbetsmarknaden
i England och Wales i helhet. Det
visar årets rapport som publicerats av The Law Society Group.
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Ny konstitution
införs på Kuba
Reformer av såväl ekonomiska system som rättsväsende, det
är vad som väntar när Kuba inom kort inför en ny konstitution. För landets advokatkår pågår intensiv fortbildning.
TEXT: EVA EKHOLM

D

procent av befolkningen har engagerat sig
en 24 februari, efter denna tidnings
genom exempelvis debattinlägg och förslag
pressläggning, hölls en folkomrösttill propositionen, fler än 666 000 ändringning i Kuba om en ny konstitution.
ar föreslogs, berättar Félix Antonio Jardinez
Detta är den viktigaste händelsen juridiskt,
Leyva, vice ordförande för UNJC.
politiskt och socialt sedan konstitutionen
Efter remissförfarandet skrevs konstitusenast ändrades 1976, enligt den kubanska
tionen om och parlamendelegation som besökte
tet gav sitt slutgiltiga godILAC och Advokatsamkännande. Den 24 februari
fundet (se s. 18). Konstihölls en nationell folkomtutionen med dess lagar
röstning, där den kubankommer att avgöra framska befolkningen kunde
tiden för landet under
godkänna eller underkänlång tid.
na konstitutionen.
Arbetet med den nya
– Vi är övertygade om
konstitutionen påbörjades Félix Antonio
Lydia Nieves
2013. Kommittén som har Jardinez Leyva.
Guevara Ramirez. att vårt folk kommer att
godkänna den i sin helarbetat med frågan består
het. Målsättningen är att
av jurister, parlamentsleDELTAGARE I DEN KUBANSKA
vår nya konstitution ska
damöter samt övriga speDELEGATIONEN
svara mot medborgarnas
cialister från olika delar av
l Fernando de Jesús Echerri Ferbehov och intressen, allt
det kubanska samhället. I
randiz, chef för juridiska institutioinom vårt socialistiska
arbetet har kommittén titnen samt lektor vid Universidad
Central ”Marta Abreu” de Las Villas.
system, säger Félix Antotat på historiska konstitul Félix Antonio Jardinez Leyva, vice
nio Jardinez Leyva.
tioner i Kuba och konstiordförande för UNJC.
tutioner världen över.
l Sergio Luis Díaz Trujillo, chef
RÄTTSVÄSENDET OCH
– Propositionen för konför justitiedirektoratet i provinsen
DESS UTMANINGAR
stitutionen presenterades
Artemisa.
l Lydia Nieves Guevara Ramirez, juKuba tillämpar habeas
först i parlamentet och efridisk rådgivare vid CONABI – Intercorpus. Garantier till förter ett flertal analyser och
national Consultants and Lawyers.
svar för den som befinner
diskussioner blev den ansig inför rätten står inskritagen och godkänd. Därefvet i strafflagen. Medborgaren har också rätt
ter har den sänts ut på remiss till befolkningatt kräva information från staten.
en. Det har bland annat anordnats 136 000
– Den nya konstitutionen kommer att
möten på olika arbetsplatser, i samhällen,
innebära reformer när det gäller rättssyshos revolutionskommittéerna, CDR. Åttio
KUBANSKA ORGANISATIONER FÖR JURISTER
l UNJC,

Unión Nacional de Juristas de Cuba: alla som har gått en juridisk utbildning är anslutna hit,
oavsett vilken yrkesinriktning de väljer.
l ONBC, Organización Nacional de Bufetes Colectivos: alla advokater är anslutna hit, en ungefärlig
motsvarighet till Sveriges advokatsamfund. Det är en organisation för advokatbyråer, individer är
medlemmar men de måste arbeta på en firma.
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Fotgängare och en av allt färre fungerande gamla

temet, bland annat med utvidgning av de
nämnda rättigheterna. Ett femtiotal nya lagar
eller signifikanta ändringar av lagar kommer
att införas. Kuba har ingen författningsdom
stol och med koppling till den nya konstitutionen har domarna en viktig roll och ett
stort ansvar. De ska se till att konstitutionen följs och att rättssäkerheten respekteras,
säger Fernando de Jesús Echerri Ferrandiz,
chef för juridiska institutionen och lektor
vid Universidad Central ”Marta Abreu” de
Las Villas.
Alla jurister, oavsett yrkesinriktning, står
inskrivna i det centrala nationella registret
UNJC. Advokater i Kuba arbetar inte enskilt;
för att kunna arbeta som advokat måste man
gå med i något av de kollektiva advokat
kontoren. Advokaterna representerar både
fysiska och juridiska personer. Det finns exempelvis advokatkontor som representerar
både kubanska och internationella företag
och organisationer med anläggningar i Kuba.
– Som advokater ska vi respektera principerna för vår yrkeskår, respektera lagen
och lojaliteteten mot klienten, som ska få
ADVOKATEN NR 2 • 2019
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UTMANINGAR FÖR KUBANSKA RÄTTSSTATEN
Kuba reformerar rättsväsendet, bland annat i
samarbete med ILAC, och det finns mycket att
göra. Även om landet gradvis öppnar upp sig ekonomiskt så finns det fortfarande stora brister i att
göra rättsväsendet oberoende enligt internationell
standard. Det blir den största utmaningen för domar- och advokatkåren när den nya konstitutionen
antas. Det finns ett pågående nationellt samtal om
medborgarnas rättigheter och garantier i enlighet
med den nya riktningen som landet vill ta, men
frågan är om denna process räcker för en starkare rättsstat i Kuba.

FOTO: ISTOCK, TOM KNUTSON

amerikanska bilar i stadsdelen Gamla Havanna.

kontinuerlig information och en korrekt juridisk representation. Med de nya lagarna
som kommer nu måste vi fortbilda oss om
grundläggande, civila, politiska och juridiska rättigheter, straff- och arbetsrätt. Vi ska
också delta i UNJC:s aktiviteter, säger Lydia
Nieves Guevara Ramirez, juridisk rådgivare vid CONABI – International Consultants
and Lawyers.
– Advokater och jurister har goda arbetsvillkor, med bra löneutveckling. Det finns
god fortbildning och välutrustade bibliotek
som ger tillgång till mycket information, nationell och internationell. ONBC finns över
hela landet och erbjuder de bästa möjliga
villkoren för att kunna utvecklas. Även jurister erbjuds bland annat fortbildning genom
det juristsamfund som finns spritt i landet.
Liksom min kollega vill jag framhålla sekretessen och arbetet gentemot klienterna. Advokater och jurister ska stötta befolkningen
och försvara deras rättigheter samt stötta regeringen och myndigheterna i allt när det
gäller den kubanska lagstiftningen, säger
Félix Antonio Jardinez Leyva.
ADVOKATEN NR 2 • 2019

Även om ekonomin reformeras i samband
med den nya konstitutionen så är det fortfarande en statlig socialistisk ekonomi. Men
utländska investeringar stimuleras.
– I provinsen Artemisa har en skattefri utvecklingszon skapats för utländska investeringar. Det ska ge möjlighet för utländska investerare att investera i Kuba och få en säker
marknad. Den nya lagstiftningen beträffande
utländska investeringar gör också att de kubanska företagen kan expandera marknaden
till andra länder. För första gången i landet
respekterar vi privat ägande hos de entreprenörer som inte arbetar inom den statliga
sektorn, utan oberoende inom olika föreningar och kooperativ för små och medelstora
företag, det är något nytt hos oss inom den
kubanska ekonomin, säger Sergio Luis Díaz
Trujillo, chef för justitiedirektoratet i provinsen Artemisa.
Félix Antonio Jardinez Leyva understryker
att den kubanska ekonomin utvecklas trots
den blockad som USA har satt in mot Kuba:
– De försöker på alla sätt att kväva vår ekonomi, men Kuba bedriver handel med andra

länder i världen som inte har tillåtit att vår
ekonomi ska hindras från att utvecklas. Det
här kommer att stärkas med den nya konstitutionen, den kommer att hjälpa de socialistiska företagen och andra ekonomiska
aktörer att utvecklas, även utländska investeringar i landet kommer att främjas.
Den kubanska delegationen tackar Sverige
för besöket och mottagandet.
– Sverige är ett underbart land och en vän
till Kuba som vi bryr oss mycket om och respekterar. Utbytet med Sverige är väldigt positivt, det stärker relationerna mellan våra
juridiska institutioner, och med den svenska
befolkningen. Vi vill gärna se motsvarande
svenska besök i Kuba så att vi kan fortsätta
utbytet. ¶

KUBANSK DELEGATION
BESÖKTE ILAC OCH
ADVOKATSAMFUNDET
– VÄND!

»
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Kubansk delegation besökte
ILAC och Advokatsamfundet
Intresset för det svenska rättssystemet
var stort från den kubanska delegation
som besökte Sverige, inbjudna av ILAC
och Advokatsamfundet. Kuba står nu inför
att införa en ny konstitution vilket får stor
inverkan på juridiken.

ILAC
ILAC, International Legal Assistance Consortium, är en svensk ideell organisation som
genom sitt medlemskap samlar bred juridisk
expertis och kompetenser från hela världen för
att hjälpa till att bygga upp rättssystem i länder
som befinner sig i konflikt, efter konflikt eller i
övergång till fred och demokrati. Organisationen arbetar exempelvis för att bidra till oberoende domstolar, transparens i beslutsprocesser, utbildning av domare och jurister. Detta ska
skiljas från det arbete för mänskliga rättigheter
som andra organisationer arbetar med.

18

Den kubanska delegationen mötte under sitt besök företrädare från ILAC och Sveriges advokatsamfund.

besöker Sverige är den första aktiviteten som
äger rum här, säger Shane Quinn.
Han tillägger att när man ska bygga upp
partnerskap är rule of law
en gemensam punkt, alla
har olika definitioner men
kan enas om principer såsom transparens, rättsligt
ansvar, legalitetsprincipen
och tillgång till information.
– Vi kan inte bestämma
Jan Frydman.
hur ett lands system ska
fungera, vi kan bara stödja och bidra med expertis och erfarenheter
och ha ett utbyte av lärande. Exempelvis är
internationella investeringar ännu begränsade i Kuba och det finns ett behov att lära
sig mer om internationella handelsfrågor. De
ekonomiska reformerna innebär utmaningar för landets advokatkår då begrepp som
CSR, corporate governance etcetera är helt
nya. Allt fokus för den kubanska regeringen
ligger just nu på att hantera ekonomiska reformer och att låta den grundläggande lagstiftningen stödja detta. Kan vi bidra till det
har vi lyckats, säger Shane Quinn.
HANDEL DRIVER UTVECKLING
Även om den entreprenöriella utvecklingen
ännu är begränsad i Kuba så sker det mer än
för tio år sedan.

– Det finns studier som visar att ju mer
rättsstatligt ett land är, desto högre välstånd
och tillväxt har det. Den som kan ha tillit till
systemen och kan få sin rätt tillgodosedd vågar ta risker. Satsningar på handel kommer
sannolikt att leda till ett bättre rättssystem
i Kuba eftersom handel är pådrivare till tillväxt, välstånd och ett mer fungerande samhälle, säger Jan Frydman, tillförordnad chef
för internationella frågor hos Advokatsamfundet.
Advokatsamfundet engagerar sig i rättsstatsfrågor.
– Vi driver inga egna projekt utan stödjer
indirekt genom internationella organisationer som vi är medlemmar i. Ett sådant exempel är ILAC:s arbete på Kuba. Det ger möjlighet att sprida den erfarenhet vi har från
Sverige, och kan den bidra till att understödja utvecklingen till en demokratisk rättsstat
är det ju utmärkt, säger Jan Frydman.
– Den konstitutionella processen är viktig. Det blir intressant att se hur stort deltagandet blir i valet den 24 februari och vad
det kommer att innebära för landet, ekonomin, välmåendet. Rättsväsendet blir tydligare med den nya konstitutionen, det är en
konkret utveckling. Det finns mycket energi i
landet, speciellt inom advokatkåren ser man
möjlighet att lyfta sin roll. Det är ett steg i
rätt riktning, säger Shane Quinn. ¶
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– Kuba försöker hänga med i globaliseringen
och öppna för investeringar från utlandet.
Reformerna med att decentralisera ekonomin kom igång 2011 och har fortsatt med stigande takt, säger Shane Quinn, Director of
Programmes, ILAC.
ILAC:s arbete i Kuba kom igång 2012 genom det brasilianska advokatsamfundet och
senare med IBA, International Bar Association. De sistnämnda hade ett samförståndsavtal med den kubanska advokatorganisationen ONBC, som ville skapa en utbildning för
advokater och domare i ämnen som skiljeförfarande, immateriella rättigheter och internationell handel. IBA behövde en partner, stöd och finansiering, och ILAC gick in
med egen finansiering 2016. Sedan utökades
programmet, bland annat genom samarbete
med Sveriges advokatsamfund. Sedan 2018 och fram
till 2020 har Kubaprogrammet Sida-stöd, men Shane
Quinn menar att det krävs
mer för att komma till punkt
med viktiga reformer:
– Man måste acceptera att
arbetet med en rättsstatsre- Shane Quinn.
form tar tid. Nu har vi jobbat i Kuba i sex år. Det tar tid att bygga upp
tillit och komma igång med konkreta samarbeten. Vi tecknade samförståndsavtal med
ONBC 2017, med UNJC och högsta domstolen under 2018. Att en kubansk delegation nu

Är du redo?
Det är vi

NYHET! 3D-SKRIVARE – EN RÄTTSLIG
UTMANING
Ett immaterialrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv av ny teknik
Datum: 13 mars
Föreläsare: Jur. dr. Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt,
Svenskt Näringsliv
NYHET! AI OCH AFFÄRSJURIDIK
Artificiell Intelligens och affärsjuridik
– hur AI kan användas för att
förbättra verksamheten
Datum: 25 mars
Föreläsare: Anne Håkansson, professor, KTH och UIT Norge, Charlotta
Kronblad, jurist, Chalmers tekniska
högskola och Ylva Gnosse, konsult,
Ylva Gnosse Research & Communication AB.
MOLNTJÄNSTER – RÄTTSLIGA KRAV
OCH AVTALSREGLERING
Ett praktiskt juridiskt perspektiv på
användningen av molntjänster
Datum: 29 mars
Föreläsare: Daniel Westman, forskare

och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel
Westman och advokat Lars Perhard,
Certa Advokatbyrå
NYHET! CYBERSÄKERHET – VARFÖR
DET DIGITALA SKYDDET ÄR VIKTIGARE
ÄN NÅGONSIN
Cybersäkerhet, informationssäkerhet,
datasäkerhet – mer än bara IT-säkerhet
Datum: 1 april
Föreläsare: Janne Haldesten, cybersäkerhetsspecialist, Sectyne AB.
DEN NYA DATAEKONOMIN
– RÄTTSLIGA ASPEKTER
Big data, AI, internet of things och
molntjänster är teknik- och affärstrender. Hur tillämpas regler om dataskydd, rätten till data/information?
Datum: 2 april, 15 november
Föreläsare: Daniel Westman, forskare
och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel
Westman.
BETALTJÄNSTLAGEN OCH
ELEKTRONISKA PENGAR
Om gällande regelverk, viktiga till-

lämpningsfrågor – särskilt om mobila
betalningar – samt aktuella regelförändringar.
Datum: 22 maj
Föreläsare: Johan Terfelt, senior advisor, Handelsbanken och Lars Rutberg,
bankjurist, Svenska Bankföreningen.
DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN
– EN FÖRDJUPNINGSKURS
GDPR och en fördjupad analys av
dataskyddslagstiftningen
Datum: 12 mars, 15 oktober
Föreläsare: Daniel Westman, forskare
och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel
Westman och Sören Öman, ordförande
i Arbetsdomstolen.
IT-AVTAL
En bred översikt över olika IT-avtal och
deras rättsliga särdrag. Vad bör tänkas
på vid avtalsutformningen?
Datum: 8 november
Föreläsare: Daniel Westman, forskare
och rådgivare i IT-rätt, Firma Daniel
Westman och advokat Lars Perhard,
Certa Advokatbyrå.

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 Stockholms universitet.
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Forskar om vems
intresse som
ska väga tyngst
Proportionalitetsbedömningar blir ett allt vanligare inslag
i svenska domstolar, vilket följer EU-domstolens praxis.
Nu har en forskningsstudie inletts i ämnet
av advokat Henrik Bengtsson.
TEXT: EVA EKHOLM

H

enrik Bengtsson, advokat och partner
vid advokatfirman Delphi, inledde i
höstas forskarstudier vid Stockholms
universitet.
– Jag har valt att fördjupa mig i proportionalitetsbedömningar när domstolen prövar
en ansökan om exempelvis intrångsundersökning, edition och interimistiska förbud
inom immaterialrätten. Jag har arbetat med
ämnet på olika sätt under 20 år och vill nu
sammanfatta den kunskap och erfarenhet jag
har samlat på mig, och lyfta nivån genom
akademisk analys.
Henrik Bengtssons första artikel 1999, Intrångsundersökning i NIR, handlade om intrångsundersökningar och proportionalitet.
Han har drivit flera mål där frågan har varit
central, bland annat i HD och i Patent- och
marknadsöverdomstolen. För elva år sedan
skrev han också en bok i ämnet, Åtgärder vid
immaterialrättsintrång, tillsammans med advokat Ralf Lyxell.
– Jag har också haft ett starkt intresse för
mänskliga rättigheter sedan studierna och i
dag kommer det in i processer om immaterialrätt på ett annat sätt än tidigare, berättar
Henrik Bengtsson.
HENRIK BENGTSSON
Henrik Bengtsson är advokat och partner vid
advokatfirman Delphi. Sedan september 2018
är han även doktorand vid Stockholms universitet. Arbetstiteln på hans blivande avhandling
är ”Proportionalitetsprincipen i immaterialrättens bevisanskaffnings- och sanktionssystem”.
Huvudhandledare är docent Åsa Hellstadius,
Stockholms universitet. Handledare är professor Peter Westberg, Lunds universitet.
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Han nämner att forskningen underlättas
av att det sedan 1 oktober 2016 finns patentoch marknadsdomstolar. Det innebär att
man för första gången kan få all praxis samlad, tidigare var informationen utspridd på
domstolar i olika delar av landet.
NÄR GÖRS PROPORTIONALITETS
AVVÄGNINGAR?
Rättsutvecklingen internationellt har förändrats till att man numera gör proportionalitetsavvägningar mellan olika grundläggande rättigheter. EU-domstolen anvisar
också att det är ett viktigt element i olika
prövningar.
– Svenska domstolar är fortfarande relativt ovana vid proportionalitetsbedömningar, men det har utvecklats mycket under senare år, säger Henrik Bengtsson.
En proportionalitetsavvägning kan till exempel göras vid intrång i läkemedelspatent
där det inte finns alternativ; då vill rättighetshavaren ha förbud, medan svaranden
menar att ett förbud inte är proportionerligt
med samhällsintresset av att kunna förskriva
exempelvis en aids- eller cancermedicin. I
en sådan situation ska intressena vägas mot
varandra. Det kan också handla om personlig integritet, exempelvis när en rättighetsinnehavare begär ut information om vem som
har fildelat filmer. Men abonnenten är kanske inte den enda person som har använt en
internetuppkoppling.
– Jag hade ett fall som rörde fildelning av
pornografiskt material och jag hävdade för
min klients räkning att det skulle vara integritetskränkande att få hem kravbrev om

detta om internetuppkopplingen använts av
någon annan. Men domstolen gick inte på
den linjen, skrattar Henrik Bengtsson.
HELTIDSARBETE OCH HELTIDSSTUDIER
Henrik Bengtsson berättar att han ofta får
frågan om man har undervisningsskyldighet
som forskarstudent, men det har man inte.
Däremot går det att förlänga doktorandtiden
med ett år om man jobbar 20 procent. Själv
är han så kallad företagsfinansierad doktorand och jobbar heltid vid sidan av forskarstudierna, vilket förstås kräver en del.
– Jag skriver varje söndag, på kvällar när
jag inte jobbar, på semestrar. Jag får stjäla tid.
Men det är en väsentlig skillnad att forska
när man har jobbat 20 år jämfört med om
man kommer direkt från universitet. Jag är
van vid att producera text och har varit ombud inom mitt forskningsområde, drivit ett
ADVOKATEN NR 2 • 2019
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Advokat Henrik Bengtsson är
sedan september 2018 doktorand
vid Stockholms universitet.

