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”London som affärscentrum har visat stor motståndskraft sedan omröstningen.”  
månadens advokat lisa göransson, svensk advokat och engelsk solicitor, om brexit
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REDAKTIONEN

så är 2010-talet över. Vad minns vi? Ett årtionde som inte sak-
nade dramatik. Digitalisering, globalisering, terrorism och 
klimatfrågan är begrepp som förknippas med det just avslu-
tade årtiondet. 

Och nu har vi tagit steget in i ett nytt decennium. Förvänt-
ningarna varierar som alltid. Men starten på 20-talet blev 
ovanlig. En varm, blöt och blåsig start på året i stora delar av 
Sverige. Dramatiska händelser i Iran och skrämmande brän-
der i Australien. Det är svårt att tro att det kommande årti-
ondet blir mindre dramatiskt än det just avslutade.

nu när 10-talet blivit historia riktar vi i denna utgåva blicken 
framåt och spanar mot vad som kan förväntas i Advokat-
landskapet de kommande tio åren (läs mer i denna utgåvas 
fokus). De advokater vi talat med ser flera tydliga konturer. 
Spaningarna från fem advokater och samfundets sju avdel-
ningar kan sammanfattas i fyra punkter: teknik, organisa-
tion/ledarskap, rättstillgänglighet/rättssäkerhet och mark-
nadsföring.

med det nya decenniet inför vi i tidskriften Advokaten vissa ny-
heter. Det tidigare redaktionsrådet, som lades ner för flera år 
sedan, startar på nytt i år. Redaktionsrådets nya medlemmar, 
förutom redaktionen och Mia Edwall Insulander, är Sandra 
Danowsky Prytz, Hanna Larsson och Carl Svernlöv. Vi inför 
även två nya vinjetter. Den ena är Advokat i Sverige, där är 
det tänkt att advokater runt om i Sverige porträtteras och be-
rättar om sin vardag. Den andra är Ny advokat, där en nybli-
ven advokat får berätta kort om sig och sin syn på advokat-
uppdraget.

Trevlig läsning!
Tom Knutson
Chefredaktör 

Nya tider,
bättre tider?

Advokaten på nätet: advokaten.se

…och på Twitter: @Advokaten_SE
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

det är en konst att lyssna och att vara lyhörd för andras 
perspektiv. Det innebär inte att man måste göra avkall 
på sina egna åsikter men är ett uttryck för respekt för 
andra. Att ha förmåga att lyssna är också en förutsätt-
ning för ett sunt debattklimat, något som är angeläget i 
tider av allt hårdare och mer polariserade meningsutby-
ten. Som advokat är förmågan att lyssna in 
sin klient och motpartens argument en av de 
viktigaste förutsättningarna för att göra ett 
bra jobb.

i mitt arbete som medlare i familjerätts-
liga ärenden har jag övat på att 

lyssna in båda parter utan att 
själv ha en förutbestämd 

uppfattning eller eget mål. 
Det är inte lätt. Bland det 
svåraste i en medling är 
att släppa tanken på att 
parterna måste kom-
ma överens för att jag som medlare 
ska ha gjort ett bra jobb. De mest 

hållbara samförståndslösningarna är 
de där parterna själva diskuterat sig 
fram till en överenskommelse utan 

att medlaren haft en egen åsikt 
om den bästa utgången. Aktivt 

lyssnande, som är en viktig 
del av medlingsarbete, inne-
bär att noggrant följa den 
berättandes spår och med 
hjälp av stödjande kom-
munikation få personen 
att berätta mer, bli med-
veten om sin egen situa-
tion och hur den skulle 
kunna lösas. 

i mitt arbete som gene-
ralsekreterare har jag 
föresatt mig att lyssna 
in kåren utan förutbe-

stämda uppfattningar 
om hur Advokatsamfun-

det ska förvaltas och förändras. Mina första 100 dagar 
har präglats av en ganska hård och polariserad debatt 
om advokater och deras agerande bland annat på so-
ciala medier. Om man lyssnar in rösterna i debatten för-
står man att frågan engagerar och har betydelse för dem 
som arbetar, inte bara som advokater, utan också i andra 

delar av rättssamhället. Ett flertal advoka-
ter har också uttryckt en stark oro för hur 
debatten påverkar förtroendet för advokat-
kåren. Mot den bakgrunden meddelade sty-
relsen ett vägledande uttalande i december 
som tar sikte på marknadsföring i sociala 
medier och som bekräftar att etiken för ad-
vokater är densamma i sociala medier som i 
andra forum.

mina första 100 dagar under det nya året kom-
mer jag att fortsätta lyssna och efterfråga 
kårens syn på Advokatsamfundet. I bör-
jan på året kommer Advokatsamfundet att 

skicka ut en enkät i syfte att inhämta information om 
ledamöternas åsikter och relation till Advokatsamfun-
det. Resultatet av enkäten ska hjälpa till att lägga stra-
tegier för Advokatsamfundets fortsatta arbete och min 
förhoppning är att så många som möjligt besvarar den. 
I tidigare enkäter har vi haft en genomsnittlig svars-
frekvens på 32 procent. Jag hoppas denna gång på en än 
större delaktighet eftersom svaren är viktiga för att be-
stämma riktning för Advokatsamfundets framtid. 

vi kliver nu in i ett nytt år, 2020, och ett nytt decennium. 
Advokatyrket står inför många utmaningar och möjlig-
heter. Genom att lyssna in olika perspektiv och lägga 
strategier utifrån det hoppas jag öka samförståndet och 
enigheten inom kåren. Då blir vi också en stark röst 
utåt. Advokater är vi tillsammans.

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

Så blir vi en stark röst

ATT HA 
FÖRMÅGA 

ATT LYSSNA 
ÄR OCKSÅ EN 

FÖRUTSÄTTNING 
FÖR ETT SUNT 

DEBATTKLIMAT.
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Anmälningarna blir allt färre
Antalet disciplinanmälningar 
mot advokater 2019 var  
5 procent mindre än 2018. Den 
långsiktiga trenden att anmäl-
ningarna blir färre fortsätter, 
trots att antalet advokater ökar.

År 2019 kan betecknas som 
ett normalår för Advokatsam-
fundets disciplinverksamhet. 
Antalet avgjorda ärenden och 
andelen ärenden som ledde till 
en disciplinär påföljd var unge-
fär desamma som föregående 
år.

Advokatsamfundets disciplin-
nämnd tog emot 456 anmälning-
ar mot advokater under 2019. 
Det är 5 procent färre än under 
2018; under samma tid ökade an-
talet advokater med drygt 3 pro-
cent.

Advokatsamfundets styrelse 
tog också upp 53 disciplinären-
den på initiativ av generalsekre-
teraren under 2019, som ett led 
i Advokatsamfundets proakti-

va tillsyn över hur advokaterna 
sköter sin verksamhet.

I ett längre perspektiv är tren-
den att disciplinanmälningarna 
blir färre, trots att Sveriges ad-
vokatkår växer kraftigt. År 2000 
kom 604 anmälningar in till dis-
ciplinnämnden, mot 456 anmäl-
ningar under 2019. Det innebär 
att antalet anmälningar un-
der den tiden har minskat med 
25 procent, trots att advokaterna 
har blivit 75 procent fler – från 
3 535 advokater år 2000 till 6 177 
advokater år 2019.

– Advokatsamfundet arbetar 
långsiktigt med advokatetik på 
flera fronter: höga inträdeskrav 
för att bli advokat, krav på ad-
vokatexamen där advokatetik är 
en viktig del, obligatorisk pro-
fessionell vidareutbildning för 
alla advokater och proaktiv till-
syn över advokater och advo-
katbyråer. Det sjunkande anta-
let anmälningar visar att arbetet 
har gett resultat, säger Advokat-

samfundets generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander.

Totalt 636 ärenden behandla-
des inom disciplinnämnden un-
der 2019. Antalet avgjorda ären-
den är ungefär lika många som 
normalt för de senaste åren.

de flesta av ärendena avgjordes av 
någon av de tre prövningsav-
delningar som finns inom disci-
plinnämnden. Prövningsavdel-
ningarna hänsköt under året 128 
ärenden för att avgöras av disci-
plinnämnden i dess helhet. Dis-
ciplinnämnden i plenum avgjor-
de totalt 196 ärenden under 2019. 
Av dem ledde 129 ärenden till att 
advokaten fick en påföljd. I de 
flesta fall (75) blev påföljden för 
advokaten en erinran. Men 26 
advokater fick varningar, och 28 
advokater fick den näst strängas-
te påföljden, varning med straff-
avgift. Under 2019 uteslöts inte 
någon advokat ur Advokatsam-
fundet.

Hemliga tvångsmedel: 
ökning fortsatte 2018

Användningen av hemlig 
avlyssning kopplad till 
våldsbrott fortsatte att 

öka under 2018. Det visar reger
ingens årliga skrivelse om hur 
reglerna om hemliga tvångsme
del har tillämpats föregående år. 
De dominerande brottstyperna 
där hemliga tvångsmedel an
vänds är narkotikabrott, narkoti
kasmuggling och våldsbrott.

Under 2017 kunde man för för
sta gången se en stor ökning av 
användningen av hemlig avlyss
ning av elektronisk kommunika
tion vid våldsbrott. 

Redovisning av användningen av
hemliga tvångsmedel under 2018, 

Skr. 2019/20:56
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DISCIPLINNÄMNDEN 2019

År 2019 kan betecknas som ett normalår för Advokatsamfundets disciplinverksamhet.

Stort intresse för 
ny SCC-plattform

I september lanserade 
Stockholms handelskam
mares skiljedomsinstitut, 

SCC, som en av de första insti
tutionerna i världen, en digital 
plattform för skiljeförfaranden. På 
plattformen kan parterna och do
marna kommunicera och komma 
åt allt material i förfarandet. 

Under de första tre månaderna 
visade sig intresset för plattfor
men överträffa förväntningarna. 
Fram till slutet av december hade 
76 mål och omkring 400 använda
re registrerats i plattformen. SCC 
konstaterar också att användarna 
efter den första fasen, då det är 
obligatoriskt att använda plattfor
men, i stor utsträckning fortsatt 
att kommunicera via plattformen. 

Ask blir landshövding 
i Södermanlands län
Regeringen 
har utsett 
förra justi
tieministern 
Beatrice Ask 
till landshöv
ding i Söder
manlands län. 
Beatrice Asks 
förordnande som landshövding 
och chef för Länsstyrelsen i Sö
dermanlands län gäller från och 
med den 1 januari 2020 till och 
med den 31 mars 2023.
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Alla notarier ska i framti-
den tjänstgöra minst två år 
i domstol, enligt ett förslag 
från Domstolsverket. Planerna 
på att ta bort möjligheten att 
tillgodoräkna sig kvalificerat 
juridiskt arbete får dock hård 
kritik från bland andra Advokat-
samfundet.

I oktober förra året presenterade 
Domstolsverkets notarieprojekt 
sin rapport om notarietjänstgö-
ringen och hur den bör föränd-
ras. Projektet föreslår bland an-
nat att ett av de urvalskriterier 
som används vid rekryteringen 
i dag, andra akademiska studier, 
ska ersättas av personlighets- 
och kapacitetstester. 

Dessutom föreslås att dagens 
möjlighet att tillgodoräkna sig 
annat kvalificerat juridiskt arbe-
te för att förkorta notarietjänst-
göringen med upp till sex måna-
der ska avskaffas, liksom de så 
kallade paketanställningarna, 
där notarier tjänstgör en del av 
notarietiden vid en myndighet. 
Alla notarier ska därmed tjänst-
göra i minst två år vid domstol. 

Förslagen har nu remissbe-
handlats. I remissvaren fram-
kommer en hel del kritik mot 
just slopandet av möjligheten 
till förkortning av notarietiden. 

Advokatsamfundet anser att 
förändringen kan göra det svå-
rare för biträdande jurister att 
komplettera sin utbildning med 
notarietjänstgöring. Samfun-
dets konstaterar också att no-
tarietjänstgöringen har ett be-
tydande utbildningsvärde, och 
att det vore olyckligt att mins-
ka antalet jurister som får del av 
denna. Detta vore problematiskt 
inte minst för domstolarna själ-
va, som redan idag har svårig-

heter att attrahera kompetenta 
sökande till domartjänsterna, 
anser samfundet. 

Även Åklagarmyndigheten av-
styrker förslaget om slopad möj-
lighet till förkortning av nota-
rietiden. Myndigheten anser att 
”det skulle riskera att antalet no-
tarieplatser minskar avsevärt.”

Läs mer: Advokat- 
samfundets ordförande 

om tingstjänstgöring, s. 58

Slopad förkortningsmöjlighet 
sågas av remissinstanserna
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Regi rankade 
klienternas favoritbyråer

 För tolfte året i rad har 
analysföretaget Regi rankat 
Årets advokatbyrå i fem olika 
kategorier. Rankningen bygger 
på 1 150 bedömningar från 
köpare av affärsjuridiska tjänster. 
23 advokatbyråer har fått till
räckligt många omdömen för att 
ingå i studien.

Årets studie visar att klienterna 
förutom kompetent juridisk råd
givning också värderar bland 
annat goda branschkunskaper, 
god kommunikation och en god 
medvetenhet i hållbarhetsfrågor 
och jämställdhet högt när de väl
jer advokatbyrå. 

I kategorin ”Stora advokatby
råer 200+ mkr” utsågs Hamilton/
Schjødt för andra gången till 
Årets advokatbyrå. Bland ”Advo
katbyråer 100–199 mkr” vann AG 
Advokat, och i kategorin ”Mindre 
advokatbyråer” segrade MarLaw, 
vilket byrån även gjort 2013, 2015, 
2016, 2017 och 2018.

AG Advokat fick också utmär
kelsen ”Stora klientpriset”, medan 
Hamilton/Schjødt fick ta emot 
”Klienternas M&Apris”.

NY NOTARIEANTAGNING

Byråer öppnar nya Stockholmskontor
Nyrekryteringar utgör en viktig 
del när affärsbyråerna Lindahl 
och MAQS åter drar igång 
kontor i Stockholm efter splitt-
ringen för ett år sedan.

  Vid årsskiftet 2018/2019 
lämnade samtliga delägare Stock-
holmskontoret på Lindahl för att 
i stället starta nya advokatbyrån 
Cirio.  Samtidigt lämnade även 
delägarna och ett stort antal bi-

trädande jurister i Stockholm ad-
vokatfirman MAQS, för att i stäl-
let arbeta vid andra byråer. 

Från och med årsskiftet 2019-
2020 finns nu både Lindahl och 
MAQS åter på plats med kontor 
i Stockholm. Lindahls Stock-
holmskontor har inledningsvis 
tre delägare: Henrik Nobel och 
Mårten Lindberg som rekryte-
rats externt samt Mats Tind-
berg som ansluter från Lindahls 

Helsingborgskontor. Totalt ar-
betar 12 personer till en början 
vid kontoret. Lindahl har totalt 
omkring 250 medarbetare i hela 
landet.

MAQS nyetablering i Stock-
holms bygger på fyra externt 
rekryterade delägare: Wende-
la Hårdemark, Olof Wetterling, 
Anna Eidvall samt Martin Folke. 
Vid MAQS arbetar närmare 150 
personer vid totalt fyra kontor.

I remissvaren framkommer en hel del kritik mot just slopandet av möjlighe-
ten till förkortning av notarietiden. På bilden Södertörns tingsrätt.

Viktig enkät till advokater 
och biträdande jurister

Under vårvintern 
 skickar Advokatsam
fundet ut en enkät till 

alla advokater och biträdande 
jurister. Syftet är att inhämta in
formation om ledamöternas syn 
på Advokatsamfundets roll och 
verksamhet och deras relation till 
samfundet. 

Enkäten är ett led i Advokat
samfundets långsiktiga strate
giska arbete för att vitalisera 
samfundets verksamhet och öka 
engagemanget för gemensamma 
yrkesfrågor i advokatkåren.

Felaktiga namn 
på Advokaten
På grund av ett tekniskt fel hos 
tryckeriet har flera tidskrifts
prenumeranter fått fel namn 
angivet i adressuppgiften på 
Advokaten nr 9/2019, som dela
des ut med posten i december. 
Det tekniska felet ska nu vara 
åtgärdat.
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Högsta förvaltningsdomstolen 
står fast vid tidigare praxis om 
att styrelsearvoden ska beskat-
tas som inkomst av tjänst. Över 
en tredjedel av justitieråden 
ansåg dock att praxis borde 
ändras, när frågan prövades i 
december.

I mitten av december meddela-
de Högsta förvaltningsdomsto-
len, HFD, dom i målet gällande 
beskattning av styrelsearvoden. 
Målet, som var ett överklagat 
förhandsbesked från Skatte-
rättsnämnden, avgjordes i ple-
num, alltså av samtliga justitie-
råd i HFD.

Frågan i målet var om ett sty-
relsearvode som faktureras av 
och intäktsförs i ett advokatak-
tiebolag som styrelseledamoten 
äger, ska tas upp som inkomst 
hos bolaget eller hos ledamoten 
vid beskattningen.

HFD fastställde Skatterätts-
nämndens förhandsbesked, vil-
ket innebär att tidigare praxis om 
att styrelsearvoden ska beskattas 
som inkomst av tjänst hos sty-
relseledamoten personligen står 
fast. I domen skriver HFD bland 
annat att det kan konstateras 
”att presumtionen om beskatt-
ning hos ledamoten och som in-
komst av tjänst har gällt sedan 
länge och får anses ha bekräftats 

av Högsta förvaltningsdomsto-
len relativt nyligen genom rätts-
fallet HFD 2017 ref. 41”. 

högsta förvaltningsdomstolen me-
nar att det inte framkommit nå-
got som gör att en ändring av 
praxis framstår som angelägen. 
Skatterättsnämndens förhands-
besked fastställs därmed och 
i det här fallet ska advokatens 
styrelsearvode beskattas som 
inkomst av tjänst. 

Sex av sexton justitieråd 
var skiljaktiga och ansåg att 
det fanns skäl att ändra tidiga-

re praxis. De ansåg därmed att 
arvodet inte skulle beskattas hos 
ledamoten personligen. Ytterli-
gare justitieråd var skiljaktiga 
gällande motiveringen.

advokatsamfundets uppfattning är 
att inkomster från styrelseupp-
drag, liksom från andra upp-
drag av personlig karaktär som 
offentlig försvarare, offentligt 
biträde, konkursförvaltare eller 
skiljeman, bör beskattas som 
inkomst i näringsverksamhet. 
Samfundet avser nu att arbeta 
för en lagändring.

Styrelsearvoden ska beskattas 
som inkomst av tjänst
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Ny webbplats ska 
guida brottsoffer

På den nya webbplatsen 
Brottsofferguiden ska 
brottsoffer kunna få in

formation som är anpassad efter 
olika typer av brott, ålder och vil
ket steg i rättsprocessen som är 
aktuellt. En besökare på brottsof
ferguiden.se får börja med att 
kryssa i vilket brott som han eller 
hon har blivit utsatt för. Därefter 
får personen ange sin ålder och 
slutligen var i rättsprocessen 
personen är, till exempel om en 
polisanmälan är gjord eller om 
det varit rättegång. Utifrån valen 
får besökaren anpassad informa
tion. Webbplatsen är framtagen 
av Brottsoffermyndigheten.

Skadestånden till 
brottsoffers utreds

En särskild utredare 
ska se över vissa regler 
som gäller brottsoffers 

rätt till skadestånd och möjlighet 
att få ut sådan ersättning. Syftet 
är enligt regeringen att stärka 
brottsoffers ställning och minska 
skadeverkningarna av brott.

Utredaren ska bland annat ta 
ställning till i vilken utsträckning 
nivåerna på kränkningsersätt
ning bör höjas, i vilken utsträck
ning polisers och andra särskilt 
utsatta yrkesgruppers rätt till 
kränkningsersättning bör utvid
gas samt hur efterlevande anhöri
gas rätt till ideellt skadestånd kan 
stärkas. 

Stärkt rätt till skadestånd för
brottsoffer, dir. 2019:104

Polisen filmade misstänkts möte med försvararen
JO kritiserar i ett beslut Polisen 
för att en misstänkts möte med 
sin försvarare i arresten filmats 
med övervakningskamera. Att 
kameran tog upp bild men inget 
ljud spelar enligt JO ingen roll.

Den kritiserade händelsen in-
träffade på arresten i Solna, där 
en misstänkt i juli 2018 talade 
med sin försvarsadvokat. I taket 
på rummet satt en övervaknings-
kamera som filmade hela mö-

tet, enligt Polisen av säkerhets- 
skäl.

JO Per Lennerbrant konstate-
rar att en misstänkt enligt rät-
tegångsbalken har en ovillkorlig 
rätt att samtala med sin offentli-
ga försvarare i enrum. Enligt JO 
innebär detta att ett möte mel-
lan den misstänkte och den-
nes försvarare inte får överva-
kas med övervakningskamera. 
”Detta bör gälla även om över-
vakningskameran inte spelar in 

ljud och oavsett om inspelning-
en sparas eller raderas” skriver 
JO, som därmed kritiserar Polis-
myndigheten.

polismyndigheten beklagar i sitt ytt-
rande till JO det inträffade. Se-
dan händelsen har det, enligt 
yttrandet, införts nya rutiner 
vid arresten i Solna så att sam-
tal i enrum mellan misstänkta 
och deras försvarare sker helt 
oövervakat.

JO-KRITIK

HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked, vilket innebär att 
tidigare praxis om att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst 
hos styrelseledamoten personligen står fast.

Riksdagen vill se 
översyn av JO

En parlamentariskt 
sammansatt kommitté 
bör göra en översyn av 

Riksdagens ombudsmän (JO). 
Det anser riksdagen, som i ett så 
kallat tillkännagivande uppmanar 
riksdagsstyrelsen att besluta om 
en sådan utredning. Initiativet till 
tillkännagivandet kommer från 
konstitutionsutskottet, KU.

Frågor som bör tas upp i över
synen, som föreslås få formen av 
en parlamentariskt sammansatt 
kommitté, är JO:s konstitutionella 
ställning, uppdrag, verksamhet 
och organisation.
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Skatteprocessen behöver 
en mer reglerad bevisrätt
Av rättssäkerhetsskäl kan det 
finnas behov av att låta bevis-
rätten regleras när den tilläm-
pas i skatteprocessen, i första 
hand genom praxisbildning. Det 
hävdas i en ny avhandling från 
Stockholms universitet.

Avhandlingens författare, Ca-
roline Nordklint, som har stu-
derat skatteprocessen anser 
att det finns en risk för krockar 
mellan principen om fri bevis-
värdering och grunden för skat-
teprocessen, legalitetsprincipen, 
som ställer krav på en lagbun-
den rättstillämpning och höga 
krav på rättssäkerhet. 

Legalitetsaspekten och bety-
delsen av förutsebarhet gör att 
det, enligt Nordklint, finns be-
hov av en mer reglerad bevisrätt 
med anpassade regler i skatte-
processen. Inte minst kan det 
faktum att de materiella skat-
tereglerna tenderar att bli 
alltmer komplicerade 
och det fiskala intres-
set som många gånger 
ligger bakom en skat-
teregel utgöra skäl för 
att begränsa den bevis-
rättsliga friheten. Enligt avhand-
lingens författare är praxis oftast 

den bästa vägen att nå ett till-
räckligt rättssäkert system.

– I dag lämnar Högsta för-
valtningsdomstolen sällan 
prejudikat i bevisrättsliga 
frågor och i princip aldrig i 

bevisvärderingsfrågor. 
Så länge Högsta för-
valtningsdomstolen 
uttrycker sig allmänt 
om bevisvärderingen 
och ger generella an-

visningar är risken för konflikt 
med principen om fri bevisvär-

dering inte särskilt stor. Dess-
utom går det i regel snabbare 
att justera och nyansera praxis 
än lag om bevisrätten skulle bli 
allt för begränsad, säger Caro-
line Nordklint i ett pressmed-
delande.

Caroline Nordklint anser ock-
så att domstolarna bör presente-
ra bättre och tydligare domskäl 
i skattmålen, men hon pekar 
också på parternas ansvar för 
att strukturera och presentera 
bevismaterialet.

Advokat borde ha fått ge in kostnadsräkning i hovrätten
Göta hovrätt borde ha gett en 
advokat tillfälle att komma in 
med en kostnadsräkning, trots 
att prövningstillstånd inte 
meddelades. Det anser Högsta 
domstolen, som återförvisar 
målet till hovrätten. 

Advokaten hade överklagat en 
dom till hovrätten för sin klients 
räkning. I ett e-postmeddelande  
förbehöll sig advokaten rätten 
att inkomma med en kostnads-
räkning i hovrätten.

Göta hovrätt beslöt dock att 
inte meddela prövningstillstånd. 
Dessförinnan hade hovrätten 
inte givit advokaten tillfälle att 
ge in någon kostnadsräkning, 
och advokaten tillerkändes inte 
någon ersättning. Advokaten 
överklagade då hovrättens be-
slut och yrkade att Högsta dom-
stolen skulle återförvisa målet 
till hovrätten i den del det gäl-
ler ersättning till offentlig för-
svarare.

I ett beslut den 12 decem-

ber bifaller HD advokatens 
yrkande och återförvisar må-
let i fråga om ersättning till för- 
svararen till hovrätten för 
fortsatt behandling. HD fin-
ner att hovrätten borde ha givit 
advokaten möjlighet att 
komma in med en kostnadsräk-
ning, mot bakgrund av att han 
hade förbehållit sig rätten att 
inkomma med kostnadsräkning 
senare.