hundratal mål och varit inblandad i lagstiftningsärendena. Om du kommer direkt från
universitetet är det nog svårt att hålla samma tempo.
Efter 20 år som advokat, med inriktning
på det specifika ämnet, finns det då risk att i
forskningen söka stöd för en förutbestämd
åsikt?
– Jag har företrätt parter på båda sidor och
har sett de här frågorna från två håll, så jag
upplever att risken för bias elimineras. Vissa
advokater tycker att det är ”farligt” att skriva
sin uppfattning, men jag ser inga större risker, säger Henrik Bengtsson.
Han forskar gärna vidare efter disputationen och tänker fortsätta arbeta som advokat,
men vill också undervisa mer och kanske
bli mer permanent knuten till universitetet.
– Advokater, domare och åklagare föreläser
ofta på specialkurserna i slutet av juristutADVOKATEN NR 2 • 2019

bildningen. Det brukar vara uppskattat med
den sortens verklighetsnära undervisning.
Jag tycker privat att har man fått en utbildning gratis, som man får i Sverige, ska man
ge tillbaka till universitetet. Därför har jag
undervisat i princip sedan jag började jobba.
MER FORSKNING BEHÖVS
Henrik Bengtsson tycker att det borde forskas mer inom juridiken, exempelvis om
svenska domstolars förhållande till EU-rätten. Han tror också att universitetens rättsvetenskapliga forskning skulle gagnas om fler
domare, advokater och åklagare forskade.
– Inte minst bland domare är det ovanligt
att forska, det finns några få som jag känner till. Här skiljer sig Sverige från exempelvis Tyskland, Österrike och Nederländerna,
där är många inom rättsväsendet även akademiskt verksamma. Det kan bero på att aka-

demisk utbildning har högre status där, eller att det är lättare att kombinera forskning
med yrkesverksamhet.
Efter uppmaningen till branschkollegorna
att satsa på forskning har Henrik Bengtsson
några råd till andra advokater som är nyfikna på att forska:
– Jag rekommenderar att du ska välja ett
ämne du har arbetat mycket med och att du
ska samla forskningsidéer under en tid in
nan du skriver projektbeskrivningen som behövs för ansökan. Och hitta en miljö där du
trivs med att skriva – jag sitter på vårt sommarställe, där har jag bra förutsättningar. ¶

PRAKTIKER VÄLKOMNAS
UTAN SÄRBEHANDLING
– VÄND!
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Universitetet välkomnar
Yrkeserfarenhet ger ingen gräddfil in till
Juridicums forskarutbildning. Praktiker
ses dock som ett tillskott och blir ofta djupt
engagerade i sina studier.

karutbildningen vid Juridicum, Stockholms
universitet.
Hon påpekar att verksamhetsanknytningen kan bidra till att styra frågorna till vad
som har praktisk relevans, medan frågorna kanske skulle kunna angripas effektivare från en
mer teoretisk horisont, i syfte
att räta ut de praktiska frågetecknen.
– Det kan nog ibland, i alla
fall inledningsvis under studierna, vara svårt för en praktiskt yrkesverksam jurist, exempelvis en advokat, att släppa
partsperspektivet och inta ett
mer objektivt förhållningsätt
Teresa Simon-Almendal.
till forskningsfrågorna.

– Yrkesverksamma jurister tillför juridiska institutionen, inte
minst i undervisningssammanhang, viktiga perspektiv på rätten, och de inspirerar ofta våra
studenter till olika praktiska
yrkesval inom juridiken. Också inom forskarutbildningen bidrar våra så kallade praktiker
med intressant kunskap och
viktiga erfarenheter från det
praktiska rättslivet. De vet var
de faktiska frågorna och problemen ligger. Denna kunskap kan
dock också riskera att leda dem fel i forskarstudierna, säger Teresa Simon-Almendal,
professor i skatterätt och prodekan för fors-

INGEN SÄRBEHANDLING
Doktorandantagningen sker genom ett meritokratiskt förfarande, och en yrkesverksam

Roberth Nordhs

jurist som söker till forskarutbildningen söker på samma villkor som andra.
– Vi har inget uttalat mål att få fler yrkesverksamma att doktorera och ser ingen anledning att särbehandla dem så att det blir
mer attraktivt att göra akademisk karriär. Men
självklart välkomnar vi också praktiker till
forskarutbildningen. Ett relevant hinder för
dem att söka till forskarutbildningen är dock
lönen – det är inte självklart att exempelvis en
advokat kan tänka sig att leva på drygt 25 000
före skatt under fyra år. En annan utmaning är
att det kan vara svårt att få praktiker att ägna
sig åt doktorandstudierna med full kraft. Men
det går. I slutet på förra året hade vi till exempel en numera juris doktor, Anders Fernlund
(Månadens advokat i Advokaten nr 1 2019),
som disputerade i immaterialrätt efter att ha
bedrivit studier på halvtid kombinerat med
advokatverksamhet och delägarskap på byrån, säger Teresa Simon-Almendal.
Juridicum litar till att de som känner ny

PRAKTISK PROCESS

Hela serien i nya upplagor!

Bokserien PRAKTISK PROCESS
belyser centrala områden
inom processrätten, såsom
formulering av yrkanden och
grunder, rättegångshinder,
bevisfrågor, domens rättskraft osv.
Box 1994 | Östra Ågatan 9 | 751 49 Uppsala | 018 - 65 03 30 | kundtjanst@iustus.se | iustus.se
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fler praktiker

fikenhet och lust till forskning och akademisk verksamhet söker sig dit. De som kommer in på utbildningen har kommit in för
att deras forskningsprojekt anses hålla till-

räcklig vetenskaplig höjd, och de går igenom
programmet på samma villkor och med samma krav och obligatorier som övriga doktorander.

– Min erfarenhet är att doktorander med
praktisk yrkesbakgrund bidrar på ett mycket
positivt sätt till våra forskningsmiljöer. De
är påfallande engagerade, vet vad de har
lämnat och tycks uppskatta den akademiska miljön i stället. De är ofta lite äldre än
den genomsnittliga doktoranden och deras
mognad och erfarenhet uppskattas ofta. Jag
har också noterat att de inte sällan tar sig
an, lite grand som mentorer, de yngre doktoranderna.
Teresa Simon-Almendal tipsar den som
är nyfiken på akademin att ta kontakt med
Juridicum, ställa frågor om forskarutbildningen, bolla idéer och tankar som kanske
kan leda till en projektansökan. Inom ramen för Juridicums olika institut och centra
ges också en mängd seminarier, som ofta
också riktas externt. De annonseras ut
på Juridicums hemsida. Motsvarande re
kommendationer torde gälla även vid övriga universitet. ¶

Tolkning & översättning
Språkservice erbjuder tolkoch översättningstjänster
i alla språk och dialekter
för alla situationer.
Välkommen!

Språkservice Sverige AB är
idag Nordens största tolkoch översättningsföretag.

www.sprakservice.se
KONTAKTA OSS!
E-post: info@sprakservice.se
Telefon: 0770–457 458
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Relationen mellan att
tänka fritt
Denna devis, som står i stora bokstäver ovanför ingången till universitetsaulan i Uppsala, hör nog till våra mer ifrågasatta.
Den för tankarna till auktoritära stater och fundamentalistiska ideologier. Uppsala universitet har själva uttryckt
missnöje. Leif Lewin, tidigare vicerektor vid universitetet, har till och med argumenterat för att universitetet
bör stå upp för den akademiska friheten och byta devis.
I dessa tider när informationen flödar fritt på nätet
är det emellertid värt att reflektera lite över relationen
mellan att tänka fritt och att tänka rätt. Till att börja med
bör man notera att begreppet ”rätt” kan förstås på flera
olika sätt. Det kan betyda som regimen/religionen/ideologin påbjuder. I den bemärkelsen är det givetvis inte
särskilt stort att tänka rätt. Men ”rätt” kan också betyda
sant, det vill säga med verkligheten överensstämmande.
Och i denna mening är det stort att tänka rätt. För sanning spelar roll, inte bara för ett universitet: det spelar
roll när vi ska bota sjukdomar och bygga broar, det spelar roll när vi ska avgöra om den anklagade är skyldig
och det spelar roll för det demokratiska samhället.

men är det större än att tänka fritt? Frågan är felställd. Vad
vi bör fråga oss i stället är varför det är stort att tänka
fritt. Varför är tanke- och yttrandefrihet värdefulla? Man
kan förstås nöja sig med att säga att de är rättigheter och
en förutsättning för ett fullgott mänskligt liv. Och det
ligger säkert något i det. De klassiska argumenten för
dessa friheter handlar dock främst om något annat: att
de är en förutsättning för kunskapen.
Mest känd är kanske filosofen John Stuart Mills diskussion i On Liberty, 1859. Hans idé var att en ”fri marknad” av idéer krävs för att kunskap ska uppstå. Genom
öppen debatt och fritt ifrågasättande kan vi upptäcka det
falska och gå från det ogrundade till det välgrundade.
Kunskapen uppstår inte bäst hos den isolerade tänkaren
utan i fri konkurrens med andra idéer. Tanke- och yttrandefrihet är förutsättningar för kunskapen och, menade Mill, därför förutsättningar för det demokratiska samhället som bygger på upplysta medborgare.
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ÅSA WIKFORSS
Vi bombarderas med det falska,
det skeva och det motsägelsefulla blandat med det sanna och
välgrundade i en salig röra. Vi
befinner oss alltså i en situation
där den stora friheten att göra
sig hörd hotar att underminera
kunskapen i stället för att förstärka den. Det konstaterar Åsa
Wikforss, som är professor i
teoretisk filosofi vid Stockholms
universitet och författare till boken ”Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender”.

Psykologisk forskning ger stöd för Mills idé om kunskapens interaktiva karaktär. Vi har alla våra ”biases” i
tänkandet såsom bekräftelsebias, det vill säga tendensen
att hålla fast vid de övertygelser vi redan har. Forskning
visar att det bästa sättet att komma förbi sin bekräftelsebias är i öppen diskussion med andra människor där
man gemensamt och under sakliga former kan värdera
argument och evidens. Så är det goda akademiska seminariet utformat och så ser det välfungerande demokratiska samtalet ut. Att tänka, och diskutera, fritt är stort
just eftersom det hjälper oss att tänka rätt.
sedan tidernas begynnelse varit väl medvetna om. Filosofen Hannah Arendt, i
sin berömda studie Totalitarismens ursprung (1951), konstaterar att auktoritära ledare fruktar sanningen just eftersom det är en kraft de inte rår på. Auktoritära stater
försöker därför på olika sätt kontrollera det som går att
kontrollera – inte sanningen utan människors tillgång
till den. Att begränsa tanke- och yttrandefrihet är då
centralt: inte bara för att man därigenom kan styra vilka

detta har förstås auktoritära ledare
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att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större.
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och att tänka rätt
budskap som når människor utan också för att man då
kan sätta ur spel de mekanismer som gör att det falska
avslöjas, det vill säga öppen debatt och granskning.
Men det finns också ett annat sätt att förhindra att
människor tar till sig sanningen. Man kan bombardera
dem med så mycket motsägelsefulla budskap, så mycket
skevheter och falsarier blandat med en och annan sanning, att människor till slut inte vet vad de ska tro. Fenomenet kallas för gaslighting efter pjäsen ”Gaslight”
från 1938 (filmad med Ingrid Bergman 1944) där en man
försöker manipulera sin hustru att tro att hon tappat
sitt förnuft. Målet med denna typ av propaganda är att
medborgarna ska ge upp, sluta söka sanningen och tro
på ledaren. Metoden används flitigt i Ryssland och det
finns de som har oroat sig för att Trump ägnar sig åt just
gaslighting eftersom han på en daglig basis sprider omkring sig så många motsägelsefulla och uppenbart falska
påståenden.
I dessa tider hotas vi alla av gaslighting som ett resultat av den kakafoni av röster som hör nätet till. Vi bombarderas med det falska, det skeva och det motsägelsefulla blandat med det sanna och välgrundade i en salig
röra. Aktörerna är många. Det handlar om trollfabriker,
politiska plattformar och unga killar som upptäckt att de
kan tjäna stora annonspengar på fejkade nyheter. Men
det handlar också om en utsuddning av gränserna mellan sponsrat innehåll och information (som hos ”influencers”), om konspirationsteoretiker som når ut globalt
och om Facebookgrupper som driver frågor utan vetenskaplig grund (till exempel vaccinmotstånd). Och mitt i
alltihop har vi seriösa medier och forskare som på olika
sätt försöker faktakontrollera och som genast anklagas
för att ha en politisk agenda. Hat och hot hör förstås
också bilden till.
vi befinner oss alltså i en situation där den stora friheten att
göra sig hörd hotar att underminera kunskapen i stället
för att förstärka den. Mill hade inte fel när han hävdade
att fri debatt är en förutsättning för kunskap, men man
måste också reflektera över hur lätt en debatt blir ofri:
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Hur systematisk desinformation kan blockera möjligheten att nå sanningen, hur ofta diskussioner övergår i
grupptänkande och hur den prövande dialogen byts ut
mot hat och personangrepp där den som skriker högst
tar över. Idéernas fria marknad fungerar inte om den
är helt oreglerad, lika lite som ekonomins fria marknad
fungerar helt oreglerad.
Mill ansåg förstås inte att yttrandefriheten skulle vara
obegränsad, och diskussionen om vilka regleringar som
är rimliga är gammal. Men den nya teknikens utmaningar leder oss in i okänd terräng. Teknikjättarna (Facebook, Google och Youtube) styr över informationsflödet samtidigt som de hävdar att de inte har något ansvar
eftersom de inte är publicister. Vi själva bidrar till att
sprida desinformationen genom att göra den till vår.
Och datainsamling via sociala medier har möjliggjort att
budskapen kan anpassas efter våra individuella sårbarheter. Hur detta ska regleras utan att på ett oacceptabelt
sätt inskränka yttrandefriheten är en svår nöt att knäcka.
Men vi bör vara medvetna om vad som står på spel: Hotet mot kunskapen är ett hot mot det demokratiska samhället.
till Thorild och till
devisens ursprung, en text från 1794, Rätt, eller alla samhällens eviga lag. Thorild var inspirerad av revolutionen
i Frankrike 1789 men han blev betänksam i takt med att
terrorn bredde ut sig. I texten konstaterar han att precis
som sann lycksalighet inte har en större fiende än falsk
lycksalighet så har sann frihet inte en större fiende en
falsk frihet. Den falska friheten, skriver han, driver först
människorna till galen förtjusning men sedan, när de
känner sig bedragna, störtar den dem i galen förtvivlan
och träldom. Låt oss hoppas att vi kan hantera nätets falska frihet innan vår förtjusning övergår i förtvivlan och
ofrihet.

avslutningsvis är det värt att återvända

Åsa Wikforss
Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet
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Hur dömer domstolen
i liknande mål?

Visste du att JP Rättsfallsnet innehåller mer än 2,2 miljoner domar och erbjuder en komplett bevakning
av instanserna nedan? Det gör tjänsten till ett ovärderligt verktyg för dig som arbetar med processer.
Dessutom kan du skräddarsy din egen sökordsbevakning så att du aldrig missar en intressant dom igen!
HD:
Hovrätterna:
Tingsrätterna:

2007– samt NJA 1981 –
2010 –
2008 –

HFD/Regeringsrätten:
Kammarrätterna:
Förvaltningsrätterna:

2007 – samt RÅ/HFD-serien 1978 –
2005 –
1 september 2010 –

Snart lanseras

JP Juridiskt Bibliotek
Svaret – ett klick bort

JP Infonet
Tillgängliggör juridisk information
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FOKUS: NYA UTMANINGAR FÖR AFFÄRSADVOKATERNA