Högsta domstolens beslut den 
12 december 2019 i mål nr Ö 3816-19FO

TO
: L

AS
SE

 P
AR

B
R

IN
G

Riksrevisionen granskar 
automatiserade beslut

Det blir allt vanligare att 
myndighetsbeslut fattas 
automatiserat, utan att 

handläggare är inblandade. Auto
matiserat beslutsfattande möjlig
gör ökad produktivitet och lägre 
kostnader, men eventuella fel kan 
få stora konsekvenser. Riksrevi
sionen granskar nu därför om det 
automatiserade beslutsfattandet i 
statsförvaltningen är effektivt och 
rättssäkert.

Brå studerar nya 
samtyckeslagen

Lagstiftningen om våld
täkt reformerades 2018 
för att göra det tydligt 

att sex ska vara frivilligt. Reger
ingen ger nu Brottsförebyggande 
rådet (Brå) i uppdrag att följa upp 
hur lagstiftningen tillämpas.

Brå ska analysera om lagstift
ningens intentioner tycks ha rea
liserats genom att vissa typer av 
fall som tidigare inte gick till åtal 
och fällande dom som våldtäkt nu 
gör det. I det ingår att uppmärk
samma eventuella tolkningssvå
righeter och bevisproblem. Brå 
ska även översiktligt redovisa 
vilka konsekvenser lagändring
arna beträffande våldtäkt har fått 
för fängelsestraffens längd.

NY AVHANDLING

Nordklint, Caroline: 
Bevisrättens 
tillämpning 

i skatteprocessen

Enligt Caroline Nordklint är praxis oftast den bästa vägen att nå ett tillräck-
ligt rättssäkert system.

Fokus på barn 
och unga i häkte

Kriminalvården inleder 
nu ett projekt för att 
bygga upp mer kunskap 

om de många barn och ungdomar 
som varje år häktas i Sverige. 
De ansvariga, Charlotta Lindell 
och Johan Wennerholm på Kri
minalvårdens forsknings och 
utvärderingsenhet, ska gå igenom 
kriminalvårdsregister och häktes
planer för varenda häktad person 
mellan 15 och 21 år som skrivs in 
i häkte mellan 1 september 2019 
och 31 augusti 2020. Syftet är att 
söka svar på frågor som vilken 
bakgrund de häktade har, hur 
de hanteras i häktena och vilka 
incidenter som sker under häkt
ningstiden. I genomsnitt häktas 
ungefär 1 000 personer under 
21 år årligen i Sverige, varav un
gefär en tiondel är under 18 år. 
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Polens domare har fått nog av 
regeringens försök att kontrol-
lera domstolarna. I januari 
marscherade domarna genom 
Warszawas gator i protest, 
tillsammans med kollegor från 
stora delar av Europa. 

Den polska regeringen har i fle-
ra år, ända sedan partiet Lag 
och rättvisa fick regeringsmak-
ten, försökt att kringskära dom-
stolarnas oberoende. Redan 2015 
tog regeringen kontrollen över 
det nationella domarrådet, och 
därmed också över den nyska-
pade nämnd som utövar tillsyn 
över domarna. 

I december förra året fastslog 
dock Polens högsta domstol att 
den nya disciplinnämnden är 
olaglig. Regeringen svarade 
med lagstiftning som förbjuder 
domare att ifrågasätta regering-
ens utnämningar, och alltså även 
den nya nämnden. 

lagen fick den största polska do-
marorganisationen Iustitia 
Polska att uppmana såväl pols-
ka domare som deras europeis-
ka kollegor att protestera. Den 
11 januari marscherade doma-
re från 20 länder tillsammans 
med de polska kollegorna iförda 
sina domarkappor genom War-

szawa. Den tysta marschen gick 
från Krasińskitorget vid Högsta 
domstolen, till Wiejska gatan vid 
den polska parlamentsbyggna-
den. Marschen kantades av sto-
ra mängder åskådare, som gav 
sitt stöd till domarna. 

på plats fanns domare från bland 
annat Norge, Danmark, Tysk-
land och Frankrike. Inga svens-
ka domare var så vitt bekant på 
plats, men Sveriges domareför-
bund publicerade ett uttalande 
på sin webbplats. I uttalandet ut-
trycker förbundet sin oro över 
utvecklingen i Polen och ger sitt 
stöd till de polska domarna.

Klimatkampen har nu flyttat in 
i domstolarna. I en unik dom 
åläggs Nederländernas reger-
ing att vidta mer åtgärder för 
att minska koldioxidutsläppen.

Det är den nederländska mil-
jöorganisationen Urgenda som 
med stöd av närmare 900 privat-
personer har vänt sig till dom-

stol med kravet på att minska 
koldioxidutsläppen. För fyra år 
sedan vann organisationen i för-
sta instans, och frågan har sedan 
behandlats i flera instanser.

I december meddelade lan-
dets högsta domstol den slutgil-
tiga domen, som även den gick 
på Urgendas linje. 

Enligt domen måste den ne-

derländska regeringen minska 
utsläppen från växthusgaser 
med minst 25 procent till slutet 
av 2020, jämfört med 1990 års 
nivåer.

ett pressmeddelande om domen på 
engelska samt domen på neder-
ländska finns att läsa på www.
rechtspraak.nl.

NYHETER

Domare marscherade
för oberoende domstolar

Miljöorganisation vinner klimatmål

Svält blir 
krigsbrott 
Att medvetet låta civila svälta 
är ett krigsbrott. Detta konsta-
terade Romstadgans parter, 
som i december beslutade om 
ett tillägg till Romstadgan.

Redan tidigare omfattade Rom-
stadgan medveten svält vid in-
ternationella konflikter. Efter 
tillägget träffas även svält som 
vapen vid interna konflikter. 
Tillägget gör det möjligt att hålla 
personer ansvariga vid Interna-
tionella brottmålsdomstolen för 
att de utsatt civila för svält.  

Förändring-
en har tillkom-
mit på initiativ 
från Schweiz. 
Den välkomnas 
av den interna-
tionella advokatorganisationen 
International Bar Association, 
som nu uppmanar alla stater att 
ratificera tillägget.
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Bolagsjuristers 
tystnadsplikt i fara 

En pågående utredning 
om skatterådgivares 
upplysningsplikt och 

tystnadsplikt i Norge överväger 
nu att kraftigt inskränka tyst
nadsplikten för de norska bolags
jurister som är ledamöter av 
Advokatforeningen, de så kallade 
internadvokaterna. 

Utredningen begränsar sig inte 
till enbart skatterådgivning, utan 
skriver att ”enligt utredningens 
uppfattning talar behovet av 
enhetliga regler för att intern
advokaternas tystnadsplikt bör 
regleras generellt, så att den blir 
densamma på alla rättsområden”. 

Advokatforeningen är starkt 
kritisk mot förslaget och menar 
att utredningen inte kunnat visa 
på något behov av att inskränka 
internadvokaternas tystnadsplikt.

I Norge, till skillnad från i 
Sverige, kan bolagsjurister bli 
leda möter av landets advokat
samfund. 

NOU 2019: 15

Polska domare, tillsammans med kollegor från 20 länder, i protest mot den polska regeringens försök att ta kontrol-
len över domstolarna.
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Haagreglerna kan ge
enskilda upprättelse
Enskilda människor som utsatts 
för brott mot mänskliga rät-
tigheter kan många gånger 
ha svårt att göra sina röster 
hörda. Men det kan komma 
att förändras, med ett nytt 
regelverk för skiljedom som nu 
presenterats. 

Haagreglerna för skiljedom i 
affärsrelaterade människorätts-
tvister presenterades vid en 
sammankomst i Fredspalatset 
i Haag den 12 december förra 
året. Förhoppningen är att reg-
lerna ska utgöra ett verktyg att 

lösa internationella konflikter 
där företag anklagas för män-
niskorättsbrott och ge enskilda 
offer en möjlighet till upprättel-
se. I förlängningen kan reglerna 
därmed också bli incitament för 
att undvika brott mot mänskliga 
rättigheter. 

Arbetet med att skapa ett 
regelverk för skiljedom i af-
färsrelaterade människorätts-
tvister påbörjades redan 2013. 
Advokat Claes Cronstedt börja-
de då diskutera med miljö- och 
människorättsadvokaten Bob 
Thompson i New York hur män-

niskorättsnormer kan tillämpas 
på civilrättsliga tvister och om 
skiljeförfarande kan lösa proble-
men. En arbetsgrupp tillsattes, 
och 2017 började arbetet med att 
skriva själva reglerna. 

I sitt slutanförande vid pre-
sentationen av Haagreglerna 
sammanfattade advokat Claes 
Cronstedt sin vision för en inte 
allt för avlägsen framtid: ”att en 
stadigt ökande mängd skiljeför-
faranden rör just företagande 
och mänskliga rättigheter. Vår 
omedelbara uppgift är att bana 
väg för detta.”

Fler kvinnliga 
delägare i City

Antalet kvinnliga deläga
re vid de stora London
byråerna ser ut att öka, 

när byråerna i januari började 
tillkännage årets nya delägare. 
Vid internationella Reed Smith, 
som var först ut att annonsera 
sina nya delägare, var samtliga 
tre nya delägare vid Londonkon
toret kvinnor. Norton Rose Ful
bright utsåg 53 nya delägare över 
hela världen, varav 42 procent 
var kvinnor. De största byråerna, 
den så kallade magic circle, hade 
vid denna tidnings pressläggning 
ännu inte släppt uppgifter om 
årets nya delägare.

Källa: Law Society Gazette

Nya riktlinjer för 
DNA-bevisning på gång

Nya riktlinjer för hur 
DNA ska användas som 
bevisning i Danmark är 

att vänta inom kort. Arbetet med 
de nya riktlinjerna leds av riks
åklagaren (rigsadvokaten), som 
samrått med bland andra danska 
advokatsamfundet och polismyn
digheten. Riktlinjerna kommer ef
ter en omfattande debatt om DNA 
som bevismaterial i brottmål, se
dan minst en person först ansetts 
bunden till ett brott med hjälp av 
DNA, men sedan friats efter en 
mer omfattande analys.

Fredspalatset (på nederländska Vredespaleis) uppfördes åt Permanenta skiljedomstolen och stod klar 1913 i Haag, 
Nederländerna. Även Internationella mellanfolkliga domstolen som upprättades av Nationernas förbund 1923 hade 
sitt säte i Fredspalatset fram till 1945, då den ersattes av Internationella domstolen.

CCBE får 
ny ledning
Rådet för de europeiska advo
katsamfunden, CCBE, har sedan 
den 1 januari 2020 en ny ledning. 
Ny ordförande är Ranko Pelicarić 
från Kroatien, tidigare ordförande 
i Kroatiens advokatsamfund. 
Ranko Pelicarić tar över efter 
portugisen José de Freitas.

Förste vice ordförande är Mar
garete von Galen från Tyskland; 
andre vice ordförande James 
MacGuill från Irland och tredje 
vice ordförande Panagiotis Pera
kis från Grekland.

OM HAAGREGLERNA

Haagreglerna kan tillämpas då företag i avtal förbundit sig att lösa konflikter med skiljeförfarande. Enligt reglerna 
får då även enskilda som menar att de är offer för affärsrelaterade kränkningar av mänskliga rättigheter som 
tredje part ta initiativ till skiljeförfarande eller träda in i ett pågående förfarande. 

Men reglerna kan också tas i bruk vid tvister där skiljeavtal saknas, om parterna enas om detta. Skiljeförfaran
det kan äga rum varhelst parterna önskar, oavsett var kränkningen ägde rum, och skiljedomen kan verkställas i de 
156 länder som har antagit New Yorkkonventionen om erkännande av utländska skiljedomar.

Haagreglerna harmonierar med FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter. 
Reglerna finns att ladda ner på webbplatsen www.cilc.nl.
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Cecilia Wachtmeisters 
uppdrag består till hälften 
av vårdnadstvister, till 
hälften av arvsrätt.
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Hur fungerar det att kombinera krävande småbarnsår med 
en advokatkarriär? Advokat Cecilia Wachtmeister, 34, har 
lösningen: starta egen byrå. Hennes nischning mot familjerätt 
och arvsrätt har visat sig vara helt rätt, både för familjen och 
för affärerna.
TEXT: ULF STORM

F asaden till gamla hovrätten i Malmö ly-
ser vit i det kompakta vintermörkret. 
Byggnaden är från 1917 och dess stra-

ma tyngd inspirerad av den svenska stor-
maktstiden. Det är kväll och inte många kon-
torslampor är tända därinne. Sedan 2013 är 
huset kontorshotell och konferensanlägg-
ning med det passande namnet 
High Court.

En av de få hyresgästerna 
som inte släckt ner arbetsdagen 
ännu är advokat Cecilia Wacht-
meister, som strax tittar ut ur en 
sidodörr. Efter några vindlande 
stentrappor, som bär historiens 
juridiska vingslag, når vi hennes 
väl tilltagna kontorsrum med ut-
sikt över kanalen, Malmöhusvä-
gens allé och stadens ljus. Rum-
met är luftigt med högt i tak och 
sparsamt möblerat, ett fikabord 
med stolar, några mindre bok-
hyllor och två skrivbordsplatser 
vid fönstret.

– Det har blivit lättare sedan jag anställde 
en biträdande jurist. En avlastning, säger Ce-
cilia Wachtmeister.

VINNARSKALLE 
Hon startade sin advokatbyrå i april 2017 och 

på hösten 2018 började Victoria Banck att 
praktisera på byrån ett par dagar i veckan 
under sina juridikstudier. När dessa studier 
var avklarade hade Cecilia Wachtmeister så 
många uppdrag att det var dags att anställa 
Victoria Banck som biträdande jurist på hel-
tid.  Men det är inte slut med detta.

– Klart jag vill att byrån ska 
växa. Om ett par år har jag flera 
anställda. Jag är en vinnarskalle.

Hon har en intensiv blick som 
antyder energi och envishet.  
Samtidigt finns en mjuk, inlyss-
nande och empatisk utstrålning. 
Något som hon säger sig ha nyt-
ta av i rollen som advokat inom 
familjerätt och arvsrätt.

– Jag har ett genuint männis-
kointresse och ett starkt sam-
hällsengagemang. Min advokat-
roll innehåller så mycket mer än 
att tolka lagboken. En stor del 
handlar om att vara terapeut.

EMPATISKT ARV
Såväl empati som samhällsengagemang tror 
Cecilia Wachtmeister att hon har med sig 
från barndomshemmet i Göteborg. Männis-
kors lika värde, respekt och vikten av att vara 
en god kamrat var en del av det som förmed-

Egen byrå
– lösning på
familjens logistik

» 

ADVOKAT I SVERIGE

”MIN ADVOKAT
ROLL INNE
HÅLLER SÅ 

MYCKET MER ÄN 
ATT TOLKA LAG
BOKEN. EN STOR 

DEL HANDLAR 
OM ATT VARA 
TERAPEUT.”
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lades av föräldrarna, pappa civilingenjör och 
mamma socionom, till Cecilia Wachtmeister 
och hennes två småsyskon.

– Både jag och min bror och syster var 
kamratstödjare i skolan.

Pappa Anders Lundberg var under en pe-
riod elitspelare i ishockey. Cecilia Wacht-
meister tror att hans vinnarinstinkt smittade 
av sig på henne. Hon var tidigare aktiv inom 
tenniseliten och spenderade ett år på idrotts-
stipendium vid ett amerikanskt universitet 
efter studenten. 

– Tennisen gav mycket. Genom att vara le-
dare och tränare, lämna råd och tips, fick jag 
mycket människokunskap. Numera är tenni-
sen en hobby.

GUIDADE SAMTAL
Cecilia Wachtmeister säger att hennes ad-
vokatroll, förutom det rent juridiska, också 
består av många guidande samtal.

– Många klienter lever i trauman och är i 
behov av ledning och kloka råd. Det som är 
helt avgörande i alla mål rörande vårdnad, 
boende och umgänge är barnets bästa.

Ibland träffar Cecilia Wachtmeister ner-
tryckta kvinnor som bär på frågan om de 
ändå borde stanna i ett förhållande för bar-
nens skull.

– Svaret är förstås alltid nej. Annars lär vi 
barnen att destruktiva förhållanden är okej.

BESTÄMD OCH ENVIS
Cecilia Wachtmeister tog sin juristexamen 
vid Lunds universitet år 2009, 24 år gammal. 
Hennes man, som hon träffade redan under 
året i USA, gick samma utbildning och är 
bördig från Skåne. Så Cecilia Wachtmeister 
blev kvar i landskapet.

Efter examen arbetade hon som biträdande 
jurist på Advokatfirman VICI AB. År 2012 an-
togs hon som advokat i samfundet och bör-
jade samma år på Advokatbolaget Wiklund 
Gustavii AB. På båda arbetsplatserna var fa-
miljerätt hennes specialitet. För två år sedan 
sade hon alltså upp sig och startade eget.

– Jag har alltid varit bestämd och envis. 
Jag tvivlade aldrig på att det skulle fungera. 
Jag har ett stort nätverk. En fördel med att 
vara egen företagare är att jag rår över min 
tid själv.

TID FÖR LOGISTIK
Söndagskvällar är logistiktid för Cecilia 
Wachtmeister och maken. De har två söner.

– Det gäller att få veckan att gå ihop. Ibland 
tar vi hjälp med hämtning från förskolan 
men oftast kan jag planera så att jag häm-
tar barnen, får tid med dem, vi äter middag 
och sedan jobbar jag ibland på kvällen, el-
ler ja, det blir nog varje kväll. Fast helgerna 
håller jag fria.

Cecilia Wachtmeisters uppdrag består 
till hälften av vårdnadstvister, till hälften 
av arvsrätt. Hon får också regelbundet upp-
drag via Utrikesdepartementet eftersom hon 
finns med på listan över advo-
kater som arbetar med olovligt 
bortförande och kvarhållande 
av barn.

Hon känner ingen konkurrens 
från större och etablerade by-
råer och anser att det är en stor 
fördel att vara specialiserad.

– För en del advokater är fa-
miljerätt endast en del av det de 
sysslar med. De som kommer 
till mig vet att jag är specialise-
rad på området och känner en 
trygghet i det. Jag har fullt upp.

Hur har du lyckats etablera dig 
på så relativt kort tid?

– Jag är social, deltar i kur-
ser och möten, har skaffat mig 
ett stort nätverk och får många 
rekommendationer från olika  
håll.

Cecilia Wachtmeister är också engagerad i 
Advokatsamfundets södra avdelning som ut-
bildningsansvarig och med en styrelsepost.

– På våren arrangerar vi en föreläsning 
inom humanjuridik och en inom affärsjuri-
dik. På hösten är det ett bredare ämne. Nu i 
höstas handlade det om retorik.

Också dessa tillfällen utnyttjar Cecilia 
Wachtmeister till att nätverka.

– Det är kul att vara engagerad i samfun-
det. Det borde flera unga bli.

LOCKA MED PODD
Cecilia Wachtmeister kommer in på ett re-
sonemang om hur flera unga ska bli engage-

rade i samfundet i allmänhet och i familje-
rätt i synnerhet.

– Jag tror vi måste nå ut mer till studenter-
na och använda medel som unga använder. 
Till exempel skulle vi kunna ha en podd där 
spännande advokater intervjuas.

Cecilia Wachtmeister brinner också för 
frågan om att samfundet borde göra breda-
re informationsinsatser för att få allmänhe-
ten att förstå skillnaden mellan en advokat 
och en jurist.

När det gäller arvsrätten ser hon ett kom-
mande generationsglapp.

– Många specialiserade på området går 
snart i pension och för få unga 
är intresserade.

Själv tycker Cecilia Wacht-
meister att arvsrätt är spännan-
de och intressant, ofta komplext, 
där olika länders rättssystem 
ibland möts.

– Olika länders arvsättsregler 
ser olika ut. Till exempel skiljer 
sig de svenska arvsrättsliga reg-
lerna åt från de spanska, bland 
annat vad gäller försäljning av 
fastighet under själva dödsbo-
förvaltningen.

Cecilia Wachtmeister förkov-
rade sig ytterligare inom områ-
det nyligen genom att vara re-
presentant för Lunds universitet 
vid ett internationellt forsk-
ningsprojekt i Luxemburg. In-
ternationella och nationella reg-

ler för familjerätt och arvsrätt gicks igenom 
och jämfördes.

Du tycks vara väldigt tillfreds med din yrkes-
roll. Är det något som är mindre bra?

– Det är svårt ibland att hitta balansen 
mellan arbete och fritid. Sedan är timkost-
nadsnormen något som behöver förändras. 
Men detta är inget som gör att min yrkesroll 
känns mindre bra. 

Har du någon gång problem med klienters be-
talningsförmåga?

– Nej. Jag garderar genom att ta in förskott. 
Det är också en fördel för klienten som slip-
per betala in en stor summa vid ett tillfälle.

Cecilia Wachtmeister berättar att hon ti-
digare under dagen fick ett känslosamt sam-
tal från en kvinna i stark tacksamhet över 
tingsrättsbeskedet att hennes barn får flytta 
hem till henne. 

– Som ombud i sådana fall känner jag att 
jag verkligen gjort skillnad för klienten. Det 
är det bästa med jobbet. ¶

» 

”FÖR EN DEL 
ADVOKATER 
ÄR FAMILJE

RÄTT ENDAST EN 
DEL AV DET DE 
SYSSLAR MED. 
DE SOM KOM
MER TILL MIG 

VET ATT JAG ÄR 
SPECIALISERAD 

PÅ OMRÅDET 
OCH KÄNNER EN 
TRYGGHET I DET.”

Familj: Man och två söner.

Bostad: Bostadsrätt i Malmö 
men håller på att bygga villa.

Kör: Volvo.

Favoritplats: Champoluc i ita
lienska alperna.

Läser: Jerusalem av Simon 
Sebag Montefiore och Open av 
Andre Agassi.

Favoritapp: Svenska Dagbla
det. 

Hobby: Tennis och skidor.

Talang: Tennis.

PERSONLIGT: CECILIA WACHTMEISTER
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Cecilia Wachtmeister vill 
att samfundet gör bredare 

informationsinsatser för att 
få allmänheten att förstå 

skillnaden mellan en 
advokat och en jurist.
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Domstolarnas och domarnas         oberoende i populisttider

i allt fler av världens demokratier – nya som gamla – spri-
der sig populismen. Den populistiska retoriken spelar 
på människors känsloregister. Förnuft ställs mot känsla. 
Stolthet förvanskas till nationalism. Fördomar förefaller 
bekräftas. Det är de mänskliga egenskaper och känslor 
som exploateras. Den liberala demokratin urholkas när 
parlament fattar majoritetsbeslut i enlighet med formfö-
reskrifterna i lag, men utan respekt för mänskliga rättig-
heter och rättsstatsprinciperna.

När det gäller rättsväsendet pågår en utveckling på 
flera håll i Europa som innebär att domstolars oberoen-
de minskar och domares självständighet kringskärs. Det 
styrande partiet Lag och rättvisa i vårt grannland Polen 
har sedan det tog över regeringsmakten 2015 genomfört 
radikala ingrepp i domstolsväsendet. Lagar har antagits 
som syftar till att ändra domstolarnas sammansättning 
genom en sänkning av domarnas pensionsålder. De po-
litiska motiven till förändringarna har varit att komma 
tillrätta med vad som av Lag och rättvisa beskrivs som 
ett otillbörligt inflytande från maktstrukturer som här-
rör från kommunisttiden, alltså ett slags ”upprensning 
i träsket” för att citera en mästare i populism. Detta har 
EU-domstolen reagerat mot genom att i domar från i 
juni respektive november 2019 slå fast att Polen har bru-
tit mot EU-fördraget (mål C-619/18 och C-192/18).

Polen har sedermera upphävt respektive modifierat 
de kritiserade lagarna, men har nu åter dragits inför EU-
domstolen av kommissionen i ett nytt fördragsbrottsför-
farande. Den här gången gäller det bland annat att do-
mare kan bli föremål för disciplinära åtgärder på grund 
av innehållet i rättsliga avgöranden (mål C-791/19).

I Ungern har också sammansättningen av domsto-
larna ändrats. För några år sedan upplöstes den högsta 
domstolen och genom grundlagsändringar som beslu-
tades enligt de formella reglerna i lag inrättades en ny 
högsta instans, ”Curian”, i vilken den tidigare ordföran-
den i högsta domstolen saknade behörighet att fortsät-
ta som sådan. Ungern fälldes 2016 av Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter för kränkning av ordförandens 
yttrandefrihet. Domstolen ansåg att han hade skiljts från 
sitt uppdrag på grund av att han uttalat kritik mot re-
geringen. Även hans rätt till tillgång till domstol hade 

kränkts eftersom han borde ha haft rätt att klaga till 
domstol, men inte tilläts göra det (Baka mot Ungern).

medlemskap i eu och europarådet innebär att internationella 
domstolar kan pröva om olika åtgärder mot rättsväsen-
det är förenligt med staternas internationella åtaganden 
inom ramen för EU-samarbetet respektive mänskliga 
rättigheter. EU-domstolens kompetens att avgöra sådana 
rättsstatsfrågor som behandlas i de polska målen grun-
dar sig på medlemsstaternas åtagande enligt EU-fördra-
get att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de 
områden som omfattas av unionsrätten. EU-domstolen 
och i viss utsträckning också Europadomstolen har alltså 
visat sig vara en reell kraft mot politisk styrning av na-
tionella domstolar.

Om vi riktar blicken längre österut ser vi den under-
minering som har skett av det turkiska rättsväsendet. 
Tusentals domare, advokater och åklagare har blivit av 
med sina arbeten och fängslats efter militärkuppförsöket 
2016. Det tar lång tid för dem att få klagomål prövade i 
Europadomstolen eftersom det för närvarande krävs att 
klagandena först har drivit sin sak ända upp till konstitu-
tionsdomstolen.

GÄSTKRÖNIKA

HELENA JÄDERBLOM 
De viktigaste åtgärderna för att 
behålla förtroendet för domsto
larna i vårt land och undvika po
pulistisk kritik av dem för närva
rande är sådana som domarna 
och domstolarna själva kan vidta. 
Det anser Helena Jäderblom som 
sedan hösten 2018 är justitieråd 
och ordförande i Högsta förvalt
ningsdomstolen. Hon kom då 
närmast från arbetet som Sveri
ges domare i Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter.
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finns det anledning att vara orolig för och att försöka fö-
rebygga att det sker en utveckling också i Sverige som 
innebär att de liberala värdena i vår demokrati under-
grävs? 

Riksdagen har i alla fall bestämt sig för att agera. Vå-
ren 2018 antog den konstitutionsutskottets förslag när 
det gäller domstolarnas oberoende och rättskipningens 
självständighet (betänkande 2017/18:KU36). Konstitu-
tionsutskottet konstaterade att domarnas och domsto-
larnas oberoende och ställning har stärkts undan för 
undan i Sverige, inte minst i och med 2011 års grund-
lagsreform, som genomfördes med bred politisk enig-
het. Utskottet konstaterade också att domstolarnas och 
domarnas ställning i det konstitutionella systemet och 
domstolsväsendets oberoende får anses fungera väl i 
dag i Sverige, men mot bakgrund av utvecklingen i de-
lar av Europa kan det finnas skäl att närmare överväga 
om det finns skäl att ytterligare stärka domstolarnas och 
domarnas oberoende långsiktigt. Riksdagen tillkänna-
gav att regeringen bör tillsätta en utredning med upp-
drag att se över behovet av att ytterligare stärka domsto-
larnas och domarnas oberoende långsiktigt – särskilt i 
fråga om grundlagsreglering av justitierådens antal och 
pensionsålder, en möjlighet för de högsta domstolarna 
att sammanträda i särskild sammansättning samt Dom-
stolsverkets organisation, styrning och roll. Den beställ-
da utredningen har i skrivande stund inte tillsatts ännu, 
men regeringen har tillsammans med stödpartierna i 
sitt 73-punktsprogram i januariöverenskommelsen som 
sista punkt – ”Stärk skyddet för demokratin” – aviserat 
att ”under mandatperioden ska en parlamentarisk över-
syn göras för att stärka grundskyddet för de demokratis-
ka strukturerna samt domstolarnas och public services 
oberoende”.

Varken domstolarnas sammansättning, styrningen och 
finansieringen av dem eller systemet för tillsättning av 
domare är förhållanden som domarna själva bestämmer 
över. Men det är min övertygelse att de viktigaste åtgär-
derna för att behålla förtroendet för domstolarna i vårt 
land och undvika populistisk kritik av dem för närvaran-
de är sådana som domarna och domstolarna själva kan 
vidta. Genom att respektera regelverket för offentlighet 

vid förhandlingar och offentlighetsprincipen i övrigt ges 
allmänheten den insyn som är nödvändig för att kunna 
bilda sig en uppfattning om hur domstolarna sköter sitt 
uppdrag. Det har vi i vårt land haft i ryggmärgen sedan 
1700-talet. Domstolarnas medvetenhet om domskriv-
ningens betydelse för allmänhetens förtroende har ökat, 
liksom domarnas beredvillighet att förklara avgöranden 
i media. Domares uppträdande och engagemang i och 
utanför yrkesrollen inverkar också på förtroendet. 

Det är glädjande att det från de senaste årens upp-
märksammade rättegångar finns många exempel på hur 
företrädare för olika delar av rättsväsendet – advokater, 
åklagare och domare – har uppträtt respektingivande 
och med självförtroende i media. Mot bakgrund av ut-
vecklingen i Europa har det varit särskilt intressant att 
följa hur domarna i andra länder har agerat i samband 
med politiska tvärkast, som den polska högsta domsto-
lens ordförande Małgorzata Gersdorf. Och det var in-
spirerande att se och höra den nyligen avgångna ord-
föranden i brittiska Supreme Court, lady Hale, när hon 
avkunnade domen i ”prorogation”-målet i september 
2019. 

att företrädare för olika yrkesgrupper inom rättsväsendet 
riktar kritik mot varandra måste vi acceptera och väl-
komna. Själv deltog jag förra året i en diskussion mel-
lan domare om domstolars deltagande i Pride och vad 
det innebär för synen på domstolarnas oberoende. Se-
nast gällde debatten inom rättsväsendet åklagare som 
regerat mot advokatreklam och advokater som kritise-
rat hur förundersökningar bedrivs. Ett annat exempel 
är det missnöje som advokater och andra har riktat mot 
förvaltningsdomstolarna för hur processerna i skattemål 
hanteras. Sådana åsikter ska naturligtvis framföras öp-
pet och tas på allvar. Vi ska lyssna och lära av varandra. 
Det är så vi representanter för rättsväsendet bygger för-
troende och legitimitet.

Helena Jäderblom 
Justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

Domstolarnas och domarnas         oberoende i populisttider

GÄSTKRÖNIKA
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Advokaterna 
siar om 

framtiden
Ett nytt decennium är här. Analytikerna talar om 
brexit, lågkonjunktur, AI och hotande klimatkris. 
Men vilka förändringar planerar advokatbyråerna 

för och hur ser advokaterna på de kommande 
tio åren? Advokaten har frågat avdelningarna 

om vilka tendenser de ser och vilka frågor 
som prioriteras på byråerna, och intervjuat 

advokaterna som rustar för framtiden. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER, TOM KNUTSON OCH MAGNUS ANDERSSON

FOKUS: ADVOKATERNA PÅ 2020-TALET
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idskriften Advokaten har intervjuat fem 
advokater – tre affärsadvokater, en famil-
jerättsadvokat och en brottmålsadvokat – 
om vilka utmaningar och möjligheter de 
ser framför sig under det nya decenniet. 
Även samfundets sju avdelningar runt om 
i landet och utlandet har fått svara på frå-
gor om sin framtidsbild.

Det visar sig finnas många gemen-
samma nämnare i analyserna från 

advokater och avdelningar. Spa-
ningarna från fem advokater och 
samfundets sju avdelningar kan 

sammanfattas i fyra punkter: teknik, 
organisation/ledarskap, rättstillgänglighet/rättssäker-
het och marknadsföring. Vissa skillnader finns mellan 
affärsadvokater och humanadvokater, men också likhe-
ter. Avdelningarna är i sin tur tämligen samstämmiga. 

TEKNIKUTVECKLING PÅVERKAR ALLA
Digitaliseringen av advokatverksam-
heten kommer högt upp på listan över 
viktiga förändringar hos alla tillfråga-
de. Redan under de senaste tio åren 
har AI och andra tekniska hjälpmedel, 
så kallad legal tech, tagit sig in på ad-
vokatbyråerna. Och utvecklingen lär 
fortsätta. 

Även den brittiske professorn och 
rådgivaren Richard Susskind, specia-
liserad på legal tech, räknar med sto-
ra förändringar i branschen. Susskind 
förutspår bland annat att 2020-talet 
blir det årtiondet då AI verkligen får 
blomma ut på advokatbyråerna och 
drastiskt ändra advokaternas arbets-
sätt.

I en intervju säger Susskind bland 
annat att advokater ”allt mindre kom-
mer att ge råd till klienter, utan i stäl-
let bygga system som ger råden”. För 
att det ska fungera behöver dock ju-
ristutbildningen omformas. Susskind 
hävdar också att 2020-talet kommer att se födelsen av 
nätdomstolar. 

I en undersökning gjord av rekryteringsföretaget Ro-
bert Half fick 350 advokater vid affärsjuridiska byråer i 
USA och Kanada svara bland annat på frågan ”Vilken 
av följande faktorer kommer att ha störst inverkan på 
advokatverksamheten under de kommande fem åren?”. 
34 procent svarade teknikutvecklingen, 19 procent olika 
former av regleringar och ledningsfrågor, och 18 pro-
cent datasäkerhetsfrågor. 

Svaren från advokaterna och avdelningarna antyder 
att digitaliseringen inom affärsjuridiken kan effektivise-
ra och avlasta från mycket som är repetitivt och mindre 
intressant. Tekniken kan dessutom öka rättstillgänglig-

heten, genom att fler får tillgång till grundläggande ju-
ridisk rådgivning med hjälp av digitala verktyg. 

Samtidigt varnar några för att teknikutvecklingen 
kan göra att advokatbyråerna förlorar uppdrag. Det 
finns också en risk att advokatbyråer som inte har råd 
eller kunskap nog för att hoppa på tekniktåget så små-
ningom slås ut från marknaden. Dessutom pressas pri-
serna, vilket kan göra det svårt för vissa byråer att bli 
tillräckligt lönsamma. 

I familjerätten ser man inte alls samma potential att 
digitalisera själva rådgivningen. Tvärt om krävs fysis-
ka möten och en viss långsamhet många gånger för att 
slå vakt om rättssäkerheten. Det är därför viktigt, me-
nar humanadvokaterna, att även domstolarna fortsätter 
att erbjuda muntliga förhandlingar där alla inblandade 
är på plats och deltar. Administration och kommuni-
kation hör till de områden där tekniken kan vara till 
hjälp också här. 

KRAV PÅ LEDARSKAP
Teknikutvecklingen förutspås ock-
så bli en drivkraft till förändringar 
av advokatbyråernas arbetssätt och 
organisation, bland annat genom att 
enklare och rutinartade moment tas 
över av datorerna. Samtidigt kräver 
digitaliseringen stora investeringar, 
vilket väcker viss oro hos några av 
avdelningarna. 

Andra krafter som kan påverka ad-
vokatbyråns organisation, åtminstone 
hos de stora affärsjuridiska byråerna, 
är ökad fokus på en god arbetsmiljö, 
mångfald, jämställdhet och gott le-
darskap. Att satsa på allt detta är en-
ligt många en förutsättning för att i 
framtiden kunna rekrytera de bästa 
krafterna till byråerna. Ett par av de 
intervjuade advokaterna önskar friare 
tyglar för att ta in annan kompetens 
än advokater i byråernas ledning. 

En organisationsfråga som engage-
rar brottmålsadvokaterna är möjlig-

heten till substitution, alltså att sätta in en kollega eller 
en biträdande jurist i sitt ställe vid förhör och förhand-
lingar. Här önskar flera mer diskussion och tydligare 
riktlinjer. Från en avdelning varnas för att det blir svårt 
att driva verksamhet som brottmålsadvokat om möjlig-
heten till substitution försämras. 

RISK FÖR ADVOKATBRIST
För familjerätts- och brottmålsadvokaterna är allmän-
hetens möjlighet att få sin sak rättsligt prövad och rätts-
säkerheten för misstänkta grundläggande frågor redan i 
dag, och de tycks inte bli mindre angelägna under kom-
mande decennium. Svårigheten att få rättshjälp och att 
använda rättsskyddet i olika försäkringar nämns som 

Digitaliseringen av 
advokatverksamheten 

kommer högt upp på 
listan över viktiga 

förändringar hos alla 
tillfrågade. Redan 

under de senaste tio 
åren har AI och andra 
tekniska hjälpmedel, 

så kallad legal tech, 
tagit sig in på advokat
byråerna. Och utveck

lingen lär fortsätta.
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Tidskriften Advokaten har bett ett antal advokater 
att titta i kristallkulan. Digitalisering, 

inter nationalisering och ökad press mot 
rättsstaten är några av de saker de siar om. 
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ett stort problem, liksom att brottmålsprocessen ef-
fektiviseras allt mer. 

Ett annat problem, som riskerar att avskräcka fram-
tida generationer jurister från att ta de så viktiga brott-
målen och familjerättsuppdragen, är ersättningsnivå-
erna. Timkostnadsnormen och inte minst de fasta 
brottmålstaxorna är förstås bovar i dramat, liksom ni-
våerna i rättshjälpen och rättsskyddet. I förlängningen 
befarar flera tillfrågade att det kan bli svårt för män-
niskor att hitta en kompetent advokat, särskilt i vissa 
delar av landet. 

STARKT VARUMÄRKE BEHÖVER SÄLJAS
Såväl familjerättsadvokater som affärsadvokater räk-
nar med en ökande konkurrens från aktörer utanför 
advokatkåren under det nya decenniet. För familjerät-
tarna handlar det främst om juristbyråer som redan i 

dag tar mycket av den enklare familjerättsjuridiken. På 
den affärsjuridiska sidan satsar revisionsbyråerna och 
nya juridiska rådgivare utan advokattitel på att ta upp 
tävlan med advokatbyråerna. 

En hög kompetens och etik är förstås grunden för att 
kunna hålla sin position. Men nästan alla intervjuade 
och avdelningar pekar också på vikten av marknads-
föring. Allmänheten och näringslivet behöver i högre 
grad få veta vad som särskiljer advokater från andra 
konsulter och rådgivare, men också att det faktiskt kan 
löna sig att anlita en skicklig advokat. 

Det finns en bra grund för marknadsföringen, menar 
de flesta. Själva varumärket advokat står nämligen för 
mycket positivt i Sverige. Det kan dock finnas uppfatt-
ningar om att advokater alltid är dyrare än andra juri-
diska konsulter, en uppfattning som behöver bekämpas 
med information. ¶ » 
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Efterfrågan på skickliga familjerätts
advokater och brottmålsadvokater är 
hög och visar inga tecken på att avta. 

Det konstaterar advokaterna Ia Sweger 
och Eva Bäckström, som också ser att 

digitaliseringen påverkar human
juristernas vardag – inte bara på gott. 

FOKUS: ADVOKATERNA PÅ 2020-TALET

 Förutom advokattiteln har de ett par saker gemen-
samt, familjerättsadvokaten Ia Sweger och brott-
målsadvokaten Eva Bäckström: de älskar båda 

sitt arbete och de arbetar mycket.
– Det är ett fantastiskt roligt arbete. Jag skulle inte vilja 

arbeta med något annat. Jag har ju till exempel provat att 
arbeta som domare i hovrätten, men jag saknade nerven 
och att träffa alla dessa intressanta människor som jag 
aldrig hade fått träffa annars. Dessutom att få processa, 
det upphör aldrig att vara roligt, säger Eva Bäckström.

Arbetet på advokatbyrån Kruse & Co Försvarsadvo-
kater i Helsingborg utgör en stor del av hennes liv. Vissa 
veckor hinns det inte med mycket annat än arbete och 
sömn. När det finns utrymme kopplar Eva Bäckström 
av med träning och yoga, en avkoppling som Eva beskri-
ver som central för att orka med det intensiva arbetet. 

Också för Ia Sweger är advokatrollen mycket mer 
än bara ett jobb. 

– Familjerätten ger en mening. Självklart behövs även 
affärsjuridiken, men familjerätten ger en enorm glädje 
också, den att hjälpa människor. Det blir en slags huma-
nitär insats som vi advokater gör, säger hon.

Baksidan är förstås att klienternas behov är näst in-

Samarbete och hög kvalitet                grundstenar för framtiden
HUMANJURISTERNA
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till oändliga – det går att arbeta hur mycket som helst. 
Barnen är stora nu, men tidigare fick maken dra ett 
tungt lass därhemma, konstaterar Ia. 

DIGITALISERINGEN FORTSÄTTER
Ia Sweger har varit advokat i över 20 år. Självklart har 
hon hunnit uppleva en hel del förändringar under den 
tiden. En av de mest grundläggande är digitaliseringen, 
en utveckling som både Ia Sweger och Eva Bäckström 
ser kommer att fortsätta med oförminskad styrka un-
der nästa decennium. 

Mycket av administrationen kring familjerätten nu 
skötas digitalt: akthantering, yttranden, kommunika-
tion mellan ombud och mellan ombud och domstol. 
Digitaliseringen innebär å ena sidan besparingar, i form 
av minskad pappersanvändning och mindre behov av 
utrymmen. Å andra sidan kostar datorer, programvara 
och molnlösningar en hel del för byrån. 

Själva kärnan i arbetet, att försöka lösa konflikter 
och förhandla med parter, är dock svår eller omöjlig 
att hantera digitalt, anser Ia Sweger. Det fysiska mötet, 
öga mot öga, är alltför viktigt i de laddade konflikter 
som präglar familjerätten. 

För Ia Sweger och hennes kollegor som redan tidi-
gare arbetade mycket på obekväma tider är digitalise-
ringen också ett tveeggat svärd.

– Det bli lättare att ha med sig jobbet när det finns i 
datorn eller telefonen. Samtidigt finns det en negativ 
sida med det, eftersom det gör att man får jobba hela 
tiden, fastslår Ia Sweger.

Även Eva Bäckström beskriver denna kluvenhet. Pre-
cis som Ia Sweger ser hon också att klienternas och an-
dra aktörers krav på tillgänglighet bara ökar. 

– Nu när tekniken medger det förväntas vi svara på 
två sekunder dygnet runt i stort sett, säger Eva Bäck-
ström, och fortsätter:

Samarbete och hög kvalitet                grundstenar för framtiden

Centrala frågor för advokaterna enligt Ia Sweger:
l Digitalisering
l Rekrytering
l Brexit
l  Marknadsföring och kommunikation

Ia Sweger.

För Ia Sweger och andra advokater som 
arbetar med internationell familjerätt 

kommer brexit att prägla årtiondet. 
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» – Det innebär ett ökat stresspåslag. Det är något som 
vi måste lära oss att hantera.

VARNAR FÖR EFFEKTIVISERINGAR
Förutom den ökade stressen i att ha arbetet i handväs-
kan och alltid vara nåbar upplever Eva Bäckström också 
att digitaliseringen, i kombination med effektiviserings-
strävanden, har börjat påverka brottmålsprocessen på 
ett grundläggande sätt. 

– Det är förändringar som inte alltid gagnar våra kli-
enter eller den enskilde, säger hon.

Ett konkret exempel är att vissa av domstolarna i 
Skåne numera rutinmässigt även vid första häktnings-
förhandlingen har den misstänkte och försvararen med 
på videolänk från arresten eller häktet, i stället för att 
de är med i rättssalen. Den misstänkte får därmed ald-
rig träffa domaren i levande livet. 

– Det här blir lite märkligt. Jag hade 
en klient som var misstänkt för ett 
allvarligt brott och var begärd häk-
tad. Han sa att det kändes konstigt 
att bli inlåst av någon som inte ens 
vågar titta honom i ögonen, berättar 
Eva Bäckström.

Hon befarar att de nya videohäkt-
ningarna bara är början på en utveck-
ling mot mer effektiva och summa-
riska processer. Hon ser redan nu 
att domstolen försöker göra frånsteg 
från grundläggande principer, som 
muntlighets- och omedelbarhetsprin-
ciperna. Det hänvisas också i större 
utsträckning till bevisning och bevis-
upptagningar, samtidigt som fler mål 
än tidigare avgörs i misstänkts ute-
varo. Detta är något att hålla ögonen 
på, menar Eva Bäckström.

– Vi försvarsadvokater måste vara på vår vakt så att 
utvecklingen inte går för långt, säger hon. 

KONKURRENS ELLER BRIST
Effektiviseringarna inom rättsväsendet blir en natur-
lig följd av dagens politiska fokus på brottsbekämp-
ning, där domstolarna förväntas processa allt fler mål 
allt snabbare. 

Satsningarna öppnar också för många advokater att 
ta brottmål – en utveckling som inte bara är av godo 
menar Eva Bäckström. 

– Vi märker i Skåne att allt fler advokater vill arbeta 
med brottmål och att allt fler advokater utger sig för 
att vara experter på brottmål. Även advokater med kort 
erfarenhet och som inte har arbetat på en specialise-
rad byrå och som inte har suttit ting och så, säger hon.

Förutom konsekvenserna för enskilda misstänkta 
kan de oerfarna advokaterna som tar sig vatten över 
huvudet i värsta fall göra att varumärket advokat ur-
holkas, menar Eva. 

– Om vi ska behålla den unika position och uppdrag 
som vi har i rättsstaten och som är väldigt viktig för en 
fungerande rättsstat så krävs det kunniga, duktiga och 
aktiva försvarsadvokater, som ser till att regler efterlevs 
och att rättssystemet fungerar, säger hon. 

Inom familjerättens område är det inte samma hår-
da konkurrens mellan advokater som det bitvis blivit 
om brottmålen. Konkurrensen kommer i stället utifrån, 
från juristfirmor som Familjens jurist, som börjat ta bi-
tar av marknaden. 

Ia Sweger är bekymrad över utvecklingen, inte minst 
för att hon sett att det arbete juristfirmorna utför många 
gånger hållit en dålig kvalitet. 

– Jag tror att det är väldigt viktigt att advokatbyrå-
erna står starka och är de främsta inom familjerätten. 
Dels att vi får en större tillströmning av advokater och 
jurister till vårt område, speciellt i Stockholm, där det 

finns en stor efterfrågan, säger hon 
och fortsätter:

– Dels är det kanske en fråga om 
marknadsföring och kommunikation, 
så att klienterna också förstår skillna-
den mellan jurist och advokat. 

Juristfirmorna till trots är efter-
frågan på advokater med kompetens 
inom familjerätten stort, berättar Ia 
Sweger. Hennes byrå får förfrågning-
ar från mellan fem och tio nya klien-
ter varje vecka, vilket är mer än de 
kan ta på sig. Dagens familjerätts-
tvister är också betydligt mer kom-
plexa och komplicerade än de var för 
tio–femton år sedan. Ofta finns det 
internationella inslag, vilket förstås 
ökar komplexiteten. 

– Jag ser helt klart en framtid i det-
ta. Dessutom, i dag går enormt många 40-talister i pen-
sion. Jag ser ju redan att många duktiga jurister för-
svunnit, bland annat i den ekonomiska familjerätten. 
Och det finns inte många som ersätter dem. Det är en 
handfull skulle jag säga som är duktiga på ekonomisk 
familjerätt i dag. Det är ett samhällsproblem. Vi behö-
ver bodelningsförrättare, säger Ia Sweger.

BEHÖVS HÖJDA ERSÄTTNINGAR
Behovet av familjerättslig rådgivning är alltså stort. Allt 
tyder på att det också kommer att fortsätta att växa, 
inte minst de internationella ärendena. Ia Sweger, som 
talar flytande franska och även är medlem av Paris ad-
vokatsamfund, tar många internationella ärenden. För 
henne och andra advokater som arbetar med familje-
rätt blir brexit, Storbritanniens utträde ur EU, en stor 
fråga under 2020-talet. 

Svårigheten är bara att få någon att betala för den 
viktiga juridiska rådgivningen, och att få lönsamhet i 
advokatverksamheten, menar Ia Sweger. Hennes byrå 
tar både rättshjälpsärenden och privata ärenden.  

”Min bästa 
marknadsföring är 

nöjda klienter på 
häkten och anstalter. 

Och det är det 
som gör att jag kan 
arbeta uteslutande 

med brottmål.” 
eva bäckström

Eva Bäckström.
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– Jag vill företräda både mer och mindre bemedlade, 
och det har jag alltid gjort. Det är en viktig del i arbetet. 
Det är många som inte ens tar rättshjälpsärenden längre. 
Det går ju inte att driva en familjerättsfirma om man sit-
ter på Östermalm och bara debiterar rättshjälp. Därför 
måste vi ha en balans i att ta in ärenden där vi kan de-
bitera betydligt mer än bara rättshjälp, konstaterar hon. 

För enskilda är det också mycket svårt att över hu-
vud taget få rättshjälp. Inkomstgränsen har inte höjts 
på många år och gör i dag att de allra flesta får finan-
siera juridisk hjälp på egen hand, påpekar Ia Sweger.

– Det här tycker jag är ett svårt dilemma och jag tyck-
er också att man borde se över dels gränsen och dels 
beloppet för rättshjälp. Annars blir det bara den som 
har pengar som får möjlighet att få hjälp av en advokat 
eller en erfaren jurist. Det blir ingen fair trial, säger Ia.

Även Eva Bäckström önskar sig en översyn av de 
offentliga ersättningssystemen för juridisk hjälp. För 
brottmålsadvokaterna är det i första hand de så kalla-
de taxemålen med fasta ersättningsnivåer som är pro-
blemet, menar hon. 

– Om vi ska utföra vårt uppdrag i enlighet med god 
advokatsed så krävs det att vi vidtar många åtgärder, 
är noggrant förberedda och har haft kontakt med kli-
enten innan. Men det är sällan vi får betalt för den tid 
vi lägger ner om brottmålstaxan tillämpas.

Även timkostnadsnormen borde ses över, anser Eva 
Bäckström.

– Vi måste värna om förutsättningarna att göra ett 
gott arbete. Och jag förstår att det inte finns på kartan 
att någon går till val på att höja timtaxan. Men i förläng-
ningen kommer det att vara nödvändigt för tillgången 
på humanjurister att man kan utföra det här arbetet 
på ett seriöst och kompetent sätt under goda förut-
sättningar om man jämför med övriga 
advokatkåren.

KONKURRENS OCH SAMARBETE
På senare tid har advokaters mark-
nadsföring, inte minst i sociala me-
dier, diskuterats flitigt. Utvärderingar 
av hur klienterna hittat till Ia Swegers 
byrå visar dock att sociala medier spe-
lar en ganska liten roll. I stället når by-
rån ut genom att vara ute och visa upp 
sig i sammanhang som Advokatjouren, 
föredrag och i olika nätverk. 