Digitaliseringen
driver på mot
en förändrad
advokatroll
I många år har familjerättsadvokaterna utmanats
av Familjens jurist och andra företag utanför
Advokatsamfundet. Nu kommer nya aktörer även inom
affärsjuridiken. Forskare förutspår en förändrad marknad
för affärsjuridiken och en ny roll för affärsadvokaten.
Utmanarna ser ljust på framtiden, men även advokaterna
säger sig stå väl rustade att möta förändringarna.
TEXT: ULRIKA ÖSTER
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tekniska högskola. Hon är övertygad om att digitalisemitten av juni förra året meddelade Sveriges tredringen av samhället i allmänhet och juristbranschen i
je största advokatbyrå, Lindahl, att samtliga delägare
synnerhet är den främsta motorn i förändringen.
vid Stockholmskontoret avsåg att lämna byrån för att
– En bukett av olika digitala teknologier som påstarta två nya byråer. Någon månad senare kom nyheverkar branschen på olika sätt kommer samtidigt. Det
ten att en stor del av advokatbyrån MAQS delägare i
handlar inte bara om att implementera ny teknologi,
Stockholm planerade att säga upp sina delägaravtal.
utan tekniken påverkar också hur vi ser på organisatioSamtidigt som advokatbyråerna splittras har ockner, på tjänster och på relationer till klienter, säger hon.
så de nya rådgivarna, som inte är advokater, ökat sin
Charlotta Kronblad har själv arbetat med transakomsättning och breddat verksamheten. Webbplatsen
tionsjuridik vid en av de stora advokatbyråerna innan
Lawline, som ursprungligen erbjöd gratis jurihon gick över till köparsidan och blev bolagsjurist i
disk rådgivning från studerande vid landets
ett antal år. Nu studerar hon digitaliseringens inverjuristprogram, har exempelvis också börjat erkan på den juridiska marknaden. Det är, menar hon, en
bjuda råd från färdiga jurister, mot betalning.
utveckling som ännu inte kommit särskilt långt, men
Även Avtal24, liksom Legal Works, har utsom börjar ta fart.
vidgat sina erbjudanden till rådgivning, och finländ– De flesta stora byråerna i dag hålska Fondia presenterade sig som den
ler på att testa olika alternativ och de
första affärsjuridiska fullservicebyrån
driver pilotprojekt med olika typer av
utanför Advokatsamfundet.
system med artificiell intelligens, AI,
Advokater som minns hur nya aksäger hon.
törer som Familjens jurist kom in och
Inom kommunikations- och inforsnabbt tog över stora delar av den famationstekniken
har advokatbyråermiljerättsliga marknaden riskerar att
”Byråerna har varit
na kommit betydligt längre, framhåldrabbas av skrämselhicka av bilden.
väldigt lönsamma. De
ler Charlotta Kronblad. Tekniken har
Vad är det egentligen som händer på
har haft och har ett
skapat en ökad flexibilitet, där advoden affärsjuridiska marknaden?
kater och jurister kan arbeta hem
Svaren är säkert flera. En faktor
högt anseende i samifrån eller på resan, lika väl som på
bakom förändringarna, som alla behället, en bra position.
kontoret.
dömare pekar på, är digitaliseringen.
Så länge inte kunderna
Teknikutvecklingen leds av nya föDen tekniska utvecklingen påverkar i
grunden arbetssätt och arbetsuppgifhar efterfrågat föränd- retag med fokus på digitala lösningar
för den juridiska branschen, på engter för de juridiska rådgivarna. Men
ring har advokatbyråelska kallade legal tech. Här finns sådigitaliseringen har dessutom effekerna inte heller kanske väl jurister, många från advokatbyråter på priset för de juridiska tjänsbehövt förändras.”
er, som tekniker verksamma (läs mer
terna och inte minst hur priset sätts.
på s. 42).
Ägarstrukturen och organisationen
charlotta kronblad
Advokatbranschen beskrivs ofta
på advokatbyråerna och de nya utmasom relativt konservativ och förändnarna lyfts också fram som centrala
ringsobenägen. Charlotta Kronblad håller med om bedelar i förändringen – även om meningarna här går isär
skrivningen, och ser en mängd förklaringar till att det
om vilken organisation som ger de bästa förutsättninghar blivit så.
arna för utveckling och investeringar.
– Byråerna har varit väldigt lönsamma. De har haft
Utöver allt detta väcker framväxten av utmanare,
och har ett högt anseende i samhället, en bra position.
som står utanför Advokatsamfundet, frågor om vilka
Så länge inte kunderna har efterfrågat förändring har
etiska regler som gäller för advokater och andra jurisadvokatbyråerna inte heller kanske behövt förändras,
ter, och hur man bäst säkrar en hög kvalitet och etik
sammanfattar hon.
i rådgivningen.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att det är närmast självklart att advokater
UTVECKLINGEN HAR BÖRJAT
med sofistikerade köpare av tjänster måste vara med i
Juristen Charlotta Kronblad är doktorand vid Chalmers
den tekniska utvecklingen – och att de kommer att vara
det även framöver.
CHARLOTTA KRONBLADS RÅD TILL ADVOKATBYRÅERNA
– Jag delar inte uppfattningen att advokatbyråerna
l Se digitaliseringen som en strategisk fråga. Implementera affärsmodeller som går
på grund av hög lönsamhet inte skulle ha förändrats.
hand i hand med den teknologi som du implementerar.
Tvärtom har byråerna just därför kunnat investera i
l Fundera över framtida kompetenser och behov vid rekryteringar.
teknik, vilket de också gjort. Min bestämda uppfattl Inse att det största värdet med digitaliseringen kommer du att få om du på ett effektivt sätt kombinerar människa och maskin. Det gäller att se hur varje uppgift
ning är att teknikutvecklingen redan har påverkat adbäst kan hanteras. Då kan du utföra arbetet effektivare, billigare och med högre
vokatbyråerna, säger Anne Ramberg.
kvalitet samtidigt.
Hon ser att en rad förändringar redan har skett.
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– Tekniken har redan påverkat advokatbyråerna i
hög grad, vilket lett till att många tjänster har blivit
billigare, mycket billigare än tidigare, till följd av att
advokaterna anpassat sin verksamhet, satsat på teknik och ökad digitalisering. Till exempel har timdebiteringen på goda grunder kommit att ifrågasättas.
Möjligheterna till andra prismodeller är ju endast begränsade av kravet på skälighet och förbudet mot contingency fees.
Anne Ramberg upplever att efterfrågan från klienterna har ändrats, och att vissa typer av uppdrag har
försvunnit.
– En stor del av bulkjuridiken sköts av bolagen eller
andra mindre sofistikerade så kallade utmanare. Likaså
har organisationen av de affärsjuridiska byråerna väsentligen förändrats, säger hon.
ÄR EFTERFRÅGADE
Enligt Charlotta Kronblad har advokatbyråerna, till
skillnad från många andra branscher, ganska länge levt
utan någon uttalad prispress. Ett skäl till detta är juridikens komplexitet som gör det svårt för kunden att
värdera de produkter de fått.
– Det är svårt att bedöma om det var värt pengarna.
Därför har också ett högt pris varit en indikation på hög
kvalitet, inte som i andra branscher något som skapat
förändring, förklarar Charlotta Kronblad.
Anne Ramberg påpekar att svenska advokater har
varit, och är, efterfrågade på grund av sin höga professionella och etiska nivå.
– Advokater på de affärsjuridiska byråerna tillhandaADVOKATEN NR 2 • 2019

håller högt specialiserad rådgivning som över huvud
taget inte kan jämföras med Fondia och andra nya aktörer, säger hon, och tillägger att dessa naturligtvis
likafullt kan ha en funktion på den juridiska tjänstemarknaden.
Diskussionerna om priset för advokattjänster måste
dessutom sättas in i ett internationellt sammanhang,
påpekar Anne Ramberg, eftersom de stora advokatbyråerna faktiskt konkurrerar med just internationella,
ofta Londonbaserade, byråer.
– I jämförelse med amerikanska, engelska och även
danska affärsadvokater är svenska advokaters arvoden
mycket hovsamma. De uppgår inte sällan till hälften,
säger hon.
Den digitala utvecklingen har inte gått obemärkt
förbi, varken på advokatbyråerna eller hos utmanarna.
Alla tycks rörande eniga om att effektiv teknikanvändning är en förutsättning för att lyckas på den affärsjuridiska marknaden redan i dag, och än mer i framtiden.
Advokatsamfundet har också inlett ett samarbete
med Charlotta Kronblad kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar för advokatbyråerna. En del
i detta är att Kronblad ska bistå med råd och insikter
och finnas med som ett bollplank i den pågående förändringsprocessen.
MÅSTE GÅ HAND I HAND
Charlotta Kronblads forskningsområde är digitalisering. Ändå är det inte främst de nya tekniska landvinningarna som intresserar henne, utan hur de påverkar
marknaden och strukturen i branschen. Det är, menar

Charlotta Kronblad
har tidigare varit
verksam vid en
advokatbyrå, men
är nu doktorand vid
Chalmers tekniska
högskola.
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hon, viktigt att inte implementera teknik för dess egen
skull, utan att tekniken och affärsmodellen går hand i
hand. Annars kan det lätt gå fel.
– Det enklaste exemplet är väl att du köper in ett
stort it-system som gör dig mer effektiv. Men om det
du säljer främst är timmar så innebär ju satsningen att
företaget blir mindre lönsamt. Då måste du samtidigt
också skapa en ny affärsmodell som gör det lönsamt för
dig att investera, säger Charlotta Kronblad.
Prissättningen på juridiska tjänster är alltså en av
de faktorer som kan underlätta eller försvåra digitaliseringen. Många advokatbyråer har dock redan i olika
hög grad börjat hitta alternativa modeller för att ta betalt för sina tjänster (se artikel på s. 36).
Men också den klassiska ägandeformen för advokatbyråer, med partnerskap, kan lägga hinder i vägen för
investeringar, anser Kronblad. Risken är att någon eller några delägare, kanske särskilt sådana som är i slutet av sin karriär, hellre önskar ta ut vinst än investera.
– Delägarmodellen skapar incitament för korta ekonomier. Sedan finns det många byråer som är villiga att
ta stora it-investeringar. Men det kan vara en anledning
till den turbulens vi har sett på marknaden, att några
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delägare velat ta investeringarna medan andra inte velat det, säger Charlotta Kronblad.
En annan tänkbar konsekvens av digitaliseringen är
att den klassiska advokatbyråpyramiden, med många
biträdande jurister som utför enklare juridiska uppgifter under ledning av ett fåtal delägare, kan komma
att förändras. Det behövs helt enkelt färre juniora jurister i organisationen när enkla arbetsuppgifter kan
skötas av datorer.
Även den omfattande diskussionen om arbetsvillkoren på advokatbyråerna och vikten av att jurister
och advokater kan få en rimlig balans mellan arbetsliv
och familjeliv kan kopplas till digitaliseringen, menar
Charlotta Kronblad.
– Utvecklingen har gjort att du kan jobbar när som
helst och varifrån som helst. Det underlättar för kvinnor att komma fram i branschen, och kanske blir det
lättare för kvinnor och för aktiva fäder att kombinera
föräldraskapet med en juristkarriär. Det är ju jättebra.
Samtidigt finns det ju en nackdel med att alltid vara
uppkopplad om du känner av den digitala stressen, påpekar Charlotta Kronblad.
Hos flera av utmanarna på den affärsjuridiska markADVOKATEN NR 2 • 2019
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naden är just reglerad arbetstid och goda förutsättningar för balans i livet ett argument som lyfts fram i
kampen om talangerna. Men även många advokatbyråer, såväl nystartade som gamla, har tagit fasta på diskussionerna, och försöker hitta sätt att minska stressen i arbetet.
Alla delar inte Charlotta Kronblads syn på partnerskapet som ett hinder för investeringar, visar intervjuer
med advokater.
– Partnerskap som organisationsform beskrivs på
oklara grunder som något förlegat, säger Anne Ramberg, och fortsätter:
– Jag är tvärtom övertygad om att partnerskapet är
god grund för kvalitet. Advokatbyråerna är som huvudregel enligt min mening goda arbetsplatser, även om
anställning där tidvis innebär hårt arbete.
Anne Ramberg konstaterar att advokatbyråerna lyckas anställa de bästa juristerna. Och:
– Det kommer alltid att finnas tillräckligt många unga
duktiga och nyfikna jurister som är beredda att arbeta
hårt under några år då de får en jämförelsevis mycket
hög lön efter kort tid på byrån, säger Ramberg, som
också påpekar att advokatyrket, till skillnad från vad
ADVOKATEN NR 2 • 2019

som gäller på många konsultbyråer med hög teknikutveckling, är ett fritt yrke.
ADVOKAT EN KVALITETSSTÄMPEL
Det tycks alltså som att advokatbyråerna står inför flera
utmaningar. Hur hanteras de stora investeringar som
krävs, och vad ska nya generationer jurister sysselsättas med, är ett par av de frågor som söker svar.
Samtidigt möter också de affärsjuridiska byråerna
konkurrens i form av nyetableringar som erbjuder juridisk rådgivning utifrån andra ägandeformer och med
annan struktur, och som inte heller lyder under Advokatsamfundets etiska regelverk.
Charlotta Kronblad, som i sin forskning bland annat intresserat sig för affärsbyrån Fondia, menar att
advokattiteln fortfarande utgör en kvalitetsstämpel på
marknaden. Samtidigt har de nya aktörerna andra konkurrensfördelar, bland annat för att de kan ta in kapital utifrån.
– De kan operera mer som vanliga bolag och ha mer
externt ledarskap och externa ägare och de kan sälja
sina produkter och marknadsföra dem som de vill, säger hon, och fortsätter:

»
33

33

»

den kompetens de behöver, och har platta organisatio– Sedan kan de ju i mångt och mycket ändå välja att
ner utan tävlingsinslag (se tabell på s. 41).
följa samfundets regler. Det tror jag också att många
Såväl George Beaton som andra analytiker har dock
berättar för sina klienter att de gör, att de följer de etispåpekat att det inte går att se ”big law” och ”new law”
ka reglerna, men att affärsmodellen ser annorlunda ut.
som uteslutande kategorier. Traditionella advokatbyTill skillnad från advokater kan dock inte rådgivare
råer kan mycket väl ha många inslag av ”new law” och
som Fondia eller Avtal24 utlova någon absolut sekretvärtom.
tess om företaget blir föremål för en brottsutredning
eller en gryningsräd från konkurrensmyndigheten. Här
TILLGÄNGLIGARE JURIDIK KAN VÄNTAS
är advokatens så kallade legal privilege en konkurrensDet har länge vilat en slags mystik kring den juridisfördel.
ke rådgivaren, som gjort att det taHur stora andelar av den affärsjugit emot att ifrågasätta honom eller
ridiska marknaden som de nya aktöhenne, anser Charlotta Kronblad. Adrerna hittills har tagit är förstås svårt
vokatbyråerna har också odlat denna
att säga. Det finns dock tecken på att
mystik och upphöjdheten, genom hur
de blivit allt mer intressanta för köman klätt sig, hur kontoren utformas
parna av juristtjänster. Enligt Gene”Advokatrollen handlar och vilka adresser de ligger på, påral Counsel Report, en stor årlig unpekar hon.
dersökning bland bolagsjurister vid
inte om produkter,
Men nu börjar mystiken falna. Ett
ledande nordiska företag, märktes år
prismodeller eller
bidragande skäl är att många av de
2018 en stor förändring i bolagsjuristeknik. Den handlar
största köparna av affärsjuridik, boternas syn på alternativa juridiska
lagsjuristerna, själva arbetat på en elrådgivare. Året innan, 2017, sa sig enom ett rättsstatligt
ler annan advokatbyrå. Men också didast 12 procent av de svarande ha anuppdrag som inte ska
gitaliseringen spelar in. Och här har
litat juridiska rådgivare som inte var
finansieras av riskfamiljerätten gått före affärsjuridiken,
advokater. 2018 var siffran i stället 34
kapitalister eller andra.” anser Charlotta Kronblad.
procent, alltså en ökning på 22 pro– På konsumentsidan där det finns
centenheter.
anne ramberg
stora möjligheter till standardiserad
Det är inte bara i Sverige som de
juridik – ett äktenskapsförord eller
traditionella advokatbyråerna utmasamboavtal kan i mångt och mycket utgå från en mall.
nas av andra företag som erbjuder juridiska tjänster av
Där lämpar sig digitala arbetsmetoder och leveranser
olika slag. I de anglosaxiska länderna talar man om feväldigt väl, säger Charlotta Kronblad, som ser avmysnomenet som ”new law”, i kontrast till ”big law” som
tifieringen som enbart positiv.
de ledande advokatfirmorna ofta kallas i USA.
– Digitaliseringen innebär att juridiken blir tillgängNew law-företagen kännetecknas av att de arbetar
lig för fler, även dem som tidigare inte prioriterat elmed hjälp av teknik och med nya prismodeller. Ofta har
ler haft råd med juridiska tjänster, fastslår Kronblad.
de också en uttalad strategi att erbjuda sina anställda en
Denna demokratisering behöver inte betyda att det
bättre balans i livet med färre arbetstimmar än vad som
blir mindre arbete för advokater och jurister, eftersom
förknippas med de stora traditionella advokatbyråerna.
samhället och juridiken i övrigt blir allt mer komplexa.
Den australiensiske analytikern och författaren GeorImplementeringen av dataskyddsreformen GDPR är ett
ge Beaton har listat ett antal skillnader mellan de tradiaktuellt exempel på hur digitaliseringen ger mer kvalitionella byråerna och de nya rådgivarna, där den första
ficerat arbete för advokatbyråerna.
gruppen bland annat kännetecknas av att de i stor ut– Det är väl jättebra om vi kan frigöra juristers tid
sträckning utbildar sina medarbetare och sedan skapar
så att de kan arbeta med mer komplexa frågeställningmotivation i form av en slags tävling om delägarskap.
ar. Vi lämnar till maskinintelligensen det som den kan
De nya rådgivarna rekryterar i större utsträckning just

ADVOKATER OCH JURISTER
Jurist är inte någon skyddad titel. Vanligen
brukar man med jurist mena en person som
avlagt jur. kand.- eller juristexamen, men vem
som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå.
Till skillnad från i många andra länder finns
det i Sverige inte några krav på utbildning eller
erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda
juridisk rådgivning.
Advokattiteln är däremot skyddad i lag. Bara
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den som har blivit antagen som ledamot av
Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.
Kraven för inträde är höga: cirka fem års juridisk utbildning, minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, samt advokatexamen.
Den sökande måste också ha ordnad ekonomi,
vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet.
Alla advokater är skyldiga att följa det som
kallas god advokatsed. Grunden för god advo-

katsed finns nedtecknad i Advokatsamfundets
vägledande regler för god advokatsed. De
vägledande reglerna innehåller bland annat bestämmelser om lojalitet med klienten,
oberoende, frihet från intressekonflikter och
tystnadsplikt.
Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag,
och kan inte hävas ens i brottsutredningar. Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn
över advokaternas verksamhet.
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göra bäst, som mekaniska och analytiska arbetsuppgifter, och det mer kreativa och empatiska till människan,
för där är vi bäst, säger Charlotta Kronblad.
ADVOKATROLLEN BLIR ROLIGARE
Även staten har intresserat sig för att snabba på digitaliseringen i den juridiska branschen. Innovationsmyndigheten Vinnova delade senast i slutet av 2018 ut
pengar till ett stort antal projekt inom legal tech.
Bland dem som fått anslag finns en advokatbyrå,
Synch, som tilldelats två miljoner
kronor för projektet ”Enterprise-Level Artificial Intelligence for Analyzing Data Processing Agreements”.
Vid samma tid fick också Familjens
jurist två miljoner kronor för att utveckla ett digitalt verktyg som ska
möjliggöra för privatpersoner att
själva kunna upprätta bouppteckningar. Även företaget VQ fick anslag för att ta fram en AI-plattform
för att analysera avtal.
Så vad har vi då att vänta framgent på den affärsjuridiska marknaden? Forskaren Christian Sandström,
som på uppdrag av Konkurrensverket har kartlagt digitaliseringen av
den juridiska tjänstemarknaden, har
Anne Ramberg.
sin prognos klar.
”Ju enklare juridiken är, desto större andel av värdet kommer att skapas av mjukvaruleverantörer och
icke-advokater, vilket leder till prispress och tilltagande
transparens” skriver han i forskningsrapporten Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster.
För advokatbyråerna kan detta enligt Sandström
innebära att advokatbyråer med fokus på avancerade
juridiska tjänster kommer att tjäna på digitaliseringen.
Även högspecialiserade nischbyråer som får möjlighet
att köpa in tjänster från exempelvis legal tech-företag
kan bli vinnare, när tekniken effektiviserar arbetet och
höjer kvaliteten på det.
Däremot ser Christian Sandström en risk att övriga
medelstora advokatbyråer, som arbetar främst med privatjuridik och enklare affärsjuridik, blir ifrånsprungna
på marknaden, när allt mer av deras arbete digitali-

seras och produktifieras. Flera av de intervjuade advokaterna delar Sandströms analys. Över huvud taget
beskrivs ett framtidsscenario där marknaden för juridiska tjänster blir större, och där den som är skicklig och långt framme i teknikanvändning har lysande
framtidsutsikter.
Charlotta Kronblads analys är snarlik Sandströms.
Hon förutspår fler alternativa spelare på marknaden,
både rådgivare och legal tech-företag som kan fungera
som underleverantörer till bland andra advokatbyråer.
Det är en i grunden mycket positiv utveckling, menar Kronblad.
– Digitalisering är det första skiftet
där det inte blir ett val mellan effektivitet och kvalitet. Här kan vi uppnå
allt på en gång, säger hon.
Dessutom kan digitaliseringen förändra advokatrollen – till det bättre.
– Den blir helt annorlunda men
mycket roligare, fastslår Charlotta
Kronblad.
Anne Ramberg tror på en fortsatt
teknikutveckling. Dock, menar hon,
kommer detta inte att i grunden ändra advokatyrket.
– Advokatbyråer kommer att arbeta
nära teknikföretagen i framtagandet
av digitala lösningar. Men advokatrollen som grundar sig på advokatyrkets
kärnvärden kommer inte att förändras. Det är just den
skillnaden som advokatbyråerna förstår att upprätthålla, säger Ramberg, som menar att det är en pedagogisk
uppgift att förklara för klienter varför det är mer effektivt, ändamålsenligt och bäst gagnar dem att gå till en
advokat och inte ett tech-bolag.
Enligt Anne Ramberg ska tekniken vara ett arbetsredskap som kan öka effektivititeten och transparensen
i ett advokat–klientförhållande. Med det följer också en
prisutveckling som gagnar klienten.
Samtidigt kan advokatens uppdrag aldrig diskuteras
som vilken tjänst som helst, påpekar hon.
– Advokatrollen handlar inte om produkter, prismodeller eller teknik. Den handlar om ett rättsstatligt uppdrag som inte ska finansieras av riskkapitalister eller
andra. ¶