Eva Bäckström förstår att sociala 
medier och radioreklam kan vara ett 
frestande sätt att nå ut i konkurrensen mellan brott-
målsadvokater. Det blir då viktigt att marknadsföring-
en är etiskt korrekt, påpekar Eva, som välkomnar det 
vägledande uttalandet om marknadsföring som kom i 
början av december (se s. 57). Men:

– Min bästa marknadsföring är nöjda klienter på häk-
ten och anstalter. Och det är det som gör att jag kan 
arbeta uteslutande med brottmål. 

Advokater är företagare och konkurrerar förstås med 
varandra. Samtidigt vill både Eva Bäckström och Ia 
Sweger slå ett slag för mer samarbete advokater emel-
lan. 

– Visst finns det en hård konkurrens men om vi ska 
stå starka som grupp i framtiden är det viktigt att vi 

samarbetar, säger Eva Bäckström, som 
också trycker på att erfarna advokater 
ska dela med sig av sina kunskaper till 
yngre kollegor. 

– Vi försvarsadvokater har en viktig 
funktion och vi är samtidigt utsatta ef-
tersom vi ofta står i frontlinjen. Där-
för är det viktigt att vi håller ihop och 
hjälper varandra kollegor emellan. Jag 
fick själv mycket hjälp när jag var färsk 
från äldre kollegor som kom med vär-
defulla tips och råd och backade upp 
när det behövdes. Det var ovärderligt. 
Det kan nog förbättra arbetsmiljön för 
många, säger Eva. 

Samarbete i framtiden är också en förutsättning för 
at kunna påverka beslutsfattarna till exempel i frågan 
om ersättningsnivåer för advokaterna, påpekar Ia Swe-
ger.

– Om vi är enade så kan vi försöka förbättra rättshjäl-
pen, så att man höjer inkomstgränsen och nivåerna, så 
att vi advokater också får bättre förutsättningar att kun-
na hjälpa alla i Sverige som behöver hjälp, säger hon. ¶

Affärs
advokaterna: 
Hållbarhet 
en nyckelfråga
– vänd!

Centrala frågor för advoka-
terna enligt Eva Bäckström
l Digitalisering
l  Marknadsföring och kommu

nikation
l Arbetsmiljö
l  Vikten av att vi värnar varu

märket advokat
l  Försvarsadvokaternas vik

tiga roll i en rättsstat och de 
krav som följer i takt med 
den tekniska utvecklingen 
och internationaliseringen av 
straffrätten
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Centrala frågor 
för advokaterna 
enligt Jan 
Dernestam
l Hållbarhet
l Digitalisering
l Ledarskap
l Arbetsmiljö
l Jämställdhet
(Punkterna är inte 
rangordnade utan 
alla är viktiga)



31ADVOKATEN NR 1 • 2020

» 
31

2020talets utmaningar är flera och hänger 
alla ihop med varandra på olika sätt. 

Det anser tre affärsadvokater vid tre olika 
byråer. De förutspår stora förändringar 

– men vilka det blir är svårt att säga i dag. 

FOKUS: ADVOKATERNA PÅ 2020-TALET

 Hållbarhet hamnar bland de 
viktigaste punkterna för två 
av de tre advokaterna när de 

får lista de centrala frågorna inför 
2020-talet. Ganska snabbt i samtalen 
visar det sig dock att hållbarhet kan 
betyda väldigt många olika saker, och 
att det också kan inkludera en rad av 
de andra punkterna, som arbetsmil-
jöfrågor och jämställdhet. 

Enligt Jan Dernestam, managing 
partner på Mannheimer Swartling, 
ligger hållbarhetsfrågorna mycket 
högt upp på agendan för byrån inför 
decennieskiftet – både byråns eget 
hållbarhetsarbete och klienternas 
verksamhet. Och miljö ingår också i 
detta arbete. 

– Vi har – som första konsultfirma 
i världen, enligt våra miljökonsulter – gett våra miljö-
konsulter i uppdrag att försöka ta fram en modell för 
att hjälpa oss att mäta klimatavtrycket av vår rådgiv-
ning. En advokatfirma gör inget jättestort klimatavtryck 
i sig. Men däremot kan man fundera på: När vi jobbar 
med en stor industri som är en stor utsläppare och ger 
dem råd – hur ska miljöpåverkan räknas för dem och för 
oss som hjälper dem med råden? frågar Jan Dernestam.

Frågan är än så länge retorisk; någon färdig metod för 
att mäta miljöpåverkan av rådgivning tycks inte finnas. 

Men Jan Dernestam hyser gott hopp om att det ska gå 
att få fram en modell att använda. 

För bara några år sedan var hållbarhetsfrågor något 
nytt som man gärna marknadsförde väldigt aktivt men 
numera är det en ren hygienfaktor som klienterna tar 
för given, påpekar Jan Dernestam. 

MÅNGFALD GER STYRKA
Även Jim Runsten, CEO på advokatbyrån Synch, ser 

hållbarhetsfrågorna som centrala för 
advokatbyråerna och konstaterar att 
många olika områden, som arbetsmil-
jö, lönsamhet, jämställdhet och miljö-
engagemang, alla kan räknas dit. Det 
gäller, menar Jim Runsten, att skapa 
en hållbar byrå också i den bemär-
kelsen att medarbetarna stannar kvar 
och ges möjlighet att prestera maxi-
malt över tid, och då samspelar alla 
dessa aspekter. 

Ett sätt att göra byrån starkare och 
mer hållbar kan vara att i högre grad 
släppa in extern kompetens i ledning-
en av byrån, enligt Jim Runsten.

– Synch har tagit ett kliv där från 
den klassiska ägarstyrda modellen, 
partnermodellen, där vi jobbar med 
att bli en mer ledningsstyrd verksam-
het där ägande och chefskap inte nöd-

vändigtvis hänger ihop. Jag säger inte att det är den 
enda modellen, men jag tror att fler och fler kommer 
att utforska den, säger Jim.

Modellen passar hans byrå, påpekar Jim Runsten, 
men behöver för den skull inte vara den enda fungeran-
de strategin. Jim förespråkar diversifiering, och är över-
tygad om att det finns olika sätt att driva advokatbyrå.

– Utmaningen i dag är att det bara finns en modell. 
Om den modellen inte passar vissa personer så är ju 
yrket stängt. Alla har inte en strävan efter att bli part-

Hållbarhet 
en nyckelfråga

AFFÄRSADVOKATERNA

”Vi har – som första 
konsultfirma i världen, 

enligt våra miljökon
sulter – gett våra miljö
konsulter i uppdrag att 
försöka ta fram en mo
dell för att hjälpa oss att 
mäta klimatavtrycket 

av vår rådgivning.” 
jan dernestam

Jan Dernestam.
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ner men kanske triggas av att jobba i en miljö och en 
typ av verksamhet med de frågeställningar som en ad-
vokatbyrå kan erbjuda, säger han, och betonar att man 
då kan få en bredare kompetens på by-
rån och behålla duktiga medarbetare 
som annars riskerar att försvinna till 
andra yrkesroller.

Även Per Magnusson, grundare av 
och delägare i advokatfirman Magnus-
son, är övertygad om att framtidens 
utmaningar kräver en bredare kompe-
tenspalett på de affärsjuridiska byrå-
erna, även i ledningen. 

– Jag tror att vi skulle må bra av att kunna bredda 
kompetensen och få in fler synpunkter kring hur man 
tänker i olika avseenden. Inte minst kring ledarskap, 
som jag tror är oerhört viktigt och som är ett eftersatt 
område i branschen, säger han. 

Ett första steg kan vara att, som Magnusson, ta in 
en vd som inte är advokat. Men Per skulle också 

gärna se andra än advokater i styrelserna för advo-
katbyråer.

– Jag tycker kanske att man kunde gå ännu längre och 
även tillåta dem att bli ägare, men man 
måste ju börja någonstans. Jag tror att 
det också kunde skicka en bra signal 
till oss i branschen, att vi ska vara med 
vår tid och att vi också vill lära oss nya 
saker, säger Per, och tillägger att det 
kanske behövs en regeländring för att 
skapa de bästa förutsättningarna för 
advokatbyråerna i framtiden. 

Per konstaterar att den traditionella 
delägarmodellen ju också innebär att delägarna plock-
ar ut all vinst varje år eftersom det skulle bli kompli-
cerat att i ägarkretsen fördela balanserade vinstmedel 
eller värdet av investeringar när ägandet kontinuerligt 
förändras och som typiskt sett sker utan att ägarande-
larna värderas. 

– Och allt detta påverkar ju förutsättningarna för 

Centrala frågor för advoka-
terna enligt Per Magnusson
l  Byråns organisation
l  Ledarskapsfrågor
l  Marknadsföring och 

 kommunikation 
l Rekrytering 
l Ägarmodellen

”Jag tror att vi skulle 
må bra av att kunna 

bredda kompetensen 
och få in fler syn

punkter kring hur man 
tänker i olika avseen
den. Inte minst kring 

ledarskap, som jag tror 
är oerhört viktigt och 

som är ett eftersatt 
område i branschen.” 

per magnusson
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vinstdelning, vinstdisposition, finansiell stabilitet samt 
förändringar och utveckling av verksamheten. Till-
spetsat skulle man kunna säga att advokatbyråer ofta 
bedrivs enligt en utopisk form av socialism eftersom 
ägarna tjänar pengar endast så länge som de deltar i 
produktionen och inte som kapitalister, sammanfattar 
Per Magnusson.

Vidare är det också viktigt att kunna erbjuda attraktiva 
arbetsplatser för de advokater som inte är intresserade 
av eller passar för delägarskap men som likväl är lång-
siktigt värdefulla medarbetare,  påpekar Per Magnusson. 

KRÄVER SUNT LEDARSKAP
På Mannheimer Swartling leds verksamheten fortfaran-
de av en managing partner, Jan Dernestam. Han talar 
varmt om byråns partnerskapsmodell, som han anser 
ger förutsättningar för långsiktighet.

– Utan att vara ett långsiktigt partnerskap hade vi ald-
rig kunnat göra de här långsiktiga investeringarna vi 
nu har gjort i bland annat AI och it-system, säger han.

Det går också alldeles utmärkt att arbeta med orga-
nisation, ledarskap och arbetsmiljö även i en klassisk 
partnermodell. Och här har det hänt mycket under de 
gångna 20 åren. 

– Jag överdriver lite när jag säger det, men när jag 
började arbeta på en advokatbyrå 1995, förekom det i 
vart fall på sina håll i advokatbranschen management 
by fear snarare än ett kreativt, modernt ledarskap som 
gick ut på att coacha och entusiasmera, säger Jan Der-
nestam. 

I dag är ledarskapsförmågan i stället grundläggan-
de för dem som ska bli delägare på byrån. De unga ju-
risterna som rekryteras ställer också höga krav på ett 
tydligt ledarskap, påpekar Jan.

– Arbetsmiljön på en advokatbyrå är ofta mycket krä-
vande och det ställer förstås ännu högre krav på att vi 
tillhandahåller ett modernt och empatiskt ledarskap, 
säger Jan Dernestam.

Just för att våra klienter ställer höga krav på det vi le-
vererar, både vad gäller kvalitet och deadlines, så måste 

Per Magnusson.
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känna igen stressymptom så att man vid behov ome-
delbart kan avlasta den medarbetare som behöver det. 

– Det inte är fel och det är inte fult att ibland känna 
sig lite trött och sliten. Där måste vi som ledare hela ti-
den kunna identifiera en medarbetare som visar dylika 
tecken redan innan personen själv ser det.

Även jämställdhet är förstås en mycket viktig del av 
ekvationen för att skapa en hållbar och attraktiv organi-
sation och arbetsplats. I dag anställer 
Mannheimer Swartling fler kvinnor 
än män. Bland delägarna är 21 procent 
kvinnor, vilket förstås är alldeles för 
lågt, enligt Jan, men trenden går i vart 
fall åt rätt håll.

– Under de senaste tio åren har 35 
procent av våra nya delägare varit 
kvinnor och ser vi på de senaste tre 
åren ligger vi på knappt 45 procent, 
konstaterar Jan.

DIGITALISERING STÄLLER NYA KRAV
En typ av kompetens som nu tar sig 
in på de affärsjuridiska byråerna är 
jurister med teknisk kompetens. Jan 
Dernestam uppger att unga jurister 
på byrån själva tar initiativ till att di-
gitalisera olika processer, och själva 
hittat nya lösningar för att effektivi-
sera. 

– Vi har bland annat låtit biträdande jurister ta tjänst-
ledighet från oss, men sitta kvar, och jobba med digitala 
projekt i egna bolag som utvecklar appar för advokat-
branschen. Inom ramen för vårt MSA Innovation Lab 
har vi dessutom redan drygt tjugo personer som jobbar 
heltid med digital innovation, berättar Jan.

Det är tydligt att digitaliseringen håller på att för-
ändra advokatbranschen och dess sätt att arbeta. Re-
dan i dag kan enkla och mer rutinartade arbetsuppgifter 
genomföras med hjälp av tekniken. Jan Dernestam ger 
ett exempel med ett ärende där närmare två miljoner 
e-postmeddelanden skulle gås igenom och analyseras. 

– Det hade inte vi klarat av för ett par år sedan. Då 
hade vi fått skicka den delen av uppdraget till någon 
annan. I dag kan vi använda vårt eget system. Den nya 
tekniken gör till och med att vi kan ta tillbaka mark-
nadsandelar eller till och med ta marknadsandelar från 
revisionsbyråerna. Så AI och all teknisk utveckling är 
bara att välkomna, säger han. 

Ett problem, enligt Jan Dernestam, är dock att da-
gens regelverk för advokatbyråer ibland gör det svårt 
att samarbeta intimt med bolag som utvecklar AI och 
annan teknik för advokatbyråerna. 

– Vi skulle vilja ha en dialog med samfundet och se 
till hur vi möjliggör – inte för oss som enskild firma, 
men för hela advokatbranschen – att inte hämma den 
digitala utvecklingen, utan att hjälpa alla de här inku-

bators-techbolagen, alla startupbolag helt enkelt, och 
få dem att växa och att bli ledande, säger han. 

FRAMTIDEN OVISS
Advokafirman Synch har gått i bräschen med att, med 
hjälp av anställda utvecklare, ta fram egna AI-lösningar 
för byrån och dess klienter. Jim Runsten på Synch ser 
digitalisering, automatisering och användandet av AI 
som en nödvändighet för att möta framtidens krav och 

konkurrens, men också för att säkra 
att byrån har en hållbar organisation.

– Sedan ser ju jag också att det öpp-
nar nya affärsmöjligheter för oss som 
advokater. Dels kan vi komma i kon-
takt med och arbeta för nya kund-
grupper. Dels har du kundgrupper 
som inte är så finansiellt starka, de 
kanske är i ett tidigt skede i sin ut-
veckling, och då kan man med hjälp 
av digitalisering serva dem och ge 
dem högkvalitativa tjänster, säger 
Jim, och fortsätter:

– I botten ser jag det som ett sä-
kerställande av kvaliteten i vårt ar-
bete. Det är inte bara effektivisering 
det handlar om, utan det ökar också 
kvaliteten.

Tekniken utvecklas snabbt, och när 
maskinerna nu också blivit självläran-

de är det förstås ännu svårare att förutspå var teknik-
fronten kommer att ligga om tio år. Utmaningen ligger 
då i att kunna hänga med, menar Jim Runsten. 

– Det gäller att skapa en organisation som är så snabb 
och flexibel så att den klarar att ta sig an de utmaningar 
som digitaliseringen kommer att föra med sig, så att 
man inte hamnar på efterkälken, säger han. 

För den som vill omfamna tekniken gäller det också 
att våga testa det nya, utvärdera och sedan snabbt för-
kasta eller ta till sig. Att försöka hoppa på tåget sedan 
andra testat är en dålig strategi, enligt Jim. 

– Om man väntar på att hoppa på ett tåg så är det inte 
säkert att man hinner med sista vagnen. Sedan är det 
ganska tråkigt också, säger han och skrattar.

Finns det risk att den som väntar slås ut rent av?
– Ja, det tror jag. Det blir otroligt spännande att jäm-

föra en lista över de största byråerna i Sverige 2020 
och 2030. Jag tror att de kommer att se väldigt olika 
ut. Många på listan 2030 finns inte i dag. Det här kom-
mer att vara ett årtionde där de största byråerna, som 
i princip varit desamma under femton år, förändras, 
fastslår Jim Runsten som inte räds att sticka ut hakan.

SVENSK RÄTT ETT KONKURRENSMEDEL
Hur den svenska advokatmarknaden ser ut om tio år är 
naturligtvis omöjligt att säga. Utvecklingen är beroende 
både av de svenska byråernas strategier och agerande 
och hur andra spelare sköter sig. Jim Runsten varnar 

Centrala frågor 
för advokaterna 
enligt Jim 
Runsten
l Hållbarhet
l Digitalisering
l  Byråns organi

sation 
l  Ledarskaps

frågor
l Arbetsmiljö

”Det gäller att skapa en 
organisation som är så 

snabb och flexibel så 
att den klarar att ta sig 
an de utmaningar som 
digitaliseringen kom

mer att föra med sig, 
så att man inte hamnar 

på efterkälken.” 
jim runsten

Jim Runsten.

Den affärsjuridiska marknaden kan förändras 
snabbt om någon av tech-jättarna ger sin 

in på området, förutspår Jim Runsten. 
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för ett scenario där någon av de stora techaktörerna 
som finns i dag i Kina eller Silicon Valley, exempelvis 
Google, skulle ge sig in på marknaden.

Än har inga sådana initiativ tagits, åtminstone inte 
helhjärtat, påpekar Jim. 

– Räddningen är kanske att juridiken inte ses som ett 
tillräckligt spännande område. Men det kommer att dri-
vas på och komma initiativ, förutspår han, och tillägger 
att internationella advokatbyråer också kan komma att 
intressera sig mer för den svenska marknaden än i dag.

Även Jan Dernestam pekar på de internationella ad-
vokatbyråerna som de allvarligaste konkurrenterna, åt-
minstone till de största svenska byråerna, som i stor 
utsträckning arbetar med komplexa ärenden med in-
ternationella kopplingar. Här är svensk rätt och svenska 
tvistelösningsinstitutioner viktiga konkurrensmedel. 

– Att fortsätta att få klienterna att göra affärer och 
skriva in tvistlösningsklausuler med svensk lag och 
svensk tvistlösning är absolut nummer ett. De engel-
ska byråerna är fruktansvärt starka – de säljer en pro-
dukt, engelsk lag, som är väldigt, väldigt bra i kom-
mersiella sammanhang, och de är skickliga på att sälja 
den. Vi har väldigt fina konkurrenter i Stockholm, men 
de största konkurrenterna sitter i London, säger Jan. 

För att svenska advokater ska kunna hävda sig mot 
de anglosaxiska byråerna behöver samfundets regler 
om intressekonflikter förändras, anser Jan Dernestam, 
som efterlyser nya regler om att samtycke från klienten 
ska kunna bota intressekonflikter. 

KAN VARA ETT HOT
Den främsta konkurrensen kommer alltså från London, 

enligt Jan Dernestam. De stora revisionsbyråernas ny-
satsningar på juridisk rådgivning skrämmer honom dä-
remot inte särskilt mycket.

– De kommer att ta en del jobb från oss, men på sikt 
får vi se var de landar. Tittar vi på de närmaste åren, 
kommer de inte att vara ett hot mot oss. Det kommer 
absolut att komma nya aktörer som tar hand om den 
lite enklare bulkjuridiken men den typen av uppdrag 
arbetar vi sedan några år inte längre med, konstaterar 
Jan, och fortsätter:

– Marknaden håller som bekant på att segmenteras 
och det kommer alltid att finnas utrymme för de i dag 
ledande byråerna att fortsätta arbeta med klienternas 
allra mest komplexa affärer och tvister. Ibland fram- 
ställer media att det skulle finnas en konkurrens 
mellan mindre nischbyråer som hanterar mycket av 
klienternas bulkjuridik och de största ledande byrå- 
erna, men det är snarare så att vi kompletterar var- 
andra. 

Jim Runsten är delvis av en annan mening. 
– Jag tror att det kommer att dyka upp jättemånga 

tjänsteaktörer som erbjuder tjänster som utgör delar 
av det vi gör redan i dag. Säkert kommer vi också att 
ha juristorganisationer som väljer att stå utanför sam-
fundet, och revisionsbyråer som köper advokatbyråer. 
Allt detta är välkommet och driver på en nödvändig 
förändring, säger han. 

Även Per Magnusson höjer ett varningens finger för 
revisionsbyråerna. Samtidigt, menar han, borde advo-
katerna också kunna ta sig in på revisorernas marknad 
och i ökad utsträckning erbjuda tjänster som projekt-
ledning. ¶

Så ser 
avdelningarna 
på framtiden
– vänd!

Per Magnusson:
l Följa och låta sig 
inspireras av an
dra, både inom och 
utom samfundet.
l Bredda och 
tydliggöra er
bjudandet, med 
projektledning, 
omvärldsanalyser 
och samordning, 
sådant som advo
kater är mycket väl 
lämpade för.
l Vara nyfiken och 
omfamna föränd
ringar

Jim Runsten:
– Hela tiden röra 
på oss! Omvärlden 
förändras ständigt 
vilket innebär att 
så snart man står 
still hamnar man 
ur fas. Synch är 
prestigelöst och 
testar hela tiden 
nya saker. Funkar 
det eller inte? Man 
får inte vara orolig 
och rädd för det. Vi 
behöver hela tiden 
röra oss och hänga 
med. 

Jan Dernestam:
– Rekrytera de 
bästa juristerna 
och erbjuda dem 
en hållbar och 
stimulerande 
arbetsplats. Vi 
måste också ligga 
i världsframkant 
när det gäller digi
talisering och au
tomatisering. Det, 
tillsammans med 
att sälja in svensk 
lag och svensk 
tvistlösning, är de 
viktigaste bitarna.

SÅ SKA 
ADVOKATERNA 
MÖTA 
KONKURRENSEN 
UNDER 
2020-TALET
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NORRA
Rekrytering; arbetsmiljö; 
 jämställdhet

MELLERSTA
Arbetsmiljö; digitalisering; 
 byråns lönsamhet

STOCKHOLM
Hållbarhet (inkluderar jäm
ställdhet och rekrytering); 
arbetsmiljö (inkluderar 
 jämställdhet och rekrytering); 
digitalisering

ÖSTRA
Ur ett humanjuridiskt perspek
tiv: Debitering, rättshjälpstaxan, 
taxemål, domstolarnas syn
punkter på kostnadsräkning; 
arbetsmiljö (på arbetsplatsen 
och i domstolarna); marknadsfö

ring och kommunikation (etiska 
frågor jämte konkurrens från 
juristbyråer)
Ur ett affärsjuridiskt perspek
tiv: Hållbarhet/ Digitalisering, 
förstå och anpassa sig efter 
förändringar på marknaden 

NORRA
Den största farhågan är att lön
samheten för framförallt förord
nandejuridiken minskar ytter
ligare, att rättshjälpstaxan inte 
höjs i den takt som är nödvändig 
för acceptabel lönsamhet. Att vi 
därigenom får en ännu större 
klyfta mellan affärsjurister och 
humanjurister än vi har i dag 
och att det leder till en splittring 
av kåren i ett A och Blag. Att 
det inte finns advokater med 
god kompetens i landets alla 
delar. Förhoppningen står till 
att våra politiker i riksdagen 
inser värdet av en oberoende 
och kompetent advokatkår och 

tillser att advokaterna erhåller 
en skälig ersättning för utfört 
arbete.  

MELLERSTA
Vi tror att man ser på de 
 kommande tio åren med till
försikt, försvagad konjunktur 
och inbromsning av ekonomin 
till trots. Viss oro kan vi tänka 
oss över konkurrens från öv
riga jurister (typ Familjens 
jurist, LRF konsult) och andra 
kanske även nätbaserade jurist
konsulter samt funderingar 
kring vilka för och nackdelar 
digitaliseringen egentligen kan 
leda till.

STOCKHOLM
Det finns en farhåga att det 
behövs stora investeringar 
i digitala verktyg och att det 
blir svårare att ta betalt för 
rutinuppgifter. Samtidigt är det 
positivt att ”slippa” vissa mindre 
roliga och standardiserade upp
gifter som i stället kan digitalise
ras. Ökad konkurrens, inom och 
utom landet, gör att man behö
ver vässa sitt erbjudande och bli 
ännu tydligare med fördelarna 
med att anlita en advokat.

ÖSTRA
l En generationsväxling pågår 
inom i princip samtliga rättsom

råden och det är därför möjligt 
att omforma advokatrollen efter 
moderna krav på advokater 
och dess byrå/kontorsorgani
sationer.
l Något positivt (rent arbets
mässigt) är att antalet brottmål 
ser ut att öka för en längre tid 
framåt. Vi önskar en tydligare 
diskussion inom samfundet vad 
gäller substitution och om det är 
förenligt att driva verksamhet 
helt utifrån sådana premisser. 
Överlag är ökad konkurrens ett 
orosmoln.
l En annan farhåga är att advo
katrollen inte tillåts utvecklas 
i en riktning som innebär att 

Så ser avdelningarna          på framtiden
 VILKA ÄR DE TRE VIKTIGASTE FRÅGORNA FÖR ER AVDELNING UNDER 2020-TALET?