Byråerna
rustade för
förändring
– vänd!
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BLANDAT RESULTAT AV ENGELSK ADVOKATREFORM
I England och Wales öppnades möjligheter
för andra än advokatbyråer att bedriva juridisk rådgivning år 2012, med the Legal Services Act.
Lagändringen, som syftade till att öka konkurrensen och pressa priserna på den juridiska
marknaden, gav möjlighet för nya aktörer att
sälja juridisk rådgivning, i form av en licensierad ”alternative business structure” (ABS).
Samtidigt fick också advokatbyråerna möjlighet
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att ta in kapital utifrån och nya ägare som inte
var advokater.
Myndigheterna hoppades att den nya ordningen skulle innebära stora förändringar,
där företag som livsmedelsjätten Tesco skulle
komma in och pressa priserna på juridik.
Så stora förändringar blev det nu inte. En
utvärdering 2017 visade att omkring 80 procent
av de 892 aktiva ABS-erna var redan existerande advokatbyråer som släppt in externa

ägare. Endast 20 procent var nya juridiska
verksamheter. 60 procent av ABS-erna ägdes
fortfarande till mer än hälften av de verksamma advokaterna.
En av förhoppningarna med reformen, att
öka investeringarna i den juridiska branschen,
tycktes dock i någon mån ha infriats. Enligt
utvärderingen fanns ett visst samband mellan
externt ägande och investeringar i bland annat
ny teknik.
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Byråerna rustade
Digitalisering, krav på nya prismodeller
och hård konkurrens ställer advokatby
råerna inför nya utmaningar. Satsningar
på hög kompetens och ny teknik är nöd
vändiga för att lyckas i framtiden, menar
advokaterna.
FOKUS: NYA UTMANINGAR

V

id årsskiftet 2019 lämnade samtliga delägare vid
advokatfirman Lindahls Stockholmskontor byrån. I stället bildades två nya byråer, den större
Cirio med ett tjugotal delägare plus drygt 70 anställda
advokater och jurister, och Westerberg & Partners med
elva delägare. De båda nya byråerna delar nu på det
gamla kontoret ovanför Mood-gallerian i Stockholm.
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Enligt David Frydlinger, managing partner vid Cirio,
kom uppdelningen till som följd av en längre periods
strategiska diskussioner inom det tidigare Stockholmskontoret. Det finns, menar David Frydlinger, en risk att
stora organisationer blir tröga och får svårt att anpassa
sig till förändringar.
Målet är att skapa en byrå stor nog för att ge kvalificerad rådgivning och kunna investera, men samtidigt
rörlig och samkörd.
– Det blir en väldig kraft när alla går åt samma håll,
säger David Frydlinger.
Även Ann Nilsson har bytt byrå efter många år på
Danowsky & Partners. Hon är en av fyra advokater
som vid årsskiftet lämnade byrån för att starta advokatbyrån L & L. Byrån satsar på en ny affärsmodell som
bland annat innebär en högre grad av fasta priser och
att inte lägga resurser på att utbilda unga jurister som
kommer direkt ifrån universitetet.
ADVOKATEN NR 2 • 2019

för förändring
FOTO: ISTOCK

– Vi tror på att jobba lite enklare, mer digitalt och
på att erbjuda olika typer av paketerade lösningar, naturligtvis som komplement till det vanliga arbetet, förklarar Ann Nilsson.
FÖRÄNDRINGAR VÄCKER TANKAR
Ann Nilsson ser flera förklaringar till de förändringar som sker just nu på den affärsjuridiska marknaden.
Olika ekonomiska mål inom byråerna och stora skillnader i situationen i Stockholm och övriga landet är
två av dem. Men också konkurrensen från nya aktörer.
– Jag tror att man sneglar på de nya spelarna som
kommer, särskilt om de snabbt tar mycket av vardags
juridiken. Då måste man titta på vad de gör rätt. Avtal24 är ju till exempel helt transparenta med priserna,
allt ligger öppet på hemsidan, framhåller Nilsson, som
också tror att diskussionerna om arbetsvillkoren och
arbetsbördan på advokatbyråerna kan spela in.
ADVOKATEN NR 2 • 2019

– Byråerna har brottats med svårigheter att attrahera
de yngre juristerna. Det driver säkert också på förändringarna. Advokatbyrån måste vara en mer attraktiv
arbetsgivare, säger hon.
David Frydlinger vill tona ned bilden av de stora förändringarna en smula.
– Det här är väl något som händer från tid till annan
och som ligger lite i advokatbyråns natur. Det är ett
väldigt entreprenöriellt jobb med stor frihet, så den
som inte är helt nöjd vill gärna prova på något annat,
säger han.
Han tror samtidigt att den tekniska utvecklingen i
branschen kan spela en viss roll.
– Förändringarna, som AI, kan dra igång en massa
tankar. Så var det för oss i alla fall.
David Frydlinger varnar dock för en övertro på teknikens möjligheter.
– Man kan inte ha teknik som strategi. Att jobba med
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– Det kostar pengar, absolut. Men vi köper det som
teknik och tekniklösningar för deras egen skull är felvi upplever är efterfrågat, säger Ann Nilsson, som tror
tänkt. Alla kommer att ha den här tekniken, så det blir
att satsningen på längre sikt kan innebära besparingar
en hygienfaktor, säger han.
då arbetet blir mer effektivt.
Mannheimer Swartling är i dag den största advokatTill skillnad från Jan Dernestam tycker Ann Nilsson
byrån i Sverige. Under de senaste åren har dock huvudatt det ligger en del i Charlotta Kronblads analys av adkonkurrenten Vinge knappat in på ledningen. Det är en
vokatbyråernas inbyggda motstånd mot investeringar.
utveckling som managing partnern Jan Dernestam väl– Den traditionella modellen med ett antal delägare i
komnar. Sverige behöver minst två riktigt stora byråer
toppen som tjänar pengar på att många biträdande juför att kunna konkurrera med de stora internationella,
rister jobbar många timmar, den står i motsättning till
främst brittiska, byråerna som också vill vara med och
att vilja effektivisera, säger hon, och varnar för att mota delar av de riktigt stora och lönsamma transaktiodellen kan leda till kortsiktiga beslut.
nerna, anser han.
Jan Dernestam har förstås noterat
TRANSPARENS ÖNSKAS
de förändringar som pågår bland konDet är ingen tvekan om att konkurkurrenterna. Men han konstaterar att
rensen är hård på dagens affärsjurihans byrå och Vinge är påfallande stadiska marknad. Det går inte att, med
bila både i sin struktur och i intäkter.
Jan Dernestams ord, ”sitta och vän– De som inte har riktigt klart fokus
”Vi har höga timarvota på de flygande stekta sparvarna”.
om vem de är till för och vad som är
den, bland de högsta.
Prispressen på den enklare juridiken
kärnan i verksamheten, de har haft
Men vi anser också att
är också ett faktum, anser alla de indet lite tuffare, säger Dernestam.
tervjuade advokaterna,
Här spelar den tekniska utveckman får absolut mest
– 1996, när jag började, tog vi mer
lingen en roll: byråer som inte hinför pengarna. Anledän dubbelt så mycket betalt för ett
ner med eller förmår investera för
ningen till våra höga
låneavtal än vi gör i dag. Då har vi
att automatisera den enklare juridiändå bättre marginaler på det i dag.
ken får helt enkelt svårt att ta betalt
timarvoden är att vi
Tack vare tekniken. Teknisk utveckför sina tjänster.
investerar hundratals
ling hittills har betytt att klienterna
Enligt Jan Dernestam sjönk betalmiljoner i teknik och
har fått sänkta kostnader samtidigt
ningsviljan för enklare arbete, som
utbildning varje år.”
som vi har bibehållit lönsamheten
due diligence, redan i och med fioch kan jobba effektivare, förklarar
nanskrisen.
jan dernestam
Jan Dernestam.
– Digitaliseringen innebär att vi får
Priserna på den högkvalificerade
ekonomi i det och att klienterna får
rådgivningen har dock inte upplevt samma tryck nedåt.
en vettig kostnad. Man kan säga att tekniken kommer
– Typiskt sett tror jag att en advokatbyrå ibland gör
ikapp behovet, konstaterar Dernestam.
misstaget att ta för mycket betalt för okomplicerad
rådgivning och för lite betalt för väldigt komplicerad
KAN BLI KORTSIKTIGT
rådgivning, där betalningsviljan finns, säger Jan DerMannheimer Swartling har gjort, och gör fortlöpande,
nestam, som berättar att hans byrå numera ofta restora investeringar i digitalisering av verksamheten,
kommenderar klienterna att också samarbeta med en
bland annat inom artificiell intelligens, AI. Byrån inmindre och billigare byrå för den löpande dag-till-dagrättade nyligen en egen affärsenhet för att hantera sitt
juridiken.
innovationsarbete, MSA Innovation Lab, som bland an– Vi har höga timarvoden, bland de högsta. Men vi
nat ska stödja nya företag inom legal tech och samarbeanser också att man får absolut mest för pengarna. Anta med nystartade företag som utvecklar applikationer
ledningen till våra höga timarvoden är att vi investeför byrån och dess klienter.
rar hundratals miljoner i teknik och utbildning varje
Satsningarna underlättas av byråns vinstdelningssysår, fastslår Jan Dernestam.
tem, ett rent lockstepssystem där delägarna delar lika
Dernestam konstaterar också att många av byråns
på vinsten, menar Jan Dernestam, som inte delar Charklienter, bolagjuristerna på de stora bolagen, tidigare
lotta Kronblads uppfattning om att det skulle vara svårt
har arbetat på Mannheimer Swartling eller någon anatt driva fram investeringar i ett partnerskap. Tvärtom
nan advokatbyrå. Klienterna har därmed förståelse för
har partnerskapet ett försteg framför aktiebolag.
prisnivån på det svåra arbetet och vet dessutom hur
– Vi behöver aldrig lämna någon kvartalsrapport till
prissättningen går till. Detta borgar för transparens i
börsen för att visa analytikerna hur lönsamma vi är.
prissättningen, anser Jan Dernestam.
Vi har fem–tioårsperspektiv på allt vi gör, säger DerDet traditionella sättet för advokater att ta betalt, per
nestam.
timme, tillämpas fortfarande bland affärsadvokaterna.
Även Ann Nilsson och David Frydlinger är helt inMen det är inte alls så allenarådande som det ibland
ställda på att ta kostnaderna för att fortsätta digitalisera.
ADVOKATEN NR 2 • 2019

Jan Dernestam.

David Frydlinger.
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Ann Nilsson (nedan).
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viktig fråga, där vi också behöver involvera klienterna i
kan framställas, påpekar både Jan Dernestam och Dadialog. Fler och fler klienter säger i alla fall att de gärna
vis Frydlinger.
ser att advokatbyråer har en högre grad av hållbarhet.
– Vi tar betalt på det sätt som våra klienter vill att
Samtidigt kräver många tillgänglighet mer eller minvi ska ta betalt, annars hade vi inte fått betalt, säger
dre 24/7, konstaterar David Frydlinger och fortsätter:
Dernestam.
– Det är förståeligt, den affärsjuridiska logiken fungSå gör även Cirio.
erar så. Men här har man en utmaning att få till det,
– Vi jobbar med alla modeller som finns, och så har
så att vi kan vara tillgängliga på absolut bästa sätt. Det
vi gjort i många år. Många vill ha rörligt pris, andra fast
krävs för att vi på sikt ska kunna vinna slaget på markpris, berättar David Frydlinger.
naden, genom att ha de bästa talangerna.
Enligt Ann Nilsson efterfrågar kunderna mer transJan Dernestam upplever än så
parenta priser och mer teknik. L &L:s
länge inga svårigheter att rekrytera
löfte om fasta priser på rådgivning är
unga talanger, trots att arbetet kräett sätt att försöka möta detta.
ver många timmar och en hård sats– Vi ska också ha mer av paketerade
ning. Byråns medarbetarundersöklösningar, som abonnemang. Klienten
ningar visar också att medarbetarna
betalar en fast månadsavgift och får
”Vi ska också ha mer av trivs och upplever arbetet som stimuringa eller mejla så mycket de behölerande.
ver, säger Ann Nilsson.
paketerade lösningar,
– Utmaningen blir då snarast att
Hon berättar att hon och hennes tre
som abonnemang.
tillhandahålla en hållbar arbetsmiljö
kolleger har testat modellen, med gott
Klienten betalar
så att våra medarbetare trots sin höga
resultat. Kunderna ringde oftare och
arbetsbelastning långsiktigt fortsätter
ställde mer frågor, när de slapp känen fast månadsavgift
att känna arbetsglädje. Det är kräna att varje samtal kom på räkningen.
och får ringa eller
vande att vara konsult så man måste
mejla så mycket
verkligen utnyttja den stora flexibiliREKRYTERING EN UTMANING
de behöver.”
tet som yrket samtidigt innebär och
En uppmärksammad fråga inom adta det lite lugnare när arbetet så medvokatbyråvärlden under senare år är
ann nilsson
ger. Där har vi som delägare ett stort
medarbetarnas arbetssituation och
ansvar att visa ett modernt ledarskap,
vikten av att de ska kunna kombinesäger Jan Dernestam.
ra livet med ett normalt familjeliv. Här har utmanarna
som Fondia profilerat sig starkt (se artikel på s. 42).
ADVOKAT BORGAR FÖR KVALITET
Även David Frydlinger ser den sociala hållbarheten
Det är numera inte bara advokater som konkurrerar
som en viktig framtidsutmaning för advokatbyråerna.
om företagsklienterna. Även aktörer som Fondia, AvDet handlar inte bara om arbetsmiljö utan också om att
tal24 och LegalWorks tar andelar på marknaden, utan
kunna attrahera de bästa talangerna, anser han.
att behöva följa de advokatetiska reglerna.
– Jag ser den sociala hållbarheten som en branschFör såväl David Frydlinger som Ann Nilsson var det
dock självklart att fortsätta att verka inom en advokatbyrå, och att de nya byråerna skulle stanna inom
samfundet.
– Det lämnar en garanti för att man håller rent från
intressekonflikter. Det finns även andra aspekter, men
i grund och botten tycker jag att det är väldigt mycket det det handlar om, att vi ska tillgodose klientens
intressen och inga andra intressen, säger David Frydlinger.
Och Ann Nilsson ser medlemskapet i Advokatsamfundet som en kvalitetsstämpel.
– Det ligger mycket kvalitet i de krav som ställs, vi
har de vägledande reglerna, försäkringar, utbildningskrav, säger hon.
Även Jan Dernestam ser varumärket advokat som
starkt och viktigt, och kanske till och med ännu viktigare i framtiden. Han pekar bland annat på den lagstadgade sekretessen, ”legal privilege”, som betydelsefull
för många företag.
– Inte för att dölja något för myndigheter, utan som
ADVOKATEN NR 2 • 2019
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DE NYA JURIDISKA RÅDGIVARNA
Den australiensiske analytikern och författaren George Beaton har listat skillnaderna mellan den traditionella advokat
byrån och den nya typen av juridiska rådgivarna.
Traditionella advokatbyråer

De nya juridiska rådgivarna

Strävar efter att rekrytera och utbilda de bästa
unga juristerna.

Rekryterar den kompetens man behöver.

Jurister och advokater strävar efter att nå perfektion i sitt hantverk.

Strävar efter att leverera en ändamålsenlig
produkt.

Jurister och advokater förväntas både ackvirera
klienter och utföra uppdrag för dessa.

Ackvisition och klientarbete är två olika, åtskilda delar av verksamheten.

Personliga varumärken centrala (den enskilda
advokaten).

Företagets varumärke centralt.

Teknologi

Tekniken används för att ytterligare förfina den
befintliga produkten.

Användning av teknik för att skapa helt nya
produkter (disruptiv teknik).

Medarbetare

Stora grupper avlönade juniora jurister och
advokater arbetar heltid med enklare delar av
uppdragen.

Flexiblare anställningsformer och bemanning
för att möta behoven.

”Tävlingen” om delägarskap utgör en viktig
motivation i arbetet för juniora jurister och advokater.

Ingen tävling.

Ägs av ett begränsat antal delägare som är
advokater.

Såväl jurister som ickejurister kan vara ägare.

Drivs som ett partnerskap.

Drivs som ett ”vanligt företag”.

Timdebitering.

Fasta priser.

Humankapital

Ägarstruktur

Debitering

ett rent rättssäkerhetsperspektiv för enskilda företag.
Det skyddet har man inte om man inte är advokat, påpekar Dernestam.
TUDELAD UTVECKLING
Hård konkurrens om både klienter och medarbetare
och stora satsningar på teknik är alltså de affärsjuridiska advokatbyråernas verklighet i dag. Vad har vi då
att vänta framöver?
– Det tycker jag ska bli intressant att se, säger David Frydlinger, som konstaterar att vi länge levt med
en högkonjunktur.
– Vid en lågkonjunktur sållas agnarna från vetet. Det
får visa sig vilka som har levt på högkonjunkturen, och
vilka som har en långsiktig plan att jobba mot, fastslår
Frydlinger som inte är otrolig för Cirios skull.
Både Ann Nilsson och David Frydlinger pekar på en
tudelad utveckling.
– Å ena sidan pågår en standardisering, en produktifiering. Å andra sidan blir marknaden allt mer komplex. Där har ju advokaten en utmaning, att försöka tillhandahålla affärsjuridiska lösningar som inte blir för
komplexa och försöka hjälpa sina klienter att navigera
i det landskapet, säger David Frydlinger.
Ann Nilsson är övertygad om att betalningsviljan för
den enkla juridiken kommer att fortsätta att sjunka. AdADVOKATEN NR 2 • 2019

vokaterna får också räkna med att bli mer som andra
konsulter, menar hon.
– Jag tror absolut att, oavsett om vi vill eller inte, så
blir advokatvärlden mer transparent. Mystiken kring
advokaten kommer att skingras.
Jan Dernestam tror på en fortsatt uppdelning mellan olika typer av advokatbyråer, där de stora byråerna
och de högspecialiserade nischbyråerna har störst förutsättningar att lyckas.
– Mellanskiktsbyråerna som ska vara allt för alla
kommer att ha det tuffare, säger Dernestam, som också hoppas på att advokatbyråerna inom en överskådlig
framtid ska ha hälften kvinnor bland delägarna.
– Här ser jag också behovet av att erbjuda hållbara
arbetsplatser, i vid mening. Det ska vara lockande att
arbeta här och man ska kunna ha ett liv utanför byrån
också, fortsätter han.
David Frydlinger håller inte med om Dernestams
beskrivning av en fortsatt uppdelning.
– Idén om att framtiden tillhör stor- och nischbyråerna har blivit som en slags sanning som ingen ifrågasätter. Det är klientnyttan som styr och eftersom advokatverksamhet inte bygger på skalfördelar och man
kan nischa sig även inom stora byråer har storlek och
klientnytta lågt samband. I framtiden kommer advokatbyråer av alla storlekar att finnas, säger han. ¶

Nya rådgivare
vill sänka
trösklarna
i juridiken
– vänd!
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UTMANARNA

Nya rådgivare vill sänka
Smart teknikanvändning, pristransparens
och en arbetsplatskultur med fokus
på balans i livet. Det är några nyckelord
hos de nya företag som nu utmanar
advokatbyråerna.
FOKUS: NYA UTMANINGAR

F

ondia beskriver sig som en affärsjuridisk fullservicebyrå – men har valt att stå utanför Advokatsamfundet och har ett spritt ägande då koncernen är börsnoterad.
– Fondias fokus ligger på hur vi ska få de nöjdaste kunderna och hur vi skapar förutsättningar för den
roligaste och mest attraktiva arbetsplatsen. Vi tänker
att lyckliga medarbetare är de som skapar bäst resultat för kunderna. Allt vi gör handlar om hur vi uppnår
just detta på bästa sätt.
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Det berättar Nina Wittholt, före detta advokat och
bolagsjurist för flera globalt verksamma koncerner,
och sedan 2018 executive director för Fondias Göteborgskontor och medlem i Fondiakoncernens leadership team.
Just arbetsplatsens organisation och kultur är en av
de punkter där Fondia skiljer sig kraftigt från den traditionella advokatbyrån, anser Nina Wittholt, som själv
lockades till firman av just detta skäl.
– Många säger kanske att ”hos oss behöver du inte
jobba ihjäl dig”. Ändå gör folk det, eftersom den som
har 1 600 debiterade timmar får högst lön och blir delägare. Hos oss har vi strukturer som på riktigt säkerställer balansen mellan arbete och fritid med en arbetsvecka på 37,5 timmar. Har du för många debiterade
timmar per dag är det till och med så att du inte får
bonus, berättar Nina Wittholt, som anser att advokatbyråernas incitamentsstruktur, där den som fakturerar mest premieras, skapar en osund arbetsplatskultur.
– I stället för att stirra oss blinda på debiterade timADVOKATEN NR 2 • 2019
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trösklarna i juridiken
mar tillämpar vi en produktivitetsmodell som syftar till
att säkerställa att medarbetarna inte arbetar för mycket, men också att de ska hinna med interna uppgifter
på företaget, som kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, marknadsföring och sälj. Och att fika och
umgås. Allt mäts. Detta förhållningssätt gör att det inte
bara är en liten krets som driver företaget, utan alla är
företagsutvecklare och är med och bygger, säger Nina
Wittholt.
Arbetet bedrivs i team, där alla medarbetare har samma timtaxa i de fall där det debiteras per timme. Enligt
Nina Wittholt främjar det såväl kunden som medarbetarna att man delar upp arbetet så att var och en i teamet får göra den del som just han eller hon gör bäst.
Kunderna blir hela teamets, och ett gemensamt ansvar,
med en så kallad legal lead counsel som kundens primära kontakt, som jobbar proaktivt med kundens olika
frågeställningar.
Just synen på arbetet är, enligt Nina Wittholt, ett
starkt argument när det gäller att rekrytera talanger
ADVOKATEN NR 2 • 2019

till företaget. Efter en lite tuff start, där en del kanske
tvekade att gå till en utmanare i branschen lockas nu
många seniora jurister, bolagsjurister och advokater,
till Fondia, hävdar Nina Wittholt.
– De är också en väldigt viktig målgrupp för rekryteringar, de som sitter ute på bolagen i dag och som i
bolagsjuristrollen har lärt sig vad som driver affären
och som dessutom har med sig hantverket från advokatbyrå. Jag har för egen del lärt mig oerhört mycket
under min tid på advokatbyrå, säger hon.
JURISTEN ETT ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Även på Avtal24 är arbetsmiljön central. Företagets jurister sitter i ett öppet kontorslandskap med utsikt över
Stockholm. Miljön ska skapa en känsla av att alla är delaktiga och med och påverkar, berättar Magnus Stein,
vd och en av företagets grundare.
– Vi vill inte attrahera människor hit som känner att
de ska jobba häcken av sig dygnet runt alla dagar i veckan för att bli partners någon gång i framtiden. Vi vill
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Legal Department as a Service där kunden tecknar sig
ha balans och inflytande på arbetsplatsen, säger Stein.
för ett visst antal timmars rådgivning varje månad, men
Avtal24 startade som en satsning på att skapa avtal
då också får tillgång till mallar och kunskapsdatabaoch andra digitala juridiska tjänster via nätet till fasta
ser, plus obegränsad tillgång till ett eget juristteam. I
priser. I dag erbjuder företaget också juridisk rådgivdag har omkring 50 procent av kunderna abonnemang,
ning till privatpersoner och företag per telefon eller
men målet är att komma upp i åtminstone 70 procent
videokonferens. Bland kunderna är i dag drygt hälfabonnemangskunder.
ten privatpersoner, men andelen företag ökar. Konkurrenterna finns främst bland mindre
ÄGANDET EN NYCKELFRÅGA
advokatbyråer och juristbyråer utan
Digitaliseringen är central för både
tydlig inriktning, de som med MagAvtal24 och Fondia. Avtal24 bygger
nus Steins ord ”inte har klivit upp i
Nina Wittholt.
stora delar av sitt arbete på algoritvärdekedjan”.
mer och strukturerade data i databaMagnus Stein är själv affärsutveck”Vi säljer avtalet för
ser. Även Fondia har digitala gränslare med en bakgrund inom bank- och
snitt mot kund och nyligen köpt in ett
finansvärlden. Hans vision för Avvad det är värt, inte
tal24 är klar.
motsvarande vilket an- avtalsgenereringsverktyg, en robot,
som arbetar utifrån de egna mallarna.
– Vi vill med hjälp av teknik och
tal timmar som läggs
Syftet är förstås att öka effektiviteten.
kundfokus förändra juridiken, eller
ned per kund i det
– Vi säljer avtalet för vad det är
sättet som människor tar till sig juvärt, inte motsvarande vilket antal
ridiken, och göra den mer tillgängenskilda fallet. Timtimmar som läggs ned per kund i det
lig, säger han.
antalet ska inte vara
enskilda fallet. Timantalet ska inte
Magnus Stein menar att den jurirelevant för kunden.
vara relevant för kunden. Det ska inte
diska branschen länge haft alldeles
bli dyrare för att vi är långsamma elför höga trösklar, och ett förhållningsDet ska inte bli dyrare
sätt som skrämt bort många kunder.
för att vi är långsamma ler billigare för att vi är slarviga, fastslår Nina Wittholt.
– För mig är det ganska enkelt. Lageller billigare för att
Fondias timtaxa, i de fall där den
boken är en kodbok, och juristen ett
vi är slarviga.”
tillämpas, ligger något lägre än de stoanvändargränssnitt för att förklara
ra byråernas. Men det är inte priset
alla fakta och hur det hänger ihop.
nina wittholt
som är det främsta konkurrensmedDet borde man kunna göra på ett anlet, enligt Nina Wittholt.
nat sätt, framhåller Magnus Stein.
– Vår grej är inte att vara billiga, utan att vi har anEn av trösklarna har varit, och är, att det är svårt att
dra slags lösningar som skapar värde för kunden, och
bedöma kostnaderna för juridiska tjänster, tycker Stein.
att det finns en transparens där kunden kan avgöra
För att underlätta för kunderna arbetar Avtal24 därför
vad denne vill ha. Vi är inte billiga, men levererar välmed fasta priser på avtal och annat som man bistår
digt hög kvalitet anpassad till kundens affär, säger hon.
med. Många kunder kommer också via samarbetspartTrots stora investeringar i teknik går såväl Fondia
ners, som banker och försäkringsbolag.
som Avtal24 numera med vinst. För Avtal24 vände utÄven Fondia strävar efter att ha en mer transparent
vecklingen, efter en tuff start, år 2017, trots att avkastoch förutsägbar prissättning, till exempel genom fasta
ningen egentligen inte var vad man fokuserat på.
priser baserade på värdet av den tjänst man utför. En
– Vår typ av ägande ger en helt annan agenda, med
annan väg in för kunderna är abonnemangstjänsten
externa finansiärer som vill vara med och förändra
branschen. Då behöver man växa kraftigt och ta markFONDIA
nadsandelar och komma ut tydligt. Så tillväxt är vad
vi har prioriterat, inte lönsamhet, säger Magnus Stein.
Fondia grundades 2004 och har i dag verksamhet i Sverige, Finland och Baltikum.
Företaget är börsnoterat i Finland och sysselsätter cirka 165 medarbetare varav
Han anser att just ägandeformen är en nyckel till
cirka 110 är jurister. Fondia riktar sig särskilt till mindre och medelstora företag även
framgång – och ett problem för advokatbyråerna.
om man har flera börsbolag i portföljen.
– Om du frågar mig vad som hindrar advokatbranKärnerbjudandet är tjänsten Legal Department as a Service, som innebär en outschen
från att utvecklas så är det väl hur ägandet ser
sourcad bolagsjuristfunktion, i den omfattning som kunden önskar. Många kunder
ut. Du måste kunna ta in externt kapital, du måste inse
har egna bolagsjurister, men behöver komplettera med fler timmar, eller kompletterande kompetenser.
att man inte kan bygga bolaget för att ta utdelning och
Fondia använder ett egenutvecklat användargränssnitt mot kund, My Fondia, och
maximera vinsten i år eller nästa år eller möjligen det
investerar ständigt i såväl intern som extern digitalisering.
tredje året – det beror på hur länge man tänker vara delFöretaget har nu 35 medarbetare i Sverige, men räknar med att växa kraftigt
ägare. Här bygger vi något långsiktigt för aktieägarna.
under 2019, med särskilt fokus på bland annat life science, M&A, fastighetsrätt och
entreprenadrätt.
Det är en stor skillnad, säger han.
2018 köpte Fondia den svenska affärsjuridiska byrån Jansson & Norin AB, som
Även Nina Wittholt ser det som en stor fördel att
hade fokus på segmentet start-ups, scale-ups och nya tekniksatsningar.
bolaget ägs av externa aktörer.
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– Vi har kapital för investeringar i digitaliseringen
och vi har en professionell styrelse i Finland som är
duktig på att driva de strategiska frågorna, hur man
ska driva den här typen av konsultverksamhet. De har
ett väldigt osentimentalt förhållningssätt till att det är
just juridik vi arbetar med, säger hon, och fortsätter:
– Styrelsen har också en insikt om att vi måste investera för att kunna leverera in till de långsiktiga målen.
Så investeringstakten vad gäller digitala verktyg drivs
väldigt mycket från marknaden, kanaliserat bland annat genom vår professionella styrelse.
GRANSKAS AV MARKNADEN
Som andra juridiska rådgivare utan koppling till Advokatsamfundet har Fondia och Avtal24 alltså en möjlighet att ta in externt kapital. Samtidigt står de utan den
granskning och utan det etiska regelverk som Advokatsamfundet står för. Så hur vill utmanarna då säkra
kvalitet och etik i sin rådgivning?
– För oss är det väldigt enkelt. Vi bygger hela vår
struktur och försäljning på en annan reglerad bransch,
finansmarknaden. Vi har byggt våra processer utifrån
hur en modern bank fungerar, och vi blir granskade av
bankerna, säger Magnus Stein.
Dessutom granskas Avtal24 av marknaden, framhåller Stein.
– Vi har inte råd att göra misstag, för då drabbar det
oss direkt. Vi har börsreglerna att förhålla oss till vilket
jag skulle säga kompenserar ganska mycket av andra
regelverk som tillämpas för advokatbyråer.
Fondia har en egen complianceorganisation som ska
säkra kvalitet och etik, berättar Nina Wittholt. Bolaget
följer också Advokatsamfundets etiska regler i de fall
dessa är tillämpliga, till exempel i fråga om jäv.
– Frågan vi ställer oss är om vi, med handen på hjärtat, kan företräda en kund utan att det i något avseende
äventyrar kundens bästa eller på något sätt finns något
förtroendeskadligt i detta, säger Nina Wittholt. Nina
Wittholt poängterat vidare att då Fondia är börsnoterat måste man också efterleva det regelverk som börsen ställer upp.
Till skillnad från advokater kan dock inte utmanarna åberopa någon advokatsekretess, eller så kallat legal privilege, om en kund till exempel utsätts för en
myndighetsutredning. Nina Wittholt uppger att hon

AVTAL24
Avtal24 grundades 2004 av Magnus Stein och advokat Anders Perméus. Avtal24 ägs
i dag av grundarna, statliga Industrifonden samt ett antal entreprenörer.
Avtal24 bygger på ett webbverktyg som gör det möjligt för privatpersoner och
företag att själva skriva avtal anpassat efter de egna behoven. Det finns också möjlighet att få hjälp av en jurist via telefon, mejl eller videosamtal.
Avtal24 har i dag 50 anställda i Stockholm, och planerar att även etablera sig på
flera andra svenska orter.

aldrig har ställts inför en situation där legal privilege
aktualiserats.
– I ett skarpt läge skulle det kunna bli en konkurrensfördel för en advokat, även om jag ju aldrig stött
på frågan under mina 22 år i branschen, säger hon, och
tillägger att det kan vara aktuellt om man jobbar mycket
med företag utsatta för gryningsräder.
Nina Wittholt är övertygad om att framtidens juridiska rådgivning kommer att rymma såväl traditionella
advokatbyråer som en rad andra aktörer.
– Det gäller att hitta sin grej och att göra det bra och
vara konsekvent. Att hitta systemet som jag tycker att
Fondia har gjort: kombinationen av trusted partnership
och digitalisering, fokus på kunden och medarbetarna
och en stark värdegrund, säger hon.
Det kan dock finnas skäl för vissa advokatbyråer att
tänka vidare kring sin verksamhetsidé och hur de ska
attrahera talang, menar Wittholt.
– Det kommer alltid att finnas stora företag som vill
köpa tjänster av våra allra mest namnkunniga advokater. De kommer att klara sig. Men jag tror att det finns
ett mellanskikt, mellanstora byråer som har en jättestor utmaning, säger hon.
Magnus Stein har en liknande förutsägelse.
– Advokatbyråerna kommer att nyttjas till det
som är viktigast och svårare och viktigare frågor,
där man behöver expertkompetens. Bulkarbetena
däremot kommer mycket mer att göras av andra aktörer.
Bland dessa aktörer hoppas Stein förstås att Avtal24
ska finnas kvar. Men företaget har inga planer på att ta
upp kampen med de stora advokatbyråerna.
– Vi kommer ju aldrig att sitta och ge avancerad rådgivning kring transaktioner eller så, det kommer aldrig
att vara vår kärna, fastslår Magnus Stein. ¶

Magnus Stein.

Nya prismodeller
efterlyses
– vänd!
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FLER UTMANARE INOM JURIDIKEN
LegalWorks
Företaget startades år 2016 av en grupp bolags-
jurister och andra seniora jurister som ville
öka flexibiliteten inom den juridiska branschen.
LegalWorks arbetar med bemanning och rekrytering, men kan också erbjuda digitala hjälpmedel som kontraktsdatabaser, virtuella datarum
och e-signering. 2018 startade LegalWorks också juridisk rådgivning inom LW Advisory, med
tidigare advokaten Caroline Snellman som vd.
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VQ
VQ grundades år 2010 av KM-juristerna Helena Hallgarn och Ann Björk. Företaget har
utvecklat tjänsten VQ Legal som kan bidra till
att effektivisera det juridiska arbetet genom
att strukturera och paketera om juridiken med
hjälp av IT. VQ:s lösning finns i dag på många av
de stora advokatbyråerna.

Lawline
Lawline startade som en gratistjänst på nätet
och via telefon, där juriststuderande besvarar
olika juridiska frågor. Numera erbjuder Lawline
också tidsbokad rådgivning med färdiga
jurister. Rådgivningen kostade under 2018
1 699 kr per timme, men enligt Lawlines webbplats kan man ofta erbjuda ett fast pris för
vissa uppdrag.

»
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Nya prismodeller
efterlyses
Advokattiteln är fortfarande en
kvalitetsstämpel. Men advokaterna
måste nu börja arbeta målmedvetet med
digitaliseringen och ta fram nya pris
modeller, anser bolagsjuristen.

vokat eller inte i en tvist. De ansvarstvister vi hanterar
är väldigt komplex och känslig materia, och vi vet att
det är viktigt för våra kunder att få den trygghet och
den service som det innebär att ha advokater som inte
har så lång uppstartssträcka i de ärendena. Det är även
viktigt för våra kunder att få en effektiv och prisvärd
hantering av skadorna, eftersom de annars riskerar att
få en negativ påverkan på sina premier, förklarar Sara
FOKUS: NYA UTMANINGAR
Ribbeklint.
På en del områden spelar dock andra faktorer än den enskilda advokaara Ribbeklint är före detta adtens kompetens större roll.
vokat, skadechef vid Länsför– Om jag behöver anlita någon för
säkringar Saks affärsområde
att skriva avtal eller revidera ett stanÅterförsäkring och special samt orddardavtal, då skulle jag tänka att samförande i Sveriges bolagsjurister. Afarbetet är viktigare än att det är just
färsområdet är en av marknadsledar”Jag tror att det
den absolut bästa advokaten på markna inom professionsansvarsområdet.
finns ett behov på
naden, säger Ribbeklint, som pekar
I sitt arbete är hon ansvarig för skapå just samarbete och tillgänglighet
dehanteringen, bland annat för promarknaden i dag som
som viktiga punkter.
fessionsansvarskador för grupper
det blir svårare och
Det är också här, i den mindre kvasom advokater, revisorer och teknissvårare för advokatlificerade juridiken, som Sara Ribbeka konsulter samt transportskador.
byråer att täcka.”
klint tror att nya aktörer som Fondia
Inom ramen för detta arbete samaroch Avtal24 har sin nisch framöver,
betar hon framför allt med processadsara ribbeklint
inte minst för att de kan agera flexivokater, som företräder försäkringsbelt.
bolagets kunder. Här står varumärket
– De har möjlighet att sy ihop paketlösningar med
advokat fortsatt starkt.
till exempel procent på transaktionen om den väl går
– Vi skulle aldrig anlita någon utanför vår egen orgaigenom som ersättning, vilket kan vara otroligt viktigt
nisation, för att driva en process, som inte är advokat.
för exempelvis nystartade bolag. Jag tror att det finns
Det krävs en omfattande ombudserfarenhet, och hitett behov på marknaden i dag som det blir svårare och
intills har i alla fall jag inte noterat några aktörer som
svårare för advokatbyråer att täcka, säger hon, och pevalt att lämna ifrån sig titeln för att arbeta med proceskar också på behovet av att snabbt kunna ta in konsulser, säger Sara Ribbeklint.
ter vid en juridisk avdelning.
För just processer sluter Länsförsäkringar avtal inte
med advokatbyråer, utan med enskilda advokater.
TRIGGAR INTE EFFEKTIVITET
– Det är personliga erfarenheter och personliga kvaSara Ribbeklint ser att det finns stora skillnader mellan
lifikationer som gör om vi väljer att anlita en viss ad-

S

Praktisk juridik
av advokat
Peter Danowsky
på s. 50.
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olika advokatbyråer i hur långt digitaliseringen nått.
– För den som startar upp en byrå från grunden är ju
detta investeringar som man kanske inte klarar av att
göra år ett. Å andra sidan ser vi aktörer som exempelvis
Synch som har satsat extra hårt på just digitalisering
och att kunna vara i framkant i dessa frågor, säger Sara
Ribbeklint, som tror att det kan vara lättare att få enighet om stora investeringar i en nybildad mindre byrå
där delägarna drar åt samma håll, än inom befintliga
advokatbyråer.
– Långsiktiga investeringar är ju inget som advokatbyråer traditionellt brukar
ägna sig åt. Delägarna vill ju
få ut sin vinst varje år, konstaterar Ribbeklint.
Digitaliseringen kan förstås innebära ökad effektivitet och besparingar för
köparen av juridik, konstaterar Sara Ribbeklint. Samtidigt upplever hon att det
finns ett inbyggt problem i
advokatbranschens tradition av timdebitering när det
gäller att bli effektivare. Det kan helt enkelt löna sig att
arbeta långsamt och ineffektivt.
För bolagsjuristen som köpare av juristtjänster är
tiden som lagts ner egentligen ganska oväsentlig, påpekar Sara Ribbeklint.
– Jag är väl medveten om att det kräver eftertanke
och tid att skriva inlagor av hög kvalitet. Så det är inte
heller så att vi är gladare ju lägre kostnader det är. Det
viktiga är att det finns en balans där.
Bland de advokater som Sara Ribbeklint handlar upp
är timdebitering fortfarande den dominerande ersättningsmodellen, kanske för att just processer kan vara
svåra att förutsäga tidsåtgången i.
– Vi har försökt att gå mer och mer mot processbudgetar, för att på det sättet få en bättre kontroll över hur
mycket pengar en process kostar. Men där märker vi
ett stort motstånd från de advokater vi jobbar med, säger Ribbeklint, och fortsätter med en uppmaning till
advokaterna:
– Jag skulle verkligen uppskatta om advokatbyråerna
drev på detta, upprättade processbudgetar och pratade
om dem, så att det inte kommer som en överraskning
när fakturan ska betalas.