 HUR UPPLEVER NI ATT LEDAMÖTERNA I ER AVDELNING SER PÅ DE KOMMANDE TIO ÅREN?
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Så ser avdelningarna          på framtiden

advokatverksamhet kan drivas 
med god lönsamhet.
l AI och digitaliseringen kan 
vara en farhåga att de juridiska 
tjänsterna kommer lösas till 
viss del därigenom. Det är 
viktigt att hänga med där och 
kanske utöka möjligheter till till 
exempel digitala möten.

VÄSTRA
Framtidstron är god även om det 
finns utmaningar. Advokater be
höver i större utsträckning kom
municera det som gör advokaten 
unik bland alla andra aktörer och 
visa på sin roll som en garant för 
rättssäkerheten. Detta framför 

allt i tider där demokratin visar 
sig vara skör. Exempel på detta 
går att se i vårt europeiska när
område där politiska beslut allt
mer inskränker rättsstatens prin
ciper om en rättvis rättegång och 
att alla har rätt till ett försvar. En 
del av detta handlar i Sverige om 
det offentligas ersättning till ad
vokater och försäkringsbolagens 
syn på ersättning inom rätts
skyddsförsäkringar.

SÖDRA 
l Innebörden av titeln advokat 
och relationen till våra etiska 
regler blir successivt tydligare 
för våra klienter vilket med

för ett starkt förtroende och 
konkurrensfördelar gentemot 
juristbyråer med mera. 
l Nyutexaminerade jurister 
söker sig gärna till advokat
byråerna som har följt med i 
utvecklingen vad gäller krav på 
”worklifebalance”, jämställdhet 
och möjlighet till personlig ut
veckling. Advokatbyråerna be
håller fler jurister som tidigare 
valde att bli bolagsjurister.
l Ökad konkurrens, främst 
inom familjerätten och brottmål, 
listor på tingsrätten.
l Svårare att rekrytera kompe
tenta jurister då de inte lockas 
av att arbeta på advokatbyråer.

l Advokatbyråerna halkar efter 
i den tekniska utvecklingen och 
uppfattas som bakåtsträvande i 
stället för nytänkande och fram
tidsanpassade.

UTLAND
Förhoppningar: arbete som inte 
kräver en vass advokat röjs un
dan med digitalisering, och ad
vokater kan i stället fokusera på 
de svårare och oftast roligare 
juridiska frågorna.
Farhågor: hur mycket av arbetet 
har en advokat råd att digita
lisera och automatisera innan 
arbete från byrån faktiskt börjar 
gå förlorad?

från kunder och anställda; 
marknadsföring och kommuni
kation, ett förstärkt varumärke 
av titeln advokat som når ut till 
allmänheten på ett tydligt och 
konsekvent sätt; rekrytering, 
advokatbyråerna behöver vara 

fortsatt attraktiva arbetsgivare 
som kan möta förändrade för
väntningar och krav.

VÄSTRA 
Hållbarhet (innefattar byråns 
organisation, ledarskapsfrågor, 

arbetsmiljö, rekrytering och 
jämställdhet); digitalisering; by
råns lönsamhet (innefattar nya 
debiteringsmodeller).

SÖDRA 
Nya debiteringsmodeller; mark

nadsföring och kommunikation; 
arbetsmiljö.

UTLAND
Rekrytering; byråns lönsamhet; 
marknadsföring/kommunika
tion.

 VILKA ÄR DE TRE VIKTIGASTE FRÅGORNA FÖR ER AVDELNING UNDER 2020-TALET?

 HUR UPPLEVER NI ATT LEDAMÖTERNA I ER AVDELNING SER PÅ DE KOMMANDE TIO ÅREN?

Det kan 
samfundet 

göra– vänd!
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Marknadsföring och information, 
psykologiskt stöd och regeländringar 

är några av de saker som Advokat
samfundet kan hjälpa till med inför 

framtiden, anser advokaterna.

FOKUS: ADVOKATERNA PÅ 2020-TALET

 Tidskriften Advokaten har frågat samfundets av-
delningar och de fem intervjuade advokaterna 
om hur Advokatsamfundet kan bistå dem inför 

och i det kommande decenniet. Svaren handlar mycket 
om marknadsföring och tydliggörande av varumärket, 
men också om behov av regeländringar. 

MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION OM 
ADVOKATENS ROLL OCH VARUMÄRKET ADVOKAT
Samtliga intervjuade advokater, liksom alla avdelning-
arna, efterlyser ökad aktivitet från Advokatsamfundet 
för att lyfta fram advokaternas kompetens och särskil-
da roll. 

– Advokatsamfundet kan hjälpa till och bidra med 
just förklaringen till allmänheten och samhället varför 
just advokater och advokatverksamheten är viktiga, be-
tydelsen och värdet av dessa. Som en form av allmän 
upplysning, men verksamheten och konkurrenssitua-
tionen måste vi klara av själva, säger affärsadvokaten 
Jim Runsten.

Per Magnusson, verksam vid en affärsjuridisk advo-
katbyrå, önskar att samfundet i ”sin kommunikation utåt 
kunde tala om vad vi kan, och marknadsföra oss som en 
resurs som faktiskt kan vara väldigt lönsam att anlita”.

– Jag brukar ibland säga, när jag talar med kollegor 
som jobbar i Advokatsamfundet, att ”det är jättebra att 

ni talar om vad det finns för regler”, men det handlar 
enligt min uppfattning alltför mycket om vad vi inte 
får göra. Det vore kul att någon gång få veta vad vi får 
göra och framför allt vad vi kan göra, säger han, och 
fortsätter:

– Allmänheten, men också vi advokater, har ofta en 
alltför begränsande syn på vad vi kan bidra med. Som 
en engelsk kollega uttryckte det: ”Lawyers are sorting 
things out.” Vi har faktiskt en unik kompetens när det 
gäller att strukturera och analysera komplicerade sam-
band. Med detta ingångsvärde blir advokatens roll bre-
dare och djupare. Och roligare.

PSYKOLOGISKT STÖD OCH UTBILDNING 
Familjerättsadvokaten Ia Sweger efterlyser psykolo-
giskt stöd till advokater som liksom hon arbetar nära 
människor som befinner sig i kris. En annan del där 
Advokatsamfundet kan hjälpa till är utbildningar kring 
dessa frågor. 

– Vi har ett oerhört ansträngande jobb där man också 
måste förstå hur man bemöter människor och hur man 
tar hand om människor. Det har ju hänt att vi haft kli-
enter som tagit livet av sig. Det är ju fruktansvärt. Det 
drabbar en personligt. Man går inte bara runt och är ju-
rist hela tiden, man är människa också, säger Ia Sweger, 
som tillägger att hon som familjerättsadvokat ofta får 
vara både terapeut och jurist i en och samma person.

KLARGÖRANDE AV DE ETISKA RAMARNA
Eva Bäckström, brottsmålsadvokat, ser ett behov av 
tydligare etisk vägledning kring de svåra situationer 
som hon kan hamna i som försvarare och där mindre 
erfarna advokater riskerar att navigera fel. Det kan till 
exempel handla om hur man som försvarare ska agera 
när klienten belagts med restriktioner och när yppan-
deförbud råder. 

Tydliga ramar 
och mer kunskap
efterlyses

DET KAN SAMFUNDET GÖRA
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» – Advokatsamfundet skulle kunna sammanställa alla 
disciplinavgöranden på det området och skicka ut till 
alla advokater för att lyfta frågan. Genom att skapa en 
diskussion om hur man ska hantera olika svåra frå-
geställningar kan samfundet förebygga misstag, säger 
Eva Bäckström.

REGELÄNDRINGAR KRING ÄGANDE OCH LEDNING 
AV BYRÅN
Advokatsamfundets vägledande regler om god advo-
katsed har en central roll i advokatens särställning i 
samhället. Här finns dock ett behov av vissa regeländ-
ringar, menar affärsadvokaterna. 

– Jag är en varm förespråkare av de etiska reglerna 
som skyddar klienter och klientlojalitet. Men reglerna 
som har att göra med vår affärsverksamhet, dem tyck-
er jag att man kan se över, säger Per Magnusson, och 
syftar då främst på reglerna om ägande och ledning av 
advokatbyråerna.

Jim Runsten anser att regelverket kring ägande kan 
vara en bromskloss för verksamheten, inte minst ge-
nom att det omöjliggör externa investeringar som kan 
behövas för den kostsamma digitaliseringen. 

Även Jan Dernestam ser behov av en regelöversyn 
just med anledning av den allt viktigare digitaliseringen.

– Vi behöver få till regelverk som gör att vi kan job-
ba mycket närmare de här tech-bolagen som hjälper 
oss att digitalisera branschen. I dag är det svårt att ha 
dem innanför vårt skalskydd rent fysiskt, vilket skulle 
behövas för att kunna ha ett effektivt samarbete. Man 
får inte ha kontorsgemenskap med annat än advokat-
firmor, säger han. 

REGELÄNDRINGAR KRING KONFLIKTREGLERNA
För att svenska advokatbyråer ska kunna konkurrera 
med de anglosaxiska krävs en anpassning av konflikt-
reglerna, anser Jan Dernestam. Han efterlyser främst 
att så kallat informed consent ska tillåtas även i Sverige. 
Möjligheten ska enbart gälla för sofistikerade tjänste-
köpare, i praktiken stora företag. 

– Det finns väldigt många rättsstater i världen 
där varumärket advokat är skyhögt, där man tillåter 
informed consent. Vi pratar inte om att man ska 
urholka yrkets kärnvärden. Men även kärnvärden 
måste anpassas efter den miljö och den tidsålder man 
befinner sig i. Detta handlar inte om att vi som stora 
byråer ska ta uppdrag från våra mindre svenska kol-
legor, utan som det är i dag tappar svenska advokat- 
byråer många av de största uppdragen till engelska ad-
vokatbyråer just på grund av att de använder sig av 
informed consent även när de agerar på den svens-
ka marknaden. För att kunna konkurrera med dem så 
måste vi i vart fall ha samma regelverk, säger Jan Der-
nestam.

HJÄLPA TILL ATT SÄLJA SVENSK LAG OCH SVENSK 
TVISTLÖSNING UTOMLANDS
(Jan Dernestam)

HJÄLPA TILL MED DIGITALISERINGEN AV 
BRANSCHEN …
… och se till att det inte finns några gamla, obsoleta 
regler som förhindrar oss att samarbeta med tech- 
bolagen för att digitalisera hela branschen (Jan  
Dernestam). ¶

NORRA
Marknadsföra, föra ut, vad en 
advokat gör, varför advokater 
behövs i en rättsstat. Att på 
nytt föra ut våra kärnvärden till 
rättskipande myndigheter och 
allmänhet. Att föra ut att en ad
vokat är mer än vilken jurist som 
helst och att våra kärnvärden 
är till för den enskilda berörda 
klientens bästa och rättsstatens 
nytta. Härigenom kan advokaten 
få en konkurrensfördel framför 
övriga juristkonsulter och det 
skapas en bättre bas för rekry
tering och lönsamhet. Advokat
samfundet kan även driva frå
gan om ersättningen för arbete 
som utförs och där det allmänna 
svarar för ersättningen. Advo

katsamfundet ska även verka för 
att advokatbyråerna har en god 
arbetsmiljö, är jämställda och 
fria från alla former av trakasse
rier.  Det gäller för Advokatsam
fundet och varje enskild advokat 
att varje dag arbeta på att höja 
anseendet för advokatyrket.

MELLERSTA
Samfundets roll och avdelning
arnas för att bistå advokaterna: 
ytterligare stärka advokaten 
som ”varumärke”, det vill säga 
lyfta fram dennes särställning, 
på så vis också göra advokaten 
mer konkurrenskraftig. Stärka 
samfundet och alla enskilda 
advokater för att stå pall och 
spjärna emot försämringar ur 

rättsstatligt perspektiv, så att 
man kan, vågar och naturligt 
reagerar mot sådana rörelser.

STOCKHOLM
l Följa utvecklingen internatio
nellt när det gäller digitalisering 
och kanske driva något eget 
projekt.
l Vara en tydlig röst i hållbar
hets och jämställdhetsfrågor 
och underlätta för advokatbyråer 
att gå i rätt riktning, bland annat 
genom att hålla igång debatten.
l Hjälpa till med att marknads
föra advokatrollen, både mot 
allmänheten och mot studenter.

ÖSTRA
l Det är viktigt att jobba för att 

vidmakthålla advokatens roll 
och status som den man vänder 
sig till vid juridiska spörsmål. 
Där är det viktigt att samfun
det är starka utåt och stöttar 
 advokaterna, samt verkar för 
att upprätthålla kårens an
seende.
l Att Advokatsamfundet har 
”örat mot rälsen” och ser till att 
anlita expertis för att göra en 
fördjupad omvärldsanalys.
l Bättre stöttning avseende in
ternationella krav på advokater 
(exempelvis GDPR, penningtvätt 
med mera). 
l Finnas tillgängliga – hjälpa 
till att sprida information och 
kunskap om varför man just ska 
vända sig till en advokat.

 SÅ TYCKER AVDELNINGARNA: HUR KAN ADVOKATSAMFUNDET OCH AVDELNINGARNA BISTÅ ADVOKATERNA I DET NYA DECENNIET?

l Botsford, Polly: 
2020s is the deca
de of legal change, 
says Richard 
 Susskind, www.
legalcheek.com, 
23 maj 2019.
l Robert Half 
Legal: Future Law 
Office 2020, 2017.
l The Law Society 
of England and 
Wales: Lawtech: 
a comparative 
analysis of legal 
technology in the 
UK and in other 
jurisdictions, no
vember 2019.
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VÄSTRA
Advokatsamfundet behöver bli 
mer relevant i samtiden för att 
kunna attrahera och engagera 
yngre medlemmar. Det gäller 
alltifrån aktivitetsutbudet till hur 
man kommunicerar. Samfundet 
behöver stötta alla advokater 
och arbeta mer för att över
brygga den klyfta som uppstått 
mellan human och affärsjuri
dik. Skråandan behöver stärkas 
överlag och framför allt mellan 
de olika disciplinerna. 

Samfundet behöver även 
underlätta för oss att bevara 
vår särställning i förhållande till 
juridiska rådgivare som är icke
advokater. Detta kan ske genom 
rejäla marknadsföringskampan

jer på bred front, som verkligen 
hamrar hem budskapet att en 
advokat är något annat än en 
jurist.

SÖDRA
l Advokatsamfundet ska vara 
en aktiv ambassadör för vad 
varumärket advokat innebär 
genom att figurera aktivt i sam
hällsdebatten, ta fram bättre 
marknadsföringsmaterial som 
är enhetligt för alla avdelningar 
samt stötta nya och etablerade 
advokatbyråer med frågor av 
central karaktär för att bedriva 
advokatverksamhet. Allmänhe
ten får på så sätt en bättre för
ståelse för vilka fördelarna med 
att anlita en advokat är. Likaså 

viktigt att Advokatsamfundet 
följer med i tiden vad avser 
utvecklingen kring hållbarhet 
och digitalisering samt nya 
tidsenliga kommunikationssätt 
med advokatbyråer samt all
mänheten.
l Finns önskemål om att 
 Advokatsamfundet ska vara mer 
aktivt i domstolarnas hantering 
av listor för att till exempel få 
fram en enhetlig tillämpning av 
alla domstolar.
l Önskemål finns även 
om att Advokatsamfundet 
verkar  kraftigare för att 
rättshjälpstaxan ska juste 
ras. 
l Advokatsamfundet skulle 
kunna bli bättre på att till

handahålla praktiska anvis
ningar om hur våra etiska regler 
ska tillämpas.

UTLAND
l Tydligt kommunicera vad som 
särskiljer advokater från andra 
jurister och andra utländska 
advokater. 
l Agera ”bollplank” och råd
givare till advokaterna.
l Erbjuda grundläggande 
utbildning kring digitali 
seringen.
l Ta fram och distribuera 
 jäm förelser mellan de olika 
 nationella samfunden. 
l Involvera Utlandsavdel
ningens medlemmar i sitt 
 internationella arbete.

 SÅ TYCKER AVDELNINGARNA: HUR KAN ADVOKATSAMFUNDET OCH AVDELNINGARNA BISTÅ ADVOKATERNA I DET NYA DECENNIET?

 GENERALSEKRETERARENS KOMMENTARER
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Det är både intressant och 
relevant att ta del av vilka fråge
ställningar som de intervjuade 
advokaterna anser är ange
lägna. Svaren visar att man har 
olika fokusområden beroende 
på vilken typ av rättsområde 
man arbetar med; för human
juristerna är frågor om etiska 
ramar och stödfunktioner viktigt 
samt för affärsjuristerna frågor 
om konkurrens och affärsverk
samhet. För Advokatsamfundet 
är det viktigt att kontinuerligt 
reflektera över vilka framtids
frågor som är angelägna att 
driva och konsekvenserna av 
olika åtgärder. För att ytterligare 
inhämta underlag kring hela kå
rens syn på viktiga frågor kom
mer Advokatsamfundet i början 
av året att skicka ut en enkät till 
samtliga advokater och biträ
dande jurister på advokatbyråer. 

Frågan om marknadsföring 
och information om advokatens 
roll och varumärket är angelä
gen, särskilt som den har bety
delse för alla advokater oavsett 

inriktning. Kunskapen om skill
naden mellan en advokat och 
jurist är fortfarande för låg hos 
allmänheten. Andra frågeställ
ningar, som psykologiskt stöd 
och utbildning för advokater 
som arbetar med människor 
i kris, är inte relevant för hela 
kåren men kan ändå vara 
viktig att Advokatsamfundet 
engagerar sig i för att tillvarata 
advokaternas yrkesintressen. 
Jag har själv erfarenhet av att 
arbeta som advokat med män

niskor i kris och vet vilket behov 
man kan ha av stöd. 

Vad gäller klargörande av de 
etiska ramarna har Advokat
samfundets styrelse i början 
av året ett möte gemensamt 
med disciplinnämnden för att 
diskutera just de frågorna och 
gemensamt utbyta erfarenheter 
och idéer kring kommunika
tionen av etiken. Att samla 
styrelsen och nämnden till ett 
gemensamt möte kring dessa 
frågor har mig veterligen inte 

skett tidigare och är ett bra till
fälle till dialog i en mycket viktig 
framtidsfråga.

Reglerna om ägande och 
ledning av advokatbyråer, lik
som om intressekonflikter, har 
tidigare varit föremål för debatt 
och utredning. Nya vägledande 
regler om god advokatsed 
antogs 1 januari 2009 efter om
fattande utredningsarbete och 
hörande av advokatkåren kring 
dessa frågor. Det är angeläget 
att de etiska grundvalarna 
för advokatverksamhet är de
samma för att upprätthålla en 
sammanhållen advokatkår och 
ett enat samfund oavsett vilken 
verksamhetsgren eller byrå en 
advokat företräder. I dagsläget 
är det inte aktuellt att förändra 
regelverket i dessa hänseenden 
igen men Advokatsamfundet 
följer utvecklingen och förut
sättningarna för advokatverk
samhets bedrivande och har 
en dialog med företrädare för 
berörda byråer.

Mia Edwall Insulander
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 A dvokatsamfundets huvudsty-
relse har vid sammanträde 
den 5 december beslutat anta 

ett vägledande uttalande om advoka-
ters användning av sociala medier. 
Där sägs bland annat att den av sty-
relsen 2015 antagna ”policyn för ad-
vokaters användning av sociala medi-
er fortsatt gäller i sin helhet”. Vidare 
föreskrivs att ”En advokat ska vara 
förvissad om att hans eller hennes 
användande inte negativt påverkar 
klienters, motparters, domstolars el-
ler allmänhetens förtroende för ad-
vokaten eller advokatkåren som hel-
het. Hänsyn måste därför tas till hur 
ett meddelande i sociala medier kan 
uppfattas av klient, motpart, brotts-
offer eller annan involverad part, lik-
som av domstolar och allmänheten. 
En advokats marknadskommunika-
tion måste dessutom alltid vara för-
enlig med advokatens oberoende, in-
tegritet och tystnadsplikt”. 

Uttalandet har på goda grunder 
väckt starka reaktioner och reser 
flera principiella frågor. 

Av rättegångsbalken följer att ad-
vokater vid utövande av advokat-
verksamhet är skyldiga att följa god 
advokatsed. Disciplinnämnden kan 
numera, vid allvarlig eller upprepad 
brottslighet, utdela påföljd även för 
åtgärder vidtagna av advokat utan-
för advokatverksamheten. Emel-
lertid är Advokatsamfundets dis-

ciplinnämnd förhindrad att pröva 
advokats åsidosättande av god ad-
vokatsed som omfattas av TF:s el-
ler YGL:s grundlagsskydd, såvida 
detta inte utgör grundlagsbrott. Det 
innebär att advokat inte kan påföras 
påföljd om advokaten till exempel 
brutit mot tystnadsplikten eller på 
annat sätt åsidosatt god advokat-
sed i ett medium som omfattas av 
grundlagsskydd. 

Vad som är god advokatsed be-
stäms av vägledande regler, disci-
plinnämndens praxis samt sty-
relsens vägledande uttalanden. 
Vägledande uttalanden är något 
som styrelsen på eget initiativ kan 
meddela till förtydligande av en 
etisk regel eller vid avsaknad av en 
tydlig regel. 

Disciplinnämnden har att tilläm-
pa regelverket som fastställs av sty-
relsen. Styrelsen är lagstiftare och 
disciplinnämnden är rättstilläm-
pare. Detta förutsätter bland annat 
att vägledande uttalanden är tydliga 
och förutsebara för advokater och 
disciplinnämnd. Och, som sagt, att 
de givetvis inte strider mot lag eller 
grundlag. 

Vägledande uttalanden ska själv-
klart inte användas för att i grun-
den ändra det advokatetiska ram-
verket, innefattande inskränkningar 
av advokatens kärnvärden. Om så 
ska ske måste en sådan förändring 
föregås av en noggrann beredning, 
innefattande hörande av samfun-
dets ledamöter och därefter faststäl-
las genom ändring av de vägledan-
de reglerna i likhet med vad som 
skedde vid den senaste revidering-
en 2009.

styrelsens vägledande uttalande från 
december månad föranleder mot 
bakgrund av ovanstående några på-
pekanden. 

För det första. Det vägledande ut-
talandet är så allmänt hållet att det 
inte fyller sin funktion att vara just 
vägledande.

För det andra. Uttalandet innebär 
till sin lydelse en väsentlig ändring 
av advokatens skyldigheter till nack-
del för klienten. Genom formule-

Ett vägledande uttalande        som reser frågor

Advokaterna Anne Ramberg och Lena Frånstedt Lofalk anser att styrelsens 
vägledande uttalande från den 5 december reser flera principiella frågor.

Anne Ramberg 
var generalse
kreterare för 
Advokatsamfun
det under åren 
2000–2019. 

Lena Frånstedt 
Lofalk var ord
förande i Advo
katsamfundets 
disciplinnämnd 
under åren 
2008–2017.

DEBATTÖRERNA
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ringen har advokater ålagts långt-
gående villkorslösa skyldigheter 
till förmån för ”motpart, brottsof-
fer eller annan involverad part, lik-
som av domstolar och allmänheten”.  
Uttalandet beaktar inte att advokat 
enligt Vägledande regler har en vid-
sträckt rätt att uttala sig, på ett sätt 
som till och med kan uppfattas ned-
sättande, kränkande eller förklenan-
de av motpart och vittnen, så länge 
det är försvarligt för tillvaratagande 
av klientens intressen.

För det tredje uttalas att advoka-
tens marknadskommunikation alltid 
måste ”vara förenlig med advoka-
tens oberoende, integritet och tyst-
nadsplikt”. Kravet på upprätthållan-
det av advokatens viktigaste plikt, 
nämligen lojalitetsplikten gentemot 
klienten, har utelämnats. Man kan 
hoppas att det beror på en mindre 
framgångsrik beredning och är ett 
misstag. Annars är detta en synner-
ligen betydande ändring i synen på 
advokatens roll. Svenska advokater 
har till skillnad från många europe-
iska kolleger aldrig ansetts vara så 
kallade ”servants of the court”. Om 
det inte är ett misstag har styrelsen 
överskridit sina befogenheter. Ut-
talandet kommer då sannolikt att 
uppfattas som en nullitet och disci-
plinnämnden kommer inte att till-
lämpa det. 

För det fjärde innebär uttalandet 

allvarliga begränsningar i den en-
skilda advokatens yttrandefrihet. 
Det kan i sammanhanget vara värt 
att påminna om Advokatsamfundets 
centrala uppgift enligt stadgarna 
att värna rättsstaten. I det ligger en 
skyldighet att upplysa allmänheten 
om de rättigheter som medborgarna 
har och att påtala när lagförslag el-
ler rättstillämpningen innefattar risk 
för att dessa rättigheter åsidosätts. 
Denna skyldighet följer uttryckligen 
av UN Guiding Principles on Lawy-
ers. Även här synes utformningen 
av uttalandet i bästa fall kunna till-
skrivas bristande beredning. Vad 
som talar för detta är generalsekre-
terarens kommentar på twitter den 
15 december, i anledning av en de-
battartikel i DN undertecknad av 64 
advokater som bland annat beskrev 
hur åklagarna löper amok i rättssa-
larna, med orden ”Viktigt innehåll 
i denna debattartikel av 64 advoka-
ter….”.  Innehållet i artikeln innehöll 
allvarlig kritik mot Sveriges åkla-
gare, som sannolikt har starka upp-
fattningar om innehållet. Det finns 
således skäl att anta att inte ens sty-
relsen hade inlett något disciplinärt 
förfarande mot de 64 ledamöterna, 
om det i stället hade publicerats på 
sociala medier.

god advokatsed utgörs av etiska regler 
och ska inte sammanblandas med 

allmänna etiketts- och policyreg-
ler som saknar direkt normativ ef-
fekt. Sådana kan givetvis ingå som 
underlag vid en helhetsbedömning 
vid tolkningen av vad som kan anses 
utgöra god advokatsed. Att inte föl-
ja rekommenderade handlingsreg-
ler i ett policydokument kan dock 
inte ensamt föranleda disciplinär 
påföljd. De utgör ett verktyg för ad-
vokater att förhålla sig till i olika si-
tuationer. På senare år har ett antal 
sådana dokument utfärdats rörande 
allt från advokaters användning av 
sociala medier 2015 till professio-
nella aktörers uppträdande i rätts-
salen 2016. 