ETISKA REGLER EN FÖRDEL
Vad står då på Sara Ribbeklints önskelista för framtiden på området juridiska tjänster?
– Jag skulle önska både att branschen jobbade mer
aktivt med jämställdhetsfrågor och att man tog de signaler om sexuella trakasserier som finns på allvar. Jag
vet att det finns grund för dessa signaler efter min egen
tid i branschen, säger Sara Ribbeklint, som också välkomnar den växande diskussionen om medarbetarnas
möjligheter till balans i livet.
– För Länsförsäkringar
är hållbarhetsfrågor mycket viktiga och det är därför
även viktigt att anlita leverantörer som arbetar aktivt
med dessa frågor.
Advokatbyråerna behöver dessutom ta digitaliseringen på allvar, och utnyttja den för att pressa
priserna på enklare juridik.
– Köparna i dag av tjänster blir allt mer medvetna och har kommit mycket längre i sin digitala utveckling på den egna arbetsplatsen.
Det blir allt mindre acceptabelt om man inte kan få
motsvarande leverans från sina advokater, fastslår Sara
Ribbeklint.
Nya ersättningsmodeller är ett annat önskamål.
– Jag struntar egentligen i om någon lagt hundra timmar eller tio timmar på en inlaga. Jag vill att den ska
hålla en viss kvalitet och att arvodet ska vara skäligt.
Annars blir jag missnöjd. Oavsett vad som fallerar, säger Ribbeklint.
Sara Ribbeklint är övertygad om att hennes önskemål delas av många andra bolagsjurister, och att det är
viktigt för advokatbyråernas framtid att man tar dem
till sig. Annars kommer andra aktörer att börja leverera
åtminstone vissa delar av juridiken, menar Ribbenklint.
Advokaterna har dock en stor konkurrensfördel i sina
etiska regler och den tillsyn som är kopplad till dem.
– Just jävsfrågor och att jag som köpare inte behöver
fundera kring om någon sitter på två stolar eller så, det
har ett fortsatt väldigt stort värde för inköparna. Det
unika med advokater är att köparen aldrig behöver känna sig orolig för etiken. Det måste advokatkåren värna
om, säger Sara Ribbeklint. ¶
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2018 – Dealing with complexity
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Kleos

Enkel och effektiv ärendehantering
Kleos är ett molnbaserat system som underlättar och effektiviserar ärendehantering för både
större och mindre verksamheter. Upptäck varför Kleos är det självklara valet för 20.000 jurister
världen över:
■

Dokumenthantering: alla dina dokument och mejl samlade på ett ställe

■

Tidsregistrering och fakturering

■

Kalender och uppgifter

■

Integration med Fortnox

■

Mobilitet: tillgång till allt. Var du än är, från alla dina enheter

Testa Kleos
Starta nu ditt kostnadsfria provabonnemang och få tillgång till Kleos under en månad
Scanna QR-koden med din smartphone eller påbörja din provperiod på


Kleos är framtaget av Wolters Kluwer, den ledande leverantören
av juridiska verktyg i Europa.

www.kleos.wolterskluwer.com/se/trial
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Affärsmässighet eller
– några reflektioner
Tiden har under överblickbar tid varit den enskilt viktigaste faktorn för bestämning av
en advokats arvode, inte kvaliteten. Den tas för given. Och resultatet, som i många andra
sammanhang är avgörande för ersättningen – no cure no pay – har sällan betydelse. Detta
gäller såväl i den offentligfinansierade verksamheten som i den privata. Det känns emellertid som om frågan måste ställas om tiden sprungit ifrån tiden för vad som ska vara det helt
avgörande för advokatkostnadens storlek. Med andra ord: Har tiden blivit otidsenlig?

V

äl kan det sägas att det är
svårt att överblicka hur lång
tid ett uppdrag kommer att
kräva och då är löpande räkning en
närliggande ersättningsmodell, med
möjlighet till avstämning mot någon
slags diffus skälighet. På motsvarande sätt är det svårt att förutse resultatet. Leder de långa förhandlingarna och alla avtalsutkasten till affär?
Blir det framgång i processen? Uppnås det förväntade, det önskade resultatet? Sannolikt kan emellertid
dessa faktorer värderas och leda till
en överenskommelse som reflekterar
utfallet.
Vänder man sig till de vägledande
reglerna för god advokatsed för att
få vägledning för vad som är skäligt
arvode, finner man att flera faktorer
påverkar.
Så här står det i punkten 4.1.2:
Vid bedömning av vad som är skäligt
arvode för ett uppdrag får beaktas
vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat
och andra sådana omständigheter.
I kommentaren, som moderniserats när de nya vägledande reglerna
togs, indikeras tydligt betydelsen av
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PRESENTATION
Peter Danowsky
har varit verksam
på advokatbyrå
sedan 1976. 1993
startade han Danowsky & Partners,
där han alltjämt är
verksam. 2017 fick
han Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.
Hans huvudsakliga verksamhetsinriktning är tvistelösning, som ombud och
skiljeman.

andra faktorer än tid vid bestämningen av skäligt arvode.
Nya ersättningsmodeller prövas: uthyrning av biträdande jurist,
abonnemangstjänster, fasta arvoden,
mängdrabatter, succéincitament
med mera. Mycket av detta fungerar.
En bra genomgång av de ekonomiska villkoren mellan klient och advokat innan uppdraget bestäms blir
allt mer nödvändig. Tydlighet och
transparens i vad det kommer att
kosta är bra för relationen. Mitt intryck är att detta har blivit allt vanligare såväl när företag anlitar advokat som när privatpersoner gör det.
Abonnemangstjänster med fasta
priser på olika nivåer är en väg, men

på ett sätt tveksam eftersom kvaliteten och resultatet blir tagen för
given. Förutsebarheten i vad kostnaden, respektive intäkten, blir är
den stora fördelen. Det är återigen
dock framför allt omfattningen av
arbetet, tidsåtgången, som styr, om
än på ett mer förutbestämt sätt än
vid löpande räkning. Advokatbyrån blir en resurs som alternativ till
en anställd hos klientföretaget. Det
kan vara gott nog och efterfrågat av
ett antal företag, men är likväl litet
trubbigt, eftersom arrangemanget
inte är kvalitets- eller resultatorienterat. För det som något förenklat
– men likväl viktigt – skulle kunna
kallas ”bröd och smör-sortimentet”
i den affärsjuridiska advokatbutiken kan detta nog passa, men för det
som ligger utanför basvaran är det
något knepigare.
I tidningen Balans nr 7/2018 finns
en intervju med en företrädare för
en redovisningsbyrå som satsat på
förnyelse i sin bransch. Bland annat
säger han så här: ”Vi pratade med
våra kunder och meddelade att vi
går över till fast pris. Ett bra riktmärke för kund kan vara snittet för
förra årets debitering. Det var faktiskt ingen som ifrågasatte det. Och
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PRAKTISK JURIDIK

affärsmossighet
om skäligt arvode

det är väldigt viktigt att inte prisa
ut sig.”
Det han säger är intressant på
flera sätt. Ett är betoningen av att
tjänsten repeteras, det vill säga den
är likartad för varje år, vilket ju en
redovisningstjänst typiskt sett är.
Ett annat är att prissättningen avgör om byrån får uppdraget eller
inte. I båda dessa hänseenden skiljer sig nog många advokatuppdrag
från dessa redovisningsbyråns tjänster. Men där likheter finns, går det
säkert att få inspiration från denna
och andra tjänsteverksamheter.
RESULTATETS BETYDELSE
När det gäller värdet för klienten
är det en väldig skillnad om en omfattande förhandling leder till affär
eller inte och även om advokaten
inte är den som avgör detta – det
är oftast om säljare och köpare kan
komma överens om köpeskillingen
som avgör – kan det vara rimligt att
advokatersättningen innehåller ett
moment av reglering beroende på
utfallet för klienten. På samma sätt
kan det gå att hitta skäliga modeller
för hur utfallet av en process ska påverka advokatersättningen.
I den offentligfinansierade deADVOKATEN NR 2 • 2019

len är det knepigare. För försvarare,
målsägandebiträden och ombud där
rättshjälp beviljats är möjligheterna
att ersätta den redovisade skäliga
nedlagda tiden som avgörande faktor mer begränsade. Möjligheten till
övervägande och förhandling om
arvode inför uppdraget saknas. Timarvodet är bestämt av myndighet
och tidsåtgången bestämmer resten.
I en slutlig myndighets- eller domstolsprövning kan det finnas visst
utrymme för hänsyn till kvalitet och
resultat. I den praktiska tillämpningen ser vi det när advokaten inte tillerkänns begärt arvode.
Frågan är om det går att göra
detta system något mer sofistikerat
utan att administrationen blir övermäktig och kostsam.
INNOVATIONER
På den privata sidan är innovationskraften att hitta nya affärsmodeller
betydande. På den offentligrättsliga är det mer stillastående. En fråga
blir då om den privatfinansierade
och den offentligfinansierade advokatverksamheten kommer att än
mer utvecklas åt olika håll när det
gäller parametrarna i arvodets bestämmande. Jag tror det. På den pri-

vata sidan kommer vi att se många
olika modeller, anpassade till klient
och uppdrag. En del av dessa modeller kommer inte att fungera särskilt
bra och överges då snabbt och en
justering görs av det befintliga avtalet eller en helt ny överenskommelse träffas. Kanske upphör relationen mellan advokaten och klienten
helt. Det är affärsmässigt och ganska
odramatiskt, det hela. Utgångspunkten är nöjdhet hos både advokaten
och klienten.
Det är intressant att fundera på
om det finns någon möjlighet att
även i det offentligfinansierade systemet ge utrymme åt klientnöjdheten. Det vore ändamålsenligt att
på något sätt tillföra ett moment av
utvärdering av hur klienten tycker
att uppdraget utförts, hur tillgängligheten och bemötandet varit etc.
Hur det skulle gå till kräver en hel
del samtal mellan praktikerna på
detta område, konsumentintressen
och myndigheter. Att en offentligfinansierad advokats ersättning ska
prövas mot hur väl arbetet utförts
torde emellertid vara en rimlig utgångspunkt. Ett tydligt inslag av ett
sådant inslag skulle sannolikt vara
kvalitetshöjande.

EN BRA GENOMGÅNG AV
DE EKONOMISKA VILLKOREN MELLAN KLIENT
OCH ADVOKAT INNAN
UPPDRAGET
BESTÄMS
BLIR ALLT
MER NÖDVÄNDIG. TYDLIGHET OCH
TRANSPARENS I VAD
DET KOMMER
ATT KOSTA
ÄR BRA FÖR
RELATIONEN.

»
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TEKNIKUTVECKLINGEN FÅR
BETYDELSE
Advokaten Rolf Johansson skrev insiktsfullt och ingående i Advokaten
nr 8 och 9/2017 om affärsstrategier
för advokatbyråer. Han behandlade
bland annat frågor om lönsamhet
och resultatfördelning. I anslutning
till det Rolf Johansson redovisade
finns utrymme för överväganden om
hur advokater ska ta betalt för sina
tjänster. Med en utveckling där tekniskt stödda advokattjänster blir en
del av erbjudandet – om dessa inte
ska överlämnas till andra aktörer än
advokatbyråer – blir investeringsbeslut på byrån än viktigare. Utrymmet
för ekonomisk individualisering eller
rentav egocentricitet i en byrå blir
affärsmässigt mindre intressant när
tekniksatsningar ökar i omfång. Poängen med tekniskt stödda tjänster
är rimligen att klienten enklare och
billigare ska få utfört just det som

kan göras enklare och billigare än
det annars kan. För byråns jurister
bör det då rimligen finnas ett större
utrymme att till ett annat pris utföra
uppgifter där omdöme, framförande,
skicklighet i metodval, djupare kunskap, insikter och andra sådana mer
individberoende faktorer är avgörande för uppdragets utförande. Här
torde uppstå behov av olika prismodeller, men inte ens i den senare
– den med individen eller gruppen
av individer som förutsättning – kan
tiden vara den allena saliggörande
för arvodesbestämningen. Sannolikt finns utrymme även här för fasta
arvoden med ett inslag av en eller
flera resultatkomponenter som bidrar till rimligheten, sett med såväl
klientens som advokatens ögon.
RELATIONENS BETYDELSE
En inte helt enkel fråga är förstås
hur man tar sig fram till ett fast ar

vode. Det gäller särskilt i en situation av upphandling, beauty contest,
eller där en klient mer informellt
förhandlar med flera om ett uppdrag. I fasta mer långvariga relationer, med ömsesidig kunskap och
ömsesidigt förtroende, är det lättare.
Klienten och advokaten känner redan varandra och har tillit. De vet att
skulle det uppstå någon oklarhet i
arvodeshänseende så rättas den till.
Annorlunda förhåller det sig när
en ny relation ska etableras. Här vill
jag påstå att advokater i allmänhet
har för låg kunskap och även för låg
vilja att vara flexibla och affärsmässiga. Vi skulle kanske kunna beskrivas som affärsmossiga snarare än
affärsmässiga. Vi har mycket att lära
av andra konsulter och av leverantörer av resultatorienterade lösningar.
För en kategori av advokattjänster, de som är mest specialiserade,
kan nog tiden och därmed ett avta-

FÖRETAGET
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR
DET GÄLLER
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.

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT
VISA VAD VI GÅR FÖR.

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.
Namnlöst-6 1
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lat timarvode fortfarande vara den
styrande parametern. Här ligger
kvaliteten och svårigheten som en
helt avgörande faktor för anlitandet
av advokaten. För de advokatuppdrag som har sådan exklusivitet, och
alltså ligger en bit från den affärsjuridiska allfarvägen, finns det fortfarande en marknadsmässighet i timarvodesmodellen.
Jag talade härförleden med en
mycket erfaren jurist i bankvärlden som ofta anlitat advokater. Han
ställde sig helt främmande inför
tanken att tillämpa andra arvodesmodeller än ersättning per timme
för den redovisade tiden, med den
reservationen förstås, att tiden måste framstå som skälig. Skulle han
som klient på något sätt ifrågasätta
effektiviteten och tidsomfattningen
skulle han ta ett samtal med den ansvarige advokaten och om han inte
blev nöjd så skulle han knappast

anlita byrån igen. Han betonade relationen och vikten av ömsesidigt
förtroende.
OCH FRAMGENT?
Advokatbranschen har så här långt
tämligen framgångsrikt hållit lönsamheten uppe. Inte riktigt lika duktigt som finansbranschen eller som
de stora revisionsbyråerna, men likväl inte så pjåkigt. Men utmaningarna ser ut att öka och den snabbaste
utvecklingen av juristtjänster sker
numera utanför advokatbyråerna.
För advokatbranschens bevarande
av lönsamhet tror jag att reducering
av timtänkandets betydelse är nödvändig. Branschen behöver snabbare anpassa ersättningens bestämmande till klientnytta och värde.
En given fundering här är vilket stöd Advokatsamfundet som
branschorganisation – vilket väl Advokatsamfundet är – kan ge när det

gäller utvecklingen av nya affärsmodeller. Traditionellt har frågan framför allt blivit samfundsaktuell när
det gällt lämplighet i förhållandet
till de vägledande reglerna, ett mer
reaktivt än proaktivt förhållningssätt. Jag tror att tiden är mogen för
något annat.
En inventering av olika arvodesmodeller med en efterföljande utvärdering av för- och nackdelar utifrån kvalitet, integritet och skälighet
skulle vara ett bra bidrag till advokatbyråernas egna överväganden.
Myndigheter som har att utse biträden och bestämma ersättningarna
för dessa liksom företag och enskilda (inte sällan försäkringsfinansierat) som också funderar på vad som
är skäligt skulle säkert också välkomna tydligare vägledning.

FÖR
ADVOKATBRANSCHENS
BEVARANDE
AV LÖNSAMHET TROR
JAG ATT REDUCERING
AV TIMTÄNKANDETS BETYDELSE ÄR
NÖDVÄNDIG.

Peter Danowsky
Advokat

Advokatfirman Salmi & Partners
söker advokater för kontorsgemenskap i Göteborg

Salmi & Partners bedriver advokatverksamhet i Stockholm, Göteborg
och Ulricehamn. Vi är en allmänpraktiserande byrå, men sysslar främst
med humanjuridik, brottmål och fastighetsrätt.
Vi har nu möjlighet att erbjuda advokater med liknande verksamhet
att hyra rum i våra ljusa och moderna lokaler i centrala Göteborg,
Odinsgatan 10, 7 tr.
Vi erbjuder förutom kontorsrum tillgång till kök, sammanträdesrum,
en större terrass samt sedvanliga kontorsmaskiner.

Är du
intresserad
och vill veta
mer?
För vidare information, vänligen kontakta Roula Licha,
08-673 51 80, kontorschef@salmipartners.se, www.salmipartners.se
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NYA XF SPORTBRAKE

DU ÄR UNIK.
VISA DET.

UNIKT TILLFÄLLE ATT KÖRA SOM INGEN
ANNAN
I Sverige är det enkelt att sticka ut. Det är nämligen inte särskilt många
som går sin egen väg. De flesta klär sig som kollegorna, lyssnar på
musik från samma listor och kör samma bil som sin granne. Just nu har
vi mycket attraktiva erbjudanden på våra XF Sportbrakemodeller.
Både för dig som vill privatleasa och dig som har tjänstebil. Det räcker
med en snabb provkörning för att känna att detta är en bil som ger dig
sportbilens kraft och familjebilens utrymme för en aktiv livsstil. I vår
XF Sportbrake Signature modell får du inte bara en exceptionellt bra
deal, du får också en riktig bil som visar vem du är.

NYA XF
SPORTBRAKE
SIGNATURE
Tjänstebil från: 7,5 basbelopp**
Privatleasing från: 3.995 kr/mån*
Privatköp från: 366.300**
Inkl. 3 års fri service***

Boka provkörning hos din närmaste återförsäljare idag.

jaguar.se

*Privatleasingkampanj gäller Jaguar XF Sportbrake Signature D180 AUT, begränsat antal, 36 mån avtal, månadsbetalning baseras på en rörlig ränta. Övermil debiteras
med 13 kr inkl. moms. När kontraktet är avslutat lämnas bilen samt tillhörande utrustning tillbaka till återförsäljaren. Extra kostnader tillkommer vid användande över
stigande normalt slitage. Uppläggnings och aviavgift tillkommer med 595 kr respektive 55 kr. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. Kostnad för vinterhjul
tillkommer. **Frånpris gäller Jaguar XF Sportbrake Signature D163 AUT, där referens till 7,5 basbelopp (341.150 kr) gäller juridisk person. Ordinarie pris 405.300 kr.
Kan ej kombineras med ramavtal. Bränsleförbrukning bl körning 5,4 l/100 km. CO2utsläpp 143 g/km. Miljöklass Euro6. ***Fri service i 3 år max 10 000 mil. Garantier:
3 års fabriksgaranti max 10 000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti utan milbegränsning, samt 3 års Jaguar Assistans inom Europa.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
ANNA ULFSDOTTER FORSSELL
Anna Ulfsdotter Forssell är en av
landets ledande experter inom
offentlig upphandling. Efter femton år på advokatbyrån Delphi
kastade hon vid årsskiftet loss
för att starta en egen byrå.

ADVOKATYRKET VILLE
JAG ABSOLUT INTE LÄMNA
– DET VISSTE JAG.
SAMTIDIGT VILLE JAG
HA EN UTMANING OCH
FORMA NÅGOT NYTT.

Vill leverera rådgivning i världsklass
Varför har du valt att starta en
egen advokatbyrå?
– Jag hade kommit till en
punkt när jag funderade på hur
jag ville fortsätta min karriär.
Arbeta kvar till pensionen eller hitta på något annat? Jag har
fått flera intressanta erbjudanden under årens lopp men inte
fastnat för något. Advokatyrket
ville jag absolut inte lämna – det
visste jag. Samtidigt ville jag ha
en utmaning och forma något
nytt. Då bestämde jag mig för
att säga upp delägarskapet och
starta den nya firman. Det har
hittills varit mycket spännande
och roligt. Jag har inte ångrat
mitt beslut utan det känns väldigt bra att gå till jobbet!
Vilken är byråns strategi?
– Jag vet inte om det går att
kalla det en strategi men vad vi
vill här – jag är ju inte ensam – är
att leverera strategisk upphandlingsrättslig rådgivning i världsklass och samtidigt ha en bra och
trevlig arbetsplats. Vi vill vara
en jämställd och jämlik arbetsplats med ett inkluderande arADVOKATEN NR 2 • 2019

betssätt samt ha en sund balans
mellan arbete och privatliv. Vi
hjälps åt och tillsammans levererar vi de bästa råden till våra
klienter – allt för att uppnå den
bästa offentliga affären.
Du utredde regleringen på upphandlingsområdet i den så kal�lade Förenklingsutredningen,
som nu remissbehandlats. Hur
har förslagen tagits emot?
– Vi lämnade över vårt betänkande den 14 juni 2018. Det var
ett mycket utmanande, omfattande och lärorikt uppdrag som
jag utförde vid sidan av mitt
vanliga arbete som advokat. Jag
hade två duktiga sekreterare i
utredningen, Jonatan Wahlberg
och Henrik Grönberg. Vi hade
mycket att göra och ett oerhört
bra samarbete. Jonatan är nu anställd i den nya firman och ingen
är gladare för det än jag. Förslagen är omfattande och remis�svaren likaså. Det är smickrande
att så många instanser har lagt
ner ett så gediget arbete på att
formulera kloka och bra underbyggda remissvar. De allra flesta

instanser är positiva till våra förslag när det gäller enklare och
mer flexibla regler, medan endast vissa är positiva till vårt förslag om processkostnadsansvar
såsom till exempel SKL. Flertalet av remissinstanserna kan
tänka sig ansökningsavgift vid
överprövningar, men storleken
på avgiften finns det många synpunkter på. Vi föreslog en ansökningsavgift på 7 500 kr och
vissa vill ha högre, vissa lägre
och andra vill ha avgift som är
avhängig upphandlingens värde. Det ska bli spännande att se
vad som händer med förslagen
framöver. Nu följer jag allt från
läktaren.
Du är också ledamot av Advokatsamfundets styrelse. Varför ville
du ta på dig det uppdraget?
– Jag tycker att advokat är det
bästa yrket! Stor variation, svåra juridiska frågor och en fin
sammanhållning i branschen.
Jag vill sprida kunskap och information om advokatyrket och
advokatrollen till fler och framför allt bidra till att locka fler

unga, duktiga jurister att i första hand välja advokatyrket. För
mig står Advokatsamfundet för
rättssäkerhet, stabilitet och sammanhållning. Det har gett mig
mycket och jag vill genom styrelseuppdraget på något sätt försöka bidra till samfundets viktiga arbete.
Vad ger det att sitta i styrelsen?
– Jag lär mig mycket. Det är
stimulerande att i styrelsen få
arbeta med kollegor som arbetar inom andra juridiska områden och inse att vi har väldigt
mycket gemensamt. Arbetet
med remisser är något som jag
uppskattar och som jag vet också
har stor betydelse i lagstiftningsprocessen.
Vilka är Advokatsamfundets viktigaste uppgifter just nu tycker
du?
– Skapa fler kontaktytor gentemot studenterna och de unga
juristerna för att på så vis sprida kunskap om det fantastiska
advokatyrket! Vi måste trygga
framtiden.
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AKTUELLT
Nya uppdrag
Setterwalls
har inlett ett samarbete med
17 Nätverket, en intresseorganisation som ska främja
kvinnors entreprenörskap och
företagande med visionen att
lika många kvinnor som män
ska äga och driva stora bolag.

l Advokatfirman

l Mikael

Moreira, Björn Rus
tare och Peter Sarkia är nya
delägare i DLA Piper.

l Frida

Sander är ny delägare
i Wigge & Partners.
bolagsjuristen To
mas Fjordevik från Swedavia
är ny medarbetare på AB
Foyen Advokatfirma.

l Tidigare

l Carl-Johan Allansson har
valts in som delägare i advokatbyrån Nordia.
l Nicolina

Hallerby, Caro
line Olausson och Alexandra
Jaktelius Ferm är nya del
ägare i advokatbyrån Wesslau
Söderqvist.

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

Klimat, ekonomi och juridik:
ett samspel som bara växer
Årets Nobelpris i ekonomi inspirerade advokatbyrån Mannheimer Swartling och Internationella handelskammaren,
ICC, till ett seminarium kring
samspelet mellan ekonomi och
klimat.
Årets Nobelpris i ekonomi, eller
som det egentligen heter Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk
vetenskap till Alfred Nobels
minne, delades ut till ekonomerna
William Nordhaus och Paul Romer. Pristagarna har konstruerat
modeller som visar hur marknadsekonomin växelverkar med
klimatet (Nordhaus) respektive
kunskapen (Romer).
Nobelpriset inspirerade advoSEMINARIUM
Samspelet mellan ekonomi
och klimat

Seminariet arrangerades av
Mannheimer Swartling och ICC,
och hölls på Internationella
handelskammaren i Stockholm
den 24 januari.

katbyrån Mannheimer Swartling
och ICC att bjuda in till ett seminarium för att belysa priset och
dess konsekvenser för juridiken,
framför allt då miljörätten. Seminariet inleddes av Lars Heikensten från Nobelstiftelsen, som
berättade om Nobelprisets och
ekonomiprisets historia.
John Hassler, professor i nationalekonomi och tills helt nyligen
ledamot av priskommittén för
ekonomipriset, presenterade
därefter tillsammans med byråns
seniorekonom Klas Eklund den
forskning som legat till grund för
Nobelpriset, innan samtal och
diskussioner tog vid.
Advokaterna Therese Ströms-

Kungen belönade
Stefan Lindskog

hed och Joel Mårtensson från
Mannheimer Swartlings miljörättsgrupp kunde konstatera att
Nordhaus tankegångar redan
finns som en del av miljörätten.
Bland annat kan miljötillståndsprocessen ses som en praktisk
tillämpning av Nordhaus modell,
där nyttan av en miljöskadlig
verksamhet vägs mot skador såväl i dag som i framtiden.
Therese Strömhed levererade
också en framtidsspaning om att
miljörätten, som i dag främst fokuserar på bieffekter av produktion, allt mer kommer att riktas in
mot vad som faktiskt produceras
och vilka effekter de olika varorna har på miljö och klimat.

Damberg besökte
Advokatsamfundet

Stefan Lindskog, tidigare ordförande i Högsta domstolen och
dessförinnan advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund,
har belönats med H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i kedja.
Lindskog fick utmärkelsen för
framstående insatser för rättsväsendet.

Den 19 februari besökte inrikesminister Mikael Damberg Advokatsamfundet för diskussion och
informationsutbyte i frågor av
vikt för advokaterna. Från Advokatsamfundet medverkade generalsekreterare Anne Ramberg.

Upptakt för årets Sofior
Generalsekreterare
möttes i Stockholm
Advokatsamfundens generalsekreterare i Finland, Island,
Norge och Sverige samlades
den 28 januari till möte på
Sveriges advokatsamfunds
kansli. Generalsekreterarna
diskuterade aktuella advokatfrågor i de nordiska länderna.
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Den 14 januari 2019 startade den trettonde omgången av Hildas mentorprogram Sofia. Vid det första mötet samlades 19 adepter och 14 mentorer i Advokatsamfundets lokaler för att bland annat bekanta sig med
varandra, diskutera förväntningar samt få information om nätverket
Hilda och årets upplaga av mentorprogrammet.
Sofia är ett individuellt mentorprogram för kvinnliga jurister som har
till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för
kvinnor inom olika delar av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen. Målet med programmet är att öka motivationen för de medverkande att vilja bli chefer eller delägare samt bidra till den professionella
utvecklingen i rollen som nybliven chef eller delägare.
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OÄNDLIGA MÖTESMÖJLIGHETER
Upplev förstklassig service, unika konferenslokaler och vår omtalade konferensfika.
Vi hjälper dig att skapa ett möte utöver det vanliga. Som medlem i Advokatsamfundet
bor och konfererar du till extra förmånliga priser på alla våra hotell. Varmt välkommen!

ELITE.SE – 0771-788 789
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AKTUELLT

JURIDISKA BIBLIOTEKET

BOK

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

The EU regulations on matrimonial and patrimonial property av Ulf Bergquist, Domenico
Damascelli, Richard Frimston, Paul Lagarde,
and Barbara Reinhartz
EU har antagit nya internationellt
privat- och
processrättsliga
regler om
makars
och registrerade
partners
förmögenhetsförhållanden,
(EU)
2016/1103
och (EU)
2016/1104. Bestämmelserna som trädde
i kraft 29 januari 2019 reglerar frågor om behörig domstol, tillämplig lag och erkännande
av domstolsbeslut. Reglerna som i princip omfattar alla förmögenhetsrättsliga verkningar
av äktenskap och registrerade partnerskap
kommer att väsentligt påverka förmögenhetsordningen både för svenska par som flyttar
till utlandet och utländska par som flyttar till
Sverige. Boken är en artikel-för-artikel-kommentar till regelverket. Advokat Ulf Bergquist,
specialiserad inom internationell arvs- och
bodelningsrätt, har skrivit boken tillsammans
med jurister från Frankrike, England, Holland
och Italien.

LÄSTIPS

Vad händer vid konkurs?
Författare: Fredrik
Benndorf, Nils-Bertil
Morgell, Hans Ödén
Förlag: Norstedts
juridik
En praktiskt upplagd
genomgång över konkursärendets olika
skeden, hur en konkurs inleds, handläggs
och avslutas. Boken
beskriver vem som kan ansöka om konkurs,
vad som krävs för att man ska kunna försättas
i konkurs, domstolens handläggning av ärendet och hur en konkurs avslutas. Särskilda kapitel lyfter fram borgenärens och gäldenärens
möjligheter att själv påverka handläggningen.
Boken ingår i Ackordcentralens skriftserie.
Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. :
en kommentar
Författare: Torkel Gregow, Gösta Walin
Förlag: Norstedts
juridik
En ny aktualiserad
sjunde upplaga av
denna kommentar
till förmånsrättsordningen som reglerar
i vilken ordning olika
fordringar ska betalas
vid utmätning och konkurs. Även närliggande
lagstiftning kommenteras, såsom lönegarantilagen, lönegarantiförordningen och lagen om
arbetsgivares kvittningsrätt. Denna sjunde
upplaga av boken har uppdaterats med ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2018 om inte annat anges.
Ahlström, Kristina: Anställning
vid en statlig myndighet : anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut (2. uppl. Norstedts
juridik. 251 s.)
Andersson, Jeanette: Omsorgsplikt och god sed i avtal om
shipmanagement (Örebro
universitet. 2018. 450 s. Örebro
Studies in Law ; 8. Diss. Örebros universitet)
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på flera av juristutbildningarna i Norge kommer även efterfrågan på studentutgåvan av
lagboken att minska kraftigt. Man övergår helt
från tryckta till digitala källor och studenterna
kommer fortsättningsvis bara använda rättsdatabasen Lovdata Pro.
DIGITALISERAD ÄLDRE DANSK JURIDIK

Projekt Jurabog
Projekt Jurabog är ett icke-kommersiellt
digitalt bibliotek, knutet till juridiska fakultetens bibliotek vid Köpenhamns universitet.
Jurabok.dk som lanserades 2017 digitaliserar
äldre dansk juridisk litteratur (utgiven för mer
än 10 år sedan) och gör denna litteratur fritt
tillgänglig på nätet. Flera hundra monografier,
avhandlingar och festskrifter är tillgängliga
som sökbara pdf-filer och biblioteket utökas
kontinuerligt. Som initiativtagare bakom projektet står professor Mads Bryde Andersen.
NORSK RÄTTSPRAXIS PÅ NÄTET

Rettspraksis.no
Rettspraksis.no är en fri rättsinformationstjänst som drivs på ideell basis i syfte att göra
norsk rättspraxis gratis och lättillgänglig för
allmänheten. Tjänsten som lanserades i maj
2018 innehåller i dagsläget domstolsavgöranden från 1987 och framåt samt länkar till
annan offentlig information som förarbeten,
författningar och myndighetspraxis.

NORGES LOVER

Sista utgåvan av den norska lagboken
Årets utgåva av Norges Lover 1687–2018 blir
den sista av den traditionsrika, pappersbaserade röda lagsamlingen som började ges ut
1926. Orsaken är minskande försäljning. Till
följd av att heldigitaliserade lösningar införs

Asp, Petter: Texter om, och omkring, straffrätten (Iustus. 879 s.)
Axberger, Hans-Gunnar: Att
skapa en mänsklig rättighet
: analys av en dom i Europadomstolen (Rättsfonden. 207 s.
Våra rättigheter ; 6)
Davis, Richard: Tritton on intellectual property in Europe /
Richard Davis, Tomas St Quintin, Guy Tritton (5. ed. London :
Sweet & Maxwell. 1421 s.)
Dunker, Rickard: Lokala ordningsföreskrifter (Juridiska

institutionen, Stockholms
universitet, 2019. 305 s. Diss.
Stockholms universitet, 2019)
Heuman, Lars: Metoder för rättstillämpning och lagtolkning :
generaliseringar, logik och argumentation (Jure. 463 s.)
Lysén, Göran: Rights to territory
: the case of the United Nations
: the matters of disposition,
administration and possession
(Iustus. 227 s. Studies in international law ; 20)
Mallmén, Anders: Lagen om eko-

nomiska föreningar : en kommentar / Anders Mallmén, Sten
Andersson och Bo Thorstorp
(5. uppl. Norstedts juridik.
718 s. Gula biblioteket)
Nørgaard, Irene: Arveret / Irene
Nørgaard, Caroline Adolphsen,
Eva Naur (7. udg. København
: Jurist-og Økonomforbundet.
423 s.)
Rättsliga och ekonomiska reflek
tioner över internationell skat
teplanering / redaktör Yvette
Lind (Iustus. 228 s.)
ADVOKATEN NR 2 • 2019

AKTUELLT

MEDIERNA

FYRA FRÅGOR TILL … CLAES SANDGREN

Anne Ramberg diskuterade
anonyma vittnen i Studio ett
Anonyma vittnen äventyrar rättssäkerheten, hävdade Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg i Studio ett i radions P1 den 23 januari. Ramberg
diskuterade behovet av och risk
erna med anonyma vittnen med
före detta hovrättslagmannen
Håkan Lavén sedan såväl poliser
som åklagare efterlyst en utredning om att införa en möjlighet att
vittna anonymt.
ARKIVET

Advokaten för tio år sedan
I nummer 2 2009 skrev Advokaten om ”den besvärlige mr Dinh”,
den vietnamesiska advokaten Lê
Công Đi.nh som utmanade kommunistregimen.
Advokaten kunde senare
samma år rapportera att Lê Công
Đi.nh anhållits, och året efter meddelades att Đi.nh dömts till fem
års fängelse. 2013 var nyheterna
gladare: i nummer 2 detta år berättade Advokaten om att advokat
Đi.nh släppts ur fängelset.
På advokaten.se finns ett arkiv
med tidigare nummer som sträcker sig ända tillbaka till 2002.

Claes Sandgren vill
visa att juridik kan vara roligt
Professor emeritus Claes
Sandgren tröttnade på torra läroböcker i juridik och skrev en
samhällssatirisk deckare som
dessutom ger en rad juridiska
problem att fundera över.
Du har skrivit en lärobok i form
av en samhällssatirisk deckare.
Varför?
– Så gott som alla juridiska böcker är knastertorra och
deckare tar sig själva på gravallvar. Jag vill göra tvärtom och

Sarnecki, Jerzy: Brottsligheten
och samhället (2. uppl. Studentlitteratur. 210 s.)
Scott, Matthew: Refugee status
determination in the context of
natural disasters and climate
change : a human rights-based
approach (Faculty of Law, Lund
University. 395 s. Diss. Lunds
universitet)
Suum cuique tribuere : legal
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försöker visa att juridik kan
vara rolig.
Boken heter Förlåt, det är Göran
som är död – en brottslig satir.
Vad handlar den om?
– Den kretsar kring en upphandling som går snett, ett
mord som går snett och en rättegång som går snett. På sista
raden avslöjas hur det går.
Hur ska boken användas i undervisningen?

contexts, judicial archetypes
and deep-structures regar
ding courts of appeal and
judiciaries from early modern
to late modern Europe / Kjell
A Modéer & Martin Sunnqvist,
eds. (Institutet för rättshistorisk forskning. 320 s. Rättshistoriska studier ; 27)
Svernlöv, Carl: Juridisk engelska
: modern affärsjuridisk kommu-

– Den är tänkt som en snabbläst och billig bredvidläsningsbok som ska muntra upp
studenterna när studierna är
sega.
Vilka reaktioner har du fått?
– De allra flesta är mycket
uppmuntrande, särskilt praktiker, som känner igen sig i alla
fadäser och finner likhet med
personer i levande livet, bland
annat vissa advokater och domare. 
UÖ

nikation med praktiska exempel (4. uppl. Norstedts juridik,
2019. 288 s.)
Theory and practice of the Eu
ropean Convention on Human
Rights / edited by Pieter Van
Dijk, Fried van Hoof, Arjen van
Rijn and Leo Zwaak (5. ed. Cambridge : Intersentia. 1230 s.)
Tottie, Lars: Äktenskapsbalken :
en kommentar / Lars Tottie, Ör-

Världen Reportage

sVerige Verkar För ökad
rättssäkerhet i VietnaM

Den besvärlige
mr Dinh

sveriges advokatsamfunds medverkar
för
att skapa ett nationellt advokatsamfund
i
Vietnam.
sida och dess danska motsvarighet
danida har under lång tid verkat
för förbättrad rättssäkerhet i Vietnam. under
2008
intensifierades också arbetet
för att skapa
ett nationellt advokatsamfund
i Vietnam.
i oktober 2008 hölls därför ett
seminarium i Vietnam kring advokatsamfundens
roll och uppgifter från ett internationellt
perspektiv. syftet var att samla
företrädare
för hela det vietnamesiska rättsväsendet,
justitieministeriet och andra inom
den vietnamesiska statsmakten för att
diskutera
förutsättningar och framtid för
ett enat
nationellt vietnamesiskt advokatsamfund.
sveriges advokatsamfund liksom
det
danska advokatsamfundet deltog
vid seminariet. de båda nordiska delegationerna
leddes av samfundens generalsekreterare.