Allt som inte är önskvärt eller 
som till och med kan uppfattas som 
olämpligt eller till och med omora-
liskt är inte disciplinärt. Det är an-
geläget att Advokatsamfundet vid 
sin normgivning upprätthåller de 
sedan lång tid fastlagda principer 
som ligger till grund för självregle-
ringen. I det ligger att värna disci-
plinnämndens självständighet och 
att styrelsen vid sin normgivning 
inte hemfaller åt att bli smakdom-
stol. Därför bör styrelsen vidta rät-
telse av sitt mindre väl avvägda ut-
talande. 

Anne Ramberg   
F.d. generalsekreterare 

Lena Frånstedt Lofalk
F.d. ordförande i disciplinnämnden 

Ett vägledande uttalande        som reser frågor

ALLT SOM 
INTE ÄR 

ÖNSKVÄRT 
ELLER SOM 

TILL OCH MED 
KAN UPP 

FATTAS SOM 
OLÄMPLIGT 
ELLER TILL 
OCH MED 

OMORALISKT 
ÄR INTE DIS
CI PLINÄRT.
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UTVIDGNING ELLER KODIFIERING?
Styrelsen uppger att anledningen 
till det vägledande uttalandet är 
den senaste tidens debatt om vissa 
advokaters marknadsföring i olika, 
främst sociala, medier. Huruvida det 
vägledande uttalandet är en utvidg-
ning av det klandervärda området 
eller en sammanfattning av vad som 
gäller sedan tidigare är oklart. Om 
uttalandet endast utgör en samman-
fattning av vad som gäller sedan ti-
digare kan man med fog ifrågasätta 
det lämpliga i att använda ett väg-
ledande uttalande för att markera 
detta. Det hade i så fall varit lämpli-
gare att till exempel generalsekrete-
raren tillskrivit samtliga ledamöter 
och påpekat vad som gäller enligt 
Vägledande regler om god advokat-
sed, VRGA, och den policy om so-
ciala medier som antogs under min 
ordförandetid. Då hade det varit en 
väckarklocka, men utan självstän-
dig betydelse vid disciplinnämn-
dens framtida prövningar. Man får 
således utgå från att styrelsen velat 
utvidga det klandervärda området. 

Detta framgår också tydligt när man 
läser näst sista stycket i uttalandet. 
”En advokat ska vara förvissad om 
att hans eller hennes användande 
av sociala medier inte negativt påver-
kar klienters, motparters, domstolars 
eller allmänhetens förtroende för 
advokaten eller advokatkåren som 
helhet. Hänsyn måste därför tas till 
hur ett meddelande i sociala medi-
er kan uppfattas av klient, motpart, 
brottsoffer, eller annan involverad 
part, liksom av domstolar och all-
mänheten.” 

FÖRVISSAD OM
Styrelsen lägger ett mycket strängt 
ansvar på advokaten. Advokaten ska 

vara förvissad om att ett medde-
lande inte av någon uppfattas skada 
förtroendet för advokaten eller ad-
vokatkåren. Den enkla motfrågan 
till samfundets styrelse blir: Hur 
förvissar man sig om detta? Hur kan 
man förvissa sig om att ett inlägg 
som en advokat gjort uppfattas av 
en företrädare för allmänheten inte 
skada advokaten eller advokatkåren? 
Om en advokat kritiserar ett rätts-
politiskt utspel, hur ska advokaten 
då vara förvissad om att företrädare 
för det aktuella partiet inte anser att 
kritiken skadar förtroendet för ad-
vokatkåren? 

Även om en anmälan till disci-
plinnämnden måhända inte skulle 
behöva leda till en fällning tvingas 
advokaten lägga tid på att bemöta 
en anmälan samt utstå det obehag 
som en anmälan innebär. Det är en 
uppenbar fara att advokater därför 
avstår från att delta i rättspolitiska 
diskussioner på sociala medier för 
att inte hamna i denna typ av situa-
tioner. 

För egen del har samfundets väg-

”Styrelsen lägger 
ett mycket strängt       ansvar på advokaten”

”Snälla och trevliga poliser och åklagare är livsfarliga för klienten.” Detta citat finns på 
framsidan av senaste numret av tidskriften Advokaten. Hade det varit möjligt att skriva 
detta på sociala medier utan att bryta mot det vägledande uttalande som Advokatsam
fundets styrelse antog den 5 december 2019 och den praxis som disciplinnämnden lagt 
fast? Det frågar sig advokat Bengt Ivarsson.

Bengt Ivarsson 
är advokat på 
Kihlstedts 
Advokatbyrå. 
Han var Advokat
samfundets ord
förande under åren 
2013–2017.

DEBATTÖREN
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ledande uttalande lett till att jag nu-
mera avstår från att bemöta rätts-
politiska utspel eller ge mig in i 
diskussioner angående meddelade 
domar. Jag vet att ett flertal andra 
advokater gjort samma val. Advo-
katsamfundets journalistpristagare 
Oisín Cantwell har i en krönika i Af-
tonbladet påpekat det olyckliga i en 
sådan utveckling. Det vägledande 
uttalandet har medfört att advoka-
ter, som försvarar rättsstaten i so-
ciala medier, har tystats. Detta är 
mycket allvarligt.

VEM BLIR SAKLEGITIMERAD?
Behörig att anmäla en advokat till 
disciplinnämnden är den som är 
berörd av en advokats agerande. 
Genom det vägledande uttalandet 
utvidgas kretsen av saklegitimera-
de till att även omfatta till exempel 
företrädare för allmänheten. Det vill 
säga var och en som tagit del av en 
advokats inlägg på sociala medier 
blir behörig att direkt göra en an-
mälan till disciplinnämnden om an-
mälaren anser att en advokat brutit 

mot det vägledande uttalandet. Det-
ta framgår av 40 § 1 st. i samfundets 
stadgar. Tidigare har anmälningar 
från allmänheten handlagts i enligt 
med 8 § 2 st. i stadgarna. 

Den mycket stora utvidgningen av 
antalet saklegitimerade kan framför 
allt bli ett administrativt problem 
för samfundets kansli om allmänhe-
ten utnyttjar den möjlighet som sty-
relsen tillhandahållit.

HÄNSYN TILL HUR ETT MEDDELANDE 
KAN UPPFATTAS
Det är bra att advokater tänker först 
och skriver sedan. Hur man som ad-
vokat i dessa polariseringens och 
misstolkningarnas tidevarv ska vara 
förvissad om hur ett meddelande 
kan uppfattas av samtliga företräda-
re för allmänheten uttalar sig styrel-
sen inte om. 

Med den relativt stora erfarenhet 
som jag har av sociala medier är jag 
övertygad om att vad som än skrivs, 
hur harmlöst det än förefaller vara 
för det stora flertalet, kommer det 
finnas enskilda individer som anser 

att ett meddelande skadar tilltron 
till advokatkåren. En advokat som i 
sociala medier försvarar villkorlig 
frigivning av en våldtäktsman kom-
mer av vissa individer anses skada 
advokatkåren. Inte minst om den 
villkorligt frigivne är av utländsk 
härkomst. Detsamma gäller inlägg 
som värnar asylrätten eller rättssä-
kerhetsfrågor.

BROTTSOFFER
I det vägledande uttalandet nämns 
brottsoffer som en kategori som 
det ska visas hänsyn till. Däremot 
nämns inte den som är misstänkt 
för brott. Vad är anledningen till att 
samfundets styrelse anser att ett 
brottsoffer ska bemötas med större 
hänsyn än en misstänkt (som enligt 
oskuldspresumtionen ska betrak-
tas som oskyldig)? Innebär det att 
ett målsägandebiträde ges större ut-
rymme att uttala sig på sociala me-
dier än en försvarare? 

EGNA OCH ANDRAS INLÄGG
En fråga som inte besvaras av styrel-

”Styrelsen lägger 
ett mycket strängt       ansvar på advokaten”

DET ÄR 
BRA ATT 

ADVOKATER 
TÄNKER 

FÖRST OCH 
SKRIVER 
SEDAN.

» 
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sens uttalande är hur man ska se på 
gillandemarkeringar och delning-
ar av inlägg som andra gjort. Inne-
bär ett gillande eller en delning att 
inlägget ses som advokatens eget 
och därmed kan klandras eller hur 
ska det uppfattas? Kan en advokat 
som gillandemarkerar ett rasistiskt 
inlägg klandras av nämnden eller 
krävs det att advokaten själv förfat-
tat texten?

BEGREPPET MARKNADSFÖRING
Det vägledande uttalandet avser 
advokaters användning av socia- 
la medier i marknadsförings- 
syfte.  En del personer har hävdat 
att det vägledande uttalandet inte 
berör rättspolitiska inlägg och 
diskussioner kring domar efter- 
som det inte utgör marknadsföring. 
Vad är då marknadsföring på sociala 

medier? Att advokater använder 
betalda annonser på sociala medier 
torde vara oerhört sällsynt. Det 
som omfattas av uttalandet torde 
således vara inlägg som advokater 
gör på bland annat Instagram, 
LinkedIn, Facebook och Twitter i 
syfte att synliggöra advokaten  
eller advokatbyrån för att ge en  
positiv bild av advokaten och för-
hoppningsvis, i vart fall på sikt, ge 
fler uppdrag. Därmed blir de inlägg 
som görs på sociala medier där ad-
vokaten framställer sig som trevlig, 
kunnig, stridbar, erfaren etc. sådant 
som omfattas av det vägledande ut-
talandet. Enligt min uppfattning 
innebär det att kommentarer till 
meddelade domar och rättspolitis-
ka inlägg oftast omfattas av det väg-
ledande uttalandet.

DISCIPLINNÄMNDENS 
HITTILLSVARANDE PRAXIS
Ett av kärnvärdena för en advokat 
är klientintresset. För en klient som 
varit misstänkt för brott kan det 
självklart finnas ett intresse, vid en 
frikännande dom, att försvararen ut-
talar sig i positiva ordalag om den 
friande domen. Det sker dagligen 
i tidningar, radio och tv. På samma 
sätt uttalar sig polis och åklagare, 
trots att de ska vara opartiska, posi-
tivt om fällande domar. 

Att en misstänkt och dennes för-
svarare anser att en friande dom är 
en seger för rättvisan är enligt dis-
ciplinnämndens praxis klandervärt 
när advokaten skriver ett sådant in-
lägg på sociala medier. Detta efter-
som målsäganden kan ta anstöt av 
detta. För egen del har jag svårt att 
tycka att nämndens beslut är rim-

» 

Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade. 
Ibland kan det också vara svårt att finna klargörande besked om innehållet i gällande rätt. Med ett  
förflutet som hyresråd under mer än 20 år har jag lång erfarenhet av rättsområdet nyttjanderätt till  

fast egendom. Jag är också sedan 2011 ansvarig för innehållet i Norstedts laghandbok Arrendelagen. 
Jag åtar mig att inom det angivna området avge rättsutlåtanden i rättsliga tvister, men även  

i andra situationer där behov föreligger av sakkunnigt klarläggande av gällande rätt.  
(Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

RÄTTSUTLÅTANDEN
rörande nyttjanderätt till fast egendom

● hyresrätt    ● arrenderätt    ● bostadsrätt
● annan nyttjanderätt till fast egendom

F.D. HYRESRÅDET ERIK GERLEMAN
ADRESS: Rösvägen 27, 352 49 Växjö E-POST: erik_gerleman@hotmail.com TEL: 070-598 68 26
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ligt. Vem ska då stå upp för den som 
är misstänkt? Innebär det även att 
ett målsägandebiträde hindras från 
att uttrycka att en fällande dom och 
ett utdömt skadestånd är en seger 
för rättvisan? Nämndens hittillsva-
rande praxis kombinerat med sty-
relsens vägledande uttalande omöj-
liggör i princip uttalande i sociala 
medier om domar som varit till kli-
ents fördel. I vart fall om det finns 
en motpart eller en allmänhet som 
kan uppfatta det på negativt sätt.

Disciplinnämnden har vidare fällt 
en advokat som på sitt Instagram-
konto under en flerdagsförhand-
ling på annan ort skrivit ”I Wanna 
go home!”. Nämnden anser att det 
kan påverka allmänhetens förtro-
ende för advokatkåren genom att 
hennes sätt att utföra uppdraget 
ifrågasätts. Under #medvilkenrätt 
framfördes allvarlig kritik mot ar-
betsförhållandena på advokatbyrå-
er. En del av kritiken hade sexuell 
koppling, men en stor del berörde 
långa arbetsdagar och problem att 
kombinera arbete och familj. Att då 
klandra ett inlägg som görs kvälls-
tid från ett hotellrum av en advokat, 

som befinner sig på annan ort och 
längtar efter sina barn, indikerar att 
disciplinnämnden inte tagit till sig 
av det budskap som framfördes för 
drygt två år sedan av att stort antal 
kvinnliga jurister. Att inte tillåta ad-
vokater visa mänskliga sidor, såsom 
att längta efter sina barn, när de gör 
inlägg på sociala medier riskerar 
skada tilltron till advokatkåren och 
försvåra rekryteringen av duktiga, 
unga jurister. Inte minst unga kvinn-
liga jurister riskerar att välja andra 
arbetsgivare än advokatbyråer.

SAMMANFATTNING
I inledningen ställde jag frågan om 
den text som fanns på framsidan av 
senaste numret av Advokaten hade 
kunnat skrivas på sociala medier utan 
att disciplinnämnden klandrat den. 
Jag tror inte det. I vart fall inte efter 
styrelsens nya vägledande uttalande. 
Säkerligen hade det funnits bland 
annat poliser och åklagare samt per-
soner i kategorin ”allmänheten” som 
upprörts över ett sådant uttalande. 

Det har i tidningar under hösten 
framkommit att advokater på socia-
la medier agerat på ett sätt som kan 

anses omdömeslöst och kan ifråga-
sättas. Jag vill på intet sätt försvara 
dessa inlägg. De får prövas i sedvan-
lig ordning. 

Det gäller dock för styrelsen att 
ha is i magen och inte låta enskil-
da övertramp leda till att man tys-
tar advokatkårens deltagande i den 
rättspolitiska debatten. Jag är över-
tygad om att styrelsen inte haft för 
avsikt att tysta advokatkåren, men 
den faktiska effekten av det vägle-
dande uttalandet så som det formu-
lerats har tyvärr fått den effekten. 

Det finns personer och politiska 
partier som eftersträvar en tyst ad-
vokatkår. Det är tragiskt att det är 
Advokatsamfundets styrelse som ef-
fektuerar denna strävan, inte minst 
i tider då advokaters röster behövs i 
samhällsdebatten. Min förhoppning 
är att Advokatsamfundets styrelse 
på ett prestigelöst sätt kan se det 
olyckliga i det vägledande uttalan-
det och antingen upphäva det eller 
genom ett nytt uttalande begränsa 
dess räckvidd. Gör om, gör rätt!

Bengt Ivarsson   
Advokat, ordförande för Sveriges 

advokatsamfund 2013–2017

 Det vägledande uttalandet tar 
sikte på advokaters använd-
ning av sociala medier i syfte 

att marknadsföra sin verksamhet. Ut-
talandet har föranletts av den senas-
te tidens debatt till följd av ett antal 
advokaters marknadsföring i sociala 
medier. Uttalandet erinrar om vad en 
advokat har att iaktta vid användning 

av sociala medier i marknadsförings-
syfte. Det handlar i allt väsentligt om 
en konkretisering av kravet i de väg-
ledande reglerna att en advokat ska 
uppträda sakligt och korrekt samt så 
att förtroendet för advokatkåren upp-
rätthålls. Uttalandet innebär inte nå-
gon begränsning för en advokat att 
delta i den allmänna rättspolitiska 

debatten. Att advokater deltar i den 
rättspolitiska debatten är något som 
varmt välkomnas.

Christer Danielsson   
Ordförande

Eva-Maj Mühlenbock   
Vice ordförande

Mia Edwall Insulander   
Generalsekreterare

Uttalandet innebär 
inte någon begränsning
Uttalandet tar sikte på marknadsföring i sociala medier, svarar 
Christer Danielsson, Eva-Maj Mühlenbock och Mia Edwall Insulander.

REPLIK

Vägledande ut-
talande an gående 
överväganden 
vid advokaters 
användning av 
sociala medier 
i marknads-
föringssyfte, 
se s. 57.
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 Varför arbetar inte fler svenska 
advokater mer målmedvetet 
med att utveckla retorik och 

muntlig kommunikation?
Inte minst från advokater själva 

får jag höra denna fråga. Under de 
tio år som jag kontinuerligt arbetat 
med advokater har det hänt en del. 
Men, med vetskap om alla jurister 
som ständigt processar eller är i an-
dra professionella talarsituationer 
kan man tycka att det är märkligt att 
detta ämne inte prioriteras mer av 
det stora flertalet. 

Hur kommer det sig överhuvud-
taget att den muntliga leveransen 
i våra domstolar och i andra sam-
manhang där jurister talar inte är 
mer i fokus än den är? Med muntlig 
leverans avses här den del av reto-
riken som rör själva framförandet, 
det vill säga allt det som handlar om 
hur vi säger det vi säger. Borde inte, 
med tanke på dagens vetenskap-
ligt belagda kunskap om framställ-
ningens betydelse, detta diskuteras 
mer? Kan blek muntlig kommunika-
tion till och med innebära rättsosä-
kerhet? Med dessa frågor menar jag 
naturligtvis inte att all muntlig kom-
munikation i juridiska sammanhang 
är ”avslagen”. Men jag menar att den 
är det i för stor omfattning. 

Se gärna på de stora affärsbyrå-
erna i länder som USA och England. 
Där genomför man allt som oftast 
träning inför mål, så kallade rätte-
gångsspel. Stora delar av byråerna 
engageras för olika roller som mot-
part, åklagare, domare, nämnd och 
så vidare för att lämna så lite som 
möjligt åt slumpen. Argumenten 
vässas, dramaturgin slipas. En stor 
övergripande del av allt detta ut-

görs genomgående av den muntli-
ga framställningen. Vad som sägs är 
alltid viktigt, hur kan avgöra genom-
slaget. Rösten är advokatens vikti-
gaste verktyg. 

Under 2000-talet har det skett ett 
paradigmskifte när det gäller synen 
på människan. Forskningen har tagit 
gigantiska kliv. För att citera en av 
världens ledande hjärnforskare, Jill 
Bolte Taylor från Harvard Univer-
sity: ”Vi människor är i första hand 
kännande, upplevelsestyrda varel-
ser med viss förmåga till rationali-
tet och inte tvärtom. Vi sänder alltid 
signaler. Signaler förmedlar känslor. 
Detta har effekt på våra sätt att tän-
ka.” (Om detta har de flesta av oss 
egentligen undermedvetet, ”tyst” 
vetande.)

Vad lär vi oss av detta?                                                                                                            
Vilken nytta kan advokater ha av 
denna kunskap?

I RÄTTSSALEN (ALTERNATIVT 
UNDERVISNINGSSAMMANHANG 
ELLER ANDRA PROFESSIONELLA 
SAMMANHANG)
Lev dig in i följande situation: 

Du sitter i en rättssal som ordfö-

rande eller nämndeman och hör hur 
advokat A säger med entonig röst: 
Min klient skrev på ett avtal i tron 
att detta skulle gynna den affärs-
verksamhet som hon precis startat. 

Nu sitter du i ett ”parallellt uni-
versum” och hör advokat B säga 
exakt samma sak men denna gång 
med god volym, tydlig artikulation 
och överhuvudtaget med ett levande 
tonfall (utan överspel). 

Naturligtvis var det lättare att 
lyssna till advokat B. Och inte bara 
lättare, det blev också så mycket 
intressantare, trots på ordet exakt 
samma innehåll. Samtliga i audi-
toriet var mentalt närvarande, inte 
bara fysiskt. Man attraherades till 
lyssning.

Utifrån detta exempel undrar jag 
följande: Är det någon som tror att 
det enbart är juridiska fakta som av-
gör mål?

Den här frågan har jag ställt 
många gånger till både advokater, 
åklagare, domare och andra jurister. 
Jag har så gott som aldrig varit med 
om att någon menar att så skulle 
vara fallet. 

VAD ÄR DET SOM PÅVERKAR, 
EGENTLIGEN?
Så vilka är då de där andra fakto-
rerna som, utöver själva innehållet 
i det vi kommunicerar muntligt, bi-
drar till att påverka hur ett budskap 
förmedlas, tas emot och därmed 
uppfattas? Och som de flesta män-
niskor har så kallad tyst, undermed-
veten, kunskap om?

Låt oss ta det från början. Vi 
människor är, vilket är syntesen uti-
från Jill Bolte Taylors uttalande, psy-
kologiska varelser. 

PRAKTISK JURIDIK

Rösten – advokatens  viktigaste verktyg
Varför arbetar inte fler svenska advokater mer målmedvetet med att utveckla retorik 
och muntlig kommunikation? Det frågar sig Per Furumo, konsult i muntlig framställning.

Per Furumo är 
konsult i muntlig 
framställning och 
retorik. Han ar
betar med advo
katbyråer både i 
föreläsnings och 
workshopform 
samt genom 
enskild konsultation inför mål. 
Furumo medverkar kontinuerligt 
i Advokatsamfundets utbildningar.

PRESENTATION
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Och vi påverkar ständigt varandra 
genom beteenden, genom olika sätt 
att ”låta och vara”. Vi är alltid upple-
velsestyrda utan att vi tänker på det. 
Och våra sätt att tänka präglas stän-
digt av det vi upplever. Så ser det 
mänskliga varandet ut. 

De beteenden våra sätt att ”låta 
och vara” innefattar har utgjort 
människans sätt att kommunicera 
sedan urminnes tider. Det upphörde 
inte när vi utvecklade språk, till det 
vi avser med språk i dag, för bara 
60 000 till 90 000 år sedan. Tvärtom 
berikade de, och bidrog till att nyan-
sera, den språkliga kommunikatio-
nen. Tonfall, melodi, mimik och ges-
tik fanns alltså i vår kommunikation 
långt före orden. De här djupt ned-
ärvda beteendena och funktionerna 
är följaktligen en oerhört viktig del 
av all muntlig kommunikation. Alla 
människor, inom alla språkområ-
den, använder sig instinktivt av olika 
sätt för att signalera vad orden vill 
säga utöver deras faktiska betydelse. 
Dessa, inom lingvistiken kallade för 
paralingvistiska, signaler utgörs av 
tempo, röstläge/volym, artikulation, 
betoning, pausering, gestik och mi-
mik. Det är alltså dessa mekanismer 
som sammantagna påverkar hur vi 
säger det vi säger.

Spontant, i det vanliga livets alla 
talarsituationer, använder vi de pa-
ralingvistiska signalerna för att ut-
trycka känslor och sinnesstämning-
ar med orden vi uttalar. Vi gör det 
ibland mycket, mycket tydligt och 
ibland i fina, fina nyanser. Däremel-
lan finns ett jättespann. Muntlig 
kommunikation fungerar så var vi 
än är i världen.

VI ÄR VÄL VUXNA, TÄNKANDE 
INDIVIDER?
I arbetslivet är det vanligt att allt 
det som många gånger är levande i 
andra sammanhang upphävs. De pa-
ralingvistiska signalerna, vars syfte 
är att på olika sätt stimulera till lyss-
ning och interaktion, neutralise-
ras. Och inte sällan är så fallet i den 
svenska rättssalen eller i andra sam-
manhang där advokater och andra 
jurister verkar. Kommunikationen 
blir avslagen, blek. 

Men spelar det så stor roll då? Vi 
är väl vuxna, tänkande människor? 
Vi ”tar väl oss fram” ändå? Jo då, ab-
solut, kan så vara. Det är bara det 
att konsekvensen av blek kommuni-
kation kan bli att mottagaren, ord-
föranden, nämnden (rent neurolo-
giskt) inte attraheras till lyssning på 
det sätt som vore önskvärt. Advokat 
A engagerade helt enkelt inte mot-
tagarna på samma sätt som advokat 
B (och som sagt, ändå sa de exakt 
samma saker). 

Så ur mottagarperspektivet (och 
sändarperspektivet) är det därmed 
tur att vi inte saknar viss förmåga 
till (ett visst) förnuft och (ett visst) 
rationellt tänkande. Vi anstränger 
oss för att lyssna, ta in och förstå. 
Problemet är dock att om vi inte 
triggas och attraheras av det som 
kommuniceras är det stor risk att 
upplevelsen blir matt. Följden av 
detta kan i sin tur bli att vårt enga-
gemang som mottagare av det som 
anförs blir mindre. Vi har helt en-
kelt tråkigare än vi skulle behöva ha, 
så fungerar vi. I värsta fall zoomar 
vi ut, börjar tänka på annat. Konse-
kvensen av den bleka upplevelsen 
kan, vilket är det riktigt allvarliga, 

påverka hur vi bedömer det som 
kommuniceras. Även den högst ut-
bildade domare är inte mer än män-
niska. Denna ska sedan ta beslut 
utifrån det hon eller han uppfattat. 
Upplevelsen är aldrig bortkopplad. 
Och som sagt: Upplevelsen påverkar 
vårt sätt att tänka. 

VEM ÄR MOTTAGAREN? OCH HUR 
FUNGERAR MOTTAGAREN?
Jag beskriver gärna hur vi funge-
rar som mottagare då vi alla känner 
igen oss i mottagarrollen. För har 
vi med oss detta perspektiv kan det 
hjälpa oss som sändare. En grund-
läggande fråga att ställa till sig själv 
inför ett anförande är: Vem är mot-
tagaren? En lika självklar fråga att 
också ställa till sig själv kunde vara: 
Hur fungerar mottagaren? Hur kan 
jag trigga, attrahera, stimulera till 
uppmärksamhet, till maximal men-
tal närvarandenivå hos dem jag ta-
lar inför? 

Den del av retoriken som handlar 
om struktur, ordval och uppbygg-
nad är det så mycket lättare att ta 
till sig och förstå. Den muntliga le-
veransen, hur muntlig kommunika-
tion ytterst fungerar, kan vara desto 
knepigare att omfatta eftersom det 
handlar om en så självklar del av det 
mänskliga varandet att vi överhu-
vudtaget inte tänker på det annat 
än intuitivt och ur känslomässigt 
styrda aspekter. (Det vill säga ett 
gigantiskt spektrum av fina nyan-
ser som finns mellan ytterligheterna 
glad, ledsen, arg, irriterad etc.) Det 
är detta vi har ”tyst” kunskap om. Vi 
intellektualiserar vanligen inte, vare 
sig som sändare eller mottagare, nå-
got som är lika självklart som att gå. 
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Dock, om vi blir medvetna om 
de mekanismer som påverkar ton-
fall, melodi och uttryck, ja då kan vi 
ha ett användbart verktyg för den 
professionella talarsituationen, en 
ledstång som hjälper oss att kom-
municera muntligt på ett sätt som 
betydligt höjer den mentala närva-
randenivån hos samtliga mottaga-
re i ett rum (till exempel emellanåt 
halvsovande nämndemän …). 

ÖVERSPELANDE ADVOKATER? 
Men vänta nu, ska vi ha en massa 
överspelande advokater i rättssa-
len och i andra professionella talar-
situationer? Ska vi låta som ame-
rikaner eller engelsmän i diverse 
TV-serier? 

Det är klart att vi inte ska det. Be-
träffande överspel brukar jag lugna 
dem jag arbetar med genom att säga 
att jag inte stött på en nordbo där 
det blivit överspel. Lite raljeran-
de kanske … Men nej, återigen, det 
handlar om att uppnå tydlighet och 
ett tilltal som triggar. Detta kräver 
inte att man spelar över. Låt oss an-
vända en metafor: En gitarr har sina 
sex strängar men den kan spelas på 
tusen och åter tusen olika sätt. Spe-
las den oengagerat och blekt blir det 
tråkigt och motsatsen till engage-
rande för lyssnaren. Metaforen pas-
sar i hög grad in på muntlig kommu-
nikation. 

Det finns massor av sätt att kom-
municera levande på i den professi-
onella talarsituationen. Varje talare 
har potential för ett levande tilltal. 
Dock, konvention och kultur sätter 
ofta käppar i hjulet. Man kan också 
se det så här: det går att göra Pippi 
Långstrump till en extremt tråkig 
berättelse utan att ändra ett ord – 
och det går att göra det mest för-
väntat snustorra ämne hur intres-
sant som helst. Det finns helt enkelt 
inga tråkiga ämnen, bara tråkigt 
framförda …

INNEHÅLLET DÅ?
Tro nu inte att jag, i en kontext där 
vi vet att det är så oerhört myck-
et mer än innehållet i sig som rent 
psykologiskt påverkar hur vi reage-
rar på, uppfattar, tar emot ett bud-

skap, struntar i den del av retoriken 
som handlar om hur vi disponerar 
våra anföranden. Tvärtom. I många 
fall kan disposition, ordval, reto-
riska figurer etc. i hög grad påverka 
ett anförandes utfall. Men även här 
handlar det om, som det mesta som 
rör mänskliga förehavanden, psyko-
logi och triggande eller mindre trig-
gande signaler. Och även om vi säger 
krascha i stället för träffa, ackvisi-
tion i stället för inköp eller beröra i 
stället för tafsa så är det ändå många 
gånger tonfallet och uttrycket som 
avgör hur orden ”landar” hos mot-
tagaren.

Men dispositionen då? Jo, bland 
annat borde vi tänka mer på hur vi 
strukturerar och disponerar det vi 
ska tala om med pedagogiska för-
tecken. Är min inledning verkligen 
den mest relevanta? Åstadkommer 
den nyfikenhet? Väcker den, på rik-
tigt, intresse? Kommer min inled-
ning att få domstolen eller under-
visningssalen att omedelbart lystra? 
I detta sammanhang är begreppet 
dramaturgi i hög grad relevant. För 
dramaturgi påverkar. 

BERÄTTA INTE VAD DU SKA BERÄTTA 
(I ALLA FALL INTE DIREKT)                                          
Hur kan vi då använda oss medvetet 
av denna insikt?

Låt oss ta inledningen på ett an-
förande som exempel. Jag vill påstå 
att anföranden i rättssalen, i under-
visningssituationen och andra sam-
manhang nästan alltid börjar med 
att vi berättar vad vi ska berätta om. 
Det kan förstås vara helt ok men det 
är inte säkert att det skapar maxi-
mal uppmärksamhet. Det finns inget 
mer förväntat än att den som talar 
berättar vad som komma skall. Ja, 
domare tycker om struktur och god 
struktur är bra. Frågan är om trå-
kig eller förväntad struktur alltid 
är bra? 

Missförstå mig nu inte, jag är inte 
ute efter att nämnden ska ”under-
hållas”. Jag menar bara att vi utifrån 
den kunskap som finns i dag beträf-
fande hur mänsklig kommunikation 
och språk fungerar utöver orden i sig, 
borde ta till oss denna kunskap myck-
et mer. Egentligen har det ju länge, 

förmodligen så länge vi människor 
funnits till, erfarits ” intuitiv, tyst” 
kunskap om allt det som påverkar i 
kommunikation med andra. ”Käns-
lor smittar”, ”det är så roligt att träf-
fa Kalle, man blir så glad”, ”det är 
alltid lika intressant och spännande 
på Kajsas föreläsningar, hon fångar 
och fängslar”. Dagens hjärnforsk-
ning befäster sådant som vi kallar 
för bondförnuft. Dramaturgin i det 
vi anför är en del av detta.

När det gäller inledningen av an-
föranden skulle vi många gånger 
kunna kasta mottagaren rakt in i det 
anförandet handlar om. Typ, ”den 
23 januari sent på kvällen, strax ef-
ter 23.00, vandrar Kajsa ensam längs 
landsvägen på väg mot Säffle”, el-
ler varför inte i en plädering inleda 
med en fråga, utan några som helst 
inledande fraser: ”Hur är det möjligt 
att, utan någon som helst insyn från 
berörda instanser, undanhålla redo-
visning av ett belopp på sju miljoner 
kronor?” Alltså, inleda med något 
som, också rent innehållsmässigt, 
triggar och åstadkommer förväntan 
och därmed maximal mental närva-
ro. ”Ta greppet” direkt.

Det här betyder inte att hela för-
loppet måste anföras i ett enda svep.  
Nej, inled så att alla omedelbart blir 
nyfikna. Därefter, långt innan berät-
telsen är avslutad, kan man avbryta 
och gå igenom agenda och vad som 
komma skall. (”Så vad var det egent-
ligen som hände Kajsa den här kväl-
len? … Vi återkommer till det strax, 
låt oss först se på …”) Mottagaren 
är nu engagerad och motiverad för 
detta samt att få höra fortsättningen 
på anförandet. Detta är ett klassiskt 
dramaturgiskt angreppssätt som vi 
ständigt stöter på i litteratur, i film, 
i TV-serier med mera. Bra berättan-
de och god pedagogik, oavsett sam-
manhang, genererar förväntan och 
nyfikenhet. Ett sätt att åstadkomma 
detta kan alltså också vara att inleda 
med frågor. Frågor involverar och 
ökar förutsättningarna för att enga-
gera mottagarna. 

VI FÖRSTÅR I BILDER
Nu var vi inne på inledningen på ett 
anförande, och inledningen är alltid 
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viktig, den sätter tonen och kan vara 
avgörande för det som sedan följer. 
Men disposition, upplägg, avslut-
ning, alltså själva dramaturgin, har 
naturligtvis genomgående påver-
kan på hur ett budskap tas emot och 
uppfattas. En skickligt sammansatt 
berättelse kan naturligtvis innebära 
betydande fördelar.

Genom många samtal med ad-
vokater, åklagare och domare har 
jag förstått att det på 1900-talet var 
vanligare än det är idag med litte-
rära citat i rättsliga sammanhang för 
att åstadkomma tydlighet. I dagens 
Sverige, utan självklara gemensam-
ma litterära referenser, är detta svå-
rare. Ett exempel på hur man kan 
utveckla och vässa sitt berättande är 
att använda metaforer och liknelser. 
Det är ofta retoriskt gångbart och 
pedagogiskt motiverat. Vi männ-
iskor förstår ofta skeenden och sak-
förhållanden ännu bättre i bilder. 
Många advokater är medvetna om 
detta. Ännu fler borde vara det.

ÄN EN GÅNG – VARFÖR ARBETAR 
SVENSKA JURISTER INTE MER MED 
RETORIK?
Nordisk tradition har verkligen inte 
gynnat och framhållit vikten av 
god retorik. Skolväsendet har gjort 
mycket lite för att förändra det-
ta. Svensk akademisk retoriktradi-
tion har heller inte utmärkt sig för 
att lägga tonvikten på den munt-
liga framställningen utan har haft 
mer av teoretiska förhållningssätt.  
Svensk akademisk tradition över-
huvudtaget utmärker sig inte för en 
levande, dynamisk föreläsningstra-
dition. Jämför med den anglosaxiska 
där den muntliga delen har lika stor 
plats som den skriftliga i samband 
med universitetens examensprov. 
Studenterna förväntas helt enkelt på 
ett levande, engagerande och konse-
kvent sätt kunna redogöra muntligt 
för sina tillägnade kunskaper. Att 
lärarna är goda föredömen ses i det 
närmaste som en självklarhet.

En fördjupning i svensk lärdoms-
historia ryms inte i denna artikel. 
Vi kan dock konstatera att neutral 
framställning har djupa rötter från 
gamla ämbetsmannatraditioner. 

Mycket är lovvärt rörande denna 
inställning där syftet är att vara sak-
lig och objektiv. Synd bara att den 
många gånger medför ett icke kom-
municerande tilltal som kan vara 
förödande. 

När det gäller advokater är ut-
rymmet för förmedling av starkare 
uttryck i rättssalen så mycket större 
än för åklagare (menar i alla fall de 
flesta åklagare) och naturligtvis do-
mare. Oavsett inställning till detta 
skulle så oerhört många fler advo-
kater kunna arbeta än mer medve-
tet med tydlighet. Det kan inte sägas 
nog många gånger: Som mottagare 
älskar vi tydlighet. Tydlighet både 
rörande disposition, ordval och inte 
minst artikulation och uttryck kan 
påverka mottagarens mentala när-
varandenivå, förståelse och vilja till 
förståelse. 

I alla grupper finns det rädsla för 
att inte passa in, i värsta fall bli ute-
sluten. En viss ängslighet uppstår 
lätt, och det vore ju märkligt om 
inte detta också gäller jurister. Ad-
vokaten Björn Hurtig sa en gång föl-
jande: ”Alldeles för många advoka-
ter bryr sig om vad andra advokater 
tycker och tänker. Jag bryr mig bara 
om vad mina klienter tycker.”

Anglosaxisk talartradition kan 
ibland innefatta moment som känns 
främmande i svensk tradition. Jag 
vill därför ytterligare betona att jag 
inte är ute efter att vi ska härma 
vare sig engelsmän eller amerikaner 
som dessutom ofta är skolade sedan 
barnsben med undervisning i public 
speaking, speech och debate. Min 
ambition är däremot att vi svenskar, 
och då inte minst advokater, också 
ska ”spela mer på gitarren” än vad 
vi gör. Än större tydlighet, än större 
klarhet och engagerande tilltal kan 
enbart medföra fördelar. Motsat-
sen, blek muntlig kommunikation 
som i värsta fall inte når fram, kan i 
juridiska sammanhang till och med 
innebära rättsosäkerhet.

Trots allt börjar även svenska ju-
rister öppna sig allt mer för att med-
vetet träna retorik med fokus på den 
muntliga leveransen. Under de cirka 
tio år som jag arbetat med advoka-
ter har jag märkt en tydlig föränd-

ring. Man efterfrågar inte bara före-
läsningar utan konkret träning. Att 
”leka case”, det vill säga att försätta 
sig i en situation som är så realistisk 
det bara går tillsammans med kolle-
gor och coach, oavsett om det hand-
lar om process, förhandling, under-
visning eller något annat, kan ge en 
oerhörd utväxling.

TALETS GÅVA …
Men är det då inte så att en del 
har talets gåva och en del har det 
inte? Jo, just detta är den nordis-
ka synen på muntlig framställning. 
 Något som det inte går att göra 
 något åt. Som kroppslängd eller 
 hårfärg. 

Självklart har vi fallenhet för olika 
saker här i livet. En sak har vi alla 
gemensamt oberoende av område – 
vi kan alla utvecklas. 

I dag finns det bland svenska ad-
vokater en ny medvetenhet röran-
de rollen som konsulter. I många 
 regioner konkurrerar också byrå-
erna hårt med varandra. Vad är det 
egentligen kunderna, klienterna 
 attraheras av? Varför välja byrå A 
och inte byrå B eller C?  För kun-
den/klienten handlar det sällan om 
kvalitet. Precis som i många andra 
branscher är skillnaden mellan oli-
ka erbjudanden oftast försumbar. 
Därför blir tilltal och bemötande en 
allt viktigare del av allt det som in-
verkar på hur klienter/kunder/mot-
tagare gör sina val. För advokater 
blir självklart tal och agerande i det 
skarpa läget ett väsentligt konkur-
rensmedel.

Det är många saker, inte bara re-
torik, som sammantagna skapar gott 
hantverk och goda resultat. 

Som retoriker och talartränare är 
jag noga med att inte vara dogma-
tisk. Det är så mycket i den juridiska 
kontexten som påverkar. God munt-
lig framställning, bra retorik, är na-
turligtvis inte det enda som leder 
till framgång.

Men att det kan vara ett enaståen-
de, kraftfullt och funktionellt verk-
tyg, ett verktyg som verkligen gör 
skillnad, det är obestridligt!

Per Furumo   
Konsult i muntlig framställning
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AKTUELLT

Advokatsamfundets ramavtal 
ger ledamöterna förmåner

 BILAR

Audi
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Din Bil Sverige om 
prisreduktion vid köp och leasing 
av tjänstebil från Audi.

BMW och Mini
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Bilia Group 
 Stockholm om rabatter på  
BMW och Mini.

Citroën
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Citroën Sverige om 
rabatter vid köp av tjänstebilar.

Ford
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Ford Motor 
 Company om företagsrabatt vid 
bilköp.

Jaguar, Land Rover 
och Range Rover
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Jaguar Land Rover 
Stockholm om rabatter vid köp av 
tjänstebilar.

Kia
Advokatsamfund har ingått ram
avtal med Kia Motors om pris
reduktion.

Lexus
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Lexus om pris
reduktion.

SEAT
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Din Bil Sverige om 
prisreduktion vid köp och leasing 
av tjänstebil från SEAT.

Škoda
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Din Bil Sverige om 
prisreduktion vid köp och leasing 
av tjänstebil från Škoda.

Subaru
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Subaru Nordic 
om rabatter vid köp av Subaru 
tjänste bilar.

Toyota
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Toyota om pris
reduktion vid köp av personbilar 
och transportbilar.

Volkswagen
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Din Bil Sverige om 
prisreduktion vid köp och leasing 
av tjänstebil från Volkswagen.

Volvo
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Volvo Car Sverige 
om prisreduktion vid bilköp.

 GLAS OCH PORSLIN

Svenska Porslins- & Glasvaru 
A.-B.
Erbjudande till Advokatsamfundet 
och dess ledamöter: 30 procent 

rabatt på märkesvaror inom glas, 
porslin, bestick och livingpro
dukter.

 HOTELL OCH KONFERENS

At Six
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med At Six om rabatterade 
priser för hotellboende.

Berns Hotel
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med Berns Hotel om rabat
terade priser för hotellboende.

Hotel Diplomat
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med Hotel Diplomat om 
rabatterade priser för hotell
boende.

Hôtel Eggers i Göteborg
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med Hôtel Eggers om rabat
terade priser för hotellboende.

Elite Hotels
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med Elite Hotels om rabat
terade priser för hotellboende 
och konferens.

Fågelbrohus, Smådalarö gård och 
Krusenbergs herrgård
Advokatsamfundet har ingått ett 
ramavtal med nämnda hotell
anläggningar som innebär att 
advokater och biträdande jurister 
erhåller rabatt på weekendpaket 
och hotellnätter.

Nordic Choice Hotels
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med kedjan Nordic Choice 
Hotels om rabatterade priser för 
hotellboende.

Scandic Hotels
Advokatsamfundet har tecknat 
ramavtal med Scandic Hotels. 
Ramavtalet innebär att advokater, 
biträdande jurister och andra 
anställda på advokatbyråer samt 
dessas klienter kan få reducerade 
priser på logi. Avtalet gäller på 
Scandic Hotels i hela Europa. Man 
kan även få rabatterat pris på en 
eller flerdagarskonferenser på 
Scandic Hotels.

 KLINISK PSYKOLOGI

Psykologpartners
Advokatsamfundet har ingått ett 
avtal med Psykologpartners AB 
om konsulttjänster inom klinisk 
psykologi, som behandling och 
handledning.

 RESOR

SJ
Advokatsamfundet har träffat 
avtal med SJ om rabattering av 
resor.

 TRÄNING

SATS
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal om rabatterad träning 
på SATS.

Advokatsamfundet har ett antal ramavtal 
om förmåner för advokater och deras 
 anställda.

Detaljerad information om ramavtalen och det 
närmare innehållet i erbjudandena finns på 
Advokatsamfundets webbplats. Informationen 
är tillgänglig bara för advokater och biträdande 
jurister på advokatbyråer efter inloggning på 
webbplatsen.

Så hittar du ramavtalen
Informationen om ramavtal finns på Advokatsamfundets webbplats på adressen 
www.advokatsamfundet.se/ramavtal, eller under menyn För advokater och biträdande 
jurister på sidomenyn Ekonomi.

För att logga in på webbplatsen anger man personnummer och personligt lösenord under 
Logga in i webbsidans sidhuvud. Om man inte har något lösenord sedan tidigare, registrerar 
man ett eget lösenord genom att klicka på Nytt lösenord i inloggningsrutan och därefter följa 
anvisningarna. På samma sätt registrerar man nytt lösenord, om man har glömt sitt tidigare 
lösenord.
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Hur är stämningen bland advo-
katbyråerna och advokatkolle-
gerna i London efter beslutet om 
utträde?

– Det har generellt sett varit 
en blandad stämning i London. 
Den stora frågan är hur imple-
menteringen av utträdet kom-
mer att se ut och om ett frihan-
delsavtal kommer att omfatta 
tjänster. 

Hur påverkas ni på advokatbyrån?
– A&O är främst en interna-

tionell advokatbyrå som ver-
kar i många jurisdiktioner, vil-
ket innebär att vi inte påverkats 
negativt av brexit. Tvärtom har 
vi fått nya uppdrag och klienter 
till följd av brexitomröstningen.

Hur påverkar utträdet dig och 
dina uppdrag?

– För egen del har jag nästan 
inte alls påverkats av brexit. Jag 
arbetar främst med gränsöver-
skridande M&A-transaktioner 

och omstruktureringar, som 
inte har någon direkt koppling 
till Storbritannien. Men natur-
ligtvis har det uppstått en del 
frågor då och då, till exempel 
när det gäller lagvalsklausuler i 
avtal och verkställighet av eng-
elska domar om det inte skulle 
bli något brexitavtal.

Hur påverkas advokatbranschen 
i London över huvud taget av ut-
trädet?

– För internationella byråer 
som A&O har det i princip va-
rit ”business as usual” sedan 
folkomröstningen 2016 – vi har 
förmånen att ha ett stort antal 
internationella klienter som vi 
biträder i olika frågor världen 
över. Det mest intressanta just 
nu är att se om ett frihandelsav-
tal kommer att omfatta tjänster. 

Hur påverkas efterfrågan på ad-
vokattjänster?

– Som nämnt har A&O:s verk-

samhet varit opåverkad av brex-
it. Det finns vissa områden där 
efterfrågan på juridiska tjäns-
ter kanske har minskat, men 
den lågt värderade valutan som 
osäkerheten kring brexit också 
medfört har inneburit ett upp-
sving för till exempel M&A.

Är det någon typ av klientären-
den som har ökat?

– A&O har rådgivit ett bety-
dande antal klienter om hur ett 
utträde kan komma att påverka 
deras verksamhet samt hjälpt till 
med att utarbeta omfattande be-
redskapsplaner. 

Hur ger man klienterna råd i ett 
så osäkert läge?

– Vi byggde tidigt upp ett team 
av experter inom alla relevanta 
discipliner som har fokuserat på 
brexit både i Storbritannien och 
övriga Europa, för att säkerställa 
att våra klienter skulle få bästa 
möjliga rådgivning. Rådgivning 

har utformats efter olika scena-
rion.  

Hur påverkas affärsklimatet i 
London i allmänhet?

– London som affärscentrum 
har visat stor motståndskraft 
sedan omröstningen. De ur-
sprungliga katastrofscenarierna 
har inte inträffat i den utsträck-
ning som först målades upp om 
nedskärningar av arbetstillfäl-
len och utflyttning av företag 
och huvudkontor.

Du är både svensk advokat och 
engelsk solicitor – hur tänker du 
på din yrkesmässiga framtid som 
advokat i London?

– Jag är fortfarande med i Sve-
riges advokatsamfund, men ar-
betar främst med engelsk rätt 
vilket jag sannolikt kommer att 
fortsätta med förutsatt att jag får 
permanent uppehållstillstånd 
efter utträdet (vilket jag ännu 
inte fått!).

Blandad stämning bland
Londonadvokaterna inför brexit

”FÖR INTERNATIONELLA 
BYRÅER SOM A&O HAR 
DET I PRINCIP VARIT 

’BUSINESS AS USUAL’ 
SEDAN FOLK  

OMRÖSTNINGEN 2016”.

MÅNADENS ADVOKAT

LISA GÖRANSSON
Den 31 januari 2020 väntas Stor
britannien utträda ur EU efter 
parlamentets beslut i december. 
Lisa Göransson är svensk advo
kat och engelsk solicitor. Hon är 
delägare på ”magic circle”byrån 
Allen & Overy LLP (A&O) och har 
bott i London sedan 2002.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Artikelsamling 2019 / Svensk 
idrottsjuridisk förening; redak
tör: Krister Malmsten (SISU 
idrottsböcker. 2019. 290 s. 
Idrottsjuridisk skriftserie ; 24)

Bråthen, Tore: Selskapsrett  
(6. utg. Oslo : Gyldendal/Focus. 
2019. 413 s.)

Elliot, Viktor: Bankboken : hur 
banker fungerar, drivs och 

regleras / Viktor Elliot, Anna
Karin Stockenstrand, Rebecca 
Söderström (Studentlitteratur. 
2019. 175 s.)

Finansiell reglering och tillsyn / 
AnnaKarin Stockenstrand, 
Rebecca Söderström, Peter 
Öhman, red.  (Studentlitteratur. 
315 s.)

Hansson, Tommy: God man och 
förvaltare : en praktisk vägled
ning (5. uppl. Björn Lundén 
information. 2019. 217 s.)

Holmgård, Lars: Bevisning i 
brottmål (Norstedts juridik, 
2019. 547 s.) 

Holmqvist, Leif: Hyreslagen : en 
kommentar / Leif Holmqvist, 
Rune Thomsson (12. uppl. 
Norstedts juridik. 888 s. Blå 
biblioteket)

Höök, Johan: Sekretess mellan 
myndigheter (2. uppl. Norstedts 
juridik. 258 s.)  

Incoterms® 2020 : ICC:s regler 
för tolkning av nationella och 

internationella handelstermer / 
by the International Chamber 
of Commerce (ICC). 370 s. ICC 
publication ; 1723)

Lindkvist, Gustav: Bevisfrågor 
i förvaltningsprocessen : en 
översikt (Norstedts juridik. 
145 s.)

Lundin, Stefan: Alkohollagen : 
kommentarer och rättsfall  
(3. uppl. Norstedts juridik, 2019. 
469 s.) 