Den vietnamesiska advokaten Le Cong
Dinh utmanar kommunistregi
men. Trots att regimen gör vad den
kan för att stoppa honom arbetar
han oförtrutet vidare. I kampen för
ökad demokrati har advokatkåren
en viktig roll.
teXt och foto tom knutson

L

e Cong Dinh har arbetat som advokat
i tjugo år. Han driver en affärsjuridisk
byrå. Under senare år har han
blivit
mer och mer involverad i mål som
rör medborgerliga fri- och rättigheter.
– Regeringen anser inte att det finns
några
politiska mål. Men det har vi faktiskt,
konstaterar han kort.
Vi träffas på Advokatsamfundet
en gråvintrig dag i januari då han besöker
samfundet i
samband med ett seminarium (läs
mer i artikel på sidan 14).

vinser. Det finns dock en spänning
mellan advokater från nord och syd som följer
med in i
den nya NBA, enligt Le Cong Dinh.
– De flesta advokaterna i Hanoi
lever nära
centralregeringen och byråkratin
där är stark.
Advokaterna i norr är rädda att
förlora sina
positioner och karriärer. I södra
Vietnam
finns en tidigare historia av demokrati.
Det
finns ett annat arv som inte har
gått förlorat,
säger han.
en Viktig uppgiFt för det nationella

advokatsamfundet är att utveckla internationella
kontakter. Dinh betonar att samarbete
med andra
länders advokatsamfund är viktigt.
– Vi vill verkligen skapa starka
band med
utländska advokatsamfund, som
till exempel med Sveriges advokatsamfund.
Vi lär oss
mycket av ert arbete.
VietnaM
Även om advokatyrket
har funnits länge hos
Vietnams nuvarande författoss så har utvecklingen
ning antogs 1992. den var
av advokatyrket efter
resultatet av en förnyelseprocess inom det vietnamesiska
Vietnamkriget stannat
samhället som även kan ses i
av. Nu är det tid för oss
de ekonomiska reformer som
att lära och ta in. Det är
genomförts.
enda sättet för oss att
statens högsta organ är parlamentet,
vilket väljer landets
kunna utveckla yrket.
president. kommunistpartiet
är den ledande
Dinh berättar att det
hället enligt författningen. oppositionspartierkraften i samär inte tillåtna.
kommunistpartiet kompletteras
vietnamesiska rättssysav massorganisationen Fosterländska fronten. i denna ingår
temet i flera delar vilar
kommunistpartiet, nationella
befrielsefronten (Fnl) samt officiella
på det europeiska. Därbuddhistiska och katolska rörelser. regering och parlament
för har det varit naturhar fått större betydelse.
sedan parlamentsvalen 1992
kan flera, och även oberoende,
ligt att låta sig inspireras
kandidater ställa upp i samma
valkrets.
av de europeiska advokällor: nationalencyklopedin,
utrikesdepartementet
katsamfunden när man
VietnaM har saknat ett
advokatsamfund
som representerar hela landet.
Under 2009
kommer dock den nya organisationen
National Bar Association, NBA, att börja
fungera.
NBA ska representera advokater
från alla pro-

Advokaten Le Cong Dinh arbetar
aktivt för att främja utvecklingen
av de medborgerliga fri- och
rättigheterna i Vietnam.

bygger upp ett samlat samfund för
hela nationen. Samtidigt tycker man att USA:s
system
är intressant och man har därför
försökt lära
sig även av detta.
den

VietnaMesiska poLitiska
ledningen
ser inte med glädje på hur landets
advokatkår
flyttar fram sina positioner och formerar
sig.
Regeringen försöker därför på olika
sätt hävda
sitt inflytande, enligt Le Cong Dinh.
– Eftersom advokaten är ”demokratins
vän”
ogillar den politiska ledningen vår
ykreskår,
säger han.
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Le Cong Dinh berättar att myndigheterna
på olika sätt motarbetar honom
och försöker
till exempel hitta bevis för skattebrott.
det existerar

inte någon fri press i Vietnam. Men eftersom regeringens
officiella inställning är att korruptionen måste
bekämpas
går det ändå bra att debattera och
uppmärksamma denna.
– Under de senaste åren har
jag skrivit
många artiklar och efterfrågat ett
oberoende
och självständigt rättsväsende, ett
införande
av rättsstatens principer och skydd
för de

mänskliga rättigheterna. Det är därför
jag har
fått problem, berättar han.
Det finns en rad svårigheter för
advokater
att utöva sitt yrke i Vietnam. Som
det största
hindret ser Le Cong Dinh den utbredda
korruptionen inom rättssystemet och
domstolarna. Ett annat problem är den ovilja
och det
motstånd som regeringstjänstemän,
domstolar och domare visar advokaterna.
Ett annat
allvarligt problem är att landet saknar
en självständig och oberoende domarkår.
Trots bekymren är juridikstudier
populärt
bland landets unga.

– Men eftersom vi saknar en mekanism
för
att bestraffa advokater, som begår
fel, så finns
det advokater som förstör vårt varumärke.
Totalt finns det cirka 4 400 advokater
i Vietnam som har en befolkning på
närmare 89
miljoner invånare. Antalet advokater
är för litet för landet. Inte ens en tredubbling
av antalet skulle räcka, anser Le Cong Dinh.
Vietnam rör sig mot en ökad demokratisering. Den ekonomiska situationen
har förbättrats under flera år på ett liknande
sätt som i
Kina. Medelklassen har fått det bättre
och med
denna utveckling ökar kraven på
medborgerliga fri- och rättigheter.
– Vi behöver förändringar i det
politiska
systemet, annars kommer allt
att kollapsa.
Folket har förlorat förtroendet
för landets
politiska ledning, säger Le Cong
Dinh och
tillägger:
– Jag tror att inom några år får vi
se fria val.
Vietnam kommer att passera Kina
i denna demokratiseringsprocess. Just nu
skapar den
vietnamesiska befolkningen ett ökat
tryck på
regimen.
de internationeLLa

investeringarna i Vietnam är betydelsefulla i denna
process. Advokatkåren och lantbrukarna är
två nyckelgrupper som driver på i riktning
mot
demokratisering av Vietnam.
Vietnams politiska ledarskap har
visserligen ett hårt grepp om militären
och polisen.
Men Dinh ser inte framför sig att
situationen
ska utvecklas till ett nytt Nordkorea.
– Den vietnamesiska regeringen är
smartare
än så. Vietnam kommer inte att bli
ett Nordko-
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Advokaten 2/2009.

jan Teleman (3. uppl. Norstedts
juridik. 562 s. Blå biblioteket)
Åhman, Joachim: Statsansvaret
i världshandeln : en studie av
förhållandet mellan statsansvarsrätten och WTO-rätten
(Uppsala. 151 s.)

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

 YA LEDAMÖTER
N
DEN 24 JANUARI 2019
Linn Holmbäck Adelwald, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Charlotte Andersson, Charlotte
Andersson AB, Göteborg
Victoria Bergholtz, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
David Bildtsén, Älvstranden Juridik
AB, Ekshärad
Tove Björnström, Norrlandsadvokaterna AB, Luleå
Charlotte Bourner, Advokatfirman
Stangdell & Wennerqvist AB, Göteborg
Marcus Brosché, A1 Advokater
Kommanditbolag, Stockholm
Victor Ericsson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Daniel Eriksson, Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB, Stockholm
Josephine Mattsson Fremling,
Front Advokater AB, Göteborg
Victoria Grossmann, Advokatfirman Vinge KB, Malmö

Ina Gärdlund, Advokataktiebolaget
Gärdlund, Norrtälje
Petronella Hallberg, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Oscar Heimeryd, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Stockholm
Klara Holm, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Malmö
Anna-Zara Hägglund, Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg
Lars Häller, Häller Juridik AB,
Trollhättan
Annakarin Jannisa, Advokatfirman
Peter Wanhainen AB, Stockholm
Olof Johannesson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm
Linn Johansson, Kalmar Advokatbyrå AB, Kalmar
Linnéa Kallhed, Front Advokater
AB, Göteborg
Camilla Karapetyan, Advokatfirman Beskow AB, Västerås
Isabelle Klingmyr, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg
Gustav Klingström, Advokatfirman
Aldo AB, Göteborg

LÄS DEN nervkittlande romanen Bulvanen om advokat
Carl B. Lambert som hamnar mitt i storpolitiken med
ett av sina mål. Under ytan figurerar terror, pengar
och krafter som är svåra stå emot. Bulvanen
är den första i en serie av fem romaner
författade av Göran Rise som själv
är advokat.
25 kr per försåld bok går till
Stipendiestiftelsen Avstamp
för Juridiska studier i Sverige.

Lars Törner Larsson, Wistrand
Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm
David Lidén, Advokatfirman Glimstedt Örebro HB, Örebro
Björn Lindroth, Crusner Advokatbyrå AB, Stockholm
Maria Nilsson, Wigge & Partners
Advokat KB, Stockholm
Sofia Nilsson, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm
Olle Nykvist, Cirio Advokatbyrå AB
unä., Stockholm
Julia Nääs, Wigge & Partners Advokat KB, Stockholm
Katarina Odelberg, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm
Madeleine Onnela, Stockholms familjerättsadvokat AB, Stockholm
Fredrik Persson, IAM Advokatbyrå
AB, Stockholm
Julia Ragneklint, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö
Daniela Zanetta Raitso, advokat.se
ADVOKATSKEPPET AB, Stockholm
Henrik Ramel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Esra Akay Ranestål, Adjutari Advoktbyrå AB, Uppsala
Emelie Rexelius, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö
Joanna Romgard, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Hanna Rosengren, Advokatfirman
Björn Rosengren HB, Stockholm
Malin Rådström, Advokatfirman
Althin HB, Stockholm
Adam Rångemyr, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm

Leonie Selting, Wollsén Albinsson
Advokatbyrå KB, Stockholm
Nicole Smith, Advokatfirman Sweger & Boström KB, Stockholm
Paulina Tengroth, PG Magnusson
Advokatbyrå AB, Göteborg
Sofia Tångelin, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm
Sofia Dam Wahlin, Advokatfirman
Vinge KB, Malmö
Johan Wahlund, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB, Stockholm
Caroline Alexandersson Vartia,
Advokatfirman Delphi i Göteborg
KB, Göteborg
Hanna Wingren, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm
Daniel Åstrand, Advokatfirman
Törngren Magnell KB, Stockholm
Per Öst, Adacta Advokatbyrå AB,
Malmö
REGISTRERADE EU-ADVOKATER
Ana-Maria Barbu (avocat, Rumänien), Bonde Barzey Advokatbyrå
AB, Stockholm
UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Alicia Ahlberg, Stockholm, 15 december 2018
Emma Almer, Malmö, 31 december
2018
Nadine Berlander, Frankfurt am
Main, Tyskland, 31 december 2018
Josefina Carlbom, Lidingö, 31 december 2018
Staffan Cassmer, Stockholm,
20 december 2018
Lisa Cronberg, Helsingborg, 31 december 2018
Elin Delerud, Stockholm, 18 januari
2019
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Beställ boken idag på
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Specialist i internmedicin

60

Birger Jarlsgatan 44 • Box 3418
103 68 Stockholm • 070 555 02 70
bo@kuritzen.se • www.kuritzen.se

ADVOKATEN NR 2 • 2019

SAMFUNDET
REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2018/1755 Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till
enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44)
R-2018/2107 Betänkandet Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt
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R-2018/2240 Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)
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R-2019/0027 Promemorian Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
R-2019/0029 Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter
(kompletterande regler till det s.k. e-handelspaketet)
R-2019/0032 Förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret
R-2019/0101 Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit
R-2019/0141 Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .
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Frida Ställborn, Stockholm, 9 januari 2019
Sabrina Suikki, Luleå, 14 december
2018
Lars Svensson, Borås, 31 december 2018

Hampus Vallien, Stockholm, 31 december 2018
Kajsa Melin Westerdahl, Enebyberg, 31 december 2018
Björn Yrlid, Stockholm, 31 december 2018
AVLIDNA LEDAMÖTER
Ingvar Essegård, Haparanda,
30 december 2018
Vojtěch Gajdůšek, Staffanstorp,
30 december 2018
Carl-Åke Ingeström, Eskilstuna,
22 november 2018
Björn Ivarsson, Rävlanda, 6 augusti
2018
Tomas Krokström, Hudiksvall,
10 december 2018
Nils Nilsson, Eskilstuna, 18 december 2018
Börje Sörensen, Hässelby, 6 januari
2019
Bengt Thoms, Umeå, 6 december
2018

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se

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

Om samfundet och #medvilkenrätt
slag till åtgärder. Ordförande är styrelsens vice ordföpublicerade Svenska Dagbladet juristkvinrande Eva-Maj Mühlenbock.
nornas metoo-upprop under beteckningen #medvilkenTill arbetsgruppen knöts under våren 2018 en referätt, undertecknat av tusentals kvinnor.
rensgrupp bestående av nästan 20 personer. ReferensJag tänker i den här spalten sammanfatta vad Advokatgruppen har haft fyra möten under året som gått. Grupsamfundet har gjort och kommer att göra i närtid med
pen, som leds av advokaten Hanna Larsson, kommer att
anledning av vad som framkom i uppropet.
till arbetsgruppen och i förlängningen styrelsen lämna
På samfundets hemsida publicerade vi omgående ett
förslag till åtgärder för att motverka sexuella trakasseuttalande där vi sade bland annat följande:
rier men också förslag som i en vidare me”I uppropet vittnar en stor mängd kvinning rör advokatyrkets attraktivitet. Det görs
nor om trakasserier de utsatts för på adbland annat mot bakgrund av frågan varför
vokatbyråer och andra juristarbetsplatser.
så många kvinnor lämnar kåren.
Som vi sett hända i andra branscher komPÅ DET FÖRSTA
mer det säkerligen att leda till att ännu fler
kvinnor vågar träda fram och ge sin bild.
STYRELSEMÖTET vidare: I januari 2018 meddelade styrelsen –
Det är viktigt att så sker. Det är mycket ansom ett direkt resultat av #medvilkenrätt –
EFTER UPPROgeläget att advokatbyråerna med full kraft
ett vägledande uttalande med innebörd att
PET TILLSATTES en advokats ansvar rörande arbetsmiljö och
verkar för att denna typ av oacceptabla beteenden upphör. Primärt är det advokatbydiskriminering är en fråga om god advokatINOM STYRELråerna som arbetsgivare som måste vidta
sed.
Vi klargjorde därigenom att brister i
SEN EN ARBETSåtgärder. Men även för Advokatsamfundet
dessa hänseenden kan bli föremål för disciGRUPP MED
finns det anledning att agera.”
plinära påföljder.
SYFTE ATT FORTBara någon dag senare ägde AdvokatI april 2018 arrangerade vi en hearing om
dagarna rum. Där ägnade jag hela
de
frågor som uppropet aktualiserar. HeaLÖPANDE BEVAmitt inledningstal åt uppropet
ringen bestod av en föreläsning med efterKA FRÅGAN OCH
och sade bland annat:
följande workshops. Hearingen avslutades
KOMMA MED
”Till alla er som underteckmed en paneldiskussion med bland andra
FÖRSLAG TILL
nat uppropet och till alla er
mig och Anne Ramberg som deltagare. Jag
som berättat om era upplevelhar förstått att bara det faktum att vi anordÅTGÄRDER.
ser vill jag som ordförande i
nade hearingen har varit mycket uppskattat.
Advokatsamfundet säga: Tack
Vi har också vid två tillfällen erbjudit
för att ni säger ifrån, tack för att ni vågar
kostnadsfria kurser i genus och jämställdhet i Stockberätta! Jag tror att det ni gjort redan på
holm. Under våren 2019 kommer ytterligare ett tillfälle
kort sikt kommer att få stor betydelse.”
att äga rum i Stockholm och ett tillfälle planeras i Malmö. Förhoppningsvis kommer kursen också att kunna
erbjudas i Göteborg.
med hjälp av novus skickade samfundet
Nu och under den närmaste tiden gör vi därutöver
direkt efter uppropet ut en enkät röbland annat följande:
rande sexuella trakasserier till landets samtliga kvinnliga advokater
l En enkät ska skickas till alla som begär utträde ur
och biträdande jurister. Deltagarsamfundet med möjlighet att kunna tala om varför man
frekvensen var 55 %; 1 621 kvinnor
väljer att lämna advokatkåren.
svarade. Av dessa uppgav 33 %
l Från och med 1 januari 2019 ges möjlighet till stödatt de hade utsatts för sexuella
samtal via samfundets försäkring.
trakasserier. 39 % av dessa hade
l En ny Novusundersökning ska äga rum under första
utsatts de senaste 12 månaderna
halvåret 2019, denna gång riktad till samtliga advokater
och 51 % angav att de utsatts vid
(tidigare bara till kvinnor).
2–5 tillfällen.
På det första styrelsemötet
efter uppropet tillsattes inom
styrelsen en arbetsgrupp med
syfte att fortlöpande bevaka
Christer Danielsson
frågan och komma med förOrdförande i Sveriges advokatsamfund

i november 2017

62

ADVOKATEN NR 2 • 2019

Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell, Hans Ödén

Vad händer
vid konkurs?
Nyhet!
En praktisk redogörelse för hur en konkurs
inleds, handläggs och avslutas. Här beskrivs
vem som kan ansöka om konkurs och vad
sökanden ska ange i sin ansökan. Särskilda
kapitel ägnas åt borgenärens och gäldenärens möjligheter att påverka konkursens
handläggning.
540 kr exkl. moms

LAGEN OM FÖRETAGSHEMLIGHETER
Reinhold Fahlbeck
1 429 kr exkl. moms
978-913902144-5

Beställ på nj.se eller
i närmaste bokhandel.

VENTURE CAPITALINVESTERINGAR
Mikael Moreira,
Kim Bergman
643 kr exkl. moms
978-913902098-1

VATTENVERKSAMHET
Rolf Strömberg,
Agnes Larfeldt Alvén
929 kr exkl. moms
978-913901783-7

| 978-913902096-7

FÖRMÅNSRÄTTSLAGEN,
LÖNEGARANTILAGEN M.M.
Torkel Gregow,
Gösta Walin
657 kr exkl. moms
978-913902143-8

Varför inte
utbilda dig
löpande i år?
Juridiska e-kurser i farten – för 799:-

Med Sveriges främsta jurister som personliga tränare är det lätt att
vidareutbilda sig – i farten! Med ett 40-tal e-kurser att välja på toppar
du snabbt formen inom en mängd ämnesområden. Lär dig något nytt
redan idag, kolla in kursutbudet på nj.se/juridiskeutbildning