Radetzki, Marcus: Skadestånds

 LÄSTIPS

Trafikskadelagen : en kommentar 
Författare: Mats 
Holmqvist
Förlag: Norstedts 
juridik
Trafikskadelagen 
reglerar rätten till 
ersättning för skada 
som uppkommer vid 
trafik med motordrivet 
fordon. Lagen innehål
ler även bestämmelser 
om vilka fordon som måste ha trafikförsäk
ring samt vem som får meddela en sådan 
försäkring med mera. Detta är den första 
traditionella lagkommentaren sedan Trafikska
deersättning av Ulf K Nordenson kom ut 1977. 
I kommentaren förklaras trafikskadelagen 
paragraf för paragraf. Hänvisningar görs till 
förarbeten, rättspraxis och litteratur. Vidare 
förklaras hur lagen förhåller sig till internatio
nella samarbeten på trafikområdet.

Målsägandebiträdet i rättsprocessen 
Författare: Eva 
 Andersson
Förlag: Norstedts 
juridik
Handbok som beskri
ver uppdraget som 
målsägandebiträde 
genom de olika ste
gen i rättsprocessen. 
Gällande lagar och 
förordningar presen
teras, bland annat den 
ändring i lagen om målsägandebiträde (LOM)  
som trädde i kraft 2018 och som innebär en 
begränsad rätt till målsägandebiträde i de hö
gre instanserna. Boken vänder sig särskilt till 

nyblivna eller blivande målsägandebiträden. 
Författaren, advokat Eva Andersson, delar 
även med sig av sina egna erfarenheter och 
ger praktiska tips och råd om hur man kan 
hantera olika frågor och problem som kan 
uppkomma i samband med uppdraget. 

 KOMMENTAR TILL SOLVENSREGLERINGEN  
Solvens IIdirektivet 
som genomfördes 1 
januari 2016 innebär 
en omfattande regel
verksförändring av
seende verksamheten 
i försäkringsföretag. 
Direktivet ger grunden 
för det solvenssystem 
som ska säkra stabi
liteten i försäkrings
företagen. Boken Solvensregler skriven av 
Per Johan Eckerberg, advokat med mångårig 
erfarenhet inom försäkringsrätt, är den första 
och enda svenska lagkommentaren till hela 
solvensregleringen. Den är också en praktisk 
handledning till hur reglerna ska tolkas och 
tillämpas. Boken som utgör del ett av nya 
Försäkringsrörelsemanualen är utgiven av 
Scandinavian RE Production.

 AVHANDLINGAR
Leveranser och unionsinterna förvärv 
i  mervärdesskatterätten av Mikael Ek, 
 Uppsala universitet (Iustus) 
Genom nu gällande regler beskattas leveran
ser och förvärv av varor mellan företag i olika 
EUländer i destinationslandet. Reglerna inne
bär att gränsöverskridande varutransaktioner 
behandlas annorlunda jämfört med inhemska. 
Syftet med avhandlingen är att analysera 
dessa regler utifrån mervärdesskattens ända
mål att främja den inre marknaden. 

Bevisrättens tillämpning i skatterätten 
av Caroline Nordklint, Stockholms universi-
tet (Jure) 
Avhandlingen behandlar framför allt bevis
värderingen i skattemål, men även regler 

om bevisbördan och beviskravet i skattemål 
undersöks. Grundprincipen i svensk rätt är att 
bevisrätten utgår från fri bevisvärdering. Av 
rättssäkerhetsskäl kan det finnas behov av att 
låta bevisrätten regleras när den tillämpas i 
skatteprocessen, i första hand genom praxis
bildning, hävdas i avhandlingen.

 BRÅ RAPPORT 2019:17
Nya penningtvättsbrottslagen fångar inte 
upp den organiserade brottsligheten.
Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt 
sedan lagen om straff för penningtvättsbrott 
infördes 2014. Största delen av ökningen kan 
kopplas till enklare bedrägerier, medan stor
skalig ekonomisk och organiserad brottslighet 
inte leder till dom i samma utsträckning. Det 
kan bland annat bero på att det inte finns sär
skilt många instanser som har resurser och 
kompetens att utreda mer komplexa ärenden, 
hävdas i rapporten. Läs/ladda ned på www.
bra.se.

 BOK
LOVORD : 
10 advokater 
i 100 års 
Danmarks-
historie av 
Bo Lidegaard, 
Gyldendal 
Advokat
samfundet 
i Danmark, 
som grun
dades 1919 i samband med införandet 
av retsplejeloven, firade 100årsjubileum 2019. 
Föreningens historia går dock tillbaka till 1886 
då Sagførerforeningen grundades med syfte 
att värna de danska sakförarnas anseende 
och oavhängighet från staten. I boken ”Lov
ord”, utgiven i samband med jubileet, kan man 
läsa om advokatsamfundets historia och ad
vokatyrkets utveckling genom tio porträtt av 
danska advokater som på olika sätt utmärkt 
sig under de senaste 100 åren. Boken är skri
ven av historikern Bo Lidegaard. 

AKTUELLT

Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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beräkning vid sakskada (3. uppl. 
Norstedts juridik, 2019. 348 s.)

Ramberg, Jan: Allmän köprätt / 
Jan Ramberg, Johnny Herre 
(9. uppl. Norstedts juridik, 2019. 
300 s.)  

Reid, Karen: A practitioner’s 
guide to the European Conven

tion on Human Rights (6. ed. 
London : Sweet & Maxwell. 
2019. 1358 s.)

Tivéus, Ulf: Tretolv : skatt på 
kvalificerade andelar (Nor
stedts juridik. 2019. 231 s.)

Vahlne Westerhäll, Lotta: Funk
tionshinderrätt för barn : att 

leva som andra utifrån barnets 
bästa (Gleerups. 2019. 286 s.)

Webster, Thomas H.: Handbook 
of ICC arbitration : commentary 
and materials / Thomas H. 
Webster, Michael W. Bühler 
(4. ed. London : Sweet & Max
well, 2018. 879 s.)

Webster, Thomas H.: Handbook 
of UNCITRAL arbitration / Tho
mas H. Webster (3. ed. London : 
Sweet & Maxwel. 809 s.)

Zetterström, Stefan: Sakrättens 
fyra huvudfall (5. uppl. Iustus. 
193 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Vägledande uttalande 
diskuterades livligt 
I början av december antog Advo
katsamfundets styrelse ett vägle
dande uttalande om övervägan
den vid advokaters användning av 
sociala medier i marknadsförings
syfte (se s. 57). Uttalandet väckte 
en hel del uppmärksamhet och 
debatt. Advokat Peter Hellman 
(@hrhellman) kallade det på 
Twitter för ”gravt problematiskt”, 
medan advokat Peter Westdahl 
(@Lagkarl) ansåg råden i uttalan
det vara ”bra och nödvändiga”.

Även krönikören Oisín Cantwell 
tog i Aftonbladet den 12 decem
ber upp frågan. ”Det sista vår 
auktoritära tid behöver är advo
kater som inte vågar ta ställning” 
skrev Cantwell bland annat. 

Debatten fortsätter även i 
denna upplaga av Advokaten på 
sidorna 42–47.

 MEDIERNA

Porträtterad: Ekoadvokat 
som nu pensionerar sig 
Webbtid
ningen 
Dagens 
juridik porträtterar den 9 januari 
advokat Leif Gustafson. Gustaf
son, sedan lång tid specialiserad 
på ekobrottmål, berättar för 
Dagens juridik om sin karriär och 
om varför han nu väljer att gå i 
pension. Tanken har vuxit fram 
under några år, berättar Leif Gus
tafson. ”Det har kanske gått lite 
på övervarv. Jag har nog jobbat 
30–40 procent mer än vad jag 
egentligen pallat med”, konstate
rar han också.

Eric M. Runesson, justitieråd 
i Högsta domstolen och en 
av de aderton i Svenska 
Akademien, läser alltid med 
samma energipåslag –  
antingen han läser i arbetet 
eller hemma.

Hinner du läsa något på fritiden, 
och vad ligger i så fall på ditt 
nattduksbord?

– Om jag läser hemma blir 
det med samma energipåslag 
som i arbetet. Kan inte hjälpas. 
Alltid med penna. I facklittera-
tur på jakt efter de bärande bal-
karna. I skönlitteratur efter hur 
författaren fick kaninen ur hat-
ten. Det kan ta tid att klura ut 
om det ens går. Energin bär inte 
alltid koncentrerad långläsning 
på kvällen. Så jag tar det oftast 
skedvis ur ett varierat skafferi 
med massor av öppna burkar. 
Mestadels små doser. 

– Just nu på soffbordet och 
nattduksbordet bland annat: 
David Gauthier, Morals by 
Agreement (förhandlingsteo-
ri applicerad på politisk filo-
sofi – önskar att jag hade hit-
tat den tidigare), Aristoteles, 
Den nikomachiska etiken (ett 
kärt återseende efter 35 år – 
det är bara jag som har för-
ändrats), Anne Swärd, Vera 
(absorberande fin epik), Per 
Wästberg, En läsebok (om läs-
ning just – njutningsfyllt) och 
Ono no Komachi, Drömmarnas 

väg. En japansk hovdams dik-
ter. Jag tänker på att hon såg 
den ljusgröna röken efter den 
döde driva över fälten och und-
rade nog hur det skulle bli när 
det var hennes tur, för ettusen-
tvåhundra år sedan. Det svind-
lar på visst sätt att få ta del av 
någons drömmar och känslor 
över sådana rums- och tids-
spann. Jag har börjat fingra på 
P. O. Enquist, Legionärerna, 
som legat på kö ett tag.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Det blir alltså en blandning 
av skönlitteratur och facklitte-
ratur. Jag har perioder när jag 
föredrar det ena före det andra. 

Men det är klart, jag är alltid 
svag för en god berättelse. 

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet?

– Jag kan omöjligt säga. Men 
det är lätt att peka på läsupp-
levelser i tidiga år som påver-
kat mig länge eller mycket, till 
exempel: J. R. R. Tolkien, Sa-
gan om ringen; August Strind-
berg, Inferno; Ulf Lundell, Jack; 
Harry Martinson, Utsikt från 
en grästuva. 

Vilken bok skulle du köpa till en 
god vän just nu?

– En anteckningsbok för vän-
nen att skriva själv i om sådant 
som läsningen satt igång.

”Jag är alltid svag för
en god berättelse”

BOKTIPSET: ERIC M. RUNESSON
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  NYA LEDAMÖTER  
DEN 5 DECEMBER 2019  

Johnny Andersson, MPF Förvalt
ning AB, Helsingborg
Michael Bark-Jones, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm
Martin Bengtsson, Gernandt & Da
nielsson Advokatbyrå KB, Stockholm
Axel Bonning, Roschier Advokat
byrå AB, Stockholm
Alexander Crona, Avenir Advokater 
AB, Norrköping
Hillevi Ekbrand, Advokathuset Go
thia AB, Göteborg
Malin Ekström, Front Advokater 
AB, Göteborg
Susanna Rosenberg Ewerlöf, Rut
gersson Arvenberg Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Johannes Fundeborg, Rutgers
son Arvenberg Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Emil Görrel, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Göteborg
Emma Jarkell, Setterwalls Advo
katbyrå AB, Stockholm
Oliver Kronberg, Cirio Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Emelie Lennartsson, Advokatfir
man Glimstedt AB, Göteborg
Filip Lundbäck, Advokathuset Actus 
AB, Västerås
Dennis Lundquist, Lundquist Advo
katbyrå AB, Sundbyberg
Elin Lönnfält, Advokatfirman Glim
stedt AB, Göteborg
Tindra Nyberg, Mannheimer Swart
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
David Nykvist, Danowsky & Part
ners Advokatbyrå KB, Stockholm
Erika Palmeby, Advokatfirman Strid 
AB, Uppsala
Emelie Persson, Harvest Advokat
byrå AB, Stockholm

SAMFUNDET

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Bertil Begander är verksam  
som advokat i Malmö.  

Under sina 25 verksamhetsår  
har han i huvudsak  

arbetat med familjerätt. 

Familjethrillern SVEKET är en gripande 
berättelse, byggd på sann historia, om 

en pappa som slåss mot det svenska 
rättssystemet om rätten till kontakt med 

sin egen älskade son.

av Bertil Begander

KAN BESTÄLLAS PÅ BOKUS och ADLIBRISKAN BESTÄLLAS PÅ BOKUS och ADLIBRIS

Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
530 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se

Monica Persson, Linköpings All
männa Juristbyrå AB, Linköping
Jon Rastad, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Shirin Rizwand, Advokatbolaget 
Opus AB, Stockholm
Gustav Thorslund, Advokatfirman 
Morris AB, Stockholm
Ola Tingvall, FIRMAN advokaterna 
Fialdini Dahlqvist AB, Stockholm

Bruno Tiozzo, Sundström & C:o 
Advokatbyrå AB, Uddevalla
Emelie Ulff, Cirio Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Victoria Volny, Advokatfirman Lin
dahl KB, Malmö
Sara Öggesjö, Advokatfirman Acta i 
Halmstad HB, Halmstad
Per Österlind, Fredersen Advokat
byrå AB, Malmö

 REGISTRERADE EU-ADVOKATER

Ingrid Merker (Rechtsanwältin, 
Tyskland), Rechtsanwältin Ingrid 
Merker, Sundsvall

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Göran Alfheim, Stockholm, 5 de
cember 2019
Björn Aschan, Göteborg, 5 decem
ber 2019

NY EU-ADVOKAT: INGRID MERKER

”Europa växer ihop, folk rör på sig”
Rechtsanwältin Ingrid Merker 
i tyska Konstanz registrera-
des som EU-advokat i Sverige 
med kontor i Sundsvall den 
5 december 2019. Hon är 
även registrerad EU-advokat 
i Schweiz, i Kreuzlingen på 
andra sidan gränsen.

Hur kommer det sig att du som 
tysk Rechtsanwältin etablerar 
dig just i Sundsvall?

– I Sundsvall har jag min pri-
mära affärskontakt i Sverige, 
advokat Hans Fritzheimer. Han 
jobbar över hela landet samt 
internationellt med främst nä-
ringslivs- och fastighetsjuridik. 
Vi bygger upp ett internatio-
nellt nätverk av advokater som 
svarar näringsidkare, advokater 
och jurister på deras nationel-
la och internationella juridis-
ka frågor och naturligtvis hjäl-
per vi även privatpersoner. Till 
Stockholm har vi stark kollegial 
kontakt, men även till Kiruna.

Vilken typ av ärenden avser du 
att arbeta med i Sverige?

– Eftersom jag är specialise-
rad på arvsrätt och skatterätt 
blir det min uppgift 
att ansvara för de ju-
ridiska frågorna som 
hänger samman där-
med, speciellt i sam-
band med fastigheter 
i Sverige och i utlan-
det samt dubbelbe-
skattningsavtal. Vårt 
nätverk ska även stå 
till förfogande för de 
personer som vill etablera sina 
varor och tjänster i Sverige. 

Räknar du med att handlägga 
ärenden som rör både tysk, 
schweizisk och svensk rätt?

– Europa växer ihop, folk rör 
på sig. Min erfarenhet i min 
juridiska vardag visar att man 
nästan alltid förr eller senare 
måste ta itu med arvsrättsli-
ga och därmed skatterättsliga 

frågor och att förutseendet i 
gränsöverskridande samman-
hang inte alltid har varit op-
timalt. Jag tror därför att det 

är viktigt att beakta 
arvsrätten i god tid 
med en stadig blick 
på skatterätten. Där-
för är jag säker på att 
efterfrågan på kun-
skaper ur en enda 
källa om ett fler-
tal nationella juris-
diktioner och deras 
sammanhang stadigt 

kommer att öka. Vi handläg-
ger till exempel arvsrättsliga 
frågor åt svenskar som bor i 
Schweiz och har fastigheter 
där och i Sverige och som är-
ver i Tyskland. Tysk-svensk-
schweiziska skattestraffrätts-
fall är inte så sällsynta heller. 
Tyskar bor i Tyskland och 
i Schweiz, jobbar i Schweiz 
och älskar sin sommarstuga i 
 Sverige. 
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advokatsamfundet antog 2015 en sär-
skild policy för advokaters an-
vändning av sociala medier. Den 
policyn gäller i dess helhet fort-
farande. 

Mot bakgrund av den senas-
te tidens debatt om vissa ad-
vokaters marknadsföring i oli-
ka, främst sociala, medier, har 
Advokatsamfundets styrelse 
emellertid funnit anledning att 
i särskild ordning uttala hur en 
advokat får och bör använda me-
dier för att sprida information 
om sin verksamhet i marknads-
förande syfte. 

Styrelsen för Sveriges advo-
katsamfund har därför vid sitt 
sammanträde den 5 december 
2019 antagit följande vägledan-
de uttalande.

En advokat ska utöva sin verk-
samhet med integritet och på ett 
sätt som främjar det goda rätts-
samhället och värnar rättssta-
tens institutioner. En advokat 
ska uppträda sakligt och korrekt 
samt så att förtroendet för advo-
katkåren upprätthålls (1 VRGA). 
En advokat ska vidare iaktta 
tystnadsplikt och diskretion om 
sina klienters angelägenheter. 
En advokats uttalanden ska vara 
etiskt försvarbara och förenade 

med gott omdöme och respekt 
för andra människor.

Regleringen vad gäller mark-
nadsföring av advokattjäns-
ter har förändrats över tiden. 
Grundläggande regler om hur en 
advokat får ackvirera uppdrag 
och marknadsföra sina tjänster 
framgår av 7.8 VRGA. 

Härutöver har en advokat att 
i sin marknadsföring förhålla 
sig till marknadsföringslagen. 
Härav följer bland annat att en 
advokat inte får marknadsföra 
sina tjänster på ett stötande el-
ler missvisande sätt. 

En advokat ska vara förvis-
sad om att hans eller hennes 
användande av sociala medier 
inte negativt påverkar klienters, 
motparters, domstolars eller all-
mänhetens förtroende för advo-
katen eller advokatkåren som 
helhet. Hänsyn måste därför tas 
till hur ett meddelande i sociala 
medier kan uppfattas av klient, 
motpart, brottsoffer eller annan 
involverad part, liksom av dom-
stolar och allmänheten. 

En advokats marknadskom-
munikation måste dessutom 
alltid vara förenlig med advoka-
tens oberoende, integritet och 
tystnadsplikt. ¶

Vägledande uttalande angående 
överväganden vid advokaters 
användning av sociala medier 
i marknadsföringssyfte

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2019/1523 Betänkandet En moderniserad radio och tvlag – genom
förande av ändringar i AVdirektivet (SOU 2019:39)
R-2019/1592 Betänkandet Stärkt integritet i idrottens antidopningsar
bete (SOU 2019:24)
R-2019/1851 Promemorian Genomförande av bestämmelsen i EU:s 
direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida 
missmatchningar
R-2019/1905 Promemorian Förslag till ändrade sammansättningsregler 
i mark och miljödomstolarna samt Mark och miljööverdomstolen
R-2019/2137 Domstolsverkets rapport En reformerad notarieantagning
R-2019/2158 Förslag till ändring av Domstolsverkets föreskrifter om be
redskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.
R-2019/2197 Promemorian Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att 
inhämta information i verksamheten för personskydd
R-2019/2221 Promemorian Internationellt samarbete om verkställighet 
av straff anpassas till nya regler i brottsbalken
R-2019/2254 Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepen
sion
R-2019/2286 Förslag till nya translatorsföreskrifter
R-2019/2321 Föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverk
samhet med snabbare handläggning av brott, PMFS 2019:xx, FAP 6191

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN

Carl Beyer, Stockholm, 20 novem
ber 2019 
Rezarta Cela, Göteborg, 8 novem
ber 2019
Anders Grahn, Falun, 5 december 
2019
Lina Jonsson, Stockholm, 8 novem
ber 2019 
Miklos Kovacs Kal, Stockholm, 
11 november 2019
Christina Karlsson, Stockholm, 
1 november 2019
David Karlsson, Göteborg, 15 no
vember 2019
Martin Lager, Malmö, 30 november 
2019
Henrik Pernmyr, Göteborg, 2 de
cember 2019

Cathrine Blomhammar Sandberg, 
Stockholm, 1 november 2019
Ellinor Wilow, Stockholm, 24 no
vember 2019
Erik Wrisemo, Stockholm, 30 no
vember 2019

  UPPHÄVANDE AV 
EU-REGISTRERING

José León García-Valdecasas 
Martín de Rosales, Stockholm, 
19 november 2019

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Tom Ekelund, Lidingö, 21 augusti 
2019
Andreas Joo, Stockholm, 23 sep
tember 2019
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om tingstjänstgöring
i en rapport från domstolsverket (diarienummer 1579-2018) 
föreslås förändringar av rekryteringen till och utform-
ningen av notarietjänstgöringen. Advokatsamfundet, 
som fått förslaget på remiss, motsätter sig vissa av de fö-
reslagna förändringarna. 

Jag tycker att detta är för kåren angelägna frågor och 
vill därför lyfta fram saken i den här spalten.

Dagsläget är – något förenklat – följande:
Ordinarie notarietjänstgöring fullgörs vid tingsrätt el-

ler förvaltningsrätt under två år. Tjänstgö-
ringstiden kan förkortas med upp till sex 
månader om notarien har erfarenhet av kva-
lificerat juridiskt arbete, till exempel på en 
advokatbyrå. Cirka 70 procent av dem som 
tilldelas notarieplatser får tillgodoräkna sig 
sådan tjänstgöring och 90 procent av dessa 
tillgodoräknar sig maximala sex månader. 
Flertalet notarier tjänstgör därför kortare än 
två år vid domstol.

När det gäller antagningen av notarier 
är examensbetyget den överlägset 

tyngst vägande meriten; bety-
gen kan ge maximalt 310 poäng 
(av totalt 346 möjliga). Högsta 

betyg ger dubbelt antal poäng 
jämfört med lägsta. Det som 
därutöver kan ge meritpoäng 
är andra akademiska studier 
och arbetslivserfarenhet, till 
exempel tjänstgöring på advo-

katbyrå. Sådana sidomeriter 
kan ge maximalt 36 poäng.

bland de föreslagna förändringarna 
märks följande: 

Det ska inte längre vara möjligt 
att tillgodoräkna sig erfarenhet av 
kvalificerat juridiskt arbete, till 
exempel advokatbyrå, för att för-
korta notarietingstjänstgöringen.

Vid rekryteringsförfarandet 
försvinner andra akademiska 
studier som urvalskriterium. 
Det ersätts av så kallade per-
sonlighets- och kapacitetstest.  

De tre urvalskriterierna – 
examensbetyg, tester och ar-
betslivserfarenhet – föreslås 
viktade så att examensbetyg 

ska utgöra cirka 61 procent vid urvalet, tester cirka 
26 procent och arbetslivserfarenhet cirka 13 procent. 
Detta innebär en kraftig nedjustering av framför allt 
 examensbetygets vikt vid urvalet.

Advokatsamfundet är kritiskt till förslaget att annat 
kvalificerat juridiskt arbete inte ska få tillgodoräknas vid 
bestämmandet av tiden för notarietjänstgöringen. Vi tror 
förslaget kan minska notarietjänstgöringens attraktivitet 
och avhålla lämpliga kandidater från att söka. Vi skriver:

”Om möjligheten till tillgodoräknande tas 
bort minskar det sannolikt incitamenten för 
biträdande jurister att söka notarietjänst, då 
deras tidigare erfarenheter inte värdesätts 
på samma sätt som tidigare. Det ökar troli-
gen också risken för att biträdande jurister 
nekas tjänstledighet. Vissa biträdande juris-
ter som arbetat en tid vid advokatbyrå går 
också ner betydligt i lön under notarietjänst-
göringen. Sammanfattningsvis innebär allt-
så en förlängd notarietjänstgöring både ett 
större risktagande och större uppoffringar 
för den som söker sådan tjänst och redan är 
anställd som biträdande jurist. Det kan av-
hålla lämpliga kandidater från att ansöka.”

förslaget kommer att leda till att färre jurister 
får notariemeritering. Vi framhåller att no-
tarietjänstgöringen har ett stort utbildnings-
värde och att det därför är angeläget att så 
många jurister som möjligt får tillfälle att 
genomgå sådan tjänstgöring.

När det gäller urvalskriterierna pekar vi 
på att det finns påtagliga risker med att tes-

ter av det slag som föreslås ges en allt för stor betydelse 
vid urvalet på bekostnad av studieresultat och relevant 
arbetslivserfarenhet. ”En djupare analys av vilka effekter 
den föreslagna ändringen kan innebära för studiemotiva-
tionen och drivkraften att skaffa värdefulla yrkesmeriter 
hade därför varit välkommen. I avsaknad av sådan analys 
motsätter sig samfundet den viktning av urvalskriterier-
na som nu föreslås, där studieresultatens och arbetslivs-
erfarenhetens betydelse minskar påtagligt.”

VI FRAM
HÅLLER ATT 

NOTARIETJÄNST
GÖRINGEN HAR 

ETT STORT 
UTBILDNINGS

VÄRDE OCH ATT 
DET ÄR DÄR

FÖR ANGELÄGET 
ATT SÅ MÅNGA 
JURISTER SOM 
MÖJLIGT FÅR 

TILLFÄLLE ATT 
GENOMGÅ SÅDAN 
TJÄNSTGÖRING.
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En kommentar 

Mats Holmqvist
ISBN: 978-913911657-8
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FAQ, 3U 

Carl Svernlöv
ISBN: 978-913902210-7

NÄRINGSFÖRBUD, 1U  
I svensk rätt, utländsk rätt  
och Europarätten 

Mikael Berglund
ISBN: 978-913901974-9

MÅLSÄGANDEBITRÄDET I 
RÄTTSPROCESSEN, 1U 

Eva Andersson
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Örjan Edström
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